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1. Úvod 

Projekt "Easy to read, Easy to Access (Acceasy)" je európska akcia financovaná v rámci programu 

Erasmus+. Patrí do kľúčovej akcie 2 Strategické partnerstvá pre vzdelávanie dospelých "Spolupráca v 

oblasti inovácií a výmeny osvedčených postupov" a snaží sa riešiť hlavné priority EÚ v oblasti vzdelávania 

dospelých zameraním sa na neustále zlepšovanie a rozširovanie ponuky vysokokvalitných vzdelávacích 

príležitostí. 

Projektové konzorcium pozostáva z veľmi skúsených organizácií a koordinuje ho Fundación Aspanias 

Burgos (Španielsko) ako vedúci partner, ďalšími partnermi sú: 

- IMS Research and Development (Cyprus) 

- Cyperská asociácia pre autizmus (Cyprus) 

- E-Code (Slovensko) 

- aCapo società cooperativa sociale integrata (Taliansko) 

- European Grants International Academy SRL (Taliansko) 

Metodický prístup partnerstva "Acceasy" uľahčuje účinný prenos poznatkov v oblasti kultúrneho 

dedičstva, ako aj odbornej prípravy medzi rôznymi oblasťami vzdelávania a odbornej prípravy, čo v 

konečnom dôsledku obohatí konečný program, ktorý bude prospešný pre všetkých zúčastnených 

partnerov a ich národné kontexty. 

Konkrétne európsky projekt "Acceasy" sa snaží riešiť potreby veľmi špecifickej a zároveň zraniteľnej 

cieľovej skupiny, a to ľudí s mentálnym postihnutím. Jedným zo základných cieľov projektu je podrobne 

pochopiť výzvy, ktorým čelia ľudia s mentálnym postihnutím, pokiaľ ide o sociálne začlenenie a možnosť 

využívať pamiatky kultúrneho dedičstva, a zároveň sa usilovať o uľahčenie prístupu k týmto pamiatkam. 

Na dosiahnutie širokého vplyvu výsledkov Acceasy sa bude podporovať zvyšovanie povedomia medzi 

týmito zainteresovanými stranami, ako aj ich užšia spolupráca v krátkodobom a dlhodobom horizonte: 

• Odborníci pracujúci s ľuďmi s mentálnym postihnutím. 

• Rozhodovacie orgány: politici a agentúry. 

• Združenia a organizácie pracujúce s ľuďmi s mentálnym postihnutím. 

• Odborníci na kultúrne dedičstvo 

• Široká verejnosť. 
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1.1 Projekt a jeho ciele 

Podľa Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UN CRPD) medzi osoby so zdravotným 

postihnutím "patria osoby s dlhodobým telesným, mentálnym, duševným alebo zmyslovým postihnutím, 

ktoré im v interakcii s rôznymi prekážkami môže brániť v plnom a účinnom zapojení do spoločnosti na 

rovnakom základe s ostatnými". Dohovor má byť nástrojom ľudských práv s explicitným rozmerom 

sociálneho rozvoja. Prijíma širokú kategorizáciu osôb so zdravotným postihnutím a potvrdzuje, že všetky 

osoby so všetkými druhmi zdravotného postihnutia by mali požívať všetky ľudské práva a základné 

slobody. Objasňuje a upresňuje, ako sa všetky kategórie práv vzťahujú na osoby so zdravotným 

postihnutím, a určuje oblasti, v ktorých je potrebné prijať opatrenia, aby osoby so zdravotným 

postihnutím mohli účinne uplatňovať svoje práva, a oblasti, v ktorých boli ich práva porušené a v ktorých 

je potrebné posilniť ochranu práv.  

 

Z tohto pohľadu je hlavnou snahou projektu Acceasy vytvoriť prístupné kultúrne pamiatky a príručku pre 

odborníkov v oblasti kultúrneho dedičstva, ktorá by bola špeciálne navrhnutá tak, aby spĺňala potreby ľudí 

s mentálnym postihnutím: 

 

• Podporovať sociálne začlenenie a prístup ku kultúrnemu dedičstvu. 

• Zvýšiť kvalitu života a rozšíriť vedomosti ľudí s mentálnym postihnutím. 

• Pomôcť odborníkom na kultúrne dedičstvo aktívne spolupracovať s ľuďmi s mentálnym 

postihnutím. 

• Vyškoliť odborníkov v oblasti mentálneho postihnutia pomocou nástrojov a prístupov metodiky 

Easy Reading. 
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1.2 Manual de apoyo: ¿a quién está dirigido? 

 

Podporná príručka projektu "Acceasy" je navrhnutá tak, aby spĺňala potreby odborníkov v oblasti 

kultúrneho dedičstva, ako sú sprievodcovia, múzejní pracovníci, združenia kultúrneho dedičstva a iní, ktorí 

sú spojení s poskytovaním systematickej a integrovanej podpory ľuďom s mentálnym postihnutím pri ich 

účasti a využívaní miest s vysokou historickou a kultúrnou hodnotou. Podpora, o ktorú sa usiluje tento 

projekt, bude poskytovaná odborníkmi na kultúrne dedičstvo a pomôže konečným príjemcom úspešne sa 

zapojiť do oblasti kultúrneho dedičstva. 

 

Táto príručka sprevádza odborníkov na kultúrne dedičstvo najmä procesom poskytovania podpory 

osobám s mentálnym postihnutím tým, že ukazuje potrebný rámec a metodickú štruktúru tohto procesu 

a zároveň ich vybavuje vhodnými školiacimi materiálmi a základnými poznatkami o problémoch súvisiacich 

s kognitívnymi ťažkosťami. 

 

Oboznamuje ich tiež s koncepciou jazykovej prístupnosti, ako aj s tým, kde a ako by mali používať ľahko 

čitateľný jazyk, a podrobne opisuje proces prispôsobovania a overovania textov, ktoré môžu byť 

prezentované ľuďom s mentálnym postihnutím. 

 

Celkovo bola táto príručka navrhnutá a vypracovaná tak, aby slúžila ako príručka pre ľudí spojených s 

kultúrnym dedičstvom a mentálnym postihnutím a bude predstavovať významný súbor nástrojov na 

úspešnú realizáciu procesu ľahko čitateľného jazyka. 
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2. Čo sú kognitívne ťažkosti a mentálne postihnutie? 

 

Intelektuálne a vývojové postihnutie má novú definíciu Novú definíciu intelektuálneho a vývojového 

postihnutia práve zverejnila Americká asociácia pre intelektuálne a vývojové postihnutia v preklade vo 

februári 2022. 

Odteraz sa pod pojmom mentálne postihnutie rozumie: 

 

- Je to obmedzenie intelektuálneho fungovania. To znamená, že je pre vás ťažké pochopiť alebo 

zdôvodniť. 

- Ide o obmedzenie adaptívneho správania v oblastiach, ako sú pojmy, sociálne vzťahy alebo 

postupy. Napríklad: ťažko sa prispôsobujete zmenám v rodine, v práci alebo vo svete. 

- To všetko sa deje pred dosiahnutím veku 22 rokov. 

 

Táto nová definícia je veľmi dôležitá, pretože mení spôsob chápania mentálneho postihnutia, spôsob 

podpory ľudí s mentálnym postihnutím a podpory poskytovanej ľuďom s mentálnym postihnutím.  

 

Nová definícia nie je založená na ťažkostiach ľudí, ale na tom, ako ich treba podporovať. Cieľom je preto 

navrhovať a rozvíjať systémy podpory, ktoré sú zamerané na človeka, sú komplexné, koordinované, 

orientované na výsledky a rozhodnutia a založené na dôkazoch.. 

 

Doteraz sa mentálne postihnutie objavovalo vo veku do 18 rokov. Dôvodom je, že vývoj ľudí pokračuje aj 

po dovŕšení 18. roku života a že je tak ľahšie identifikovať ich potreby. 

 

Tento pojem stále označuje širokú škálu klinických diagnóz (môžu byť dedičné, vrodené, vývinové alebo 

získané), ktoré môžu ovplyvniť schopnosť človeka vykonávať určité kognitívne funkcie (Carmien et al., 

2005).  Kognitívna porucha je, keď má človek problémy so zapamätaním, učením sa nových vecí, 

sústredením alebo rozhodovaním, ktoré ovplyvňujú jeho každodenný život.  Kognitívne poruchy môžu byť 

od miernych až po závažné. Ľudia s ľahkým postihnutím môžu vykazovať viditeľné poruchy kognitívnych 

funkcií, ale stále sú schopní vykonávať svoje každodenné činnosti. Ťažká miera postihnutia môže viesť k 

strate schopnosti chápať zmysel alebo význam niečoho a schopnosti hovoriť alebo písať, čo vedie k 

neschopnosti viesť samostatný život. 

 

Prečo je táto zmena dôležitá? 

 

Je to veľmi dôležité pre samotných ľudí s mentálnym postihnutím, ich rodiny a ľudí, ktorí ich podporujú. 

Je to veľmi dôležité, pretože sa mení: 

 

- Naše chápanie mentálneho postihnutia. 

- Spôsob, akým podporujeme ľudí so zdravotným postihnutím. 

- Podpora poskytovaná ľuďom so zdravotným postihnutím. 
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Nasledujúce poruchy spôsobujú okrem iného aj mentálne postihnutie: 

• - Syndróm krehkého X : Syndróm krehkého X (FXS) je hlavnou príčinou dedičného mentálneho 

postihnutia a druhou najčastejšou príčinou ID po Downovom syndróme. Ide o dedičnú poruchu 

viazanú na chromozóm X, ktorá postihuje najmä chlapcov s väčším alebo menším stupňom 

mentálneho postihnutia a charakteristickými telesnými znakmi. Medzi prejavy tohto syndrómu 

patria hyperaktívne deti, poruchy pozornosti, oneskorené osvojovanie motorických a jazykových 

míľnikov, poruchy správania (od autistického spektra správania až po hyperaktivitu), poruchy 

zmyslového vnímania, nízke sebavedomie, srdcové abnormality. 

• - Downov syndróm: Ľudia s Downovým syndrómom majú jeden chromozóm navyše, namiesto 46 

chromozómov majú 47, čo sa nazýva trizómia 21. páru. Je to hlavná príčina mentálneho 

postihnutia. Okrem toho, že predčasne starnú a sú náchylnejší na neurodegeneratívne ochorenia, 

ako je Alzheimerova choroba, majú aj fyzické znaky, ktoré ich robia veľmi rozpoznateľnými 

(sploštený nos, krátky krk, malé uši, šikmé oči, hrubý jazyk, malé ruky a nohy, dlaňové vrásky, slabý 

svalový tonus, malé prsty, niekedy zahnuté smerom k palcu a nižší vzrast), ako aj zdravotné 

problémy, najmä tie, ktoré súvisia so srdcovými chorobami. 

• Autizmus: Nový pohľad označuje autizmus ako jednu z pervazívnych vývinových porúch (PDD) a 

vzniká pojem poruchy autistického spektra (ASD). Komplexná neurologická a vývojová porucha, 

ktorá ovplyvňuje spôsob, akým človek koná, komunikuje, učí sa a komunikuje s ostatnými. Súvisí 

s dysfunkciou rôznych mozgových kritérií. Ľudia s touto poruchou majú problémy s komunikáciou 

(veľmi časté jazykové problémy), interakciami s inými ľuďmi (sociálne zručnosti, nedostatok 

empatie), obmedzenými záujmami, mentálnou a behaviorálnou nepružnosťou (zlé reakcie na 

zmeny prostredia, obmedzené záujmy), narušeným emocionálnym vyjadrovaním a opakovaným 

správaním (rutina, vytrvalosť). Často sú to impulzívni jedinci, ktorí majú problémy so zabrzdením 

neprimeranej reakcie. Ďalšie ochorenia, ktoré patria do autistického spektra, sú:  

o Aspergerov syndróm:  O Aspergerovom syndróme sa niekedy hovorí, že je miernejšou 

verziou klasického autizmu, ktorá ovplyvňuje najmä sociálne správanie. Na rozdiel od 

autistov má mnoho ľudí s Aspergerovým syndrómom normálnu alebo nadpriemernú 

inteligenciu a jazykové schopnosti. Okrem iného majú kvalitatívne poruchy v sociálnych 

vzťahoch, obmedzujúce, opakujúce sa a stereotypné vzorce správania, záujmov a činností, 

mentálnu a behaviorálnu nepružnosť a narušené emocionálne vyjadrovanie. 
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• Pervazívna vývinová porucha inak nešpecifikovaná (PDDNOS alebo "atypický" 

autizmusPDD-NOS zahŕňa niektoré, ale nie všetky znaky klasického autizmu a/alebo 

Aspergerovho syndrómu. Do tejto kategórie patria aj detská dezintegračná porucha a 

Rettov syndróm, dva stavy, pri ktorých sa dieťa niekoľko mesiacov alebo rokov vyvíja 

normálne, potom stráca schopnosti súvisiace s jazykom, pohybom a koordináciou a iné 

kognitívne funkcie. 

• Detská mozgová obrna Pojem detská mozgová obrna označuje niektorú z mnohých 

neurologických porúch, ktoré sa objavujú v dojčenskom alebo ranom detskom veku a 

ktoré trvalo ovplyvňujú pohyb tela a svalovú koordináciu. Ľudia s CP majú problémy s 

pohybom a držaním tela. Mnohí z nich majú aj pridružené ochorenia, napríklad mentálne 

postihnutie, záchvaty, problémy so zrakom, sluchom alebo rečou. 

• Praderov-Williho syndróm: je najčastejšou genetickou poruchou, ktorá sa však nededí, 

vzniká náhodne a jej príčina nie je známa (zmena na chromozóme I5, zvyčajne otcovského 

pôvodu) a spôsobuje život ohrozujúcu obezitu u detí spôsobenú neukojiteľnou chuťou do 

jedla (hlavný medicínsky problém). Ľudia s Praderovým-Williho syndrómom majú rôzne 

stupne mentálneho postihnutia. Časté sú poruchy učenia (ťažkosti s udržaním pozornosti, 

neschopnosť porozumieť jednoduchým pokynom a ťažkosti s formulovaním abstraktných 

myšlienok), ako aj oneskorenie vo vývoji jazyka a reči, čo vedie k problémom so 

správaním. 

• Komplexné ťažkosti s učením a zdravotné postihnutie (ELPD) zahŕňajú osoby s 

koexistujúcimi ochoreniami (napr. autizmom a poruchou pozornosti s hyperaktivitou 

(ADHD)) alebo hlbokými a viacnásobnými poruchami učenia. Deti a mladí ľudia s ELP v 

školskom veku sú osobitnou skupinou žiakov, ktorá si vyžaduje, aby pedagógovia 

poskytovali individuálne odborné reakcie na ich profil vzdelávacích potrieb. 

Ľudia s kognitívnymi poruchami môžu mať vo všeobecnosti problémy s pamäťou a pozornosťou, s 

porozumením jazyka, s riešením problémov, so sústredením sa na úlohu, s vyvodzovaním záverov, s 

chápaním abstraktného alebo metaforického obsahu, s rozlišovaním dôležitých informácií od periférnych 

a s čítaním. Všetky tieto nedostatky vedú k neschopnosti úspešne prijímať a správne spracovávať 

informácie. 

 
2.1 JAZYKOVÉ ZRUČNOSTI ĽUDÍ S MENTÁLNYM POSTIHNUTÍM 
 
Komunikácia a výmena informácií zohrávajú v našom každodennom živote zásadnú úlohu. Existuje 

množstvo informácií z rôznych zdrojov a platforiem, ktoré sú vyjadrené v jazykovom formáte. Nie všetci 
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ľudia však majú prístup k informáciám a dokážu si osvojiť ich význam a v prípade ľudí s mentálnym 

postihnutím predstavuje zvládnutie písaných alebo hovorených informácií značnú výzvu, pretože často 

čelia ťažkostiam s pochopením informácií prezentovaných týmito spôsobmi. 

Podľa výskumu Harrisa a Rhea môžu mať ľudia s mentálnym postihnutím kognitívne ťažkosti vrátane 

ťažkostí s dlhodobou a krátkodobou pamäťou, ktoré môžu ovplyvniť ich schopnosť osvojiť si zložité 

jazykové štruktúry a rozšíriť si slovnú zásobu; ťažkosti s kognitívnymi procesmi, ako je uvažovanie, 

symbolizácia, zovšeobecňovanie a abstrakcia, chápanie pojmov, ako je čas a množstvo, a porozumenie 

idiomatickým alebo viacnásobným výrazom (Harris, 2006, Rhea 2004). Yoder a Warren ďalej uvádzajú, že 

slovná zásoba ľudí s mentálnym postihnutím pozostáva najmä z konkrétnych podstatných mien a slovies 

a obsahuje len malý súbor opisných slov, ako sú prídavné mená a príslovky (Yoder a Warren, 2004). Okrem 

toho majú tendenciu tvoriť krátke a jednoduché vety. Môžu mať problémy s tvorením a porozumením 

pasívnych viet (napr. knihu napísal Danny), viet s nespisovným slovosledom (napr. králik skočil = Králik 

skočil), podmienkových viet (napr. ak bude pršať, nepôjdem na prechádzku) a zložených viet s relatívnymi 

vetami (napr. ten muž [ktorého [Danny stretol]] je slávny herec) alebo vnorenými vetami (napr. Danny si 

myslel [že [zajtra mu kúpim ďalšiu knihu]]) (Zukowski, 2004) (Zukowski, 2004). Existujú aj ďalšie problémy, 

ktoré bránia jazykovým a komunikačným zručnostiam ľudí s mentálnym postihnutím, ako sú tempo, 

zložitosť, gramotnosť a stigma (Yalon-Chamovitz, 2009). 

- Rytmus: Ľudia s mentálnym postihnutím vykazujú relatívne pomalé spracovanie a reakčný čas pri 

mnohých rôznych úlohách. Preto je potrebné prispôsobiť tempo tak dizajnu prostredia, ako aj postupom 

poskytovania služieb, napr. poskytovať pokyny pomalším tempom, poskytnúť viac času na dokončenie 

činností atď. (Yalon-Chamovitz, 2007, 2009: 396) 

- Zložitosť:  Ľudia s mentálnym postihnutím majú často problémy s verbálnou komunikáciou, s hľadaním 

ciest vo fyzickom a virtuálnom prostredí, s pochopením a dodržiavaním návodu na obsluhu výrobku a so 

zvládnutím postupov, ktoré treba dodržiavať. Preto sa odporúča zjednodušiť pokyny a jazyk tak, aby 

vyhovovali ich potrebám. 

– Gramotnosť: Gramotnosť je dôležitým prostriedkom pre nezávislé fungovanie a zlepšenie kvality života 

ľudí s mentálnym postihnutím (Downing, 2005; Shengross, 2011). Ľudia s mentálnym postihnutím často 

vykazujú nízku úroveň gramotnosti a mnohí majú problémy s čítaním jednoduchých textov (Yong et al. 

2004). Ľudia s mentálnym postihnutím môžu mať problémy aj s prijímaním a integráciou informácií, 

organizovaním vedomostí a plánovaním svojich úloh, čo môže zvýšiť potrebu každodennej externej 

podpory pri vykonávaní úloh, ktoré si vyžadujú gramotnosť. 
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-Stigma: je pravdepodobne hlavnou prekážkou dostupnosti. Napriek právam, ktoré im priznáva 

legislatíva, v praxi sa osoby s mentálnym postihnutím nemôžu aktívne domáhať svojich práv alebo ich 

uplatňovať. Často sa s nimi stále zaobchádza ako s pacientmi alebo osobami, ktoré potrebujú ochranu, a 

očakáva sa, že ich pri prístupe ku komunitným programom a službám budú sprevádzať alebo na nich budú 

dohliadať. 

 

3. Kognitívna prístupnosť pre ľudí s mentálnym postihnutím 
 

Prístupnosť je miera, do akej je výrobok, zariadenie, služba alebo prostredie dostupné čo najväčšiemu 

počtu ľudí. Prístupnosť možno chápať ako "možnosť prístupu" a využívania výhod nejakého systému alebo 

subjektu. Koncepcia sa často zameriava na osoby so zdravotným postihnutím alebo so špeciálnymi 

potrebami (napríklad Dohovor o právach osôb so zdravotným postihnutím) a ich právo na prístup, ktoré 

umožňuje používanie asistenčných technológií. Prístupnosť zohráva dôležitú úlohu pri sociálnom 

začleňovaní osôb s akýmkoľvek druhom zdravotného postihnutia, pretože im umožňuje zapojiť sa do 

spoločnosti a aktívne sa na nej zúčastňovať. 

 

Na druhej strane jazyková prístupnosť sa vzťahuje na proces prispôsobovania písaných alebo hovorených 

informácií potrebám osôb so zdravotným postihnutím, aby boli pre ne jasné, zrozumiteľné a atraktívne, a 

to pomocou rôznych jazykových a zmyslových prostriedkov, ako sú vizuálne, zvukové a hmatové médiá. 

Vizuálne médiá sa pri komunikácii a prenose informácií spoliehajú na zrak (napr. tlač a dostupné symboly). 

Zvukové médiá sa pri komunikácii a prenose informácií spoliehajú na sluch (napr. čítačky obrazovky, 

systémy verejného rozhlasu). Hmatové znamená, že sa pri komunikácii a prenose informácií spoliehajú na 

dotyk (napr. vyvýšené značky, mapy). Výsledkom tohto procesu sú dostupné informácie prispôsobené 

potrebám cieľovej skupiny. (Uzier-Karl, 2018) 

 

 

Prístupnosť webových stránok znamená, že návrh a vývoj webových stránok, technológií a nástrojov 

zabezpečuje, aby ich mohli používať aj osoby so zdravotným postihnutím. Konkrétne sa očakáva, že ľudia 

so zdravotným postihnutím by mali byť schopní porozumieť webu, vnímať ho, pohybovať sa v ňom, 

komunikovať s ním a prispievať k jeho rozvoju. Zahŕňa všetky postihnutia, ktoré ovplyvňujú prístup na 

web, ako napríklad sluchové, rečové, zrakové, kognitívne, neurologické a fyzické.  

Prístupná komunikácia je základom kognitívnej prístupnosti a zahŕňa tri hlavné pojmy, ktoré uľahčujú 

interakciu s prostredím:  
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-Ľahké čítanie / ľahké hovorenie,  

- Orientácia   

- Označovanie. 

Proces jazykového sprístupňovania informácií ľuďom s mentálnym postihnutím pozostáva z troch 

hlavných fáz:  

1. Plánovanie: prípravná fáza, ktorá zahŕňa formuláciu myšlienok, výber spôsobu prenosu informácií 

(ústne alebo písomne) a vhodných prostriedkov na odovzdanie správy cieľovej skupine;  

2. Implementácia: prispôsobenie rôznych jazykových aspektov správy potrebám cieľového publika (napr. 

slovná zásoba, štruktúra vety). Tento proces je známy aj ako zjednodušenie čítania alebo jazyka; ľahko 

čitateľné tlačené materiály sú označené ako také určeným symbolom a názvom, aby sa dali ľahko 

identifikovať (pozri obrázok 1).  

3. Zabezpečenie kvality: zabezpečuje, aby zjednodušené informácie boli prispôsobené potrebám cieľovej 

skupiny.   (Uziel-Karl,2018) 

 

Symbol Ľahko čitateľný (Fig.1) 

3.1 ZROZUMITEĽNÝ JAZYK 

Ľahko čitateľný jazyk sa vzťahuje na metódu vytvárania jazykovo prístupných textov a dokumentov, ktoré 

sú ľahko zrozumiteľné ľuďom s mentálnym postihnutím a poruchami učenia. Ľahko čitateľný jazyk 

nepoužíva odborné termíny ani žargón a môže byť podporený obrázkami, ktoré zvyšujú zrozumiteľnosť 

informácií pre osoby s kognitívnymi problémami. Je súčasťou celkovej stratégie, ktorej cieľom je odstrániť 

prekážky v porozumení, interakcii a používaní produktov a služieb v rôznych prostrediach, a tým vytvoriť 

univerzálny prístup k informáciám a podporiť sociálne začlenenie. 

Na vytvorenie ľahko čitateľného dokumentu musí autor dodržiavať súbor usmernení, ktoré zahŕňajú 

metodiku Easy-to-Read.  

Pre lepšie pochopenie procesu tvorby dokumentov Easy-to-Read je nižšie uvedený zoznam bežne 

používaných pojmov, ktoré pomôžu autorom oboznámiť sa s touto koncepciou a všeobecným prístupom: 

Adaptér: Osoba, ktorá upravuje dokument do jazyka Easy-to-Read. Adaptácia sa preto vzťahuje na proces 

úpravy existujúceho dokumentu na dokument s ľahkou čitateľnosťou. 
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Autor: Osoba, ktorá vytvorí ľahko čitateľný dokument na základe originálneho nápadu. 

Prílohy a nadpisy: Súbor slovných prvkov (nadpisy, slovníky, obsah) a ikonických prvkov (grafika, mapy), 

ktoré sprevádzajú hlavný text dokumentu s cieľom uľahčiť jeho pochopenie. 

Fase de validación: Hodnotenie dokumentu Easy-to-Read na základe stupňa jeho pochopenia koncovým 

používateľom 

Facilitátor: Osoba, ktorá vedie a riadi fázu validácie. 

Glosario:  Vysvetlenie výrazu slovo určitej zložitosti, ktoré sa nachádza v blízkosti tohto slova alebo výrazu. 

Koncový používateľ : Osoba, ktorá má prospech z ľahko čitateľných dokumentov 

Validátor: koncový používateľ (v našom prípade osoby s mentálnym postihnutím), ktorý sa zúčastňuje fázy 

validácie a má čitateľské a komunikačné zručnosti.  

Dizajnér/Dizajnérka : Osoba, ktorá navrhuje a vyhotovuje dokumenty v programe Easy-to-Read s 

ohľadom na procesné usmernenia. 

Piktogramy:  Symboly, ktoré vyjadrujú význam prostredníctvom podobnosti s fyzickým predmetom. 

 

3.2 Kľúčové usmernenia pre prispôsobenie a tvorbu ľahko čitateľného textu 

Nižšie je uvedený zoznam kľúčových usmernení, ktoré je potrebné dodržiavať pri tvorbe ľahko 

čitateľného textu, pokiaľ ide o obsah, štruktúru, usporiadanie, piktogramy a typografický pravopis. 

Obsah 

Pri príprave ľahko čitateľného dokumentu by mal autor alebo adaptér zohľadniť konečnú cieľovú skupinu 

a problémy, ktorým môže čeliť. Obsah dokumentov by mal byť vo všeobecnosti: 
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- Uvádzajte len potrebné a dôležité informácie. 

- Prezentujte informácie v logickej postupnosti a nadväznosti, ktorá dáva zmysel. 

- V každej vete vyjadrite len jednu hlavnú myšlienku. 

- Používajte vhodný jazyk, ako aj jazyk primeraný veku. 

- Zjednodušte zložité informácie a pokúste sa ich vysvetliť jednoduchým spôsobom. 

Štruktúra 

Pokiaľ ide o štruktúru dokumentu, autor/adaptér musí prispôsobiť jazyk potrebám cieľovej skupiny, pokiaľ 

ide o slovnú zásobu a štruktúru viet. Štruktúra dokumentu by mala byť vo všeobecnosti:Evitar la jerga, los 

términos profesionales y las palabras difíciles (en lugar de "litigio" use "acción legal", en lugar de 

"contemplar" use "pensar") 

- Používajte slová, ktoré sú bežné v každodennom živote a ľahko zrozumiteľné. 

- Vyhnite sa súhrnom slov, pojmov, termínov a definícií. 

- V prípade potreby vysvetľujte zložité slová (slovo "referendum" by sa malo zjednodušiť na 

"požiadať verejnosť o hlasovanie"). 

- Vyhnite sa používaniu symbolického jazyka a metafor. 

- Vyhnite sa zložitým vetám a buďte čo najstručnejší. 

- Vyhnite sa používaniu pasívneho hlasu. 

- V celom texte používajte dôsledné slová. 

- Ak je v dokumente veľa ťažko zrozumiteľných pojmov, mal by obsahovať slovník alebo glosy. 

- Vyhnite sa neosobným vetám (namiesto "formulár bude zaslaný poštou" použite "občania pošlú 

formulár poštou"). 

Dizajn  

Návrh ľahko čitateľného dokumentu by sa mal prispôsobiť potrebám cieľovej skupiny a vo všeobecnosti 

by sa mal riadiť týmito usmerneniami: 
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- Uistite sa, že rozloženie a tok textu dokumentu sú v súlade s obsahom textu. 

-  Používajte jasné, ľahko čitateľné písmo, napríklad Arial. Písma by nemali 

obsahovať obrázky a nezvyčajné tvary písmen. 

- Text by mal byť vždy zarovnaný doľava. 

- Vyhnite sa lesklému papieru, ktorý môže čitateľom spôsobovať ťažkosti. 

Namiesto toho použite matný papier. 

-  Uistite sa, že papier, ktorý chcete použiť, nie je príliš tenký. 

- Nezaplňte stránku textu príliš veľkým množstvom informácií. 

- Riadky textu by nemali byť príliš krátke ani príliš dlhé. 

- Pridanie dodatočnej medzery medzi riadky textu. Namiesto riadkovania na 

jeden riadok použite riadkovanie 1,5. 

- Písmo, ktoré sa má použiť, by malo mať veľkosť aspoň 14 bodov alebo väčšiu. 

- Obrázky by mali byť umiestnené v ľavej časti dokumentu. Preto v dokumente 

ponechajte dostatočný priestor na vloženie obrázkov. 

- Pozadie textu by malo byť jednofarebné. 

- Je potrebné vyhnúť sa kurzívam, tieňovaniu a podčiarkovaniu. 

Typografický pravopis 

Ortotypografia je neoddeliteľnou súčasťou úpravy dokumentov a označuje súbor pravidiel, ktoré by sa 

mali uplatňovať pri prezentácii písomných dokumentov, pokiaľ ide o pravopis, interpunkciu, formátovanie 

stránky, skratky, skratkové slová atď. Pri tvorbe textu Easy-to-Read by sa mali dodržiavať tieto pokyny: 

- Slová by sa nemali písať s veľkým začiatočným písmenom. Za bodkou alebo na začiatku 

vety by sa malo písať len začiatočné písmeno.  

- Bodka by sa mala používať na oddelenie fráz a viet.  

- Súvisiace myšlienky by sa mali oddeľovať bodkou namiesto čiarky. (Namiesto "Pretože 

včera pršalo, John si vzal dáždnik" použite "Včera pršalo. Preto si Ján vzal dáždnik"). 

- V texte sa vyhnite používaniu zátvoriek, zátvoriek a niektorých typov interpunkčných 

znamienok, pretože cieľová skupina ich nemusí rozpoznať. (vyhnite sa #, &, ~, %, ^, /, £, 

$, €, {}) 

- Je potrebné vyhnúť sa elipsám a nahradiť ich slovami "okrem iného" alebo "mnoho 

ďalších". 
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- Inverzné čiarky by sa nemali používať. Ak musíte uviesť úvodzovky, musíte uviesť 

vysvetlenie, čo obsah označeného citátu znamená. 

- Mali by ste sa vyhnúť superlatívom (namiesto "najväčší" napíšte "veľmi veľký"). 

- Skratkám by ste sa mali vyhýbať. (Namiesto "Avda. Libertad." použite "Je potrebné 

vyhýbať sa skratkám. Môžu sa však používať skratky, ktoré sú všeobecne používané a 

uznávané, ale vždy s vysvetlením. (Namiesto "OSN" použite "OSN"). 

- Je potrebné vyhnúť sa spojovníkom (proces rozdeľovania slova na časti, ak sa nezmestí na 

jeden riadok). 

- Vety by nemali presahovať z jednej strany na druhú. 

- Namiesto slovíčka "nie" používajte "nie", "nemôže", "nemal by". 

- Pomlčka by sa mala používať na úvod zoznamov, ktoré obsahujú viac ako tri položky. 

- Používajte číslice namiesto slov na opis množstva (namiesto "tri" použite "3"). 

Piktogramy 

Piktogramy (symboly, ktoré vyjadrujú význam prostredníctvom podobnosti s fyzickými predmetmi) sú 

dôležitou súčasťou jednoduchého čítania a každodenného života vo všeobecnosti. Piktogramy sa 

používajú všade okolo nás na odovzdanie určitého posolstva a poskytnutie informácií. Piktogramy sú 

zrozumiteľné pre každého bez ohľadu na jazyk, ktorým hovorí, a v porovnaní s textom môžu byť 

atraktívnejšie.  Používanie piktogramov by malo byť v súlade s nižšie uvedenými usmerneniami: 

- Piktogram by mal byť čo najväčší. 

- Obrázky by mali byť umiestnené na ľavom okraji alebo v hornej časti textu. 

- Ak sa používajú piktogramy, mali by presne dopĺňať text. 

- Obrázky by mali byť jasné bez abstrakcie. 

- Na vyjadrenie rovnakých pojmov by sa mali používať rovnaké obrázky. 

- Farebné piktogramy by nemali byť mätúce.  

- Nepoužívajte symboly, symbolické obrázky ani abstraktnú grafiku, pretože môžu byť mätúce. 

- Pozadie piktogramu by malo byť ploché, aby sa zabránilo rušivým vplyvom. 
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Piktogramy nájdete na stránke Arasaac.com 

ARASAAC ponúka grafické zdroje a materiály zdieľané pod licenciou Creative Commons (BY-NC-SA) s 

cieľom uľahčiť komunikáciu a kognitívnu dostupnosť všetkým ľuďom, ktorí majú v dôsledku rôznych 

faktorov (autizmus, mentálne postihnutie, nedostatok jazyka, starší ľudia atď.) v týchto oblastiach vážne 

ťažkosti, ktoré im bránia v začlenení do akejkoľvek oblasti každodenného života. Tento projekt bol 

financovaný Ministerstvom školstva, kultúry a športu aragónskej vlády a koordinovaný Generálnym 

riaditeľstvom pre inovácie a odborné vzdelávanie tohto ministerstva. 

Na stránke Arasaac.com nájdete rozsiahlu databázu overených piktogramov, ktoré môžete použiť vo 

svojom ďalšom dokumente Easy-to-Read. Postup je veľmi jednoduchý, stačí zadať článok, ktorý chcete 

nájsť, na karte vyhľadávania a vybrať piktogram, ktorý najlepšie vyhovuje vašim potrebám. Na obrázku 

nižšie vidíte, ako vyzerá webová stránka spoločnosti Arasaac. 

Treba poznamenať, že Arasaac pre tento projekt vytvoril piktogram katedrály v Burgosu, jednej z piatich 

pamiatok vybraných v rámci projektu Acceasy na sprístupnenie. Tu je vytvorený piktogram                           

 

 

 

 

 

 

 

3.3 Proces vytvárania a prispôsobovania dokumentov Easy-to-Read 

Úprava existujúceho dokumentu na ľahšiu čitateľnosť  

Proces adaptácie vykonávajú adaptér, dizajnér a editor rozloženia. V prvom kroku musí adaptér: 

- Zozbierajte všetky údaje z pôvodného textu, ktorý sa má upraviť. 

- Analyzovať obsah a štruktúru dokumentu (identifikácia tém, slovnej zásoby a hlavných 

myšlienok). 
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- Usporiadajte informácie podľa cieľov dokumentu (dĺžka dokumentu, koncoví používatelia, 

podstatné časti, stupeň prispôsobenia). 

- Pripravte upravený dokument s ohľadom na procesné usmernenia. 

- Poskytnite text sprostredkovateľovi na overenie. 

Overovanie ľahko čitateľných dokumentov 

Fázu validácie procesu vykonávajú validátori (koncoví užívatelia) pod koordináciou facilitátora. Počas tejto 

fázy je potrebné vykonať tieto úlohy: 

- Facilitátor dostane návrh dokumentu. 

- Facilitátor musí naplánovať a zorganizovať validačné sedenia. (minimálne 3 overovatelia, trvanie 

zasadnutí, materiály). 

- Facilitátor by mal viesť a koordinovať validačné sedenia poskytovaním informácií o dokumente, 

procese Easy Reading, vysvetľovaním a trvaním aktivity a nakoniec validáciou dokumentu. 

- Validátori sa zúčastňujú na procese čítaním dokumentu, poskytujú spätnú väzbu k dokumentu z 

hľadiska jeho zrozumiteľnosti a usporiadania, uvádzajú slová alebo vety, ktoré je potrebné zmeniť, 

identifikujú chýbajúce informácie. 

- Facilitátor si zaznamenáva spätnú väzbu od validátorov a posiela ju adaptérovi, aby vykonal 

potrebné zmeny. 

Dokument je validovaný, keď si ho prečítajú a schvália všetci validátori. 

Vytvorenie dokumentu v jazyku Easy-to-Read 

Na tvorbe dokumentu v systéme Easy-to-Read sa podieľajú autor, editor návrhu a rozvrhnutia, facilitátor 

a napokon validátori. Počas procesu vytvárania je potrebné vykonať nasledujúce úlohy: 

- Plánovanie fázy tvorby s ohľadom na myšlienku, koncových používateľov, vlastnosti 

dokumentov, ako je hlavný predmet, dĺžka, typ dokumentu. 

- Stanovte štruktúru dokumentu podľa obsahu (slovná zásoba, hlavné myšlienky, 

paratextové obrázky atď.). 

- Pripravte návrh dokumentu podľa odporúčaných usmernení. 
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- Poskytnite facilitátorovi návrh dokumentu na overenie. 

Fáza overovania procesu je rovnaká ako vyššie uvedená. 

4. Dostupnosť rytmov a prostredia 

 

Aby sme sa prispôsobili potrebám ľudí s mentálnym postihnutím a dosiahli cieľ sociálneho začlenenia, 

musíme zabezpečiť, aby prostredie, v ktorom sa pohybujú, bolo prístupné od kognitívneho začiatku a 

uľahčovalo orientáciu a interakciu. Preto by návrhy budov mali obsahovať prvky, ktoré pomáhajú ľuďom 

s mentálnym postihnutím v orientácii a orientácii tým, že im poskytujú pomoc pri získavaní aj spracovaní 

informácií. 

V nasledujúcej časti nájdete návrhy a odporúčania, ako upraviť dizajn budovy alebo prostredia, aby sa 

uľahčil prístup ľuďom s mentálnym postihnutím. 

4.1 Orientácia 

Wayfinding sa vzťahuje na informačné systémy, ktoré sprevádzajú ľudí fyzickým prostredím a zlepšujú ich 

chápanie a vnímanie priestoru. Zameriava sa na jednotlivca, konkrétne na existujúcu rozmanitosť ľudí a 

ich fyzické, kultúrne, sociálne atď. schopnosti a premenné vo vzťahu k prostrediu, v ktorom žijú.  V 

podstate ide o proces vstupu do budovy alebo určitého prostredia, navigáciu v ňom do daného cieľa a 

následné opakovanie procesu, aby ste budovu/prostredie opustili. Aby sa človek mohol úspešne 

orientovať v prostredí, musí sa naučiť "priestorové prvky v prostredí na ceste alebo vo vzdialenom 

prostredí len pomocou informácií, ktoré vnímal a zapamätal si počas cestovania" (Golledge 2003). 

 

Orientácia pre osoby s mentálnym postihnutím môže byť komplikovaný a frustrujúci proces. Možno 

nechápu, že na navigáciu v budove je potrebné zhromaždiť informácie, a ak aj áno, možno nevedia, kde 

alebo ako ich nájsť. To môže viesť k vysokej miere úzkosti a frustrácie, ktoré následne vyústia do 

neželaného správania. 

 

Princípy Wayfinding Man vytvoril v roku 1998 Mark A. Foltz a sú zhrnuté nižšie: 

- Vytvára identitu každého miesta, ktoré sa líši od všetkých ostatných. 

- Využívajte orientačné značky a pamätné miesta. 

- Vytvorte dobre štruktúrované trasy. 
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- Vytvorte oblasti, ktoré delia priestor a majú odlišný vizuálny charakter. 

- Nedávajte ľuďom pri navigácii príliš veľa možností. 

- Poskytnite mapy. 

- Poskytnite smerovníky na miestach rozhodovania, ktoré vám pomôžu rozhodnúť sa o ďalšom 

postupe. 

- Ukážte, čo príde, t. j. predvídajte, čo bude nasledovať. 

Označenie 

Značky sú dôležitou súčasťou každého navádzacieho systému. Ich dizajn, prehľadnosť, kontinuita a 

konzistentnosť sú základom pre nájdenie požadovaného cieľa. Je to disciplína komunikácie a informácií o 

životnom prostredí, ktorej cieľom je usmerňovať rozhodnutia a konanie jednotlivcov v miestach, kde sa 

poskytujú služby. 

 

Cieľom značenia je informovať rôzne typy používateľov o správnom prepojení s prostredím alebo o plnení 

funkcií, ktoré sa v ňom predpokladajú: 

- Upozornenie na situáciu. 

- Upozornenie na určité aspekty situácie. 

- Uľahčenie umiestnenia a identifikácie určitých podpier a/alebo zariadení. 

- Orientácia. 

- Nariadenie.                     

 

Odporúčania pre prístupné značenie 

 

Aby boli značky účinné, musia byť jasné, stručné a konzistentné.  

- Jasné a jednoduché značenie podporuje bezpečný a nezávislý pohyb pre každého. Ak je správa len 

textová, vylúčime tých, ktorí text nevedia interpretovať. 

- Spojenie textu s obrázkom je povinné na hlavných miestach označenia. Smerové značenie si 

vyžaduje toto spojenie textu a obrazu. 

- Označenie informácií môže byť obmedzené na obrázok (napr. služba). Obrázok môže byť 

piktogram alebo obrázok. 

- Piktogramy by mali byť jednoduché a zrozumiteľné, navrhnuté podľa dohodnutých kritérií a 

známe čo najväčšiemu počtu ľudí. 
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- Na informačných paneloch by mali byť údaje umiestnené homogénne. Dobré značenie poskytuje 

väčší vizuálny komfort pre všetkých. 

- Značky by mali byť umiestnené vo vhodnej výške, aby boli čitateľné, a na mieste, ktoré zabraňuje 

oslneniu alebo odrazom, ktoré by mohli byť mätúce alebo rušivé. 

Značky by mali používať vhodný typ písma, dostatočne veľký text a dobrý farebný kontrast. 

Farebný kód pomáha pochopiť a zorientovať sa.  

- V takom prípade by sa mal farebný kód zachovať na 

celej lokalite. 

- Typografia by mala byť čo najjednoduchšia 

(jednoduchý ťah, bez okrajov), s veľkými a malými písmenami a s dodržaním dostatočných 

medzier medzi riadkami. 

- Prispôsobte veľkosť nápisov a značiek tak, aby boli viditeľné z väčšej vzdialenosti. 

- Každý priestor je pomenovaný pomocou slova spojeného s piktogramom, ktorý dobre odráža 

daný priestor. Pre pohodlie všetkých sa odporúča, aby sa zvukové hlásenia podľa možnosti 

duplikovali do obrázkov a naopak. 

 

 

 

 

 

 

Mapy 

 

Používanie máp si vyžaduje schopnosť spracovať dvojrozmerné informácie a prepojiť ich s trojrozmerným 

svetom. Pre ľudí s mentálnym postihnutím je však čítanie máp kvôli obmedzeným kognitívnym 

schopnostiam zložitou, ťažkou a niekedy až nemožnou úlohou. 
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Odporúčania pre prístupné mapy 

 

- Mapy by mali byť menej neprehľadné- Obsahujú vyhľadávač "ste tu". 

- Štandardizujte názvy všetkých budov, služieb a destinácií a jednotne ich zobrazujte vo všetkých 

grafických aplikáciách. 

- Umiestnite mapy na všetky výstupné, vstupné alebo križovatkové body v budovách. 

- Vzťahuje sa len na uvedené poschodie vo viacpodlažnej budove. 

- Identifikujte kľúčové zariadenia, ako sú služby, pomocou rozpoznateľných symbolov. 

- Používanie farieb na posilnenie 

- Vyhnite sa odleskom z povrchu máp 

Adresáre  

Adresáre predstavujú podobný problém ako mapy v tom zmysle, že majú tendenciu obsahovať príliš veľa 

informácií, ktoré väčšinou nie sú ľahko zrozumiteľné.  

Odporúčania pre prístupné adresáre 

 

- Adresáre by nemali byť komplikované 

- Mali by obsahovať zmysluplné informácie. 

- Používajte ľahko čitateľný text.   

- Používajte kontrastné farby. 

- Farbu možno použiť na nasmerovanie osoby na rôzne miesta podlahy v prostredí. 

- Zaviesť systém číslovania na adresároch pri hlavnom vchode a na každom poschodí, ktorý jasne 

uvádza, ktoré poschodia sú nad a pod poschodím, na ktorom sa nachádzajú. 

Osvetlenie 

Osvetlenie je dôležitou pomôckou pre dobrú prístupnosť pre všetkých používateľov určitého prostredia. 

Najdôležitejšie je, že môže pomôcť ľuďom s mentálnym postihnutím čítať nápisy, orientovať sa a cítiť sa 

bezpečne a orientovať sa vo verejných priestoroch. Umiestnenie a typ osvetlenia možno použiť aj na 

usmernenie používateľov v prostredí.  Typ svietidiel by sa mal starostlivo vyberať tak, aby vyhovoval 

prostrediu, v ktorom sa používajú. Napríklad v budovách, ktoré využívajú deti a/alebo dospelí s autizmom, 
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by sa nemalo používať svetlo, ktoré bliká alebo vydáva bzučiace zvuky, pretože môže spôsobiť značné 

utrpenie. 

Farba 

 

Farba je dôležitým faktorom pri poskytovaní dobrého poradenstva pri hľadaní ciest. 

Môže sa použiť na zvýraznenie a zvýraznenie znakov, odlíšenie oblastí v budove a 

zvýšenie povedomia o príslušných prvkoch, ako sú napríklad orientačné body v 

budove. Zaujímavé je, že výskum DSC (Disability Rights Commission 2004) zdôraznil, 

že používanie neznámych farieb na bežných značkách, ako sú napríklad požiarne 

východy, môže znamenať, že sú zle pochopené a úplne prehliadnuté. Dôsledné 

používanie medzinárodne uznávaných farieb na výstražných značkách by napríklad mohlo pomôcť znížiť 

počet nedorozumení za predpokladu, že sa používateľ naučí rozoznávať význam týchto farieb.                                               

Odporúčania na správne využitie architektonických prvkov: 

- Jasne identifikujte miesta príchodu. 

- Pri každom vchode do budovy zabezpečte čakárne a prístupové chodby. 

- Zabezpečte, aby boli informačné pulty pre verejnosť pri každom vchode do budovy viditeľné zo 

vstupných dverí. 

- Na vymedzenie rôznych oblastí použite architektonické prvky, ako sú oblúky, stĺpy, rôzne výšky 

stropov a diferencované oplotenie. 

- Výťahy umiestnite alebo označte tak, aby boli viditeľné pri vstupe do budovy. 

- Umiestnite zapamätateľné orientačné body pozdĺž koridorov a na hlavných rozhodovacích 

bodoch / križovatkách. 

- Navrhnite čakárne pre používateľov vizuálne otvorené do chodieb. 

- Odlíšte spoločné priestory od priestorov s obmedzeným prístupom použitím rôznych 

povrchových úprav, farieb alebo osvetlenia. 

- Zosúladenie označenia a orientačných prvkov s budovou a/alebo priestormi. 
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Budova určená pre všetkých 

 

Každé krídlo má svoju farbu - farby informácií v závislosti od panelu 

5.  ZDROJE ACCEASY 

V rámci hlavných aktivít a cieľov projektu ACCEASY boli vytvorené zdroje, ktoré majú umožniť odborníkom 

v oblasti mentálneho postihnutia a kultúrneho dedičstva dozvedieť sa viac o metodike ľahkého 

čítania/ľahkej reči a oboznámiť sa s pojmom kognitívnej prístupnosti a príslušnými modalitami. V rámci 

projektu bola vytvorená databáza, podporná príručka pre odborníkov v oblasti kultúrneho dedičstva a 

školenia o technikách jednoduchého čítania a hovorenia. 

Databáza 

Databáza obsahuje najmenej 400 pojmov a definícií súvisiacich s prvkami kultúrneho dedičstva v ľahko 

čitateľnom formáte s piktogramami a obrázkami. Databáza je otvorená a voľne prístupná pre všetkých, 

ktorí chcú používať termíny a definície v príslušnej oblasti práce, a je k dispozícii v piatich jazykoch 

(angličtina, taliančina, slovenčina, gréčtina a španielčina). Všetky záznamy v databáze navrhujú 

organizácie zúčastňujúce sa na projekte a overujú ich skupiny ľudí s mentálnym postihnutím v každej 

krajine. 

- Manuál podpory 

Podporná príručka je určená odborníkom na kultúrne dedičstvo a jej cieľom je poskytnúť odborníkom 

základné poznatky o kognitívnych poruchách, kognitívnej prístupnosti a ľahko čitateľnej/jednoduchej 

metodike. Je to užitočný zdroj informácií, ktorý má pomôcť odborníkom na kultúrne dedičstvo 

pochopiť a zaviesť do svojej praxe ľahko čitateľné/jednoduché techniky. 

-  Školenia a spolupráca 
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Školiace aktivity sú navrhnuté tak, aby pomohli uľahčiť informovanie ľudí s kognitívnymi ťažkosťami. 

Hlavným cieľom týchto aktivít je vyškoliť odborníkov, aby vedeli hovoriť a písať metódou jednoduchého 

čítania a sprístupniť prostredie ľuďom s kognitívnymi ťažkosťami.. 

 

                                                                                                            

Logo univerzálnej prístupnosti 

6. Praktické príklady kognitívnej prístupnosti lokalít kultúrneho dedičstva 

 

Hlavným cieľom projektu "Acceasy" je sprístupniť pamiatky kultúrneho dedičstva ľuďom s mentálnym 

postihnutím. Organizácie, ktoré sa zúčastnili na projekte, mali za úlohu vybrať lokalitu kultúrneho 

dedičstva vo svojich krajinách a pracovať na jej sprístupnení. V tejto časti sa podelíme o celkový postup, 

ktorý každý z partnerov sledoval pri realizácii hlavných cieľov projektu, a to poskytnutím všeobecnej 

metodiky, ktorá umožní odborníkom v sektore kultúrneho dedičstva rozvíjať svoje vedomosti a 

kompetencie v oblasti kognitívnej prístupnosti.  

  6.1 IMS Research and Development - Amathus, Limassol, Cyprus 

Krok 1: Výber lokality 

Prvým krokom procesu je výber lokality s významnou hodnotou kultúrneho dedičstva. V tejto súvislosti 

si IMS vybrala archeologickú lokalitu "Amathus", ktorá sa považuje za jednu z najvýznamnejších 

starovekých a historických lokalít na Cypre a nachádza sa 7 km východne od mesta Limassol. Okrem toho 

je Amathus zapísaný na zozname svetového dedičstva UNESCO.                                                    
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Krok 2: Vytvorenie databázy  

V druhom kroku sme preskúmali historické fakty o Amate, aby sme vybrali najdôležitejšie a 

najrelevantnejšie informácie súvisiace s týmto starovekým mestom. Cieľom bolo identifikovať aspoň 100 

pojmov a vytvoriť databázu záznamov s informáciami a faktami v prehľadnom formáte. Databáza obsahuje 

pojmy z mytológie spojenej s Amathusom, fyzické predmety (nádoby - nástroje) vykopané na tomto 

mieste, rôzne oblasti starovekého mesta, staroveké božstvá spojené s Amathusom a ďalšie dôležité 

historické fakty. 

Príklad databázy : Adathus, Agora, Stĺp, Bazilika, Afrodita, Rituál, Prístav, Soška. 

Krok 3: Definícia pojmov v ľahko čitateľnom formáte 

Po určení položiek na vytvorenie databázy autori organizácie pristúpili k definovaniu pojmov v jazyku Easy-

to-Read, pričom zohľadnili usmernenia, ktoré sa majú dodržiavať pri tvorbe dokumentov v jazyku Easy-to-

Read.  Nižšie si môžete pozrieť príklad definície pojmu v dokumente Easy-to-Read spolu so štruktúrou a 

usporiadaním dokumentu (Poznámka: Nasledujúci príklad je prvý návrh, ktorý nebol overený). 

              
Krok 4: Overenie záznamov 

Po vytvorení dokumentu a definovaní vstupov musia všetku prácu overiť koncoví používatelia. Preto bola 

vytvorená skupina piatich osôb s mentálnym postihnutím, ktorá mala pomôcť pri procese validácie. Pod 

vedením facilitátora si každý z koncových používateľov prečíta dokument a poskytne spätnú väzbu k 

štruktúre a slovnej zásobe textu. Ak sa koncovému používateľovi zdá text ťažko zrozumiteľný, facilitátor 

sprostredkuje skupinovú diskusiu o tom, ako urobiť text zrozumiteľnejším, pričom dostane návrhy od 

koncových používateľov. Dokument sa validuje po tom, ako si ho prečítajú všetci koncoví používatelia a 

schvália jeho obsah. 
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Na nasledujúcom obrázku môžete červenou farbou vidieť zmeny, o ktorých rozhodla naša validačná 

skupina.                                    

 

 

 

 

 

 

 

Krok 5: Finalizácia záznamov  

Po vykonaní procesu validácie sprostredkovateľ zašle dokument autorovi s uvedením zmien, ktoré je 

potrebné vykonať. Autor potom zohľadní návrhy facilitátora a koncových používateľov a text podľa nich 

upraví. Nižšie si môžete pozrieť overenú verziu termínu "Amathus". 

Na nasledujúcom obrázku vidíte konečný overený text so všetkými potrebnými úpravami.                                  

 

6.2 EGInA Srl Research & Development – Giostra della Quintana, Foligno, Taliansko 

Krok 1: Výber lokality  

Podľa UNESCO "kultúrne dedičstvo nekončí pamiatkami a zbierkami predmetov. Zahŕňa aj živé tradície 

alebo prejavy zdedené po našich predkoch a odovzdané našim potomkom, ako sú ústne tradície, 
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divadelné umenie, spoločenské zvyky, rituály, slávnostné udalosti, poznatky a postupy o prírode a vesmíre 

alebo znalosti a zručnosti pri výrobe tradičných remesiel. Hoci je nehmotné kultúrne dedičstvo krehké, je 

dôležitým faktorom pri zachovávaní kultúrnej rozmanitosti v podmienkach rastúcej globalizácie." 

Vzhľadom na význam nehmotného dedičstva si EGInA vybrala "Giostra della Quintana di Foligno" (Turnaj 

Quintana) stredoveký turnaj, v ktorom sa začiatkom júna a v septembri susedia navzájom vyzývajú na 

priateľské súboje. 

Turnaj v Quintane spĺňa aj kritériá UNESCO pre nehmotné dedičstvo. Je to tak:- Tradicional, 

contemporáneo y vivo al mismo tiempo 

- Inkluzívne 

- Zástupca 

- Na úrovni Spoločenstva 

 

Krok 2: Vytvorenie databázy 

Potom sme prišli s identifikáciou najdôležitejších pojmov spojených s turnajom v Quintane. Cieľom bolo 

vybrať približne päťdesiat termínov, ktoré sa zaradia do databázy ACCEASY. 

Príklad záznamov v databáze: Barokový, rytiersky, historický sprievod, oštepy atď. 

Krok 3: Definícia ľahko čitateľných pojmov 

Po identifikácii záznamov pre databázu sme termíny upravili do formátu Easy Read. Nižšie si môžete  

pozrieť príklad. 
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Krok 4: Overenie záznamov 

Upravené heslá Easy-to-Read potom posielame partnerovi projektu, spoločnosti aCapo, ktorá je 

zodpovedná za validáciu talianskych hesiel. aCapo organizuje rôzne zasadnutia, pričom na každom 

zasadnutí validuje približne desať termínov. Účastníci boli rozdelení do dvoch malých skupín po šiestich 

osobách. Proces validácie sa riadil rovnakými pravidlami, ktoré boli zdôraznené v predchádzajúcej časti 

(krok 4). 

Na nasledujúcom obrázku môžete červenou farbou vidieť zmeny, o ktorých rozhodla naša validačná 

skupina 

.  

Krok 5: Finalizácia záznamov 

Po vykonaní procesu validácie sprostredkovateľ zašle dokument autorovi s uvedením zmien, ktoré je 

potrebné vykonať. Autor potom zohľadní návrhy facilitátora a koncových používateľov a text podľa nich 

upraví. 
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6.3 FAB Fundación Aspanias Burgos - Burgos, Španielsko 

Krok 1: Výber lokality 

Prvým krokom procesu je výber lokality s významnou hodnotou kultúrneho dedičstva. V tomto zmysle FAB 

vybral "La Catedral de Burgos", ktorá je od roku 1984 zapísaná na zozname svetového dedičstva UNESCO, 

je považovaná za prvú španielsku gotickú katedrálu a slúži ako príklad pre Notre Dame de Paris. Je to jedna 

z najvýznamnejších katedrál v Španielsku a nachádza sa v centre mesta Burgos.  

 

Krok 2: Vytvorenie databázy  

V druhom kroku sme preskúmali historické fakty o katedrále v Burgosu, aby sme vybrali najdôležitejšie a 

najrelevantnejšie informácie súvisiace s touto pamiatkou. Cieľom bolo identifikovať aspoň 100 pojmov a 

vytvoriť databázu záznamov s informáciami a faktami v prehľadnom formáte. Databáza obsahuje termíny 

o architektúre, sochárstve, maliarstve, interiéroch, štýloch, materiáloch, fyzických predmetoch (obrazy, 

hrobky, stoličky, sochy...). 

Príklad záznamov v databáze: Oltárny obraz, vitrážové okno, lietajúce podpery, katedrála Burgos, veža, 

klenba, kupola, mucholapka, triforium, kazetový strop, gotický štýl, ambulatórium, chrliče, transept 

Krok 3: Definícia pojmov v ľahko čitateľnom formáte 

Po určení položiek na vytvorenie databázy autori organizácie pristúpili k definovaniu pojmov vo formáte 

Easy-to-Read, pričom zohľadnili usmernenia, ktoré sa majú dodržiavať pri tvorbe dokumentov Easy-to-

Read.   

Krok 4: Overenie záznamov 

Po vytvorení dokumentu a definovaní vstupov musia všetku prácu overiť koncoví používatelia. Preto bola 

vytvorená skupina troch osôb s mentálnym postihnutím, ktorá mala pomôcť pri procese validácie. Každý 
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z koncových používateľov si pod vedením facilitátora prečíta dokument a poskytne spätnú väzbu k 

štruktúre a slovnej zásobe textu. Ak sa koncovému používateľovi zdá text ťažko zrozumiteľný, facilitátor 

sprostredkuje skupinovú diskusiu o tom, ako urobiť text zrozumiteľnejším, pričom dostane návrhy od 

koncových používateľov. Dokument sa validuje po tom, ako si ho prečítajú všetci koncoví používatelia a 

schvália jeho obsah. 

Krok 5: Finalizácia záznamov  

Po vykonaní procesu validácie sprostredkovateľ zašle dokument autorovi s uvedením zmien, ktoré je 

potrebné vykonať. Autor potom zohľadní návrhy facilitátora a koncových používateľov a text podľa nich 

upraví. Nižšie si môžete pozrieť overenú verziu pojmov "oltárny obraz" a "vitráž". Tieto definície boli 

preskúmané a potvrdené aj profesionálnymi sprievodcami, ktorí pravidelne vysvetľujú tieto prvky počas  

prehliadok katedrály 

.  

Na nasledujúcom obrázku môžete vidieť konečný overený text v databáze webovej stránky 

www.acceasy.eu  so všetkými potrebnými úpravami, a to v angličtine aj v španielčine.                                   

http://www.acceasy.eu/
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