O webové stránce Meteo Aktuality
Základní popis webové prezentace projektu Meteo Aktuality, její části a možnosti
POPIS
ČLENSKÁ SEKCE
ČLÁNKY
DALŠÍ SOUČÁSTI A OTÁZKY
Tento dokument seznamuje obecně s webovou prezentací projektu Meteo Aktuality,
dostupné na webové adrese www.pocasimeteoaktuality.cz. Hlavní kontaktní email
info@pocasimeteoaktuality.cz lze kdykoli využít pro jakýkoli dotaz týkající se projektu a
jeho činnosti. Co nabízí nový web projektu oficiálně spuštěný v listopadu 2019 svým
návštěvníkům, jaké jsou zde části a co znamená členská sekce webu. Informace o členské
sekci, diskuzním fóru a dalších částech webu a informace o publikaci obsahu rozšiřují
samotné dokumenty.

POPIS WEBU
První webovou prezentací našeho projektu od roku 2011 byl web na staré adrese (meteoaktuality.cz),
který již delší dobu neexistuje. Na tomto webu bylo možné založit si jednoduchý profil. Poté byl web
přesunut pod nový redakční systém (2017) a spuštěn byl nový web. Tento web byl základní, bez
možnosti registrace uživatelů a nabízel pouze prostou prezentaci informací. Fungoval na cizí doméně.
Od konce roku 2019 byl spuštěn nás současný web, na shodném redakčním systému, ale vlastní
doméně. O tomto pojednává právě tento dokument. Náš nový web nabízí mnohá vylepšení, včetně
bohaté členské sekce s různými funkcemi. Web je od roku 2020 plně funkční, ale vylepšován je a
bude stále. Cílem je nabídnout pohodlnou, přehlednou a účinnou prezentaci našich informací včetně
doplňků a to i se zapojením návštěvníků.
O členské sekci pojednává zvláštní dokument, o jejích částech pak další dva dokumenty. Tam najdete
popis sekce a jejích částí včetně pravidel.
Web projektu Meteo Aktuality se zabývá intenzivně především počasím-meteorologií, klimatologií
hydrologií či dále souvisejícími obory. Zabývá se jimi zejména na úrovni území ČR či Evropy, okrajově
pak celého Světa. Poskytuje aktuality z oborů obecně, aktuální informace o nových poznatcích, o
stavu počasí, klimatu a hydrologické situace či podobných a též popularizuje vědy a přináší naučné
informace včetně souvislostí s praxí. Cílem je poskytovat v rámci těchto oborů co nepřesnější,
aktuální a hlavně dnes chybějící seriózní informace. Dalším cílem je též zapojit do tématiky menší či
větší zájemce a vytvořit diskuzi na úrovni.

ČÁSTI WEBU
Obecně je web přístupný pro každého, kdo zná nebo najde jeho adresu – základní i na různý obsah
(adresu na jakoukoli stránku, pod stránku, článek a podobně). V převážné většině může návštěvník
nazývaný též host nebo čtenář web procházet tedy číst bez užšího zapojení pro provozu webu. Může
se na webu ovšem též registrovat a tím si vytvořit svůj profil.

Tím vstoupí do druhé části našeho webu, která se jmenuje členská. Učiní tak přes adresu
http://www.pocasimeteoaktuality.cz/login/?action=register, přihlašovat se bude následně do svého
profilu přes adresu http://www.pocasimeteoaktuality.cz/login.
Vedle čtení webu mohou hosté použít některý Kontaktní formulář nebo nám přímo napsat email.
Dále mohou napsat do diskuzního fóra, běžně určeného pro registrované, avšak pouze do fór sekce O
projektu MA. Do hlavních částí fóra ale nikoli.

Členská sekce
Členská sekce je mód návštěvy webu, kdy má daný čtenář vytvořen na webu profil. Tím může vedle
obecného čtení webu a výše uvedených výjimek pro hosty přidávat jakýkoli obsah na web. Vedle
toho, že může komentovat již přidaný obsah (zejména články a stránky), tak může také nové články
vytvářet a předkládat je vedení webu ke schválení k publikování. Po splnění pravidel (viz dokument o
členské sekci) zejména pro publikování obsahu bude jeho příspěvek zveřejněn. Může se též účastnit
diskuze na fóru a ve všech fórech. Dle úrovně nebo role uživatele-člena pak může mít i další
pravomoci.
Členská sekce se dělí dále na Diskuzní fórum (o něm naleznete další informace v samotném
dokumentu.
Svůj vytvořený profil používá uživatel i na diskuzním fóru, kde jsou k dispozici další možnosti a zvláštní
pravidla.
Po přihlášení přistupuje uživatel do svého rozhraní administrace (svého profilu) z adresy
http://www.pocasimeteoaktuality.cz/wp-admin a to pokud je přihlášen. Adresa fóra, kde se lze ke
svému profilu též přihlásit, je http://www.pocasimeteoaktuality.cz/diskuzni-forum.

Zabezpečení
Web je zabezpečen, nemusíte se bát při vkládání svých údajů o to, že by došlo k jejich úniku a
zneužití. Jde o zabezpečení certifikátem, kdy jsou data vkládaná vámi tajná. Též v souladu s platnými
právními předpisy o GDPR je pro každého na webu žádost o souhlas s použitím souborů cookies pro
poskytování služeb webu (dnes běžná praxe) včetně zásad, v nichž se dozvíte další informace o
zpracování osobních údajů. Vedle zabezpečení celého webu při vstupu do členské sekce je k dispozici
zabezpečení proti útokům pomocí reCAPTCHA (při registraci a přihlášení vás tak prosíme o ruční
potvrzení, že nejste robot – dnes taktéž běžná praxe). Při registraci nepožadujeme žádné důvěrné
informace (pravá jména a už vůbec ne rodná čísla). Každý se může registrovat pod vlastním
uživatelským jménem (například Tom111). Jméno lze kdykoli změnit tak, aby vám opravdu
vyhovovalo – totéž platí o zvoleném heslu. Třetí vlnou zabezpečení je změna adresy URL pro
přihlášení uživatelů z výchozího názvu, který je v redakčním systému nastaven.

Články
Na webu vycházejí průběžně a dle potřeby články s aktuálními informacemi různého druhu. Článek
může přidat a navrhnout ke zveřejnění každý registrovaný uživatel webu. Články se týkají tématiky
webu a jsou řazeny do kategorií, zvaných rubrik. Vydává je vedení projektu a to dle potřeby a
aktuálních témat v oborech činnosti tak, aby byly zajištěny aktuální informace především o základních
cílech projektu. Články mohou přidávat též registrovaní uživatelé. Podrobné podmínky přidávání
článků veřejností – členy najdete ve zvláštním dokumentu o přidávání obsahu.

Stránky
Na webu je vytvořena základní síť stránek. Na těchto statických stránkách, které jsou dostupné
z hlavního menu (nahoře), jsou prezentovány základní informace o počasí. To je to hlavní, co je na
webu poskytováno. Avšak v žádném případě ne jediné. Na dalších stránkách najdete základy
teoretických informací z hydrometeorologie a klimatologie. Tyto mohou být doplňovány a
rozšiřovány prostřednictvím článků na daná témata. Též jsou stránky stále doplňovány a stávající
aktualizovány a to dle potřeby. Publikovat na webu stránku však nemůže běžný člen. Další informace
v dokumentu o přidávání obsahu.

Komentářový obsah
Každou stránku nebo článek je možné okomentovat a vyjádřit tak svobodně svůj názor na téma a
informace uvedené v daném textu. Ať už půjde o doplnění, souhlasný nebo nesouhlasný názor či
třeba i o chválu, okomentovat obsah může každý. Každý názor přijímáme, neboť každý má právo na
názor. Pokud bude v komentářích vyjádřen slušnou formou bez napadání a urážení autora, celého
projektu nebo jiných osob a případný nesouhlasný názor bude něčím podložen, velice rádi ho
přijmeme. Komentáře porušující pravidla však vždy odstraníme.

Vkládání médií
Za média jsou považovány obrázky různého druhu nebo soubory různého druhu. Každý autor článku
může do textu vložit médium, tedy obrázek nebo soubor. Články vydávané vedeném projektu
zpravidla nějaký obrázek obsahují a to převážně mapku nebo graf. Též na stránkách prezentujeme
mapky a grafy, prostřednictvím nichž znázorňujeme předpověď počasí. Též sdílíme v textech
fotografie a to minimálně jako náhledové, které se zobrazují v úvodu daného příspěvku. Ke stažení
dáváme k dispozici dokumenty a to nejčastěji námi vydávaný časopis (4x ročně) nebo dokumenty
upravující náš projekt a webové prostředí (jeden z nich jste si právě stáhli a nyní ho čtete).

Další součásti webu








Galerie (na webu jsou k dispozici galerie z námi poskytovaných fotografií)
Seznam odkazů (nabízíme tematicky tříděné odkazy na zajímavé a s tématikou naší činnosti
související stránky na českém, slovenském a případně i jiném internetu)
Hodnocení obsahu a jeho sdílení (na webu je možné každý článek nebo stránku ohodnotit
tak, jak je pro vás jejich obsah přínosný – viz dále a také obsah doporučit na sociálních sítích –
sdílet)
Formulářové kontakty (nabízíme možnost ohlásit nám cokoli prostřednictvím formuláře
nebo nás přes něj jen kontaktovat – vše vyřizujeme oficiálně emailovou cestou)
Hodnocení uživatelů (slouží v rámci členské sekce webu a veškeré informace o něm jsou
k dispozici v dokumentu o členské sekci)
Reklama (dle aktuálních nabídek dáváme možnost reklamy na váš projekt nebo web, nemusí
být k dispozici vždy)

Formulářový kontakt
Jakýkoli dotaz, oznámení, námět, stížnost a jiné podání (oficiální cesta) můžete učinit pomocí
formulářů dostupných v kontaktech. Rozlišujeme tři druhy formulářů. Formuláře pro obecný dotaz,
pro obsáhlejší podání a pro nahlášení jevu. Hlavní výhodou formulářů je, že nám můžete i bez
nutnosti odesílat klasický email rychle sdělit vše, co je potřeba najednou přímo při procházení webu.
Využijte tuto cestu pro obecný dotaz na náš projekt a činnost i ohledně tématiky naší činnosti.
1. Obecný kontakt – pro krátké dotazy a náměty různého druhu.
2. Podání – obsáhlejší témata a dotazy, zadání časově náročnějších zpracování všeho druhu

3. Hlášení – čistě nahlášení konkrétního zajímavého či zvláštního jevu, který ohledně oborů
činnosti pozorujete
Podrobnější informace přináší samotný dokument na toto téma.

ZÁSADNÍ OTÁZKY A NÁVODY
Jak a proč hodnotit obsah?
Hodnocení obsahu je k dispozici každému návštěvníkovi webu. Jedná se o hodnocení pomocí
hvězdiček (1-5), kde platí, že― 1 = nejméně přínosné a 5 = nejvíce přínosné. Z povahy věci tedy
vyplyne, že 0 = vůbec nepřínosné. Toto hodnocení je zobrazeno logicky vždy pod obsahem (článkem
či stránkou) tak, aby čtenář mohl vyjádřit svůj názor po přečtení celého textu.
Hodnotíte tak vedle obecné přínosnosti třeba i zajímavost textu, zda splnil vaše očekávání ohledně
aktuální informace, naučné informace a podobně. Hodnocení pomáhá jednak nám, abychom viděli,
zda je daný text úspěšný a zda máme třeba textů na dané téma vydat více nebo je vydávat i
pravidelně. Poté je tu hlavně informace pro další čtenáře. Protože se celkový výsledek hodnocení
zobrazí před textem, tedy na začátku stránky pod nadpisem textu, tak jiný čtenář si může podle stavu
hodnocení udělat o následném textu určitou představu. Prosíme všechny návštěvníky, aby hodnotili
podle pravdy a nikoli „bezhlavě“ a za každou cenu, že musejí hodnocení „odkliknout“. Děkujeme vám
předem!
Obsah můžete též označit jako „líbí se mi“ tlačítkem též na konci obsahu (v levém rohu) a to až po
hodnocení (to je uprostřed). Tímto poskytnete rychlý kladný názor, že se vám obsah líbí. Rozšířit to
jak moc se vám líbí a jak moc je pro vás užitečný, lze prostřednictvím výše popsaného hodnocení.
Proč sdílet obsah?
Sdílení obsahu je velmi důležité pro nás, neboť se o našich informacích a webu dozví další lidé. Ale i
pro ostatní, pro které mohou být sdílená informace i třeba celý web užitečné. Najdou například to, co
už dlouho hledají a informace jim byť jen částečně pomohou. A o to nám jde, aby se naše informace
dostaly co největšímu okruhu čtenářů – jejich spokojenost a to, že se na náš webu budou ať už
pravidelně či občasně vracet pro nás je velká odměna a motivace pro další poskytování informací.
Sdílet můžete pomocí tlačítek zobrazených pod obsahem textů na mnoha z dnes nepřeberného
množství sociálních sítích a též prostřednictvím emailu. Děkujeme vám!
Proč odebírat obsah?
Pokud chcete mít dostupné veškeré aktuální informace, které přidáme na webu, ihned ve své
emailové schránce a zjistit je kdykoli z počítače nebo mobilu, můžete se přihlásit k odběru našeho
webu. Přihlášení k odběru, které dnes poskytují mnohé stránky, je k dispozici v pravém postranním
panelu stránky. Stačí zadat požadovaný email a potvrdit odběr. Děkujeme za zájem!
Kdy a proč využít formulář?
Nemáte náš email, nemáte čas otevírat svůj email či nám potřebujete napsat přímo ze stránky?
Využijte k tomu formuláře, formu soukromé komunikace. Odpověď na vaše podání (více stránka
Rychlé podání na našem webu nebo samotný dokument o způsobech kontaktu) a případná další
komunikace se uskuteční emailem (první může být automaticky vygenerován jako potvrzení přijetí,
dále vám již poskytneme odpověď).

Existují tři typy formulářů: Obecný kontakt, podání se zadáním zpracování obsáhlejší záležitosti a
nahlášení jevu.
K čemu slouží návštěvní kniha?
Doplněk pro kontakt s námi, slouží pro okamžité zaznamenání vašich pocitů, názorů a dalšího
týkajících se nás, naší činnosti, webu či jiných stránek. Slouží zcela jednoznačně pro kritiku, ale i
chválu nebo náměty pro zlepšení a doplnění. Vyjádřit můžete cokoli, prosíme ale slušně. Kniha je
dostupná veřejně, proto jsou ohlasy v ní zveřejněné jakousi malou recenzí vás, návštěvníků webu.
Vzhled přihlašovací stránky je také přizpůsoben potřebám webu našeho projektu. Obrázek na pozadí
se mění podle aktuálního ročního období. Ukazuje především meteorologické a hydrologické jevy.
Přihlašovací či registrační formulář (lze měnit kliknutím na daný odkaz) na tomto obrázku zůstává
shodný, jen se mění barva jeho pozadí též v závislosti na aktuálním ročním období. Jde o vizuální a
estetické prvky jako doplňky webu. Úvodní stránka členské sekce webu (ať už tzv. prvotní registrační
nebo poté druhotná přihlašovací) je první vizitkou této části webu. Chceme jí potenciálním
uživatelům našeho webu co nejvíce zpříjemnit.
Web spravuje projekt Meteo Aktuality (zal. 2011), projekt pro poskytování všeobecných přesných,
aktuálních a hlavně seriózních informací o počasí a příbuzných oborech. Popularizace věd. Na webu
se snažíme nabídnout hlavní obsah i obsah pro přihlášené uživatele s různými doplňky. Též nabízíme
možnost zapojení se v poskytování informací možnostmi přidávání obsahu a to nejen
komentářového.
Detailní informace o dalších částech webu a prvcích se dozvíte v dalších dokumentech.

Platí od: 1.1.2020

