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Níže jsou uvedeny informace o členské sekci webu, jejích složkách, možnostech a 
základních pravidlech webového prostředí projektu Meteo Aktuality (obecná pravidla). 
Jednotlivé oblasti webu mohou být upraveny ještě zvláštními pravidly. Veškeré informace 
o těchto oblastech a jejich pravidla naleznete v dalších samostatných dokumentech. Na 
webu naleznete též volně přístupné Zásady ochrany osobních údajů dle platné právní 
úpravy. 

POPIS ČLENSKÉ SEKCE WEBU 
Se spuštěním nového webu na naší vlastní adrese www.pocasimeteoaktuality.cz zavádíme opět 
členskou sekci, která je ale o mnoho bohatší a má tedy o mnoho více možností než na původním 
webu (ten již delší dobu neexistuje). Pod členskou sekcí rozumíme možnost každého vytvořit si na 
naší stránce svůj profil (nazývaný v dnešní době často účet, ale tento termín na našem webu 
nepoužíváme z důvodu snadné záměny). Profil se vytváří registrací na našem webu (viz dále). Tu 
najde zájemce na adrese http://www.pocasimeteoaktuality.cz/login/?action=register. Jejím 
úspěšným dokončením a aktivací se stává daný návštěvník či čtenář stránek jejich uživatelem. Profil 
je vlastní „malá stránka“, kde si může uživatel vyplnit mnohé informace a provést nastavení podle své 
vůle. Jak registrace, tak vyplnění profilu ovšem podléhá základním pravidlům. O těch je pojednáno 
níže v tomto dokumentu. Fakt, že se pouhý návštěvník stránek stane jejich uživatelem napovídá, že 
následně může daný jedinec čerpat výhody a získá přístup i na některé další sekce webu, o nichž bude 
dále též zmínka. Vedle toho může být v interakci s ostatními uživateli, mimo jiné se s nimi může 
v rámci členské sekce „přátelit“ a sdružovat se do skupin, komunikovat pomocí soukromých zpráv 
(pošty) nebo prostřednictvím dalších médií pro komunikaci, které se na webu nacházejí (viz dále a 
více též patřičné informační dokumenty).  

 

 



ČÁSTI ČLENSKÉ SEKCE 
Hlavní částí je obecně prostředí webu jako takového. Tam má uživatel významně rozšířené možnosti 
působnosti. Není tedy již pouhým čtenářem, podle čehož lze vyvodit, že má další práva týkající se 
obsahu webu vedle jeho čtení. I to zajisté podléhá pravidlům pro zajištění kvalitního obsahu stránek, i 
tato jsou k dispozici na konci dokumentu. Uživatel má k dispozici svoji administrační sekci, kde po 
vyplnění svého profilu může tvořit obsah webu. Vedle toho, že může pod svým profilem komentovat 
stávající obsah (pomocí moderní platformy komentářů, která je na našem webu spuštěna), může též 
přidávat nové příspěvky, jinými slovy články. Tyto budou jeho vlastní, tj. autorem bude on (autorství 
bude uvedeno u příspěvku podle jména uživatele, které má uvedené v profilu) a bude mít jejich 
seznam v přehledu svého profilu. Může s nimi nakládat libovolně. Stejně jako mohl příspěvky přidat, 
tak je může kdykoli upravovat nebo odstranit. To vše ovšem po schválení vedením webu, jinak se 
příspěvek veřejně nezobrazí. 

DISKUZNÍ FÓRUM 
Na webu je spuštěno moderní, avšak snadno ovladatelné a klasické diskuzní fórum, kde platí 
obdobné jako u členské sekce webu. Pokud je jedinec registrován na našem webu (má vytvořen svůj 
profil), může tento profil automaticky používat i v sekci diskuze v podobě fóra – bez registrace na 
webu nejsou na fóru možné žádné jiné činnosti než čtení fóra, vyjma fóra o našem projektu. Toto je 
zpřístupněno i hostům bez provedené registrace. Diskuzní fórum je diskuzí na úrovni, jde o fóra 
řazená dle oborů a témata diskuzí jsou řazena rovněž podle typu diskuze. I zde je možné využívat 
další výhody. O těch detailně pojednává samotný dokument o diskuzním fóru, jeho možnostech a 
pravidlech. Zde se komunikace odehrává jednak a především v rovině diskutující a ostatní diskutující 
nebo také v rovině diskutující a vedení projektu. Vedení do diskuze zasahuje spíše občasně a 
zejména při potřebě moderovat fórum. 

Adresa: https://www.pocasimeteoaktuality.cz/diskuzni-forum.  

ONLINE CHAT 
Pomocí aplikace pro chatování se odehrává komunikace v rovině zájemce (návštěvník webu i bez 
registrace v kterékoli části webu) a vedení projektu. Řešit přes něho lze veškeré dotazy a náměty či 
podněty zcela soukromě. Pokud je vedení online, lze začít ihned přímý chat – zahájení rozhovoru 
(zejména stanovené termíny pro speciální chaty). Pokud není vedení online, lze i tak na chat napsat, 
vyplnit základní údaje a odeslat zprávu (podobně jako při kontaktu přes oficiální formulář). Vedení 
odpoví ihned, jakmile to bude možné. Platí zde speciální pravidla a též obecná pravidla členské sekce 
webu. Více informací v samotném dokumentu. 

Přístup: Kulaté okénko s ikonou chatu/rozhovoru v pravém dolním rohu stránky. Jeho barva je 
přizpůsobena podle motivu ročních období. 

MOŽNOSTI ČLENSKÉ SEKCE 
Každý, kdo si vytvoří na webu profil a stane se tedy jeho členem, může poté v administraci svého 
profilu vyplnit další údaje. Některé údaje požadujeme povinně (viz dále), většina je jich ale 
dobrovolná a jejich uvedení záleží na každém uživateli. Registrace přináší mnoho výhod. Níže 
uvádíme a blíže popisujeme jen některé z mnoha výhod. Každý je získá po úspěšné registraci (její 
podmínky jsou na konci dokumentu).  



REGISTRACE – TVORBA PROFILU 
Každý se stává po registraci členem webu, což je jeho první/výchozí role. Každý registrovaný je 
souhrnně označen jako uživatel.  

Adresa registračního formuláře: https://www.pocasimeteoaktuality.cz/login/?action=register.  

Základní kroky registrace, vedoucí k jejímu úspěšnému dokončení a k vytvoření profilu: 

1. Pravdivé a) vyplnění základních údajů registrace dle pravidel (jméno, heslo, email, místo 
pozorování) a odeslání údajů přes registrační formulář, b) nechcete-li vyplňovat nové údaje a 
máte svůj profil na Facebooku nebo Googlu, můžete se zaregistrovat přes jednu z těchto sítí a 
použít údaje k tomuto profilu 

2. Potvrzení provedené registrace, jejíž souhrn bude zaslán na vámi zadaný email při vyplnění 
registrace (potvrzení co nejdříve, nejpozději však do 7 dnů od odeslání registrace) 

Uživatel webu získá po úspěšné registraci svůj profil, jehož součástí je bohatá administrace. Dále jsou 
k dispozici vlastní stránka daného profilu, přístup do diskuzního fóra a mnoho dalšího. Je na každém 
uživateli jak si po registraci svůj profil vyplní a upraví. Doporučujeme věnovat nastavení čas a uvést 
alespoň pro sebe co nejvíce údajů. Údaje, které by mohly být užitečné pro ostatní členy, 
doporučujeme též pravdivě vyplnit. Veřejnosti (návštěvníkům webu – bez registrace a tedy profilu) se 
zobrazují jen nejzákladnější údaje v profilech, konečné zobrazování údajů si nastaví sám uživatel.  

Údaje, které jsou povinně vyplňované, se vyplňují již při registraci nového uživatele = registrační 
údaje. Údaje, které důrazně doporučujeme si zapamatovat či lépe bezpečně poznamenat nebo uložit 
přímo v prohlížeči jsou přihlašovací jméno (jakýkoli název, tzv. nick či uživatelské jméno – například 
Matin025) nebo email (možnost volby jak se budete přihlašovat do svého profilu) a heslo = 
přihlašovací údaje. 

Adresa přihlašovacího formuláře: https://www.pocasimeteoaktuality.cz/login.  

Každý uživatel si v nastavení profilu může vyplnit nebo nastavit zejména: 

a) Základní údaje 

Jméno či název profilu 
Základem je uživatelské jméno, které lze i následně po registraci kdykoli změnit. Uživatelské jméno 
se zobrazuje veřejně u profilu uživatele, pokud ho někdo zobrazí (možnost volby jaké jméno se bude 
zobrazovat). Dále může uživatel vyplnit své jméno a příjmení, ale tento údaj povinně nepožadujeme. 
Nepožadujeme též, ale doporučujeme, vyplnění přezdívky, pod níž bude uživatel vystupovat. Ta může 
mít jakýkoli charakter, například kombinace písmen a čísel. Jaké jméno bude zobrazováno u profilu 
veřejně si uživatel může zvolit a kdykoli změnit. 

Kontaktní informace 
Další sekcí jsou kontaktní informace, ve kterých doporučujeme pro jakoukoli komunikaci mimo web 
uvést email uživatele, který bude sloužit zprvu současně pro potvrzení registrace a aktivaci profilu. 
Tento email lze poté kdykoli změnit nebo přidat další email k profilu.  

b) Další odkazy (sociální sítě) 

Odkazy na sociální sítě 
V poslední sekci nastavení svého profilu si může uživatel vyplnit odkazy na své profily nebo stránky na 
sociálních sítích (poskytnuty jsou základní sociální sítě, které dnes fungují a to Facebook, Twitter, 
Instagram, Youtube a Skype. 



Struktura profilu 
Profil uživatele sestává z různých informací. Každý profil, tedy profil pro základní roli uživatele 
v podobě člena obsahuje následující položky: 

 Nastavení barev administrace, vzhledu a navigace 
 Hodnocení (viz dále informace o hodnocení uživatelů) 
 Přihlášení (propojení profil s Facebookem a Googlem) – pokud máte profil alespoň na jedné 

z těchto sítí, bude pro vás přihlašování velmi snadné (totéž platí i o registraci). Použít u nás 
můžete totiž své údaje zadané v profilech na těchto sítích. 

 Název profilu (zde vidíte a můžete nastavovat veškerá svá zvolená jména, včetně veřejného 
zobrazení jména) 

 Kontaktní informace - zejména email, který je povinný. Dále si můžete na profil uvést i 
webovou stránku a odkazy na stránky sociálních sítích – osobní profily i stránky 

 Informace o vás (malý životopis, tzv. bio) - zde můžete napsat něco o sobě. Zejména co vás 
baví, zajímá, ale také jaké máte úspěchy (z hlediska tématiky webu i jiné záliby). 

 Heslo k profilu - zde si můžete nechat vygenerovat nové heslo, doporučujeme používat silnější 
hesla a hesla nabídnutá při registraci si změnit. Heslo si dobře zapamatujte nebo bezpečně 
uložte. Pokud ho zapomenete nic se, ovšem neděje, je tu možnost obnovení hesla. I právě 
k tomu využijete svůj email, čímž potvrdíte vlastnictví profilu. A stále je tu přihlášení přes 
sociální sítě (dostupné viz výše) a takto se můžete snadno přihlásit. 

 Profil na fóru – na konci vašeho profilu máte informace o vašem postavení na diskuzním fóru 
(zejména jakou hodnost máte na fóru a jakého hodnocení aktuálně dosahujete). 

Stránka profilu 
Po úspěšné registraci bude každému uživateli vytvořena v profilu jeho stránka. Tuto si bude moci 
přizpůsobit a vyplnit podle své libosti, ale zajisté v souladu se základními pravidly. Tato stránka bude 
veřejně zobrazovat profil a údaje v něm vyplněné, o nichž sám uživatel profilu určí, komu se na webu 
při zobrazení profilu ukáží. Též zobrazuje stránka počet příspěvků a komentářů uživatele, včetně 
výpisu jeho přidaných příspěvků a komentářů, plus dalších aktivit uživatele na webu jako celku. 
Uživatel si může profil upravit, vedle vyplnění výše vyjmenovaných informací různého druhu si může 
například přidat obrázek (viz avatar výše) a také úvodní obrázek stránky svého profilu.  

ROLE A HODNOSTI UŽIVATELŮ 
Uživatelé webu zde mají přiřazeny určité role ve skupinách, do kterých jsou sdruženy. Jedná se o 
hlavní skupiny rolí. Nezaměňovat se skupinami uživatelů, viz výše. Základními rolemi uživatelů na 
webu jako celku jsou: Uživatel, Přispívající, Redaktor, Šéfredaktor, Moderátor a Administrátor. 

Návštěvník = též host je osoba pohybující se na webu bez provedené registrace, nemá zde vytvořen 
profil a až na výjimky může na webu jeho obsah pouze číst mimo členskou sekci webu. Nemá přístup 
k členským údajům. 

Uživatel = uživatel webu jako osoba po úspěšné registraci (může mít postupně jakoukoli roli, viz dále), 
která má na webu vytvořen svůj profil. Má od počátku více pravomocí než návštěvník s přístupem do 
různých sekcí webu. Pravomoci se dále liší podle toho, jaká je na webu dané osobě přiřazena role 
(zpravidla po nějaké průměrné době, rozhodně ne ihned). Základní rolí každého uživatele je hodnost 
Člen. 

 



Každý nový uživatel je Členem webu. Poté dosahuje podle svého bodového hodnocení na základě 
aktivit prováděných na webu v souladu s pravidly a účelem webu vyšších hodností, ale nikoli rolí (viz 
dále). Více sekce o Hodnocení. Obdobně toto platí pro diskuzní fórum, kde jsou ovšem hodnosti 
odlišné a jsou přiřazované podle počtu existujících příspěvků (příspěvky hodnotné a v souladu 
s pravidly) uživatele v diskuzním fóru. O změně základní role může rozhodnout ovšem jen vedení 
webu. Na výše postavené role se koná výběr a uživatel je do takové role jmenován vedením. 

Na webu se tito uživatelé dělí podle rozhodnutí vedení na následující role: 

Člen je základní rolí na webu, kterou dostane každý nově zaregistrovaný jedinec. Tento může vedle 
čtení webu (pravomoc, kterou má i pouhý návštěvník bez registrace) vytvářet, upravovat a mazat 
příspěvky vlastní tvorby. Má tedy základní pravomoci uživatelů. 

Přispívající je podobnou rolí jako člen, avšak na webu je daný uživatel už o něco déle a má více 
zkušeností. Proto jsou těmto k pravomocím členů přidány pravomoci týkající se samostatného 
publikování příspěvků i fór a úpravy již publikovaných příspěvků a fór či jejich mazání. Jde zajisté o 
obsah přidaný samotným uživatelem. Tento obsah ovšem oproti první z uvedených rolí nemusí 
procházet procesem schvalování vedením webu. 

Redaktor je mezi rolí mezi přispívajícím a šéfredaktorem. Má tedy o něco více práv než obyčejný 
přispívající (například může tvořit i stránky), ale není vedoucím redaktorem a má tedy méně 
pravomocí než šéfredaktor. 

Šéfredaktor nebo-li editor má o poznání volnější „pole působnosti“ ohledně přidávání a změny 
obsahu, alespoň základního. Může například spravovat již publikované příspěvky a to nejen ty, 
kterých je autor, ale i obsah vložený ostatními. Též může nahrávat obrázky a má i některá další práva. 

Moderátor je takzvaný „malý administrátor“. Má nejvíce pravomocí vůči předchozím nižším rolím, 
avšak nikoli všechny jako administrátor. Patří do vedení webu a pomáhá s administrací webu 
moderování různých aktivit. Může provádět správu všech příspěvků a stránek, plus správu témat a fór 
v diskuzi (správou rozumíme vytvoření, změnu i smazání obsahu). Může moderovat (tedy též 
spravovat) všechny komentáře v platformě. Má též některá další práva, avšak nemůže zasahovat do 
hlavní administrace webu a rozhodovat o tom, co se bude zavádět nového či naopak co se na webu 
bude rušit. 

Administrátor je hlavním vedoucím webu. Má veškerá práva, prostřednictvím nichž spravuje celý 
web. To znamená, že spravuje celý obsah webu, členskou sekci (tedy všechny uživatele sdružené do 
výše uvedených rolí) a též spravuje diskuzní fórum i chatovací místnost. Může též povyšovat členy a 
přiřazovat jim tedy role. To platí i opačně, může sesazovat členy a například odebrat funkci 
moderátora nebo šéfredaktora. Hlavní vedení webu rozhoduje o potřebě těchto vedoucích funkcí na 
webu i fóru a i o případném jmenování do těchto rolí z řad uživatelů. 

Následují speciální role, které jsou přiřazovány vybraným členům spíše výjimečně. Jde o 
marketingové vedoucí a specialisty na propagaci, SEO či jiné. 

K profilu se váží též další položky, například jsou to upozornění (na aktivitu a ta zasílaná vedením 
webu). V profilech mají uživatelé ale daleko více funkcí, se kterými se každý musí seznámit postupně 
po úspěšném provedení registrace, kdy bude mít přístup do svého profilu a tedy do členské sekce 
webu v základní úrovni – pro členy.  

 

 



TVORBA OBSAHU 
Na základě přidělené role (viz výše) má uživatel určitá práva. Mezi práva patří mimo jiné i přidávání 
obsahu na web. Vedle komentování se jedná o přidávání konkrétního obsahu, jehož je daný uživatel 
autorem. Obecně platí, že každý uživatel základní role může vytvářet příspěvky a své vytvořené 
příspěvky upravovat a mazat. Konkrétní pravomoci a možnosti přidávání dalšího obsahu se poté u 
jednotlivých rolí liší. Stručně jsou pravomoci popsány v sekci o rolích výše, podrobněji pak 
v samotném dokumentu o uživatelských rolích a pravomocích. 

Zpravidla má každý uživatel pravomoci základní role člena. Dle potřeby je možné rozšířit tyto 
rozhodnutím vedení webu o další pravomoci dle přidělených rolí (přispívající, redaktor, šéfredaktor 
nebo moderátor).  

Veškerý obsah, který přidají uživatelé vyjma výše postavených rolí (šéfredaktor, moderátor a zajisté 
vedení webu) podléhá schválení po kontrole vedením webu. 

Více o pravomocích jednotlivých rolí uživatelů najdete v patřičném samotném dokumentu. 

HODNOCENÍ (BODOVÝ SYSTÉM) 
Na webu funguje bodování uživatelů. Pro zajímavost a jako ukázku kvalitní aktivity pro vedení i pro 
ostatní funguje na webu bodování uživatelů. Body dostávají uživatelé za různorodé akce provedené 
jimi na webu jako celku (na fóru funguje hodnocení samostatně a obdobně). Body ukazujeme, že si 
ceníme veškerých aktivit uživatelů a tato ocenění začínají ihned při samotné úspěšné registraci, tedy 
zájmu a dobré vůli vstoupit do členské sekce webu. První body se novému uživateli přičtou tedy 
ihned, jakmile úspěšně vytvoří svůj profil na webu (jinými slovy po jeho aktivaci přes zaslaný email). 
Nejde o velkou částku tak, aby bylo hodnocení aktivit v podobě přidávání hodnotného obsahu 
odlišeno. Za obsah už se uživatelům přičítá i o poznání více bodů. Za porušení podmínek spojených 
s vkládáním obsahu a dalším chováním na webu se dle rozhodnutí vedení mohou uživatelům body i 
odečítat (důsledky spojené s porušením pravidel, první druh sankce za porušení - mírnější). Bodováni 
jsou i administrátoři, avšak tito mají stále postavení/hodnost administrátora a nenabývají žádné jiné 
hodnosti přidělované podle počtu bodů. Toto platí shodně též na diskuzním fóru. 

Přidělované body uživatelům za jejich aktivity: 

Úspěšná registrace: +2 body (vytvoření profilu, každý nový uživatel) 

Vstup na web: +1 bod (započítáno jednou denně) 

Prohlížení obsahu – příspěvek: +1 bod, max. 5 bodů/den, stránka: +2 body, max. 6 bodů/den 

Publikace příspěvku: +3 body 

Publikace stránky: +4 body 

Vložení kvízu či dotazníku: +3 body, max. 15 bodů/týden 

Komentáře obsahu: +2 body (autorův příspěvek = vlastní: +1 bod), max. 10 bodů/příspěvek (vlastní 
bez omezení) 

Strhávání bodů uživatelům za porušení pravidel (poruší-li uživatel pravidla, bude mu sníženo 
dosavadní bodové skóre, za konkrétní porušení o určitou hodnotu, viz níže): 

Porušení pravidel registrace/profilu: -2 body (pokud poruší uživatel již podmínky při registraci, bude 
mít po jejím dokončení 0 bodů) 



Smazání obsahu - příspěvek: -6 bodů, stránka a kvíz: -8 bodů 

Porušení pravidel komentování – smazaný komentář: -4 body, komentář označen za SPAM: -20 bodů 

Jednorázové vedením řízené sankce za porušení (vícenásobná porušení a jiná porušení pravidel 
webu): 

Opakované porušení pravidel registrace: -10 bodů 

Opakované porušení pravidel přidávání obsahu (mimo médií): -30 až -60 bodů (dle typu příspěvku a 
povahy situace či míry opakování) 

Opakované porušení pravidel komentování obsahu: -20 až -50 bodů (dle závažnosti porušení, míry 
opakování aj.) 

Porušení pravidel vkládání médií: -50 bodů, opakované porušení: -80 bodů) 

Obecné porušení ostatních pravidel, bez možnosti určení typu porušení: -15 až -80 bodů (může udělit 
vedení dle povahy a okolností porušení, pokud nelze aplikovat výše uvedené sankce strhávání 
bodového hodnocení) 

Dále se budou případné sankce za porušení pravidel řídit podmínkami uvedenými pro členskou sekci 
jako celek (viz konec tohoto dokumentu). Jde pouze o nejzazší možnosti, kterých pevně věříme 
nebude nutné na našem webu užívat. 

Na základě negativního hodnocení může vedení webu rozhodnout o případném potrestání člena 
(dočasným nebo i trvalým banem). Dočasný BAN nebo-li zákaz vstupu do členské sekce bude udělen 
na určitou dobu, o níž rozhodne správce nebo případně moderátor. Doba se bude odvíjet podle 
druhu porušení pravidel, počtu porušení a podobně. Trvalý BAN bude udělen na dobu neurčitou a 
platit bude do rozhodnutí správce o jeho zrušení dle konkrétních podmínek a okolností. 

V budoucnu mohou být dle potřeby hodnoceny i další aktivity uživatelů na webu. 

Na základě celkového skóre počtu bodů jsou uživatelům přidělovány následující hodnosti: 

Výchozí hodnost není žádná, od registrace do dosažení první prahové hodnoty bodů jde o základní 
hodnot Člen bez hodnocení. 

Nový člen = limit do 49 bodů 

Člen = limit 50 bodů 

Pokročilý = limit 200 bodů 

Aktivní = limit 350 bodů 

Významný člen = limit 500 bodů 

Expert webu = limit 800 bodů 

Profesionál = limit 1 200 bodů 

Dle potřeby mohou být v budoucnu hodnosti přidávány (rozšíření) a současné limity pro hodnosti 
mohou být též upraveny (zmírnění nebo zpřísnění). Od 1.1.2020 má každý uživatel zaregistrovaný 
tohoto data nebo dřívějšího data 2 body (za registraci). Na diskuzním fóru platí jiné hodnosti uživatelů 
za konkrétní počty příspěvků ve fóru (viz patřičný dokument). 



Základní pravidla bodování: 

 Body jsou udělovány automaticky za výše definované úspěšné aktivity člena na webu 
 Za mimořádně přínosnou aktivitu členů jim mohou být udělena ocenění vedením webu se 

speciálním bodovým bonusem 
 Za porušení pravidel (důsledkem toho je vždy odebrání nějaké obsahu z webu nebo zamítnutí 

publikace obsahu nebo registrace uživatele) se body naopak odečítají – neúspěšná aktivita 
 Vedení webu může odečíst i jednorázově větší bodový obnos za opakování porušení pravidel 

nebo za mimořádně závažné porušení pravidel, základní rozsahy a částky jsou určeny v tomto 
platném dokumentu 

 Na základě jednotlivých limitů počtu bodů jsou uživatelům přidělovány hodnosti (viz seznam 
výše), při změnách bodového skóre může dojít jednak k povýšení hodnosti uživatele, ale i 
k jeho sesazení (při sankci odečtení bodů), včetně sesazení z určité role uživatele 

 Nový člen je prvotní hodnost každého uživatele, dokud nenasbírá za svoji úspěšnou aktivitu 
alespoň 50 bodů, poté jde o běžného člena (na webu se již jaksi „rozkoukal“), poté nabývá 
vyšších hodností dle limitů uvedených výše. 

PRAVIDLA ČLENSKÉ SEKCE 
Není možné, aby členská sekce nepodléhala žádným pravidlům. Na webu jsou nainstalovány anti 
spamové filtry a zařízení pro detekci robotů (například omezený počet pokusů o přihlášení, detekce 
IP adres a podobně). Takže pokusy o přidávání jednotlivých profilů ze shodného počítače rozhodně 
ihned odhalíme. I přesto musí pravidla obsahovat veškeré náležitosti, aby byl zachován 
bezproblémový provoz stránek a jejich kvalitní obsah. Proto se pravidla dělí na dvě části. První 
pravidla upravují registraci do členské sekce (tedy vstup) a druhá přidávání obsahu uživateli (tedy 
tvorbu obsahu). Další pravidla platí poté pro přidávání komentářů v platformě pro komentování 
obsahu webu a zvlášť stojí pravidla diskuzního fóra a chatu (viz patřičné dokumenty). Jde o obecná 
pravidla, která jsou ještě upravena zvláštními týkajícími se konkrétních záležitostí (viz další 
dokumenty). 

A) PRAVIDLA REGISTRACE UŽIVATELŮ 
1. Zaregistrovat se na web Meteo Aktuality může každý a to pouze jedenkrát (vytvoření 

jednoho profilu pro sebe). 
2. Volba uživatelských jmen a přezdívek je volná, ale tyto nesmějí obsahovat žádné urážlivé, 

rasistické a vulgární výrazy. 
3. Uživatelská jména a přezdívky či jména a příjmení nesmějí obsahovat takové údaje, z nichž by 

bylo patrné, že se daný jedinec vydává za jinou osobu (například veřejně známou). 
4. Registrace obsahuje i vyplnění některých dalších údajů, které jsou důležité pro jeho rozlišení. 

Další údaje může uživatel vyplnit poté v administraci svého vytvořeného profilu. 
5. Uživatel je povinen vyplnit veškeré další údaje bez užití vulgárních, rasistických a urážlivých 

výrazů. 
6. Uživatel je povinen vyplnit povinně vyžadované údaje, bez nichž není možné dokončit 

registraci. 
7. Pro dokončení registrace je uživatel povinen tuto potvrdit přes email, který mu bude 

automaticky zaslán od vedení webu na jím uvedený email při vyplnění registrace. 
8. Potvrdit registraci by měl uživatel co nejdříve, nejpozději ovšem do 7 dnů od jejího odeslání. 
9. Pokud uživatel nepotvrdí registraci a tedy vytvoření svého profilu do výše uvedené doby, 

bude žádost o registraci vedením zamítnuta a odstraněna. Uživatel bude muset provést 
novou registraci. 



10. Registrace je svázána se sekcí diskuzního fóra, kde má uživatel též automaticky vytvořený 
profil. Tento si však může nastavit a vyplnit odlišně, ve vztahu k účelu, pro který slouží. Též se 
na tato odvětví na webu vztahují zvláštní pravidla, uvedená v patřičném dokumentu (zvláštní 
úprava). 

B) PRAVIDLA PŘIDÁVÁNÍ OBSAHU 
1. Každý uživatel s platně provedenou registrací může přidávat na web obsah. 
2. Každý obsah navržený k publikování na webu (stav konceptu) musí být schválen vedením 

(koncept ke schválení). 
3. Navržený příspěvek vedení schválí, pokud bude v souladu s pravidly a bude obsahovat 

všechny náležitosti. 
4. Schválený příspěvek bude publikován a bude se zobrazovat veřejně na webu. 
5. Pokud vedení navržený příspěvek neschválí, může v případě opravitelných nedostatků vyzvat 

autora příspěvku k jeho úpravě jakéhokoli typu (zkrácení, rozšíření, úprava formátu, použití 
jiných slov a podobně). 

6. Pokud vedení navržený příspěvek neschválí, může ho v případě neopravitelných nedostatků 
z webu ihned smazat (typické SPAM příspěvky, jednoznačně není projevena vážnost autora 
publikovat kvalitní text – obsah nepovolených výrazů atd.). 

7. Totéž platí o nahrávání obrázků a souborů k příspěvkům (jako jejich obsahu). Tyto budou 
případně odstraněny z webu i s příspěvkem. 

8. Proces schvalování navrženého obsahu trvá na základě typu obsahu a jeho rozsahu, zpravidla 
jde však o schválení do několika málo dnů (1-3 dny), v případě obsáhlejších návrhů nebo 
případně značných nedostatků navrženého obsahu může trvat proces od navržení obsahu 
uživatelem po jeho publikování (schvalovací proces) i podstatně déle. 

9. V případě neschválení navrženého obsahu není vedení povinno uvádět důvod takového 
neschválení, avšak většinou tak učiní a oznámí to navrhujícímu uživateli. 

10. Přidávejte, prosíme, vždy patřičný obsah do správných kategorií příspěvku a pojmenujte ho 
pokud možno nejkratším, ale výstižným názvem (nadpisem). 

11. Přidávejte k textu štítky (tzv. tagy/tags) pro jeho snazší vyhledání. Štítky volte podle 
základních témat textu a přidejte alespoň 2-3 štítky, ideálně pak maximálně 5. 

C) PRAVIDLA KOMENTOVÁNÍ OBSAHU (DRUHOTNÝ OBSAH) 
1. Mezi přidávaný obsah na web se řadí i komentáře pod základním přidaným obsahem. Jde o 

takzvaný druhotný obsah. 
2. Tento obsah může přidávat každý uživatel webu prostřednictvím aplikace v podobě moderní 

komentářové platformy, kdy mu ke komentování slouží jeho profil na webu. 
3. Pro přidávání komentářového obsahu platí obdobná pravidla jako pro přidávání hlavního 

obsahu. 
4. Pokud komentující pravidla nedodrží, vedení ho na to při moderování diskuze upozorní, 

případně nevyhovující příspěvek do diskuze odstraní. 
5. Účelem přidávání komentářů je vyjádření názoru uživatele, doplnění uživatele, zkušenost 

nebo znalost uživatele a podobné vždy ve vztahu ke konkrétnímu obsahu. Komentujte, 
prosíme, vždy patřičný obsah na správném místě. 

6. Komentovat lze pouze obsah, u něhož to je možné. Možnost přidávat komentáře určuje 
vedení webu nebo po konzultaci moderátor. Komentovat lze zpravidla vždy přidané články a 
stránky. 



D) SPOLEČNÁ PRAVIDLA 
1. Pokud vedení zjistí vlastní kontrolou nebo na základě podnětu v profilu daného uživatele 

uvedení údajů porušujících pravidla, vyzve daného uživatele k jejich opravě (odstranění a 
nahrazení jinými). Nebude-li výzvě vyhověno v rozumné lhůtě, udělí vedení danému uživateli 
BAN profilu nebo tento profil smaže z webu. Ze strany uživatele bude nutná nová registrace. 

2. Pokud uživatel nebo komentující nedodrží pravidla a jedná se o drobné nedostatky 
(nevhodně upravený obsah, obsah mimo téma a podobně), vedení na to uživatele upozorní a 
vyzve ho k úpravě či doplnění. 

3. Pokud uživatel nebo komentující nedodrží pravidla a jedná se o významnější nedostatky nebo 
o výskyt opakovaných nedostatků, navrhne mu vedení další úpravy nebo obsah navržený 
k přidání zamítne a případný již přidaný obsah odstraní z webu. 

4. Pokud uživatel nebo komentující nedodrží pravidla a jedná se přidání obsahu s prvky 
poručujícími pravidla, vedení takový příspěvek okamžitě zamítne a smaže z webu. Zpravidla 
jde o prvky se zásadním porušením pravidel a následuje poté i zamezení přidávání jakéhokoli 
obsahu pro dotyčného člena. 

5. V případě, že půjde o značně problémového člena a byl by u něho zjištěn pokus o opakované 
vytvoření profilu, za předpokladu že na webu již jeden profil má, vedení mu smaže 
nenávratně všechny profily vytvořené za dané adresy včetně obsahu s nimi spojeného a 
zamezí mu přístup na web a možnost další registrace. Toto platí shodně i v případě 
opakovaného porušení pravidel registrace. 

6. Pravidla a důsledky jejich porušení platí obdobně i pro sekci diskuzního fóra a chatu, 
s odkazem na pravidla těchto odvětví webu (viz patřičný dokument). 

7. Na webu funguje bodové hodnocení uživatelů. Za správné přidávání různého obsahu a další 
aktivity se jim přičítají body. Za porušení pravidel se jim naopak body odečtou (dle výše 
uvedených pravidel bodování). Jde o primární sankci za nedodržení podmínek, až poté 
nastupují výše uvedené důsledky porušení. 

Věříme, že se v rámci členské sekce nebude nutné uchylovat k nejzazším řešením, která jsou popsána 
zejména v poslední sbírce zvané společná pravidla. Pokud přeci jen dojde k porušení některých 
pravidel, bude to dáváno najevo snížením bodového hodnocení uživatele. Až následně bude případně 
přistupováno k dočasným zákazům a podobně. Vaše MA. 

 

ZÁSADNÍ OTÁZKY A NÁVODY 

Proč vstoupit do členské sekce? 

Nabízíme zajímavé a věříme, že i příjemné prostředí webu zabývajícím se obecně počasí a tedy 
meteorologií. Dále pak úzce spjatými obory jako jsou hydrologie a klimatologie a nakonec 
souvisejícími obory jako je zejména astronomie, geologie či ekologie. Vstupem do členské sekce 
budeme moci web používat. Toto používání spočívá nejen v možnostech přidávání komentářů 
k obsahu a diskuze na fóru a dalších, ale hlavně v možnosti tvořit také obsah webu. Jinými slovy moci 
publikovat vlastní text a další obsah. Používání webu a tedy vaše aktivity na něm vám zpříjemní třeba 
hodnocení, nebo-li bodový systém. Uživatelé dostávají za aktivitu odměny v podobě bodů, které jim 
mohou být v případě porušení pravidel naopak strhávány. Každý uživatel může být z hlediska jeho 
role povýšen (výchozí rolí je Člen – hodnost Nový člen). 

 

 



V čem je registrace na webu snadná? 

Vyplnit registrační formulář a vytvořit si profil na našem webu je velmi jednoduché. Pro vytvoření 
profilu potřebujete pouze jeho název (ten může být v souladu s pravidly libovolný) v podobě 
nějakého jména nebo emailu a k němu si pro vlastní zabezpečení zvolíte heslo. Jednoduchost 
registrace na našem webu i následné přihlašování ke svému vytvořenému profilu je ale ještě větší. 
Nemusíte totiž nutně vyplňovat výše uvedené „kolonky“, ale můžete se zaregistrovat použitím 
vašeho jiného existujícího profilu – k dispozici je přihlášení přes síť Facebook nebo přes účet Google. 
Na jedné stránce přeci profil máte nebo ne? 

Proč platí pravidla a sankce? 

Vytyčení pravidel je základem pro obecné povědomí všech zájemců o vstup do této sekce webu a 
jeho používání. Je zde nutnost seznámit každého s tím, jakou máme představu o fungování tohoto 
webu. Jinými sovy musí být uvedeno, co je zde možné a co nikoli a to i v obecné rovině zcela běžných 
pravidel. Na druhé straně jsou důsledky porušení těchto pravidel, ty mají shodný účel. Upozorňují 
každého na rizika vzniku nežádoucího chování či situace, na to co bude v případě jejich vzniku 
následovat a mají od vyvolávání takových situací odrazovat. Není to přísný přístup, je to základní 
kodex a ne málo internetových stránek základ pravidel dnes má. A hlavním důvodem této celé 
prevence je cíl bezpečného, příjemného a kvalitního webového prostředí. 

K čemu slouží hodnocení (bodový systém)? 

Jedná se o doplněk a formu odměňování uživatelů a jejich aktivity na webu. Ukazuje jak je který 
uživatel aktivní ve smyslu prospěšných aktivit a přidávání kvalitního obsahu. Podle bodů jsou 
přidělovány hodnosti v pomyslném žebříčku. Je zde tedy též jistá míra motivace ke kvalitní aktivitě 
členů. Zejména členové s vysokým bodovým hodnocením mohou být případě i povýšeni na vyšší roli 
na webu (nejde o hodnost! Viz dále). 

Co je to hodnost a co role? 

Hodnosti jsou přiřazeny k určitým bodovým skóre členů, ukazují tak pozitivní aktivitu členů na webu. 
Souvisejí tedy s bodovým hodnocením a pozice člena se jejich změnou nemění. Role je ovšem pozice 
člena, která se mění pouze na základě jmenování. O tomto jmenování rozhoduje vedení webu dle 
potřeby. Pro povýšení člena je ale zapotřebí více (vybírá vedení na základě zkušeností dle obsazované 
role), ale podle vysokého kladného hodnocení se případné jmenování odvíjí. Hodností je např. 
Pokročilý člen, rolí je třeba Šéfredaktor nebo Moderátor. 

 

Platí od: 1.1.2020 


