
Předpisy definující velikost písma na www stránce proto neobsahují jednotky, které by toto zvětšení 
znemožiiovaly. Velikost tudíž není definována pomocí jednotek pt, pc, in, cm, mm a px.  
Kapitola B Práci s webovou stránkou řídí uživatel  
8. Obsah ani kód webové stránky nepředpokládá ani nevyžaduje konkrétní způsob použití ani 
konkrétní výstupní či ovládaci zařízení.  
Každý uživatel má právo používat výstupní a vstupní (ovládací) zařízení podle vlastní volby Kód ani obsah 

Www stránky proto nesmí předpokládat (nebo dokonce vyžadovat), že uživatel 
například používá konkrétní operační systém, konkrétní prohlížeč, že má barevný 
monitor (nebo že vůbec používá monitor), že má aktivní zvukový výstup, že má 
možnost tisku atd.  
Vzhleder k tornu, že uživatel může mít ve svém výstupním zařízení úseky WWW 
stránky uspořádané v odlišném pořadí, může ji vidět zformátovanou zcela odlišným 
způsobem nebo dokonce nemusí WWW stránku vidět vůbec (např. používá hlasový 
výstup) není možné se v textu odkazovat např. na “červeně zobrazený teXť‘, ‘text v 
pravém sloupci0, “text na konci WWW stránky“ atd.  
Rovněž vstupní (ovládací) zařízení a jejich funkce se mohou r“ezi uživateli výrazné 
lišit. Webová stránka proto nemůže předpokládat, že uživatel používá konkrétní 
zařízeni (ti. např. že má klávesnici, myš, že vidí grafický kurzor), nebo že určitá 
tlačítka klávesnice či myši existuji a mají přiřazenu určitou funkci (např. FS pro 
obnovení obsahu WWW stránky, Fl pro nápovědu, Enter pro odeslání formuláře, Tab 
pro pohyb mezi odkazy, pravé tlačítko myši pro kontextovou nápovědu). Tato tlačítka 
mohou mít u některých uživatelů přiřazenu zcela odlišnou funkci, nebo dokonce 
nemusejí být vůbec k dispozici.  
9. Obsah Www stránky se mění, jen když uživatel aktivuje nějaký prvek, který k takové akce 
obvykle vede.  
Obsah WWW stránky se nemění, dokud uživatel neprovede akci, která je k takové zrněně jasným impulsem 
(např. kliknutí na odkaz, odeslání formuláře, kliknutí na aktivní prvek nebo volba položky ve formulářovém 
prvku).  
Pouhá změna hodnoty formulářového prvku, aniž by byl formulář odeslán, nebo kliknutí na prvek, který není 
odkazem, smí ovlivnit jenom stávající obsah WWW stránky (např. zobrazení dodatečné části formuláře po 
výběru položky z nabĺdky, zobrazení/skryti podnabídky po kliknutí na položku v menu atd.). Nesmí způsobit 
načtení nové WWW stránky či přesměrování — to je možné jen po aktivaci odkazu, nebo po odeslání formuláře.  
Obvyklé akce uživatele, které nespočívaji v aktivaci nějakého prvku (např. pohyb kurzoru po stránce, označení 
textu atd.) mohou způsobit pouze takovou dílčí změnu ve WWW stránce, která nezpůsobí její přeformátování — 

např. zobrazeni/skrytí nějakého prvku, jehož viditelnost nemá vliv na formátování a pozici okolního obsahu 
(např. pozicovaný rámeček s detailními informacemi, zobrazeni podnabídky atd.).  
10. Nová okna se otevírají jen v odüvodněných případech a uživatel je na to předeni  
upozorněn.  
Otevření nového okna prohlížeče je možné, jen když uživatel aktivuje odkaz, nebo odešle formulář.  
K otevřeni nového okna prohlížeče tak nikdy nedochází automaticky, bez této uživatelské akce.  

 


