
Online chat webu Meteo Aktuality 
 

Účel chatu a jeho pravidla. 

POPIS  

PRAVIDLA 

Dokument přináší základní informace o chatu jako formě komunikace v podobě řízeného 
rozhovoru mezi vedením projektu a návštěvníkem. Vymezuje základní pravidla tohoto druhu 
komunikace. 

POPIS CHATU METEO AKTUALITY 
Tento online chat projektu Meteo Aktuality je forma rozhovoru (komunikace) jakéhokoli návštěvníka 
našeho webu (bez nutnosti registrace) a nás jako vedení, provozovatele projektu (operátor). Jedná se 
o soukromý chat, kde se na nás může obrátit kdokoli s jakýmkoli dotazem, problémem, námětem, 
stížností ohledně nás, našich stránek, informací a samozřejmě především pak s dotazy ohledně 
tématiky předmětů naší činnosti. Jedná se o soukromou konverzaci na úrovni, ve které vyžadujeme 
splnění základních pravidel. Jde o nový a speciální způsob kontaktu směrem k nám. Jak nás přes tento 
chat správně kontaktovat se dozvíte dále. 

Pro komplexní komunikaci mezi členy navzájem či případně i s vedením a to veřejně slouží diskuzní 
fórum, o němž najdete informace v samostatném dokumentu. 

Spojení přes chat 
Chatovací okénko najdete na našem webu, na kterékoli stránce se budete zrovna nacházet. Pokud 
potřebujete poradit a přicházíte na náš web už za tímto účelem nebo pokud narazíte při procházení 
webu na cokoli, k čemu máte dotaz či připomínku, pak stačí aktivovat barevné chatovací okénko 
v pravém dolním rohu stránky (stále máte tuto ikonku na tomto místě obrazovky). Pokud se s námi 
chcete spojit přes tento chat, stačí na zmíněné zmenšené okénko kliknout klasicky levým tlačítkem 
myši vašeho počítače. Otevře se celé okno chatu a zobrazí se zpráva vyzývající ke spojení přes chat – 
zahájení diskuze. Klikněte na zahájení konverzace. Před jejím zahájením budete vyzváni k souhlasu 
s podmínkami a k uvedení vašeho jména či případně emailu (konverzace je anonymní, můžete zadat 
jakékoli jméno). Poté kliknete na zahájit diskuzi. 

Jak bude rozhovor dále probíhat: 

Pokud jsme online, lze rovnou začít psát a pokládat otázky. Ihned jak to bude možné, začneme 
odpovídat a konverzovat, tedy řešit otázky a problémy. To je zejména situace při předem 
naplánovaném online chatu, jehož termín předem zveřejníme. Toto je poté garancí, že budeme po 
uvedenou dobu online a připraveni se vám plně věnovat. Jde zejména o situace význačných projevů 
počasí aktuálních i předpovídaných nebo před obdobím s obecně více žádanou předpovědí počasí. Jde 
například o vánoční svátky nebo letní dovolené. 

Pokud jsme nepřítomní, můžete začít psát a například se na něco ptát. Odpovíme ihned, jakmile to 
bude možné. Odpověď se ovšem nemusí dostavit ihned a může to nějaký čas trvat. 



Pokud jsme offline, též můžete svůj dotaz položit nebo svou myšlenku do chatu zaslat. Klidně napište 
svůj dotaz, nebo co nám chcete sdělit a odešlete. Tím je chat zahájen a odpověď vám poskytneme 
ihned, jakmile budeme online a zaslaný dotaz najdeme v upozornění či přímo v chatu. 

V době naší nepřítomnosti nám tedy můžete zaslat zprávu přes tento chat, odpovíme vám na zadaný 
email. Pokud ale chcete uskutečnit živý rozhovor s námi, využijte, prosíme, zejména termíny vyhlášené 
jako online rozhovory s námi (zejména při výjimečných událostech dění v počasí a hydrologické situaci 
– vyhlašujeme předem). 

PRAVIDLA ONLINE CHATU 
1. Online chat neslouží k prostým sdělením a vyřizování osobních problémů či dotazů zcela mimo 

témata našich oborů, tyto dotazy a náměty se zakazují 
2. Online chat slouží k dotazům ohledně naší činnosti a jejich předmětů, ke sdělení názorů 

k různým situacím a podobně 
3. Tento chat se odehrává výhradně mezi vedením projektu MA na straně jedné a zájemcem na 

straně druhé, je tedy čistě soukromý 
4. Průběh chatu můžete pro svoji potřebu archivovat, nikoli ovšem někde publikovat 
5. Je samozřejmé, že se komunikace v online chatu s námi odehrává v rámci slušnosti se ctěním 

základních pravidel 
6. Online chat lze zahájit kdykoli (přímé spojení s námi nebo prvotní kontakt přes stručný 

formulář) 
7. Při porušení základních pravidel ihned ukončujeme konverzaci, odstraňujeme ji a v případě, že 

je chatující členem našeho webu, upozorňujeme ho na porušení pravidel a jeho možné 
důsledky. Při opakování zejména závažnějších porušení pravidel nastupují již rovnou důsledky 
porušení 

8. Ostatní pravidla webu projektu MA a důsledky jejich porušení zde platí obdobně 

 

ZÁSADNÍ OTÁZKY A NÁVODY 

Kdy použít online chat a proč? 

Pokud máte zájem o soukromou online 
komunikaci s vedením webu/projektu na 
jakékoli téma týkající se projektu nebo jeho 
činností, je pro vás tento způsob komunikace 
vhodný. Dle potřeby vyhlašujeme speciální 
termíny, kdy se bude konat rozhovor na nějaké 
větší téma. Garantujeme tím, že budeme ve 
stanový termín online a k dispozici zájemcům. 
Jde o typický chat, který můžete znát z jiných 
webu nebo ze sítě Facebook. Alternativou jsou 
formuláře, kde nás kontaktujete na email a též 
soukromě (oficiální podání k nám). 

Proč zde platí pravidla? 

Nastolení základních pravidel je zajištěním 
jasnosti základních projevů slušného chování a 
vystupování veřejně na internetu. Pravidla jsou 
psaná, neboť jednoduše co je psáno je 
stoprocentně dáno. I když pravděpodobně 
základní pravidla každý zná a zřejmě i hodlá 
dodržovat. Druhým důvodem je situace, kdy by 
se rozhovor přeci jen překlopil z nějakého 
důvodu do roviny neslušné či nežádoucí. 
Zájemce si předem může přečíst náš případný 
postup v takové situaci. 

 

 

 



Co jsou to vyhlášené termíny rozhovorů a konzultační hodiny? 

Při výjimečném dění v hydrometeorologii a klimatologii nebo v případě jiných aktuálních témat 
vyhlašujeme možnost pro všechny zájemce, ptát se na nás online prostřednictvím rozhovoru/chatu. 
V takovém případě vám garantujeme, že budeme v termínu po stanovenou dobu (například 11.1.2020 
20:00 – 21:00) přítomni na chatu a připraveni se vám věnovat a odpovídat na vaše otázky. Mimo tuto 
dobu nemusíme být online. 

Vedle vyhlášených termínů rozhovorů jsou stanoveny konzultační hodiny (například vždy v Po a St 
17:00 – 18:00). V těch také návštěvníkům garantujeme, že budeme přítomni a připraveni se jim 
věnovat. Uvedený termín slouží pouze jako příklad, konzultační hodiny se mohou dle potřeby měnit. 
Naleznete je na stránce s kontaktními informacemi o nás, ale jsou k dispozici právě i na online chatu. 
Tam zjistíte tyto pravidelné termíny, v nichž jsme vždy k dispozici (vyjma mimořádností, plánované jsou 
oznámeny předem). 

 

 

Platí od: 1.1.2020 


