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Popis, možnosti a pravidla diskuzního fóra webu našeho projektu. 
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Níže jsou uvedeny základní informace o diskuzním fóru našeho projektu, včetně základních 
pravidel jeho používání. Jak přesně přidávat obsah na fórum včetně detailních pravidel se též 
dozvíte v dokumentu o přidávání obsahu na web. 

POPIS DISKUZNÍHO FÓRA 
Diskuzní fórum projektu Meteo Aktuality nacházející se na stejnojmenném webu je fórum, ve kterém 
se zabýváme tématikou počasí, meteorologie, hydrologie, klimatologie či případně čistota ovzduší a 
ekologie. Jedná se o fórum na úrovni, kde je nutné respektovat určitá pravidla tak, aby byl zajištěn 
tematický a kvalitní obsah. Pravidla jsou k dispozici na konci tohoto dokumentu. Diskuzní fórum může 
sloužit komukoli k různým účelům. Jeho možnosti jsou závislé na tom, jakou roli uživatel webu zastává. 

Hlavním účelem fóra je sdílení obecných poznatků a novinek z oborů činnosti, včetně prostých 
příspěvků o aktuálním počasí. Takto se mohou ve fóru účastnit například ti, kteří se problematice 
počasí nevěnují nijak zásadně. Pro ty, kteří se jí věnují obsáhleji je pak fórum otevřeno pro diskuzi na 
odborná témata nebo třeba vývoj aktuálních prognóz počasí, též je možnost obecné diskuze zejména o 
změně klimatu a další. 

Jde o moderní diskuzní fórum s mnoha možnostmi nastavení vzhledu, funkcí i doplňků. Též uživatelé 
mají v administraci nastavit si informace o sobě a svůj profil speciálně pro diskuzní fórum (vedle svého 
hlavního profilu na webu jako celku).  

MOŽNOSTI DISKUZNÍHO FÓRA 
Stejně jako na webu obecně i zde zastávají členové různé role a podle toho mají rozdílná oprávnění. 
Vstoupit do diskuzního fóra mohou jen uživatelé, tedy ti, kteří jsou registrováni na našem webu a mají 
zde tedy vytvořen svůj profil. Návštěvníci nemají do fóra přístup. 

Čtení fóra  
Číst fórum může každý, tedy i neregistrovaný host (návštěvník). Výjimkou jsou fóra nebo témata, která 
jsou označena jako soukromá, uzamčená a jiným uživatelům nepřístupná. Čtení fóra spočívá 
v procházení fór a k nim přiřazených témat s přidanými příspěvky (diskuzí). Číst je možné veškerý 
obsah v příspěvcích. 



Přispívání aneb diskuze 
Přidávat příspěvky do fóra a jeho jednotlivých témat a tedy tvořit diskuzi na úrovni mohou pouze 
registrovaní uživatelé našeho webu. Tedy uživatelé, kteří u nás mají vytvořený profil. Tím mají 
vytvořený profil též pro diskuzní fórum. Příspěvky musejí splňovat základní pravidla i pravidla 
diskuzního fóra (viz dále a též v dokumentu o členské sekci webu). Veškeré příspěvky na úrovni, které 
splňují základní podmínky a jsou hodnotné, jsou na fóru a obohacují ho. Ať už uživatel přispěje svými 
naměřenými údaji, pojedná o aktuálním počasí v místě pozorování, popíše význačné projevy počasí 
v minulosti, přidá aktuální vývoj prognóz počasí ohledně určitého jevu, popíše nějaký jev nebo vyjádří 
názor na nějaké téma ať už na položené téma nebo jako odpověď jinému uživateli třeba i s použitím 
citace jak má, tak tím hodnotně přispívá podle pravidel do diskuze.  

Nyní dáváme základní příklady hodnotných, bezvýznamných a pravidla porušujících příspěvků: 

Pravidla porušující: „Ty vo*e, ten Aladin se snad po*ral …. .. .“ (následuje třeba 10 smajlíků za sebou 
atd.) 

Bezvýznamný: „Nechci sníh, ať už je konečně teplo …“ 

Hodnotný: „Podle mého názoru bude srážkové pásmo postupovat hlavně přes východ území. Tam může 
napadnout do pátku klidně 15-20cm. Přiklání se k tomu i GFS …“ (následovat může ideálně odkaz, 
přiložený obrázek a podobně). 

Po žádném uživateli nechceme odborné výrazy, ale prosíme o psaní trochu na úrovni a pokud možno 
správně česky. 

Co bude následovat po přidání takového příspěvku do fóra: 

Následek porušení pravidel, upozornění uživatele a okamžité odstranění příspěvku. Snížení bodového 
hodnocení. Dále viz důsledky porušení v pravidlech fóra či obecných pravidlech webu. 

Většinou smazání příspěvku nebo jeho přesun (platí též pro tematicky špatně zařazené příspěvky). 
Není porušením pravidel, bez sankcí. 

Nic samozřejmě nenásleduje, uživatel hodnotně přispěl do diskuze na dané téma , příspěvek na fóru 
zůstává a uživateli se započítává. 

Moderace 
Moderovat fórum znamená mít možnost disponovat s jiným než vlastním obsahem. Zatímco členové 
mohou přidávat a též upravovat a mazat jimi přidané příspěvky, moderátoři mohou totéž činit i 
s příspěvky ostatních. Mají kontrolu nad bezproblémovou diskuzí na celém fóru nebo pro vybraná fóra. 
Mohou upozorňovat členy na nevhodné příspěvky a chování při diskuzi. Též je za porušení pravidel 
mohou postihovat.  

Administrace 
Administrátoři fóra řídí celý chod fóra, jde zpravidla o vedení webu. Tito mají kontrolu nad celým 
fórem, nejen nad moderací fóra. Též jsou jim podřízeni moderátoři a jsou jimi jmenováni proto, aby 
bylo vedení webu odlehčeno a moderace byla delegována právě na moderátory. Administrátoři se 
starají o celkové nastavení a bezproblémový chod fóra i celého webu. 



Profil 
Uživatel, který má vytvořený profil na našem webu, má současně i profil v diskuzním fóru. Zde jsou 
možnosti speciálního nastavení profilu čistě pro diskuzní fórum. Zde doporučujeme uvést informace, 
které budou uživatele spolehlivě identifikovat a odlišovat. 

Soukromé zprávy 
Na fóru mohou uživatelé mezi sebou i s vedením komunikovat formou soukromých zpráv. Jde o 
obdobu emailové komunikace, podobně jako jsou zprávy na webu obecně. V tomto případě jde o 
komunikaci v rámci fóra. Ke zprávám lze přikládat obrázky a soubory. Editor umožňuje i další 
v obdobných prostředcích pro komunikaci běžných prvků. 

Skupiny a přátelé 
I v diskuzním fóru je možné, aby se uživatelé sdružovali do skupiny podle tématiky a označovali ostatní 
uživatele jako své přátele. 

Hodnosti a bodový systém 
Ač může znít název „bodový systém“ v dnešní době strašidelně, nebojte se, nejedná se o žádné 
trestání a trestné body. Jde o formu obecného přehledu o aktivitě uživatelů na fóru a kvalitě jejich 
příspěvků, podobně jako bodování uživatelů na webu jako celku – viz patřičný dokument. Protože je 
diskuzní fórum na úrovni a podléhá přísnějšímu třídění příspěvků i nárokům na kvalitu jejich obsahu, 
tak toto by měl odrážet systém odměňování. Každý uživatel dostane za svoji aktivitu na fóru body 
(podrobněji viz dále). Body může též ztrácet a to v případech, kdy budou jeho příspěvky z nějakého 
důvodu smazány. Příspěvky z fóra nejsou mazány bezdůvodně. Pokud splňují pravidla a jsou i 
z hlediska obsahu přínosné, na fóru samozřejmě zůstávají.  

Členové dostávají také hodnocení v podobě odznaků – hodností. Tyto jim jsou přidělovány za určitý 
počet příspěvků a jsou to následující hodnosti dle těchto kritérií: 

1. Nový člen (do 4 příspěvků, polovina hvězdy) 
2. Člen (5-49 příspěvků, 1 hvězda) 
3. Mírně pokročilý (50-99 příspěvků, 2 hvězdy) 
4. Pokročilý (100-199 příspěvků, 3 hvězdy) 
5. Zasloužilý (200-299 příspěvků, 4 hvězdy) 
6. Meteorolog (300-499 příspěvků, 5 hvězd) 
7. Vážený meteorolog (500-649 příspěvků, 1 certifikát) 
8. Významný meteorolog (650-799 příspěvků, 2 certifikáty) 
9. Uznávaný meteorolog (800-999 příspěvků, 3 certifikáty) 
10. Slavný meteorolog (1 000-1 499 příspěvků, štít) 
11. Profesionál (1 500 a více příspěvků, trofej) 

Legenda k barevnému rozlišení: 

Bez hodnocení, člen je na fóru neznámý 

První hodnocení – cíl získání hodnosti meteorologa 

Druhé hodnocení – získání certifikátu meteorologa 

Třetí hodnocení – získání trofeje jako zásluhy 

Ve skutečnosti jsou hodnosti rozlišeny dle barev detailněji, každá hodnost jiný odstín barvy. 



STRUKTURA A ÚČEL DISKUZNÍHO FÓRA 
Diskuzní fórum našeho webu se týká oborů činnosti meteorologie, hydrologie, klimatologie a 
příbuzným. Na fóru je též otevřena diskuze o našem projektu, včetně samotného webu a tohoto fóra. 
Podle toho se odvíjí i jeho struktura. Základní strukturou fóra jsou kategorie (hlavní nabídka) a k nim 
následují přiřazená fóra (konkrétnější odvětví). K fórům se pak zakládají dle potřeby témata pro 
diskuzi, do nichž uživatelé přidávají samotné příspěvky (diskutují), tzv. odpovědi na založená témata 
(náměty k diskuzi). 

Konkrétní struktura fóra k datu platnosti tohoto informačního dokumentu (tato se může dle potřeby 
měnit, zejména mohou přibývat fóra či kategorie): 

 O projektu (o webu, o fóru a volnější fórum – chat na různá témata) 
 Počasí (aktuální počasí, prognózy počasí, historie počasí) 
 Meteorologie 
 Hydrologie 
 Klimatologie 
 Astronomie 
 Geologie, vulkanologie a příbuzné 
 Ekologie a životní prostředí 

Účel diskuzního fóra 
Základním účelem diskuzního fóra je nabídnout komukoli možnost diskuze, jinými slovy „bavit se“ o 
různých tématech oborů činnosti, které nabízí náš web a projekt s ostatními zájemci o diskuzi. Druhým 
základním účelem je tvorba informací formou diskuze, kdy poslouží tato diskuze dalším zájemcům 
s různými dotazy. A též se mohou zájemci zeptat na fóru na nové věci, které ještě nebyli dosud na fóru 
řešeny. Dále může každý i bez znalostí a zkušeností na fórum napsat obecné informace o počasí a 
klimatickém vývoji (pozorované i měřené). Tímto způsobem si zkušenosti i informace diskutující 
vyměňují. Pokud někdo na fóru položí otázku, pokládá jí nejen vedení webu, ale i a to hlavně všem 
členům fóra a webu. Kdykoli bude znát odpověď, uvidí dotaz a bude mít chuť, odpoví na otázku jiného 
člena. Tím mu poskytne informace, odkazy, doporučení, objasnění něčeho a podobně. Vedle tohoto je 
zajisté vítána typická názorová diskuze a to dle výše a hlavně níže uvedených pravidel. 

Základní účely diskuzního fóra Meteo Aktuality: 

 Obecná názorová diskuze na různá témata oborů 
 Kladení dotazů a poskytování odpovědí různého druhu 
 Přispívání informacemi z oborů různého druhu 
 Přispívání aktuálními meteorologickými nebo klimatologickými informacemi (zejména 

vlastními záznamy a pozorováním) 

Diskuzní fórum dotváří informační účel webu a je specifické tím, že do informování plně zapojuje 
zejména členy webu. Jde o fórum na úrovni, kde platí určitá pravidla. Proto je možné ho považovat, 
stejně jako celý náš web, za seriózní zdroj informací. Na to, aby byly na fórum přidávány hodnotné a 
tedy kvalitní informace a dále informace seriózní/podložené a bylo zde jednáno v rámci slušnosti, 
důrazně dohlíží vedení webu. Jde o kontrolu dodržování pravidel fóra i webu. Pravidla tohoto 
diskuzního fóra naleznete níže a další pravidla pro přidávání obsahu nejen na fórum pak v samotném 
dokumentu. 



PRAVIDLA DISKUZNÍHO FÓRA 
1. Každý uživatel je povinen dbát základních zásad slušnosti, při diskuzi je zakázáno chovat se 

vulgárně, urážlivě, rasisticky a šířit pomluvy nebo jiné nepodložené informace o jiném členovi 
nebo o jakékoli osobě 

2. Uživatelé přidávají do fóra své vlastní názory, zjištění a poznatky či obdobné 
3. Uživatelé mohou přidat převzaté názory, výroky a též jakýkoli jiný obsah (například údaje/data, 

obrázky a podobně), ale také informace musí vždy citovat a opatřit zdrojem nebo autorem 
4. Při porušení pravidel fóra vedení webu a fóra daného uživatele na takové porušení upozorní, 

přičemž porušení pravidel může nahlásit i jakýkoli jiný člen 
5. Při opakovaném porušení povinnosti shodného typu od shodného uživatele, nebo pokud jde o 

první porušení uživatele, které je zásadní, může vedení webu na čas zakázat uživateli přístup 
do fóra i na web (čas určí rozhodující moderátor či administrátor) 

6. Při více násobně se opakujícím porušení povinnosti daného uživatele či při prvním, avšak 
neprominutelném porušení udělí takovému uživateli vedení ban (zakáže mu zpravidla trvale 
přístup), který zpravidla platí i pro web jako celek. Vedení může případně uživateli i smazat 
profil se všemi uloženými údaji 

7. Dále zde platí obdobně další podmínky a pravidla jako pro členskou sekci webu obecně 

Celé znění pravidel najdete přímo na diskuzním fóru, při vstupu na fórum vás též žádáme o souhlas 
s těmito pravidly. 

Každý někdy něco splete nebo mu mohou jaksi „povolit nervy“. Pro toto máme pochopení a jedenkrát 
takové chování můžeme tolerovat. Věříme ale, že k nejzazším řešením uvedeným v těchto pravidlech 
nebude nutné přistupovat na fóru, ani na webu jako celku. Vaše MA. 

Věříme, že nebude nutné zavádět žádná další opatření a používat postihy uživatelů. Vaše MA. 

 

ZÁSADNÍ OTÁZKY A NÁVODY 

Proč použít diskuzní fórum? 

Naše diskuzní fórum je primárně o počasí/meteorologii a souvisejících oborech. Ale má širší záběr, 
věnuje se i oborům příbuzným. Pokud chcete formou diskuze obecně o počasí i bez jakýchkoli znalostí 
a zkušeností sdělit ostatním jaké je u vás počasí a co se děje zajímavého, můžete použít naše fórum. 
Nebo pokud se naopak potřebujete na něco zeptat, například objasnit pojem nebo něco doporučit, 
nejen nás ale hlavně ostatních členů – též můžete použít fórum. Máte nějaké zkušenosti či znalosti? 
Poraďte ostatním, kteří se na něco z oborů ptají. Nebo patříte mezi ty, kteří se počasím a souvisejícími 
obory zabývají více? Pak můžete prezentovat vaše názory, zkušenosti, znalosti nebo naměřené údaje o 
počasí či diskutovat o předpovídaném počasí – též můžete bohatě používat naše fórum.  

Máte-li na našem webu profil? Pak můžete rovnou přejít na fórum a začít přispívat na fórum. Pokud ho 
nemáte, provedete snadnou registraci (viz dokument Členská sekce webu Meteo Aktuality) a tím si ho 
vytvoříte. Profil používáte na webu jako celku i na diskuzním fóru. 

Proč nelze použít diskuzní fórum bez registrace na webu? 

Pro fóra o našem projektu (sekce O projektu MA) to lze. Zde přijímáme jakékoli dotazy na nás, náš web 
a naší činnost a dáváme tak možnost každému sdělit svůj názor nebo položit dotaz. 



K tomu slouží pouze tato fóra. V hlavní části fóra klademe důraz na to, že jde o fórum členů a tím toto 
působí věrohodněji. Členové vidí své profily se základními informacemi a mohou využívat v diskuzi i 
dalších doplňků, podobně jako na celém webu. Na druhé straně se může k webu a tedy i k fóru připojit 
každý. Nejsou nutné žádné znalosti z uvedených oborů. Ale pokud je členům umožněno na fórum 
přispívat, tak museli provést registraci (vytvoření profilu) na našem webu dle určitých podmínek. Bez 
jejich splnění jim není umožněno vystoupit do členské sekce webu, což je tedy první určitá záruka 
věrohodnosti. 

Je diskuzní fórum věrohodným zdrojem informací? 

Druhou zárukou věrohodnosti našeho fóra (první viz otázka výše) je kontrola přidávání obsahu členy ze 
strany vedení webu či případně moderátorů fóra. Přidávání obsahu na fórum podléhá určitým 
pravidlům (základní viz tento dokument výše). Proto lze diskuzní fórum považovat za seriózní zdroj 
informací, které jsou v rámci diskuzí na určitá témata přidávána. 

 

Platí od: 1.1.2020 


