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Digitalizace studijních materiálů představuje jednu ze základních forem podpory studentek a studentů s postižením
zraku. Hlavní výhodou digitalizovaného textu (skripta, kniha, článek apod.) je to, že může být s využitím počítače
vybaveným odpovídajícím softwarem transformován do zvukové podoby.
Texty jsou digitalizovány na základě individuální dohody především do formátu docx či pdf.

Na UK existují   tři pracoviště  zabývající se digitalizací studijní literatury. Hlavním z nich je   Digitalizační středisko u
nás v Centru Carolina , které kromě samotného převodu textů poskytuje řadu dalších služeb pro zrakově postižené
studující. Digitalizací se potom zabývají také knihovny   Pedagogické fakulty  a   Evangelické teologické fakulty . Bližší
informace o jednotlivých pracovištích najdete níže.

Poskytnutí již zdigitalizované literatury
Podmínkou pro digitalizaci knihy nebo poskytnutí již digitalizované literatury je být   evidován/a v seznamu studujících
se specifickými potřebami , registrace v dané knihovně (PedF, ETF) či hlavní digitalizačním středisku Centra Carolina
a podepsání   Prohlášení o dodržování autorského zákona .
V případě PedF si studující knihu stáhne z webu knihovny na základě přístupu získaného registrací. V případě ETF či
Centra Carolina studující e-mailem či telefonicky o danou knihu zažádá a dokument je mu/jí obratem zaslán e-mailem
či přes datové uložiště, nebo uložen přímo do čtecího zařízení či flash disk.

Knihy, které máme zdigitalizované najdete:
• pomocí vyhledávače   UKAŽ ,
• ve sbírce digitalizované literatury v digitalním reporizáři   DSpace ,
• nebo prostřednictvím vyhledavače   Daleth  (je nutné zaškrnout ve výběru v pravé části stránky Centrum Carolina).

Digitální repozitář   DSpace  umožňuje přímé stažení konkrétních zdigitalizovaných titulů pro evidované studenty se
speciálními potřebami
• v kategorii A (studenti se zrakovým postižením) a
• v kategorii D (studenti se specifickými poruchami učení).
Nicméně o knihy lze zažádat také na adrese:   digitalizace@ruk.cuni.cz .
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Studijní materiály v elektronické podobě lze získat také z   dalších univerzitních či mimouniverzitních zdrojů .

Žádost o digitalizaci
Se žádostí o digitalizaci se obracejte na jednotlivá digitalizační střediska, pod která spadáte.

Digitalizační pracoviště na UK

1. Digitalizační středisko Centra Carolina

- středisko digitalizuje knihy pro všechny fakulty kromě PedF a teologických fakult (KTF, ETF, HTF)

- další služby:
• braillský tisk
• černotisk, vazba tištěných materiálů
• konzultace pro práci se SIS, vyhledávání v Centrálním katalogu, databázích
• kurzy práce s výpočetní technikou
• tyflografický tisk na fuseru – hmatový termotisk
• provoz studovny – možnost práce se speciálními softwary (JAWS, Zoomtext)
• informační a poradenské služby pro studenty a pracovníky UK

- běžná otevírací doba:
pondělí 13.00 - 17.00

středa 13.00 - 17.00
nebo dle individuální domluvy

Ve středu 3.5. z provozních důvodů digitalizační středisko uzavřeno. Organizujeme akci Na Karlovce bez
překážek!
Jste srdečně zváni! Podrobný harmonogram přednášek naleznete v odkazu    zde.  

Upozornění k tisku studijních materiálů!

Plánujete-li návštěvu střediska kvůli vytištění většího množství studijních materiálů, kontaktujte nás prosím nejdříve e-
mailem nebo telefonicky.
K odesílání objemnějších souborů využijte přednostně úschovny nebo cloud. Naše pracovní e-mailové schránky
mají nižší přijímací kapacitu než je objem, který dovoluje odeslat Vaše schránka. V případě, že pošlete přílohy e-mailem,
nemusejí nám dojít.
Děkujeme za pochopení.
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Celetná 20, Praha 1

  web
?  digitalizace@ruk.cuni.cz
tel.: 224 491 581

  Textový popis trasy

kontakt:
PhDr. Lenka Dobešová, Ph.D.
?  lenka.dobesova@ruk.cuni.cz

2. Knihovna ETF UK

- digitalizace materiálů pro studující z ETF, KTF, HTF

- další služby:
• v knihovně je k dispozici stolní zvětšovací lupa zn. Tieman Twinkle Bright ke zvětšování tištěných materiálů
• tisk materiálů
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Černá 9, Praha 1

  web
?  library@etf.cuni.cz
tel.: 221 988 601

kontakt:
Mgr. Jan Král
?  kral@etf.cuni.cz

3. Ústřední knihovna PedF UK

- digitalizace materiálů pro studující z PedF

- další služby:
• studovna - počítač vybavený syntetickým hlasovým výstupem a programem pro zvětšování obrazovky. Je zde

též umístěna kamerová čtecí lupa pro zvětšování tištěných materiálů.
• tisk materiálů
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Magdaleny Rettigové 4, Praha 1

  web
?  knihovna@pedf.cuni.cz

kontakt:
PhDr. Lenka Dobešová, Ph.D.
?  lenka.dobesova@ruk.cuni.cz

Michal Hoftich
tel. 221 900 178
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