
Čitelná ČT (zpravodajství bez bariér)

Protože od roku 2003 nic neslyším, pouštím si u televizních pořadů skryté titulky (teletext 888). A protože
neslyším informace z rozhlasu, od lidí atd., je pro mne jedním z hlavních zdrojů zpráv právě televizní
zpravodajství, které je pro mne velmi důležité, jelikož například papírové noviny čtu tak 2x týdně (zpravodajství
v televizi si nechám ujít jen výjimečně).
Jediné titulkované zpravodajství v České republice je v České televizi.
Moc se mi líbí změna grafiky u "informačních vyskakovacích cedulí" (myslím že to bylo v roce 2007), kde se na
tmavším pozadí bílá písmena velmi dobře čtou. Když se totiž hodinu "čtou" zprávy, je kontrast barev pozadí a
písma velmi důležitý - čtení není únavné, jako když tomu tak není.
Ale právě ony "cedule jsou mi téměř odepřeny, protože spodní účaří "cedulí" i skrytých titulků je stejné a titulky
"cedule" zakrývají. 
Z následující fotomontáže se dá vyluštit, že jde o Terezu Kratochvílovou. Adokonce je tam vidět „epubliky“, což
je tedy pravděpodobně slovo „republiky“. „Aha,“ řekne si uživatel skrytých titulků, „asi mluvčí prezidenta a příští
rok se zvednou důchody.“

Pokud by byla pozice "cedulí" jinde, byly by čitelné i s titulky. Nejvhodnější pozice "ceduli" by asi byla o kousek
výš. Spodní účaří "cedulí" – malá mezírka - horní účaří titulků.
Z mluvčí prezidenta je rázem někdo jiný a mluví o něčem co by mohlo být za 40 let.



Bez titulků by bylo vidět toto.

Nabízí se i horní část obrazovky. Domnívám se však, že úplně nahoře by to divně (avšak proč ne – lepší než přes
sebe).

A o kousek níž by zase "cedule" zakrývaly obličeje, což mi přijde zcela nevhodné.

Nicméně každý má jiný vkus a před vzhledem uprednostňuji čitelnost, protože je pro mě (a nejen pro mě)
důležitější ona informace než její vzhled. Bylo by tedy úplně jedno, kde ona "cedule" je, když by se dala přečíst.

Můžete tedy Vy pro změnu polohy "vyskakovacích informačních cedulí" cokoli udělat?
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