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Představení návrhu a struktury webové aplikace 

Umístění webové aplikace 
 Produkční URL  -----------------------------  http://www.cmi.cz/ 

 Testovací URL  ------------------------------  http://tc163.cmi.cz 

 Statická záloha původního webu  ------  http://tc163.cmi.cz/old/ 

 Dynamická záloha původního webu  --  http://cmi-old.cz/ 

Rozložení základních bloků 

 

Struktura webu - menu 

Hlavní menu 

 Hlavní menu je sestaveno v českém jazyce a pro anglickou verzi stránek přeloženo do 

angličtiny.  

 Počet položek je stanoven pevně dle grafického návrhu a není vhodné ho měnit. 

 Podpoložky hlavního menu nejsou zobrazovány. 

 Hlavní menu je navázáno na odpovídající typy obsahů. 
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 Zobrazení je přizpůsobeno velikosti obrazovky v jedné či dvou řadách, pro mobilní 

zařízení je menu navrženo jako roletkové s obvyklým ovládacím prvkem. 

Sekundární menu 

 Je na úvodní straně je zobrazeno ve formě dlaždic, jejichž obsah tvoří  popis položky a aktivní 

seznam podřízených odkazů.  

 Menu je sestaveno ve dvou oddělených jazykových mutacích, které se zobrazují v návaznosti 

na zvolený jazyk. 

 Po výběru položky menu se dle návrhu zobrazí rozbalené podpoložky v kontextu stránky. 

<- Zobrazení sekundárního menu na mobilním rozlišení 320x480 

 

 

^ Zobrazení podřízené položky ve vnitřní části webu 

 

Typy obsahu 
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Administrační rozhraní 

Přihlášení do administrace 

První přihlášení 

 Kliknout na  a zvolit Zaslat nové heslo. 

 Vyplnit uživatelské jméno používané v ČMI a nastavit si heslo dle instrukcí v emailu. 

 

Další přihlášení 

 Karta Přihlásit se. 

 Vyplnit uživatelské jméno a nastavené heslo. 

 

Popis administračního rozhraní 

Možnosti akcí po přihlášení 

  
 Upravit  

Úprava informací o uživateli, nastavení hesla apod. 

 Zkratky  

Možnost zvolit, zda použít přednastavenou sadu zkratek, či vytvořit novou. Zkratky slouží k 

zjednodušení často prováděných akcí. Výchozí sadu může modifikovat pouze administrátor. 

 
 File browser 

Slouží k přípravě souborů (obrázků, dokumentů apod.), které budou použity ve vnitřních 

stránkách webu. 
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Pozn. Dle zadání jsou nastaveny kvóty pro vkládání souborů do 50MB, velké obrázky budou 

automaticky zmenšeny na rozlišení 102x768. 

Panel zobrazení možností uživatele se může lišit dle úrovně oprávnění uživatele. 

Správa stávajícího obsahu 

 Kliknutím na tlačítko  je možno editovat stávající obsah webu. 

 Pro přehlednější zobrazení obsahu je možno využít filtru podle stavu, typu a jazyka obsahu.

 
 Stávající obsah lze upravovat, či mazat, pokud k tomu má uživatel dostatečné oprávnění. 

 V horní části lze obsah rovněž vytvářet.  

Správa struktury webu 

 Ve výchozích záložkách jsou připraveny nabídky pro editaci hlavního i sekundárního menu. 

 Struktura a názvy položek menu vycházejí z grafického návrhu.  

 Změny položek menu se projeví ve všech částech webu a mají vliv na zobrazení šablony 

webu, jejich editace je povolena pouze pro účely školení. 
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Správa kategorií (taxonomy) 

 

 Slovníky termínů slouží pro kategorizaci obsahu v připravených typech obsahů. 

 
 Je zde možno zakládat další kategorie, např. pro moduly Úřední desky, Častých dotazů, sekcí 

souborů ke stažení (Download)  a mnohé jiné kategorie související např. s výpisem kontaktů, 

či služeb. 

 Na tyto termíny jsou následně vázány příslušné typy obsahu (např. kategorie dotazů pro sekci 

FAQ). 

 

Správa zkratek 

 Vlastní sadu zkratek je možno editovat pomocí odkazu Upravit zkratku

 

 Zkratku lze přidat i v daném kontextu administrace tlačítkem  u názvu akce. 

 Možnosti použití zkratek jsou závislé na nastavení oprávnění uživatele. 
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Tvorba nového obsahu 

Typ obsahu 
 Pro vytvoření nového obsahu je vždy nutno zvolit typ přidávaného obsahu.

 
 Možnosti přidávat a editovat obsah jsou závislé na nastavení oprávnění. Uživatelé s vyšším 

oprávněním mohou spravovat i další specifické typy obsahu. 

Obecná nastavení a pole obsahu 

1. Title (Nadpis, titulek, název ...) 

 

Obvykle povinné pole, které je zobrazeno jako nadpis a zároveň je použito jako název obsahu 

v administraci. 

2. Jazyk 

Ovlivňuje zobrazení obsahu v jednotlivých jazykových mutacích webu. Na webu jsou 

povoleny dva jazyky (cz a en), které lze přepínat pomocí vlajek v pravém horním rohu webu. 

 Jazykově neutrální - bude zobrazen nezávisle na 

zvoleném jazyku. 

 Česky - bude zobrazen pouze v české mutaci webu. 

 Anglicky - pouze při přepnutí jazyka do angličtiny. 

3. Body (Tělo, text, obsah, dlouhý popis ...) 

Pole se používá pro tvorbu obsáhlejších bloků i celých stránek. 
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 K bloku je obvykle připojen i tzv. souhrn, který může být použit pro stručné zobrazení v 

přehledových stránkách.  

 
Není-li souhrn vyplněn, bude v přehledu text automaticky oříznut na stanovený počet znaků. 

Zobrazení obsahu i dostupných formátovacích nástrojů 

pole body ovlivňuje zvolený formát textu.  

 Plain text 

o Zobrazí se jako holý text bez formátování. 

o Nejsou povoleny HTML značky ani žádné formátovací nástroje. 

o Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy. 

o Řádky a odstavce se zalomí automaticky. 

 Filtered HTML 

o Je povoleno jen základní formátování textu, (odkazy, řezy písma, citace, 

odrážky a číslování, seznamy definic), další formátování a prvky nebudou ve 

výsledném zobrazení k dispozici.  

 
o Webové a e-mailové adresy jsou automaticky převedeny na odkazy. 

o Řádky a odstavce se zalomí automaticky. 

 Full HTML 

o Slouží pro tvorbu obsahu, kde je nutné požít pokročilé formátování obsahu 

(Nadpisy, obrázky, tabulky ...) 

o K dispozici je široká sada nástrojů. 

 

Tipy a ukázky jednotlivých Formátů textu lze zobrazit pod odkazem  

 
dostupným v administračním rozhraním pod textovým polem. 

Práce s WYSIWYG editorem 

Pro snadnou editaci stránek je do administračního rozhraní nainstalován CKEditor, který poskytuje 

řadu nástrojů pro editaci vzhledu obsahu. Podrobný popis všech dostupných funkcí editoru lez nalézt 

na stránkách editoru - http://docs.cksource.com/CKEditor_3.x/Users_Guide. 

Pro pohodlnější práci s odkazy byla základní sada nástrojů dále rozšířena o možnost interaktivně 

přidat odkaz na již existující obsah pomocí tlačítka  - link to content. S použitím tohoto nástroje 

již není nutné znát URL stránky, nebo identifikátor obsahu, ale lze jej pohodlně vyhledat vyplněním 

alespoň tří prvních znaků názvu obsahu v interaktivním modálním okně. 

http://docs.cksource.com/CKEditor_3.x/Users_Guide
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Výběrem z nabízených položek se odkaz automaticky vytvoří v upravovaném obsahu.  

Pozn. Jazyk rozhraní administrace je závislý vyhledávání obsahu. Pro vyhledání a propojení s anglicky 

psaným obsahem je nutné přepnout jazyk rozhraní do angličtiny, např. pomocí vlajky v levém horním 

rohu webové aplikace. 

Postup vytvoření nové základní stránky 

Vytvoření obsahu stránky 
1. Přidat obsah / Základní stránka 

2. Vyplnit Title, případně sestavit souhrn 

3. Vytvořit stránku s použitím WYSIWYG editoru 

4. Nastavit jazyk (česky, anglicky) 

5. Doplnit obrázkovou galerii do stránky 

Do stránky lze dále vložit sadu obrázků, která je automaticky doplněna pod obsah stránky, kde jsou 

zobrazeny náhledy vložených obrázků a po kliknutí na obrázek se spustí prezentace obrázků v 

původní velikosti. V případě, že je obrázek větší než 1024x768 bodů, je při importu automaticky 

zmenšen na toto rozlišení. 

 

Postup práce s galerií 

1. V části OBRÁZKOVÁ GALERIE postupně vyberte obrázky ze svého počítače a pomocí tlačítka 

 je nahrajte na server.  

2. Nahrané obrázky se zobrazí  nad formulářovým polem, kde je dále dobré 

a. Vyplnit alternativní text pro případ, že se obrázek nedaří načíst 

b. Nadpis obrázku, který je zobrazován jako kontextová popiska obrázku 

http://cmi.e-bs.cz/node/add/page
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3. Pořadí obrázků lze měnit přetažením symbolu  , nebo hromadně využitím nastavení váhy 

jednotlivých záznamů  

4. Tlačítkem lze obrázky z galerie mazat. 

Tip: Přetažením náhledu, či názvu obrázku do pole Body lze obrázek umístit i do těla stránky. 

 

6. Přidat ke stránce další soubory ke stažení 

Podobným způsobem jako obrázkovou galerii, lze přidat ke stránce i sadu dalších souborů je stažení.  

 

Po nahrání souborů lze vyplnit pole popis u každého souboru, které bude použito jako text 

zobrazeného odkazu. 

 

Výsledný seznam bude zobrazen v dolní části stránky a automaticky doplněn ikonami příslušných 

souborových formátů. 
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Zařazení  stránky do struktury webu 
1. Vytvořit položku v menu. 

 
2. Nastavit název odkazu (výchozí je shodný s titulkem stránky). 

 
Vytvoří se odkaz v menu,  

který přebírá jazykové nastavení stránky 

 

3. Pro stránky, které budou dále odkazovány z dalších zdrojů, je možno nastavit URL alias. 

Pokud není nastaven, je stránka odkazováná svým číselným identifikátorem (např. node/12). 

 

  

Výsledek 

Zobrazení na titulní straně

 

Vnitřní menu
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Tvorba vícejazyčného obsahu 
Stránky jsou automaticky dostupné pouze v jazykové verzi odpovídající jejich jazykové mutaci (s 

výjimkou obsahu, který může mít neutrální jazyk). Pro případ, že má být stránka dostupná ve více 

jazycích je zapotřebí postupovat jedním z postupů.  

A. Připravit stránku v obou jazycích a propojit stránky 

1. Vytvořit stránku v dalším jazyce, shodně jako v předchozím bodě (Experimental page) 

2. Zařadit do menu v odpovídající jazykové mutaci (u položek, které neodpovídají současně 

zvolenému jazyku je přidán příznak vypnuto) 

3. Přidat překlad stránky (z angličtiny do češtiny či naopak) 

  
4. Propojit stránky

 

Vyplnit název související stránky, případně vybrat odpovídající stránku podle počátku názvu. 

Strojový odkaz na stránku (v hranatých závorkách) s použitím jejího identifikátoru je vytvořen 

automaticky 

 

Propojení stránek umožní plynulé přepínání jazyka ve vnitřní struktuře webu spolu s zobrazením 

příslušného kontextu zařazení v menu. 
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B. Přeložit stránku 

1. Vytvořit stránku ve zvoleném dalším jazyce a zařadit do struktury (shodně jako v předchozím 

bodě) 

2. Přejít na kartu Přeložit 

 
3. Přidat překlad stránky  

 
4. Přeložit titulek i body na základě zobrazené původní jazykové verze, původní text nahradit 

přeloženým v Title i Body 

5. Dle potřeby zařadit do menu v příslušné jazykové mutaci. 

Pozn. Jazyk rozhraní administrace je závislý na jazyce zvoleném ve veřejné části webu 
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Tvorba věstníku (newsletteru)  
Věstník - newsletter je do webové aplikace implementován jako další typ obsahu. Postup práce je 

podobný jako např. u základní stránky. 

Vytvoření obsahu věstníku 

 
1. Přidat obsah / Věstník - newsletter 

2. Vyplnit název - bude zobrazen jako hlavní nadpis věstníku 

3. Vytvořit úvodní text věstníku, případně souhrn (pole Body) 

4. Vybrat skupinu - podle zařazení do skupiny bude připojen rozesílací seznam 

5. Přidat do věstníku nový, nebo existující obsah (pole ČLÁNKY) 

 

Přidání nového uzlu 

Pokud obsah, který chcete do věstníku přidat, dosud na webu není zveřejněn a nadále má být 

dostupný jako uzel (node), zvolte ve výběrovém poli jeho typ (Aktualita, Základní stránka ...) a po 

použití tlačítka "Přidat nový uzel" postupujte dále jako při vytváření obsahu webu zvoleného typu. 

Výsledkem je, že na webu bude založen nový obsah, který je automaticky do aktuálního věstníku 

přidán. 

Pozn. Tímto způsobem si lze zjednodušit práci ve chvíli, kdy např. vytváříte aktualitu pro web u které 

je velmi pravděpodobné, že bude do připravovaného věstníku zařazena. 

Přidání existujícího uzlu 

Druhou možností je, že článek, který chcete přidat do věstníku, již byl na webu zveřejněn. Pro jeho 

přidání pak použijte tlačítko "Přidat existující uzel"  

 

Zde vyplňte část názvu přidávaného uzlu a vyberte z kontextové nabídky hledaný uzel. 

http://cmi.e-bs.cz/node/add/page
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Postupně můžete přidávat do věstníku další uzly (existující, či nové), jejich seznam je zpětně možno 

upravit v tabulce nad formulářovými poli. 

 

Odeslání věstníku 

 

Rozesílací seznamy 

Rozesílací seznamy jsou definovány v administraci, v sekci uživatelé, pod záložkou NEWSLETTER 

SUBSCRIPTIONS. 
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Na této stránce je možno editovat rozesílací seznamy k jednotlivým věstníkům, pod tlačítkem 

Hromadně přidat lze definovat seznam emailových adres uživatelů, kteří budou věstníky vybraných 

kategorií odebírat. 

 

Analogicky lze odběratele hromadně odebírat. 
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Přidání dalších typů obsahu 
Vytváření aktualit, častých dotazů a položek do sekce ke stažení a úřední deska probíhá analogicky 

jako základní stránka s drobnými odlišnostmi: 

Aktuality 
 U aktualit je na hlavní straně zobrazen pouze nadpis a souhrn. Zobrazení celého 

obsahu aktuality je řešeno proklikem přes nadpis. 

 Na hlavní straně jsou zobrazeny pouze tři nejaktuálnější příspěvky. Pro zobrazení 

dalších je možno použít posuvník, či proklik z nadpisu bloku. 

 

Download 
 Je povolen neutrální jazyk pro vícejazyčné soubory, soubory ke stažení se zobrazují 

bez ohledu na jazyk souboru v obou jazykových mutacích. 

 Jsou omezeny formáty souborů a velikost souboru (nastavení na serveru) 

 

FAQ a Úřední deska 
 Rozšířeno o kategorie, pod kterou se bude obsah zobrazovat. 

 
Kategorie dotazu lze upravovat v sekci Kategorie pod příslušným názvem 

 Zařazení a jazyk kategorie je závislý na aktuální jazykové mutaci rozhraní 
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Dotazník spokojenosti  
Pro tvorbu dotazníků je v systému integrován modul WebForm. Tento modul umožňuje interaktivně 

sestavit formulář, publikovat jej na stránkách, průběžně prohlížet vyplněné formuláře a exportovat 

získaná data do formátu xls (Microsoft Excel). 

Založení dotazníku 
 Uživatel s příslušným oprávněním vybírá po přihlášení nabídku Obsah z horizontální 

administrační lišty  

 V sekci Obsah volí položku  

 Z typů obsahů pak volí položku  

 Do pole Nadpis vyplní název dotazníku pod kterým bude distribuován a který respondenti 

uvidí v záhlaví dotazníku. 

 V položce lze zadat alternativní URL, pod kterým bude dotazník přístupný. 

Zadáme-li např.: pruzkum, bude dotazník dostupný na adrese (URL) www.cmi.cz/pruzkum. 

Bude-li vytvářeno více dotazníků, pak každý musí mít unikátní alternativní URL (např. 

pruzkum1, pruzkum2, dotaznik, ...). 

 Po vyplnění uvedených položek stiskneme tlačítko  Dotazník (zatím prázdný) bude 

uložen a bude dostupný v přehledu obsahu webu. 

 Po uložení se objeví sekce, kde již lze vytvářet samotný obsah dotazníku  

Popis hlavního menu dotazníku  
Modul pro tvorbu dotazníku podporuje využití všech typů položek, které se používají u formulářů na 

www, a které jsou v podstatě protějškem standardních dotazníkových položek (výběr jedné 

možnosti, výběr více možností, ...). 

Hlavní menu správy dotazníku je dostupné v pravém horním rohu: 

 

ZOBRAZIT – zobrazí náhled dotazníku v podobě, ve které jej uvidí respondenti. 

UPRAVIT – zobrazí rozhraní (viz předchozí část), ve kterém lze zadat (editovat) název dotazníku, 

alternativní URL aj. 

WEBFORM – rozhraní, ve kterém je vytvářen obsah a struktura dotazníku (podrobně viz dále). 

VÝSLEDKY – přehled jednotlivých odpovědí respondentů (včetně možnosti exportu do xls). 

Dotazník lze v kterékoli fázi rozpracovanosti uložit a později se k němu vrátit. 

Obsah dotazníku 
Z hlavního menu (viz předchozí část) zvolíme záložku WEBFORM. Každou položku dotazníku pak 

vytváříme v přehledu položek, který se zobrazí v centrální části.  

 

 V prvním poli (Jméno nové komponenty) vyplníme text, kterým bude v dotazníku příslušná 

položka označena (popisek položky). 

 Ve druhém poli vybíráme typ položky z rozevíracího seznamu (podrobně o typech viz níže). 

http://www.cmi.cz/pruzkum
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 Jako třetí zleva je zaškrtávací pole, kterým určujeme, zda je vyplnění položky povinné 

(zaškrtnout) nebo nepovinné. 

 Jednoduchá položka může vypadat např. takto: 

 

 Posledním prvkem je tlačítko Přidat, kterým se zobrazí podrobná nabídka k položce. 

 V podrobné nabídce položky následně stiskneme tlačítko , které je 

v levém spodním rohu. 

Podrobná nabídka k položkám je poměrně rozsáhlá, ale obvykle není nutné ji vůbec měnit a 

stačí stisknout rovnou tlačítko Uložit komponentu. Ve specifických případech, resp. u 

některých typů položek dotazníku budou některá pole podrobné nabídky vysvětlena níže. 

 Výsledkem stisknutí tlačítka Uložit komponentu bude návrat do přehledu položek. Právě 

uložená položka pak bude zobrazena v následující podobě: 

 

 V levé části obrázku je název a typ položky a dále pole určující zda je položka povinná. 

V pravé části je pak menu položky. 

o Upravit – zobrazí podrobnou nabídku k položce 

o Klonovat – vytvoří kopii položky 

o Smazat – vymaže položku z dotazníku 

 Po přidání položky, resp. jakékoliv změně je možné zobrazit aktuální podobu dotazníku. 

V hlavním menu správy dotazníku (záložky vpravo nahoře) stačí zvolit ZOBRAZIT.  

 

 Pro návrat do rozhraní pro tvorbu dotazníku zvolíme záložku Webform (viz obrázek výše). 
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Typy položek dotazníku 
V následující části jsou popsány vybrané části podrobných nabídek k položkám. 

Značkování 

Typ pole Značkování má mírně zavádějící název. Jde o typ, který lze využít k vložení textových pasáží 

do dotazníku. Nejčastěji nalezne uplatnění např. jako úvodní text dotazníku či jako instrukce pro 

vyplnění. Podrobná nabídka položky typu Značkování je velmi jednoduchá a podstatné je pouze pole 

Hodnota, do kterého se vyplní příslušný text. Po vyplnění je samozřejmě třeba stisknout tlačítko 

Uložit komponentu. 

 

Textové pole 

Textové pole je jedním ze základních a současně jednoduchých typů položky. Obvykle je využíváno 

pro zadávání krátké textové informace (jméno, příjmení, obec atp.). V podrobné nabídce položky 

typu textové pole stojí za zmínku především: 

 Popis – návodný text, který se respondentům zobrazí pod položkou 

 

 Zobrazení popisku – umožňuje nastavit polohu popisku vůči vyplňovanému políčku, příp. 

zvolit, aby se popisek nezobrazoval (nad, inline, žádné). Např. pro hodnotu inline: 

 

Pole Popis a Zobrazení popisku jsou dostupná v podrobných nabídkách u všech typů položek 

(kromě Značkování) a jejich nastavení má stejný efekt jako u typu Textové pole. 

Možnosti výběru 

Typ Možnosti výběru používáme pro položky, kde respondent vybírá z pevně dané nabídky jednu 

možnost nebo pro položky , kde respondent vybírá z pevně dané nabídky více možností. 

 Vícenásobná – zaškrtávací pole, které určuje, zda respondent může vybrat pouze jednu 

možnost z pevně dané nabídky (nezaškrtnuto) nebo, zda může vybrat více možností 

(zaškrtnuto) 

 

 Možnosti (povinné pole podrobné nabídky) – slouží k definici seznamu nabízených možností, 

z nichž pak respondent vybírá. Každá možnost se uvádí, resp. je definována na samostatném 

řádku a sestává z klíče a hodnoty oddělené znakem „|“. Klíčem je obvykle číslo. 
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Výsledná podoba (vlevo pro , vpravo pro ) 

 

 sekce Zobrazit / Listbox – v sekci Zobrazit je žaškrtávací pole Listbox. Pokud pole zaškrtneme 

bude nabídka možností respondentům zobrazená jako rozevírací seznam. 

 

Respondent pak uvidí nabídku v následující podobě: 

 

Číslo 

Typ Číslo slouží k zadávání nebo vybírání (z nabídky hodnot) číselných údajů. Podrobná nabídka je 

poměrně široká, avšak velmi intuitivní. Lze nastavit omezení respondentem vložených hodnot pouze 

na celáčísla, zvolit, zda se použije desetiná čárka nebo tečka, určit rozsah přípustných hodnot atp. 

 sekce VALIDACE – sekce podrobné nabídky typu Číslo, ve které lze definovat omezení pro 

zadané hodnoty. Pokud uživatel zadá hodnotu, která neodpovídá definici, je vyzván, aby 

provedl opravu. Popisky polí sekce jsou dostatečně ilustrativní a nevyžadují, až na jednu 

výjimku, podrobnější komentář: 
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 Hodnota Step udává povolený krok. Zadáme-li v sekci Validace hodnoty tak, jak je uvedeno 

na výše uvedeném obrázku, bude moci respondent zadávat pouze hodnoty 5000, 10000, 

15000, ... V takovém případě je vhodné respondenta správně instruovat (např. pomocí pole 

Popis) nebo nabídnout pro respondenta pohodlnější možnost výběru z rozevíracího seznamu 

(viz následující bod). 

 sekce Zobrazit – sekce, ve které lze určit v jaké podobě se položka typu Číslo bude zobrazovat 

a jakou formou (oddělovač tisíců, oddělovač desetiné části) budou čísla zobrazena.  

 

Volba Typ elementu určuje zda se zobrazí jednoduché pole, do 

kterého respondent vyplní číselnou hodnotu 

(zvolit: Textové pole) nebo, zda bude respondentovi nabídnut 

rozevírací seznam, z něhož pak příslušnou číselnou hodnotu 

vybere (zvolit: Seznam). Pokud je volena možnost Seznam, pak je 

třeba nastavit Minimum, Maximum a Step (viz výše 

sekce VALIDACE) 

 

 

 

Pro hodnoty Minimum = 5000, Maximum = 25000 a Step = 5000 pak podle volby Typ 

elementu respondent uvidí: 

 vlevo Typ elementu = Seznam 

 vpravo Typ elementu = Textové pole  
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Textová oblast 

Typ Textová oblast je vhodný především pro volná vyjádření respondentů. Z parametrů, které lze 

v podrobné nabídce položky typu Textová oblast nastavit, se nejčastěji využívá nastavení rozměrů. To 

lze provést v sekci ZOBRAZIT, kde do polí Šířka a Výška zadáváme požadované hodnoty, přičemž ty 

reprezentují počet sloupců, resp. řádků textu, který by měl být vidět bez nutnosti manipulovat 

posuvníkem.  

Zadávání rozměrů však není v praxi nutné. Systém sám zvolí vhodný rozměr a nadto je textová oblast 

řešena tak, že respondent podle potřeby může její velikost upravit přímo během vyplňování. 

Úpravy struktury dotazníku 
Kromě obsahu dotazníku tvořeného jednotlivými položkami různých typů, umožňuje modul 

WebForm i úpravu pořadí položek a jejich seskupování.  

Úprava pořadí 

 Úprava pořadí se provádí jednoduše metodou drag and drop, tj. uchopením dané položky 

v přehledu (záložka WEBFORM) za symbol a její posunutí na požadované místo 

 Po úpravě pořadí je nutné stisknout tlačítko  

Seskupování položek 

Seskupování položek se děje ve dvou krocích. Prvním je vytvoření skupiny a druhým přesun 

vybraných položek dotazníku do skupiny. Pro ilustraci vyjdeme z jednoduchého dotazníku, ve kterém 

budeme vytvářet skupinu s názvem Identifikace a přesuneme do ní položky Jméno a Příjmení. 

Výchozí stav: 

 

 Skupinu vytvoříme jako další položku formuláře tak, že jako typ zvolíme Sada polí a do pole 

vlevo vyplníme název skupiny (např. Identifikace). 

 

 Následně stiskneme tlačítko Přidat. Objeví se podrobná nabídka, ve které stejně jako u jiných 

typů položek stiskneme tlačítko Uložit komponentu.  

 Připravená skupina se v přehledu položek zobrazí obvykle jako poslední. Přesuneme ji pomocí 

symbolu nad položky, které chceme seskupit (nad Jméno a Příjmení) a stiskneme tlačítko 

Uložit. 
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 Zařazení položek dotazníku do skupiny se pak provede opět pomocí symbolu , a to 

posunutím položek vpravo (odsazením). 

 

 Odsazené položky pak budou součástí skupiny. Dále následující položky, které nejsou 

odsazeny (na obr. pro ilustraci Oblíbené číslo), již součástí dané skupiny nebudou. 

Výsledek (vlevo fragment formuláře bez skupiny, vpravo fragment se skupinou Identifikace) 
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Modul RIV – seznam publikační činnosti 
Modul RIV je v systému vestavěn za účelem usnadnění naplnění povinnosti ČMI zveřejňovat 

publikační záznamy evidované v IS VaV.  

Koncepce modulu vychází ze skutečnosti, že záznamy o veškerých výstupech ČMI (publikace, patenty, 

průmyslové a užitné vzory, ...) jsou odevzdávány Radě vlády pro výzkum, vývoj a inovace. Tyto 

záznamy ČMI odevzdává v souboru ve formátu xml. Jak je uvedeno výše, ČMI je povino tyto záznamy 

též zveřejňovat na svých www stránkách. Modul RIV umožňuje splnění této povinnosti nejsnažší 

možnou cestou – nahráním stejného souboru dat, který byl odevzdán Radě, na www. Odpadá tedy 

jakákoliv další činnost, uprava dat nebo jejich převod do jiného formátu atp. 

Správa modulu RIV 
 Po přihlášení oprávněného uživatele je základní správa modulu dostupná na adrese: 

o http://tc163.cmi.cz/admin/riv (během testování stránek) 

o http://www.cmi.cz/admin/riv (po ukončení testování stránek) 

 

Správa je jednoduchá a obsahuje přehled datových souborů se záznamy, které byly do 

modulu nahrány. Vzhledem k tomu, že data se Radě vlády odevzdávají jednou ročně vždy za 

předchozí kalendářní rok, předpokládá systém samostatný soubor pro každý rok. 

 Před přidáním dalšího souboru je třeba zajistit odpovídající soubor pro daný rok ve formátu 

xml, který byl odeslán jako definitivní Radě vlády. V ČMI údajně zajišťuje Dr. Úlehla. 

 Pro přidání dalšího souboru zvolíme Objeví se následující dialogové okno: 

 

 Soubor, který chceme do modulu nahrát, vybereme prostřednictvím tlačítka  

 Do kolonky Rok vyplníme rok uplatnění záznamů, které jsou v souboru. Informace o roku má 

pouze administrativní charakter a slouží jen k odlišení nahraných souborů v přehledu. 

Žádným způsobem neovlivní záznamy uvnitř souboru. 

http://tc163.cmi.cz/admin/riv
http://www.cmi.cz/admin/riv
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 Potvrdíme vložení tlačítkem  

 

 Po přidání se objeví opět seznam nahraných souborů a nad ním informace, že soubor byl 

nahrán. 

 U aktuálně přidaného souboru je doporučeno provést vizuální kontrolu .  

Vizuální kontrola zobrazí všechny záznamy daného souboru podle implementované 

citační normy s popiskou v hranatých závorkách, která označuje typ záznamu. Vizuální 

kontrola umožňuje primárně kontrolovat, zda nebyl omylem nahrán jiný soubor ve 

formátu xml než ten, který byl zamýšlen, dále případné překlepy a jiné problémy 

v obsahu záznamů (nutná revize samotného souboru) a v testovací fázi webových 

stránek i správnost implementace citační normy. 

 

 Dalšími možnostmi, které správa Modulu RIV nabízí jsou již standardní funkcionality: 

o - smaže daný soubor z modulu 

o - otevře dialog pro nahrazení souboru dat pro daný rok  

Vyhledávání publikačních záznamů 
Na adrese: 

 http://tc163.cmi.cz/riv (během testování stránek) 

 http://www.cmi.cz/riv (po ukončení testování stránek) 

http://tc163.cmi.cz/riv
http://www.cmi.cz/riv
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je dostupný formulář pro vyhledávání v záznamech. Vzhledem k povinnosti zveřejňovat tyto záznamy 

je dostupný bez přihlášení široké veřejnosti.  

Formulář je dostupný i z hlavní stránky v sekci (na dlaždici) Věda a výzkum: 
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Elektronická knihovna 
 

Elektronická knihovna je vestavěná webová aplikace pro sdílení souborů institutu s veřejností a 

zaměstanci. Aplikace běží na adrese http://tc163.cmi.cz/knihovna/. 

Rozdělení oprávnění  a přístupů k souborům 
Soubory lze nahrávat a stahovat se třemi druhy přístupu.  

1) Soubory určené pro veřejnost – tyto soubory může stáhnout kdokoliv elektronickou knihovnu 

navštíví 

2) Soubory určené pro autorizované uživatele – tyto soubory může stánout kdokoliv po zadání 

e-mailové adresy 

3) Soubory určené pouze pro zaměstnance ČMI – tyto soubory může stáhnout pouze 

zaměstnanec ČMI po zadání přihlašovacích údajů 

 
Obrázek: Přihlašovací formulář pro autorizované uživatele 

 

Obrázek: Přihlašovací formulář pro zaměstnance ČMI 

Vyhledávání v elektronické knihovně 
Vyhledávat lze soubory pouze v konkrétní kategorii, podle roku nahrání dokumentu, podle jména 

autora nebo podle klíčového slova. K dokumentu je potřeba klíčová slova a autora přidat vždy při 

nahrávání nebo editací. Rok nahrání se uloží automaticky. 

http://tc163.cmi.cz/knihovna/
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Zobrazení a stažení souboru 
Uživateli jsou vždy zobrazeny pouze ty soubory, které si může stáhnout. Je-li uživatel zároveň 

administrátor, může soubor smazat nebo editovat u něho uložené údaje.  

 

Vyprší-li platnost dokumentu je dokument automaticky přesunut do archivu. 
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Administrace 
Administrátor aplikace může nahrávat nové soubory, mazat a editovat údaje u stávajících souborů, 

přidávat kategorie a mazat kategorie. Administrátora může nastavit pouze správce aplikace. Správa 

uživatelů není integrována. 

 

Práva k souboru lze nastavit nezávisle na právech kategorie do které patří. 
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Administrace kategorií 
Kategorie lze přidávat nové a mazat stávající. Každé kategorii lze samostatně nastavit přístupnost. 

Názvy zkušebních kategorií jsme záměrně pojmenovali dle typu přístupnosti aby se dala funkčnost 

jednoduše vyzkoušet. 

 

Statistika stahování dokumentů 
Ve výpisu je zobrazeno 50 naposledy stažených souborů. 
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Modul databáze CMC 
Modul databáze CMC poskytuje webovým stránkám a vyhledávači údaje o službách laboratoří. Modul 

se sestává z části přístupné veřejnosti a z administračního rozhraní. 

Veřejně zobrazované údaje databáze CMC 
Veřejně poskytované údaje jsou k nalezení v kompaktní podobě v podstránkách sekce „Kalibrace > 

Obory a měření“ MWA. Je možné zobrazit všechna CMC dle oboru, či oddělení poskytující služby 

v těchto oborech (podle dat z CMC databáze). 

 

Další místo, kde jsou CMC údaje dostupné, jsou stránky jednotlivých laboratoří. 
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A z CMC čerpá i inteligentní vyhledávač služeb. 

 

Administrační rozhraní  
Rozhraní pro správu databáze CMC je dostupné roli WEB_CMC_ADMIN ve dvou různých módech – 

hromadný import dat z XLS souboru a možnost jednotlivě editovat záznamy v CMC databázi. 
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Databáze obsahuje datové struktury pro Etalony (automaticky synchronizované ze SW Zakázky), 

Metody, Porovnání, Měřící schopnosti kalibrace, samotné CMC a související Organizační jednotky. 

  

Editace jednotlivých záznamů 

Uživateli přihlášenému v roli administrátora CMC je umožněna editace CMC záznamů kdekoli, kde 

jsou data CMC zobrazena, stačí použít volbu „Upravit“ ve stránce. 
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K orientaci v položkách databáze slouží popisky přímo ve webovém rozhraní. Tyto popisky lze dle 

zkušeností z praxe libovolně upravovat a rozšiřovat. 

Další možností je použít přehled všech spravovaných entity v administračním rozhraní na adrese 

http://tc163.cmi.cz/admin/structure/entity-type  (http://www.cmi.cz/admin/structure/entity-type 

v produkčním prostředí). 

 

Zde je k dispozici procházení všech záznamů pro každou z entit, opět s možností jejich úprav. 

http://tc163.cmi.cz/admin/structure/entity-type
http://www.cmi.cz/admin/structure/entity-type
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Hromadný import CMC dat 

Hromadný import slouží k plnění databáze CMC z připravených XLS souborů ve formátu dle 

přiloženého vzorového souboru. 

Pro spuštění hromadného importu je třeba navštívit administrační stránku na adrese 

http://tc163.cmi.cz/admin/cmc/import (http://www.cmi.cz/admin/cmc/import v produkční verzi), 

nahrát zde soubor určený k importu a stisknout tlačítko “Náhled”. 

 

Systém zobrazí náhled importovaných CMC, společně s informacemi o nalezených již existujících 

údajích v databázi, chybných řádcích a údajích o výpočtu. Systém především dohledá odpovídající 

termíny ve slovnících oborů měření, měřených veličin, měřených přístrojů, garantů, metod a zobrazí 

jejich ID, pokud je nalezne. V opačném případě je označí jako nové a při importu zavede (kromě 

uživatelů a oborů měření, chybějící data v těchto sloupcích označí odpovídající řádky jako chybové 

červenou barvou). 

http://tc163.cmi.cz/admin/cmc/import
http://www.cmi.cz/admin/cmc/import
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Po kliknutí na tlačítko „Nahrát“ pod náhledem systém smaže všechny současné záznamy 

z importovaných oborů a naimportuje všechny nechybové řádky do databáze CMC. 
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Modul inteligentní vyhledávač služeb 
 Inteligentní vyhledávání služeb je dostupné na adresách: http://tc163.cmi.cz/vyhledavac pro 

testovací účely 

 http://www.cmi.cz/vyhledavac v produkční verzi  
Formulář inteligentního vyhledávače se sestává ze dvou částí, prohledávání dle klíčových slov a 

pokročilého vyhledávání, které používá databázi CMC. 

 

Vyhledávání dle klíčových slov 
Vyhledávání dle klíčových slov čerpá výhradně z databáze realizovaných objednávek SW Zakázky. 

Odpovídající klíčová slova jsou automaticky načítána ze SW Zakázky, společně s vazbou na 

odpovídající laboratoř.  Seznam laboratoří dle klíčových slov se zobrazí po odeslání pod formulářem, 

v případě současného použití pokročilého vyhledávání jsou připojena na konec výsledků pokročilého 

vyhledávání. Žádné z pokročilých  omezení kromě kraje nemá na výsledky vyhledávání dle klíčových 

slov vliv. 

http://tc163.cmi.cz/vyhledavac
http://www.cmi.cz/vyhledavac
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Pokročilé vyhledávání pomocí dat dle databáze CMC 
Pokročilé vyhledávání pro svou funkci využívá data z CMC databáze. Specifikace vyhledávání probíhá 

v několika postupných na sobě závislých krocích. V každém z nich je možné specifikaci ukončit a 

stisknout tlačítko „Vyhledat“ pro aktualizaci výsledků vyhledávání.  

 

Prvním krokem je volba oboru měření. 
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Podle zvoleného oboru systému aktualizuje výběr měřených přístrojů, veličin, typů zařízení či metody 

a případně dalších parametrů závislých na zvoleném oboru. 

 

Po zvolení měřené veličiny systém nabídne možnost specifikovat vyhledávání dle požadované 

nejistoty měření, pokud je pro danou veličinu tento druh vyhledávání dostupný. 
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Nezávisle na ostatních parametrech je možné omezit výsledné laboratoře volbou kraje. 
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Výsledky vyhledávání 
Výsledkem vyhledávání jsou dostupné laboratoře poskytující službu dle specifikace. 

 

Kliknutím na název laboratoře lze zobrazit její detaily, včetně kontaktů a umístění. 
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