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Fond speciálních dokumentů Střediska Augustin

Petra Lukešová

Rádi bychom vás informovali o vytvoření speciálního fondu elektronických dokumentů Střediska Augustin, které 

podporuje osoby se specifickými potřebami při jejich studiu na Univerzitě Hradec Králové (UHK). Tento příspěvek je 

určen dalším knihovnám a knihovníkům, kteří vědí o lidech se zájmem o studium na vysoké škole nebo se zajímají 

o vlastní sebevzdělávání, ale jsou limitováni mírou zrakového postižení a nemají k dispozici informace o existenci 

takových dokumentů.

O nás

Středisko Augustin je celouniverzitní pracoviště a realizuje podporu jak uchazečům se specifickými potřebami při jejich 

zájmu o studium, tak i studentům, kteří ke studiu nastoupí. Mezi stěžejní činnosti Střediska Augustin patří zajišťování 

servisních opatření zahrnujících zpracování a zpřístupnění studijní literatury, zapisovatelský a tlumočnický servis, 

osobní a studijní asistenci, diagnostiku a další.

Jedním z cílů Střediska Augustin je vytvoření a zpřístupnění speciálního fondu elektronických dokumentů, kde jsou 

ukládány veškeré digitalizované a elektronické editovatelné dokumenty. Elektronické editovatelné dokumenty jsou 

zkatalogizovány a zpřístupňovány přes online katalog Univerzitní knihovny UHK a přes Portál vysokoškolských 

knihoven pro zrakově postižené. Bibliografický záznam elektronického editovatelného dokumentu obsahuje základní 

bibliografické údaje a hypertextový odkaz na dokument, který je umístěný ve fondu Střediska Augustin.

Zpracování a zpřístupnění studijní literatury

Samotní studenti se zrakovým postižením uvádějí, že jedním z největších problémů se kterým se během studia 

potýkají, je špatná dostupnost studijních materiálů v jim přístupných formátech. Jsou tak odkázáni na vyhledávání 

informací v jiných dostupných zdrojích, což často ovlivňuje i kvalitu jejich studijních výsledků. Především se jedná o 

elektronické editovatelné dokumenty, které umožňují studentům se zrakovým postižením samostatnou práci 

s informacemi na osobním počítači se speciálním softwarovým vybavením (zvětšovací programy, programy s hlasovým 

výstupem). Odborné texty v této elektronické podobě vlastní knihovny v minimální míře, ve většině veřejných knihoven 

nejsou dostupné vůbec. Přehled knihoven, které poskytují elektronické, hmatové a zvukové dokumenty, můžete najít 

na webových stránkách Střediska Augustin (https://www.uhk.cz/Augustin).

Zpracování neboli adaptace studijní literatury představuje zpracování dokumentů studijní literatury prostřednictvím 

výpočetní techniky do podoby přístupné osobám se specifickými potřebami. Alternativní formáty zohledňují pracovní 

postupy, stejně jako technické nebo smyslové možnosti studentů se specifickými potřebami. Zpřístupnění studijní 

literatury se týká nejen studentů se zrakovým postižením, ale některé typy dokumentů jsou určeny rovněž studentům 

se sluchovým a pohybovým postižením a také studentům se specifickými poruchami učení.

Tvorba elektronických editovatelných dokumentů představuje proces, při kterém dochází ke změně formálních 

vlastností původního dokumentu, nikoli ke změně obsažených informací. Adaptace je standardizovaný proces, při 

němž se forma dokumentu přizpůsobí technickým, smyslovým a kognitivním nárokům osob se specifickými potřebami 

(např. zrakovému postižení). Výsledkem této činnosti je dokument, který umožňuje efektivní práci s textem a obsahuje 

prvky zajišťující přístupnost dokumentu pro uživatele, kterým je určen. Tyto elektronické editovatelné dokumenty 

obsahují typické grafické prvky, navigační aparát, automatické formátování nadpisů a slovní adaptace doprovodných 

ilustrací a grafů.

Elektronické editovatelné dokumenty si oprávněný uživatel může stáhnout z online katalogu Univerzitní knihovny UHK

– v záložce Zdroje uživatel pouze nastaví online katalog Střediska Augustin (http://arl.uhk.cz/).



Případně tyto dokumenty může také získat prostřednictvím online katalogu Portálu vysokoškolských knihoven pro

zrakově postižené – v přehledu online katalogů zvolí vyhledávání pro Středisko Augustin

(http://seth.ics.muni.cz/usr/portal/).

V současné době je speciální fond Střediska Augustin nejvíce zaměřen na oblast pedagogiky, speciální pedagogiky a 

psychologie, ale se zvyšujícím se zájmem osob se specifickými potřebami o vysokoškolské studium doufáme, že se 

rozsah speciálního fondu rozšíří na celou oblast lidského poznání.

Registrace

Středisko Augustin zpřístupňuje elektronické editovatelné dokumenty nejen studentům a zaměstnancům se 

specifickými potřebami v rámci působení na UHK, ale také dalším osobám se zrakovým postižením, které nemají 

přímou vazbu na hradeckou univerzitu. Jakákoliv osoba se zrakovým postižením může požádat o přístup k 

dokumentům prostřednictvím e-mailu Střediska Augustin (augustin@uhk.cz) nebo e-mailové adresy koordinátorky 

služby, Mgr. Petry Lukešové (petra.lukesova.1@uhk.cz). Přístup mohou získat pouze fyzické osoby na základě 

vyplněného a podepsaného prohlášení o důvěrném zacházení s dokumenty a předložení průkazu ZTP, ZTP/P nebo 

jiného uznatelného dokladu prokazujícího konkrétní postižení. Osoba se zrakovým postižením je poté zaregistrována 

a jsou jí přiděleny přihlašovací údaje a přístupová práva ke speciálnímu fondu elektronických dokumentů Střediska 



Augustin.

Chtěli bychom tímto příspěvkem oslovit další knihovny a knihovníky, kteří vědí o lidech se zájmem o studium na vysoké 

škole nebo o vlastní sebevzdělávání, ale jsou limitováni mírou zrakového postižení a nemají k dispozici informace o 

existenci takových dokumentů. Přístup k informacím a k elektronickým editovatelným dokumentům není zpoplatněn, je 

omezen pouze na vybranou skupinu osob se specifickými potřebami (tyto osoby při registraci předkládají průkazy ZTP, 

ZTP/P).
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