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1 Weby SU od roku 2018 – adresy, přihlášení
1.1 WWW adresy
Pro každou hlavní součást univerzity jsou k dispozici samostatné www stránky na příslušné adrese.
V testovací fázi (do 31.8.2018) se nacházejí nové weby na adresách: https://testweb.slu.cz,
https://testopf.slu.cz/, https://testfpf.slu.cz/, https://testfvp.slu.cz/, https://testmath.slu.cz.
Od 1.9.2018 budou tyto weby přesunuty na standardní adresy: https://www.slu.cz,
https://www.opf.slu.cz/, https://www.fpf.slu.cz/, https://www.fvp.slu.cz/, https://www.math.slu.cz.
Stávající systém Plone zůstane v provozu minimálně ještě rok po 1.9.2018, další/nový obsah se
však bude přidávat již pouze do nového systému. Stránky, které se nestihnout do uvedeného data
převést z Plone, na ně budou z nového systému linkovány. Postupně se tyto odkazy na Plone
nahradí novými stránkami v novém systému.
Stránky v systému Plone budou dostupné na stejných adresách jako doposud ovšem s prefixem
www2, např. www2.slu.cz a už se nebudou nadále aktualizovat!

1.2 Přihlášení do WebSU 2018
Do webu SU je možné se přihlásit pomocí CRO identity. Přihlášenému uživateli se zobrazí další
informace, resp. bude mít k dispozici funkce, které nepřihlášený uživatel nemá dostupné.

1.2.1 Uživatelské rozhraní
Toto rozhraní je dostupné na standardních www adresách
po vysunutí okna s přihlášením.

1.2.2 Administrátorské rozhraní
Pro přístup do administrátorského rozhraní
(administrátoři/editoři), je nutné zadat adresu webu a
doplnit /admin, např. https://testweb.slu.cz/admin/
Pozn. pamatujte, že od data určeného pro přepnutí na nový
web už bude tato adresa jiná: https://www.slu.cz/admin

Ilustrace 1: Přihlášení v uživatelském
rozhraní - frontend
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Ilustrace 2: Přihlášení do administrátorského rozhraní

1.2.3 Rychlý přístup k editaci stránky
Jestliže si například prohlížíte stránky v uživatelském rozhraní, někdy se používá název frontend, a
uvidíte chybu, kterou jako oprávněný editor můžete okamžitě opravit, stačí se rychle přihlásit podle
obrázku 1. Pokud si následně znova zobrazíte menu vlevo kliknutím na ikonu zámku, tak v záhlaví
byste měli vidět tlačítko Editační režim, které stiskněte. Díky tomu se následně jednotlivé bloky
stránky orámují přerušovanou čarou a v pravém dolním rohu každého takového obdelníku uvidíte
tlačítko EDIT. (obr. 3)

Ilustrace 3: Rychlý přechod z frontendu k editaci stránky v administrátorském rozhraní
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Stisknutím tlačítka EDIT se vám okamžitě na nové záložce otevře editace příslušné stránky v
administrátorském režimu.
V další části se popisuje práce v administrátorském režimu, přičemž práce s úpravou jednotlivých
stránek (HTML obsahů) je popisována v kapitole 2.6.
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2 Editor v administrátorském rozhraní
Po přihlášení do administrátorského rozhraní (obr. 2) a přepnutí do příslušného webu (obr. 4) se
uživatelům s rolí editora zobrazí nabídka v levém sloupci (obr. 5).

Ilustrace 4: Přepnutí se do
webu/portálu/projektu

Ilustrace 5: Administrátorské menu na příslušném webu
Podle toho jakou roli uživatel má a na kterém webu je zrovna přepnut, se mu zobrazí nabídka
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položek v menu vlevo. K dispozici jsou zatím položky naznačené na obr. 5.

2.1 Dashboard
Tuto položku zatím netřeba příliš rozebírat. Je to taková soukromá nástěnka uživatele, kterou by si
měl mít do budoucna možnost uspořádat dle svých potřeb a představ. Zatím editace této části není
umožněna.

2.2 Aktuality
V této části je možné vkládat aktuality umístěné jako blok na určitou stránku. Každá aktualita bude
mít nastavenu svou kategorii a podle ní se bude zobrazovat v příslušném bloku aktualit. Kategorií
může mít nastaveno více a tak se může zobrazovat ve více blocích najednou, např. na fakultních a
katedrálních aktualitách.
V základním okně při zadávání/editaci aktuality se musí nejprve vložit titulek a krátký text, případně
ještě vybrat obrázek. Z toho bude vytvořen perex aktuality na stránce s přehledem aktualit.
Zobrazit od/do jsou parametry, které určují, jak dlouho bude akutalita viditelná.
Jazyk pak umožní určit, pro jakou jazykovou mutaci webu se bude aktualita zobrazovat.

2.2.1 Odkaz
Jestliže chceme, aby měla aktualita větší rozsah, který se zobrazí po kliknutí na její titulek, můžeme
ve spodní části vybrat v menu Odkaz a zde některou z nabízených možností.
Můžete vybrat:
•

Externí HTML odkaz – a do vedlejšího pole zadáte odkaz někam mimo tento web.

•

Odkaz na interní nabídku – lze vybrat přesměrování na některou z položek menu ve
stávajícím webu

•

Odkaz na Alfresco objekt – jedná se o odkaz na soubor uložený v systému CUL (cul.slu.cz)

•

Odkaz na interní presenter – zatím nevyužíváno

•

Odkaz na interní HTML obsah – vytvoříte samostatnou stránku jako klasický HTML obsah
a vyberete ji z nabídky.
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Ilustrace 6: Základní editační okno aktuality

U odkazu je důležité také vědět, že pokud u jedné aktuality nastavíte například externí html odkaz a
vložíte tam nějakou adresu a potom se přepnete na "Interní HTML obsah" a také nastavíte u něj
nějakou hodnotu, bude systém brát jako tělo aktuality tu první variantu. Po kliknutí na nadpis
aktuality se přepne na ten "Externí HTML odkaz" a další možnost bude ignorovat.

2.2.2 Odkaz na interní HTML obsah
Pro to, abyste mohli po kliknutí na aktualitu, přejít na delší text, je možné si vytvořit svůj vlastní
HTML obsah jako samostatnou stránku. Popis je uveden v kapitole 2.6, takže si ji prostudujte, s tím,
že u těla aktuality se:
•

do pole Název layoutu doporučuje vložit to samé co je v polit Titulek aktuality

•

šablona u těla aktuality nebude vybrána

•

přiřaďte kategorii "aktuality" a pak ještě kategorii podle toho, kde blok s aktualitami bude
umístěn, například fakulta/vedaavyzkum/poradenskecentrum, ... apod. Zde je nutné
uvědomit si, že zpravidla budete mít možnost výběru pouze z kategorií, ke kterým máte
právo přístupu. Pozn. ke všem kategoriím má přístup jen administrátor, editoři jsou
přidělování jen k některým kategoriím.
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Ilustrace 7: HTML obsah s dlouhou aktualitou
Jenom pro zopakování, do pole Krátký text se vkládá jenom perex zprávy, tzn. skutečně krátký
text.

2.3 Nastavení
Menu Nastavení je určeno pro administrátory, kteří zde mohou vytvářet vlastní skupiny uživatelů,
především editorů a přiřazovat jim práva na editaci různých částí webu podle toho, jakou kategorii
jim umožní spravovat.
Toto menu bude popsáno podrobněji v některé z dalších verzí manuálu.

2.3.1 Oprávnění
Zde se nastaví přístup k různým kategoriím. Administrátor resp. hlavní editor za každou součást by
měl mít přístup ke všem kategoriím.

Ilustrace 8: Nastavení Oprávnění

2.3.2 Skupiny
Zde se vytváří skupiny, do nichž mohou být zařazováni uživatelé. Je možné vycházet ze skupin,
které jsou definovány v Novellu/CRO a následně je možné do těchto skupin přidávat nebo
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odmazávat další uživatele.

Ilustrace 9: Nastavení Skupiny

2.4 Kalendář
Umožňuje vkládat události kalendáře na hlavní stranu webu. Přístup k této části mají jenom
pověření editoři za každou součást SU. Události kalednáře se zobrazují na přední straně v části pod
hlavními aktualitami. Vždy se zobrazují pouze 4 aktuální události s nejvyšší důležitostí.

Ilustrace 10: Události kalendáře na přední straně webu součásti

2.4.1 Administrace
Na obrázku 11 je vidět základní zobrazení kalendáře, kde si můžete například vyfiltrovat jenom
události z příslušných kategorií.
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Ilustrace 11: Administrace kalednáře

2.4.2 Vkládání událostí
Na obrázku 12 je vidět formulář pro vkládání nové události. Většina položek je samovysvětlujících.
Povinné položky jsou Název události a Kategorie a vhodné je rovněž vyplnění polí Začátek/Konec a
Zobrazit od/do.
Jestliže vyberete položku v seznamu Odkaz, můžete zvolit stejné volby jako v případě vkládání
aktuality, které jsou už popsány v kapitole 2.2.1.
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Ilustrace 12: Vložení nové události do kalednáře

2.5 CUL = Alfresco
Tento odkaz zobrazí stránku s výpisem souborů uložených v https://cul.slu.cz/share a umožní
vyhledat požadovaný soubor a stiskem tlačítka (ikona ruky) uložit jeho adresu do schránky. Z ní je
poté možné vložit příslušný odkaz na soubor stiskem Ctrl+V nebo přes kontextové menu Vložit.
Doporučený postup při získávání odkazů na soubor v CULu a následné vkládání relativního
odkazu, například v okně editoru textu, je takový: Otevřete si v jedné záložce prohlížeče odkaz na
Alfresco (obr. 13) a v další záložce stránku s editací HTML obsahu, kde si spustíte editaci textového
bloku v editoru (obr. 14). V editoru si označíte text, ze kterého chcete udělat odkaz na soubor do
CULu, stisknete ikonu pro vkládání odkazů. Objeví se okno jako na obrázku 14. Přepnete se na
záložku s prohledáváním souborů v Alfrescu/CULu, najdete příslušný soubor a kliknete na ikonu
pro kopírování odkazu do schránky (obr. 13). Opět se přepnete na záložku s editorem textu a do
příslušného pole s URL umístíte kurzor a stisknete Ctrl+V, případně kliknete pravým tlačítkem myši
a z kontextového menu dáte Vložit/Paste.
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Vložený relativní odkaz an soubor do CULu bude začínat lomítkem, před něj nedoplňujte žádnou
adresu.

Ilustrace 13: CUL neboli Alfresco - náhled do úložiště dokumentů

Ilustrace 14: Vložení odkazu do textu

2.6 HTML obsah
V části HTML obsah se vytvářejí nové stránky a jejich obsah pro příslušný web. Na ně se pak
zpravidla navazují odkazy z jednotlivých menu. Každá stránka by měla mít přiřazenou svou
šablonu, kromě stránek, které samy slouží jako šablona.
Na obrázku se základním zobrazením sekce HTML obsah je vidět tabulka, která obsahuje všechny
vytvořené stránky (šablony i obsahy) a také seznam kategorií, do kterých je stránka zařazena.
V tabulce lze filtrovat podle názvu stránky či podle kategorie, do níž patří.
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Ilustrace 15: HTML obsah - základní zobrazení

2.6.1 Titulek
Doporučuje se pro tvorbu titulků používat vložení tohoto bloku do příslušného sloupce. Vkládání
nadpisů (H1, H2, H3, ...) je sice možné i v modulu Text, ale není pak snadné nastavit styly pro takto
vložené nadpisy.
Po vložení objektu titulku do sloupce, se klikne na modrou ikonu v pravém horním rohu sloupce a z
menu vyberte Editovat a do pole Text vložte znění nadpisu, pro Styl nadpisu zvolte některý z
nabízených (doporučujeme h3, h4, h5).

Ilustrace 16: Titulek editace
Jako styl nadpisu se doporučuje nastavit až <h3> a <h4>, protože <h1> a <h2> by mělo být vloženo
jako nadpis stránky. Do budoucna možná bude úplně zakázáno vkládat <h1> a <h2> u titulku.

14

Ilustrace 17: Titulek - parametry
V parametrech titulku se doporučuje vložit (zatím zkopírováním z horního popisku) styl "headline
headline-md", který způsobí podtržení nadpisu.

2.6.2 Text
Editace textového bloku probíhá pomocí klasického vestavěného textového editoru. Doporučuje se
používat jenom jednoduché formátování a při vkládání přes schránku (CTRL+C a CTRL+V), raději
vkládat bez formátování (CTRL+SHIFT+V). Poté vložený text formátovat ručně, tzn. označit
příslušný text a pomocí tlačítek v záhlaví provádět úpravy textu.

Ilustrace 18: Text - editace
Editor (Summernote) není úplně bezchybný, postupně se jej snažíme vylepšovat. Zatím zjištěné
chyby a doporučená řešení:
– někdy se po zobrazení editoru s textem stane, že nejsou vidět první dva řádky textu, jsou
schované pod horní lištou s tlačítky. V takovém případě je možné stisknout 2x za sebou
tlačítko F11, nebo 2x F12, čímž se u většiny prohlížečů změní velikost zobrazované stránky
a po opětovném vykreslení se celý text zobrazí.
– když provedete změny v html kódu </>, tak se nejprve opět přepněte do WYSIWYG
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zobrazení tlačítkem </> a až poté uložte tlačítkem Uložit.
– někdy je problém stisknout tlačítko Uložit nebo Zrušit, protože myš reaguje na odkazy nebo
tlačítka, která se nacházejí o vrstvu níže pod oknem s editorem. V takovém případě je
vhodné zkusit změnit rozlišení, například stiskem F11 nebo F12, pak kliknout na tlačítko
Uložit a vrátit se do původního rozlišení opětovným stiskem F11/F12.
– po přepnutí do html kódu </> mohou některé úpravy, které přímo v HTML provedete, být
editorem odmítnuty/upraveny a uloží se něco jiného, než jste napsali v kódu. Je nutno
vyzkoušet, co editor akceptuje a co už ne. Raději používat jednoduché formátovací prvky.
– Nadpisy H1, H2, ... používat v editoru jenom výjimečně a pokud už je použijete, nejlépe to
pak dodržovat na všech stránkách, aby byl vzhled konzistentní. Pro vkládání nadpisů se
doporučuje používat prvek Titulek, vizte kap. 2.6.1.
– Vkládání odkazů do textu tím, že označíte text a kliknete na ikonu pro vložení odkazu, je
možné. Pokud však budete chtít vložit přímo do textu odkaz na soubor uložený v datovém
úložišti (cul.su.cz), musíte vložit relativní odkaz na soubor, který si nejprve vyklikáte v
menu Alfresco a zkopírujete do schránky. Pak jej vložíte známou zkratkou Ctrl+V.
Podrobněji vizte kap. 2.5.

2.6.3 Odkazy
V případě, že chcete vložit jeden nebo více odkazů pod sebe, tak je někdy vhodnější (a třeba i
hezčí), když použijete tento prvek. Na stránce to může potom vypadat jako na obr. 19.

Ilustrace 19: Odkazy vložené na stránce pomocí stejnojmenného prvku
Může být lepší použít prvek Odkazy než např. do prvku Text vložit nečíslovaný seznam a pak
označovat jednotlivé položky toho seznamu a vytvářet linky v html editoru.
Po vložení prvku Odkazy oranžovým tlačítkem + v rámu sloupce stiskneme modré tlačítko v rámu
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prvku a zvolíme Editace.

Ilustrace 20: Seznam vložených odkazů v jednom prvku
Pokud ještě není vložen žádný odkaz, stiskneme tlačítko Nový odkaz. Pokud jsou odkazy vloženy a
chceme je upravit, stiskneme vpravo vedle příslušného odkazu ikonu kolečka pro editaci.

Ilustrace 21: Editace jednoho konkrétního odkazu
Jeden konkrétní odkaz se upraví tak, že se vloží jeho zobrazovaný text do pole Název, vybere se Cíl,
kam se po kliknutí bude odkaz otvírat a do pole Url se vloží příslušný odkaz.
•

Název – volte názvy vhodné délky a znění, příliš dlouhý název nemusí vlézt do šířky
sloupce na jeden řádek a po zalomení na více řádků to někdy nevypadá dobře, nutno však
vyzkoušet.

•

Cíl – je-li odkaz na soubor, který se může otevírat přímo v prohlížeči (obrázek, pdf), tak je
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asi vhodnější zvolit Nové okno. Když vede odkaz někam mimo aktuální webové stránky,
rovněž je možná lepší zvolit Nové okno.
•

Url – lze zadat konkrétní www adresu, nebo pomocí výběru obrázku, resp. souboru z
úložiště souborů kliknutím na ikonu ručičky vedle daného souboru, se vloží odkaz na tento
soubor do pole Url. Případně je možné vybrat odkaz na některý z již hotových HTML
obsahů nebo HTML menu, které jsou v systému dostupné.

2.6.4 Obrázek
Po vložení obrázku do sloupce se v kontextovém menu obrázku vybere opět položka Editovat.
Obrázek do sloupce vložíte klasickým způsobem a zde je nutno automaticky počítat s tím, že se
daný obrázek bude snažit roztáhnout na celou šířku sloupce, ve kterém je vložen. Což může u
malých obrázků působit nevhodně, když se roztáhnou nad 100% své originální velikosti, budou
kostičkované! V takovém případě se musí zvolit jiný způsob, jak obrázek vložit, aby se takto
nezdeformoval a přitom byla zajištěna responsibilita webu.

Ilustrace 22: Editace vloženého prvku Obrázek
Klasicky se vyplní titulek, pokud jej u obrázku chceme mít a zatrhne se příslušné checkbox
Zobrazit titulek pod obrázkem, aby se pod obrázkem titulek zobrazoval.
Jestliže máme na stránce více obrázků a chceme z nich udělat galerii, ve které se dá procházet, tak u
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každého nastavíme stejný název v prvku Skupinový identifikátor a pak se po kliknutí na obrázek ze
skupiny tento zvětší a v galerii bude možné jeden po druhém zobrazovat, a procházet ji šipkami
vlevo a vpravo. Nezapomeňte zatrhnout checkbox Kliknutím zvětšovat a a seskupovat dle
identifikátoru.

Ilustrace 23: Procházení galerií obrázků na webu

2.6.5 Menu
Umožňují vkládat do stránek části dostupných podnabídek z hlavního menu. Nejčastěji se používá
tento prvek v layoutech, tedy šablonách. V layoutu si zpravidla vytváříme dle interní domluvy vždy
dva sloupce, do levého se vkládá samotný obsah stránky a do pravého se vloží příslušné menu obr.
24.
V editaci příslušného menu se pouze musí vybrat existující nabídka nějakého podmenu, obr. 25.
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Ilustrace 24: Návrh šablony/layoutu s menu v pravém sloupci

Ilustrace 25: Vložení prvku menu a výběr z nabídky různých podmenu
Layout (neboli HTML šablona) by se měl maximálně použít již nějaký vytvořený, pouze se
zkopíruje a přejmenuje. V layoutu se pak vymění příslušný prvek menu (připojí se jiné) a tento
layout se následně používá jako šablona pro další HTML obsahy.
Zpravidla se vytvoří jedna HTML šablona a několik HTML obsahu, které jsou na ni připojeny, obr.
26.
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Ilustrace 26: Výpis HTML obsahů, kde je vidět jedna šablona a obsahy, které ji používají

2.6.6 Layout
Když vytváříme HTML obsah a vložíme do nějakého sloupce prvek Layout, tak se z HTML obsahu
stane HTML šablona. Do každého obsahu je možné vložit jenom jeden layout. Vložení layoutu je
patrné z růžově orámovaného obdélníku, vizte obr. 24.
HTML šablony se poté připojují k HTML obsahům a daný obsah se tím vloží do příslušného
růžového obdélníku, přičemž zbytek stránky jej obaluje, včetně např. sloupce s menu, které je
definováno v layoutu.
Parametry sloupece, v němž je vložen layout, je možné upravovat, přičemž se tyto změny mohou
projevit i v obsahu, který je do layoutu vkládán. Např. při editaci parametrů sloupce lze nastavit
zarovnání textu do bloku pro všechen obsah vložený do layoutu, vizte obr. 27.

Ilustrace 27: Nastavení parametrů sloupce s layoutem v šabloně, aby byl text zarovnán do bloku

2.6.7 Tlačítko
Součástí tlačítka může být několik prvků: Panel, Text, Titulek, Obrázek a dohromady tvoří jeden
klikací odkaz na stránce, vizte obr. 28 a obr. 29.
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Ilustrace 28: Tlačítko v návrhu
HTML obsahu

Ilustrace 29: Tlačítko
zobrazené na webu

Při editaci tlačítka, je možné zvolit různé odkazy, na které chceme udělat link, podobně jako u
prvku Odkaz na str. 16. Takže je možné vložit do Url externí www odkaz, nebo vybrat některý z
obrázků, souborů, HTML obsahů nebo některý odkaz z menu na webu.

Ilustrace 30: Výběr různých typů odkazů pro tlačítko

2.6.8 Galerie
Zatím nezprovozněno.
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2.6.9 Aktuality
Na stránku do HTML obsahu je možné vložit aktuality, které se následně budou zobrazovat. Tímto
prvkem se však vloží pouze blok s aktualitami, samotné aktuality/zprávy se vkládají jinde (kap.
2.2).

Po vložení bloku aktualit se musí provést nastavení v Editaci, kde je nutné především vybrat
kategorii (zdroj aktualit). Ostatní volby jsou samovysvětlující již dle názvu: Počet zobrazených
aktualit, Počet sbalených aktualit, Zobrazit stránkovač, Zobrazit všechny aktuality.
U každé zprávy/aktuality se následně také nastavuje příslušná kategorie a zprávy jsou do bloku
aktualit přidělovány podle tohoto nastavení. U jedné zprávy může být i více kategorií a v takovém
případě se tato zpráva bude zobrazovat ve více blocích současně, vizte kap. 2.2.

2.6.10

Nahrát ze šablony

Velice užitečná funkce, která umožní nějaký připravený prvek nebo i sadu prvků uložit jako tzv.
snippet/šablonu (modré tlačítko na prvku a volba Uložit jako šablonu). Jenom je nutné vhodně
pojmenovat daný prvek.

Ilustrace 31: Při ukládání snippetu vhodně zvolte název
Ten je dostupný v rámci celého webu a následně jej při konstrukci jiné stránky (obsahu/layoutu)
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můžeme použít výběrem tlačítka + a položkou Nahrát ze šablony.

Ilustrace 32: Výběr a nahrání snippetu do sloupce

2.6.11

Youtube

Umožní vložit blok s videem ze stránky youtube.com, přičemž se jako tzv. "Youtube TAG" vloží
jenom část adresy videa, která se nachází za url adresou a za rovnítkem. Např. z adresy
https://www.youtube.com/watch?v=FEjCWwmvKrA se použije pouze část FEjCWwmvKrA (viz
obrázek 33).

Ilustrace 33: Vložit video z Youtube do stránky

2.6.12

Profil člena

Pokud chceme vložit informaci o jednom konkrétním členovi (zaměstnanci SU), tak to lze učinit
pomocí tohoto widgetu/prvku. Prvek je responzivní, takže se jeho velikost přizpůsobuje šířce
stránky, tzn. že se např. fotografie roztahuje zmenšuje podle sloupce, ve kterém je prvek umsítěn.
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Zatím obsahuje prvek jenom minimum informací: fotografie, jméno, příjmení, pracovní zařazení.
Do budoucna se počítá s rozšířením o další informace, které však musí být nejprve vloženy do
systému, z něhož jsou čerpány (Magion).
Při vkládání tohoto prvku do stránky se vybírá podle jména požadovaného zaměstnance.

Ilustrace 34: Vložení prvku s profilem zaměstnance

2.6.13

Členové útvaru

Vloží se členové útvaru, max. čtyři na řádek, přičemž útvar musí být správně zaveden v systému
(Magion) a stejně tak data ke zobrazovaným členům (jména, tituly, funkce v útvaru, telefony, maily,
...)

Ilustrace 35: Vložení prvku se členy útvaru
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2.7 HTML menu
Položky menu jsou v současnosti upravovány pouze administrátory webu a proto bude tato část
příručky doplněna později.
V případě, kdy chce editor, či jiná pověřená osoba provést úpravy v menu, jeho struktuře a obsahu,
musí kontaktovat některého z administrátorů: David Jančar jancar@opf.slu.cz, Petr Korviny
petr.korviny@slu.cz, Roman Foltyn roman.foltyn@slu.cz.
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3 Frontend webových stránek
3.1 Slidery – látající obrázky
Na úvodní straně každé součástí jsou hned pod menu tzv. slidery, tedy létající obrázky, které v tzv.
karuselu (kolotoči) neustále rotují na stránce. Tyto obrázky mohou být různé a volí si je zpravidla
PR oddělení fakulty nebo jiné pověřené osoby. K obrázků se dá přidat stručný text, který se objeví
na jedné polovině obrázku, na té polovině, která je překrytašedým obdélníkem.
Jestliže chcete obrázky vyměnit, tak nyní musíte požádat příslušného administrátora
(korviny@slu.cz, jancar@opf.slu.cz, foltyn@slu.cz) a zaslat na uvedený mail příslušný obrázek v
rozměrech 1920x488 px a texty, případně i WWW odkaz, na který po kliknutí mohou uživatelé
přejít.
Odkaz se zobrazí v podobě tlačítka pod textem. Textu by měly být max. 4 řádky, nebo 3 řádky +
tlačítko.
Obrázek může být třeba z jedné poloviny celý bílý (mustí to být přesná polovina) a na tuto polovinu
bude ze strany "přijíždět" ten šedý obdélník, na kterém se pak objeví požadované texty. Je nutné
uvažovat na jakém místě/pořadí budete chtít obrázek zobrazovat, aby obdélník nalétával střídavě
zleva a zprava.
Když bude zobrazován pouze jeden obrázek, tak se animace provede pouze při prvním zobrazení
stránky a pak už se nemění.

Ilustrace 36: Slidery - létající obrázky na hlavní straně webu
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3.2 Aktuality na hlavní stránce
Na hlavní straně webu každé součásti budou umsítěny aktuality, které se budou zobrazovat jako 3
obrázky vedle sebe v řadě a dvě řady takto pod sebou, tzn. počet aktualit pro kategorii "univerzita /
fakulta / ustav" bude 6.
Obrázky musí tvůrce aktualit vybírat vhodně a hlavně musí být ve čtvercovém formátu, tedy poměr
stran 1:1. Jako minimální velikost tohoto obrázku doporučujeme 250x250px a maximální
800x800px.
Pod obrázkem se bude nacházet titulek a bylo by vhodné, aby jeho délka nepřesáhla 3 řádky.

Ilustrace 37: Frontapage - dlaždice s aktualitami na přední straně
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4 Centrální úložiště dokumentů – cul.slu.cz
Pro soubory, na které se v rámci webu SU odkazuje, by se měly do budoucna ukládat pouze v
Centrálním úložišti dat, kde budou k dispozici složky pro jednotlivé součásti univerzity a do nich se
budou nahrávat soubory dříve uložené v intranetu a webu.
Přístup k souborům a složkám je možné buďto z nového webu SU nebo z webového rozhraní
systému Alfresco, který je systémem běžícím na pozadí datového úložiště, a to prostřednictvím
adresy https://cul.slu.cz/share/. Přihlášení je opět prostřednictvím CRO uživatelského jména a hesla.

4.1 Přístup do CUL z webu SU
Při editaci a administraci webu SU mají pověřené osoby možnost zobrazit si strukturu složek a
souborů uložených v CULu. Ovšem tento přístup je do značné míry omezen a neposkytuje všechny
funkce, které nabízí oficiální rozhraní na adrese https://cul.slu.cz/share.
Přes web SU se můžete do CULu dostat například v administrátorském rozhraní, což je popsáno v
kapitole 2.5. Další možností, jak se dostat při editaci stránek k souborům v CUL, je například
vkládání prvků Odkaz, vizte kapitola 2.6.3.
Zde je nutné připomenout, že prostřednictvím administrátorského rozhraní webu SU můžete do
CULu nahrávat soubory jenom určitých formátů (obrázky JPG, PNG ... a nebo dokumenty PDF).
Zároveň nelze tímto způsobem vytvářet nové složky a nebo provádět přejmenování a přesouvání
souborů. K tomu slouží oficiální rozhraní na adrese https://cul.slu.cz/share.

4.2 Přístup do CUL na adrese https://cul.slu.cz/share
Oficiální webové rozhraní systému Alfresco (u nás pojmenováno CUL) nabízí širší škálu možností
práce se soubory a složkami pro uživatele, kteří mají příslušná práva. Do systému se přihlásíte na
uvedené adrese https://cul.slu.cz/share a zadáte přihlašovací údaje do CRO.

Ilustrace 38: Přihlášení do webového rozhraní CUL (Alfresco)
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4.3 Nastavení automatického přesměrování do vaší složky
Drtivá většina práce v systému CUL se bude odehrávat v repozitáři webu a proto doporučujeme,
hned při prvním přihlášení nastavit si domovskou stránku na příslušnou složku, takže při každém
dalším přihlášení budete automaticky přesměrováni.
Postup nastavení domovské složky na složku v repozitáři (obr. 39):
– po přihlášení klikneme na odkaz Repozitář v horním menu
– postupně pak naklikáme požadované složky Sites/websu/documentLibrary/intranet
– případně ještě podsložku se součástí univerzity
– pak ve svém profilu vpravo nahoře rozbalíme menu a vybereme Použít tuto stránku

Ilustrace 39: Nastavení automatického přesměrování do složky

4.4 Struktura složek v CUL
Základní struktura složek v repozitáři webu vychází ze stávajícího intranetu v systému Plone, který
ovšem bude pro zápis znepřístupněn (od 1.8.2018) a bude z něj možné nadále pouze číst/stahovat.
Ačkoliv bude většina souborů z intranetu pouze překopírována, bude nutné provést jejich kontrolu a
také úklid, vzhledem k tomu, že mnohé z nich již nemá smysl dále v systému udržovat.

4.4.1 Obsah a uspořádní složek
Obsah a uspořádání složek vychází ze stávajícího intranetu v systému Plone, ovšem správci za
příslušnou složku jsou nabádáni k tomu, aby v rámci svých časových a personálních možností
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zajistili jejich efektivní reorganizaci, přejmenování případně opatření dalšími metadaty (popisky),
podle kterých se bude moci v systému lépe vyhledávat.
Zatím nejsou webové stránky propojeny s vyhledáváním souborů v CUL, ale do budoucna se s tím
počítá a pak budou správně pojmenové složky a soubory a jejich přesné popisky určitě využívány.

4.4.2 Podsložky WWW určené pouze pro soubory na webu
V každé složce s názvem součásti bude vytvořena jedna složka s názvem WWW, do které se budou
primárně nahrávat všechny dokumenty, které nebudou mít pro své umístění vhodnou jinou složku,
ale přitom je bude nutné například nabízet ke stažení na webu SU.
Příkladem takového souboru může být platkát ve formě JPG obrázku, který se týká pozvánky na
nějakou konkrétní akci. Je to jednorázová, dočasná položka, která ovšem musí být na webu
dostupná a uložit ji například mezi směrnice rektora, formuláře studijního oddělení, apod. se
nehodí.

4.4.3 Práva k souborům a složkám
Za každou součást by měla být určena odpovědná osoba, která bude mít na starosti dohlížet nad
konzistentností dokumentů a složek v příslušné části. Zároveň budou nastavena vhodná práva
přístupu pro editory dalších podsložek, kteří budou tímto odpovědni za jejich obsah.

4.5 ID souboru/složky se nemění
Jednou z důležitých informací k práci s CUL/Alfresco systémem je to, že každý objekt (dokument,
složka) má své unikátní ID, podle kterého jej vždy budeme schopni najít, ať už jej přesunem do
jakékoliv jiné složky.
Toto ID, jedinečné číslo, se používá také při odkazování na daný soubor, když jej chcete zpřístupnt
třeba na webu. Formát takového odkazu může být např.
https://testweb.slu.cz/slu/cz/file/cul/5da227a7-3652-4ccc-935f-8c49c1ec8266%3B1.0, přičemž ono
zmiňované ID je pouze ta část 5da227a7-3652-4ccc-935f-8c49c1ec8266. Takový formát odkazu
může být na jednu stranu nečitelný na druhou stranu umožní odstínit skutečnou strukturu složek v
CUL od veřejnosti.

4.5.1 Manipulace se soubory/složkami
Zde jsou jenom uvedeny obecná doporučení pro práci se soubory a složkami v CULu:
•

Soubory pojmenovávejte bez diakritiky, místo mezer používejte podtržítka.

•

Jestliže je soubor v CULu již někde na webu odkazován, pak jej rozhodně nemažte z CULu,
aby odkaz nepřestal fungovat.

•

Pokud soubor jenom přesunujete ze složky do složky, nebo měníte jeho
jméno/příponu/popisek, nemusíte kvůli tomu měnit odkaz na něj, protože ID souboru se
tímto nezmění.
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