Řešení bezbariérovosti na Masarykově univerzitě: Kdo je odpovědný za přístupnost?
Boris Janča (4. setkání KpBB, 30. 4. 2019) ve svém příspěvku mluvil o přístupnosti veřejné
instituce – Masarykovy univerzity – a vzpomenul různé roviny toho, co je třeba zajistit, a
důvody, proč se to někdy daří a jindy ne. Přístupnost podle něj není stav, kterého je
dosaženo jednou provždy, ale proces, o který je třeba pečovat a kterého musí být
dosahováno znovu a znovu. Je tomu tak především proto, že na přístupnosti se podílí celá
řada subjektů, tj. organizací i konkrétních lidí v nich, kteří až vzájemnou spoluprací,
komunikací, návazností a rozdělením zodpovědnosti mohou dosáhnout žádoucího výsledku.
Každá podobná spolupráce je obtížná a nastavit kýženou situaci znamená vyladit spoustu na
první pohled neviditelných drobností. Přístupnost je dvousměrná a lze říct, že nejde pouze o
zpřístupnění instituce danému člověku, ale i o zpřístupnění daného člověka oné instituci.
Klienty se v této optice nestávají pouze “lidé se specifickými nároky”, ale i všichni ostatní,
kteří v instituci nějak působí, od učitelů až po spolužáky.
Důležité je vyjasnit si pojmy – co si představujeme pod přístupností? Pro Masarykovu
univerzitu a středisko Teiresiás přístupnost znamená především zajištění rovných podmínek
– tj. nesnaží se studujícím se specifickými nároky nějak ulevovat, ale snaží se co nejlépe
hledat cesty, aby zpřístupnily nastavená pravidla. Tj., neznamená to, že nevidomý student
neskládá písemnou zkoušku, ale že ji má ve formátu, který může skládat písemně.
Klíčový problém, který téma přístupnosti provází, je otázka odpovědnosti. Přístupnost nelze
nechat svému vývoji, jednotlivé subjekty musí nést zodpovědnost za jednotlivé kroky a v
ideálním případě by měly o sobě vědět – kdo je za co zodpovědný, kdo co může, nemůže,
na koho se obrátit či neobrátit. Učitelé by měli zodpovídat za přístupnost jejich výuky, správci
budov za přístupnost budov. Studijní odbor rektorátu pak za přístupnost přijímacího řízení,
vývojáři aplikací za přístupnost aplikací apod. Praxe je ale o poznání složitější. Středisko
Teiresiás na sebe vzalo odpovědnost dohlédnout na proces zpřístupňování a zajistit
potřebné věci, což znamená, že u něj chtějí být už od začátku, nelze věci zpětně „dobastlit“,
jak poznamenal pan Janča. K tomu je zásadní, aby i ostatní subjekty s otázkou přístupnosti
přinejmenším počítaly a mohly se na středisko případně obrátit. Často se to ale neděje. To je
i příklad nového vizuálního stylu univerzity, který postrádá potřebný kontrast, nebo
problematického řešení staveb, kdy se Teiresiás dostává k dokumentaci až ve chvíli, kde už
nelze vznášest požadavky. Tyto problémy jsou způsobeny nedostatečnou koncepcí a
provázaností jednotlivých pracovišť, které často nemají praxi a nevědí, že nastalá situace
vyžaduje nějaké řešení, či při vědomí existence Teiresiásu pokládají věc za vyřešenou. Bylo
by potřebné, aby i ostatní části univerzity přijaly část odpovědnosti, byly s ní srozuměny a
myslely na to, že přístupnost je třeba řešit.
Otázka provázanosti se nepojí pouze s odpovědností, ale je třeba myslet i na provázanost
služeb. Z různých důvodů někdy nemusí jedna služba stačit. Nestačí jen tlumočení do
znakového jazyka, pokud dotyčný neovládá v potřebné míře znakový jazyk. Nemusí stačit,
že je k dispozici asistenční technologie pro práci nevidomých s matematikou, pokud
nevidomý člověk neumí s těmi technologiemi zacházet. Ani přepis nemusí být dostatečný,
neboť je zároveň třeba zajistit i aplikaci k distribuci přepisu uživatelům a nabídnout jim
zařízení, které je schopné jej zobrazit. Při poskytování služeb je tak třeba vždy myslet na
celý řetězec, který je uvede do provozu.
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Instituce, která chce být přístupná, si především musí uvědomit, co se v ní i odehrává a co je
třeba zajistit k tomu, aby se to odehrávat mohlo; v případě univerzity je to výuka a výzkum,
což obsahuje několik vzájemně provázaných rovin – organizaci studia, zajišťování
informačních zdrojů, asistence. A tyto služby se konkretizují např. v komunikaci mezi
studentem a učitelem, dostupností informačních materiálů, zpřístupnění budov atd. Všechny
tyto aspekty mají přesahy do běžného fungování instituce a středisko Teiresiás a i ostatní
zúčastnění musí jít nad rámec legislativy, která zaručuje pouze nezbytné minimum. Středisko
se přitom snaží držet logiky univerzálního designu, který se dá definovat jako „variabilita a
flexibilita i nad rámec technických norem, nikoliv ale za hranici, kdy potřeby jednotlivce nebo
skupiny mohou omezovat práva či možnosti jiného jednotlivce nebo skupiny“. Takový design
může znamenat např. zmnožení kanálů, tak jako v Knihovně pro bezbariérové Brno: mluvčí
mluví do mikrofonu, je přítomný tlumočník a zároveň vizualizace simultánním přepisem.
Namísto jednoho kanálu jsou tři.
Myšlenka univerzálního designu naráží na rozdíl mezi kolektivním a individuálním,
heterogenitou a homogenitou. Je nutné zjistit, jaké má to které postižení funkční dopad. Co
je třeba k tomu, aby student či studentka mohli úspěšně studovat? Jak jsou tyto potřeby a
možnosti ovlivněny konkrétním znevýhodněním? Úmluva o právech osob s postižením,
vyhláška o bezbariérovém užívání stavem atp. jsou často velmi neurčité a mohou být
vykládány různě. Je proto třeba spojit je s konkrétní situací, s konkrétní institucí a nároky.
Část univerzálního designu je pak vhodné řešit kolektivně tak, aby nebylo nutné o vše žádat
nově. Neklást tíhu odpovědnosti na konkrétního člověka se specifickými nároky, ale řešit
téma přístupnosti kolektivním způsobem. Což se týká zejména veřejných institucí placených
z veřejných zdrojů, které by měly sloužit veřejnosti bez rozdílu.
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