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Stav klubového webu k 21.12.2012 
 
• Použitá aplikace:  redakční systém Joomla 
• Dvě role/pracovní pozice pro obsluhu systému: administrátor  +  redaktor 
 
Problémy se systémem (k 2.5.2012) 

• Joomla nyní umožňuje nahrávání souborů pouze nižších verzí, tzn. DOC a XLS (ne současných 
souborů typu  docX či  xlsX): 

o administrátor říká, že postupně zajistí nápravu, protože v další verzi Joomla bude umožněno 
nahrávání souborů vyšších verzí 

• přidávání příloh: 
o nefunguje přidávání příloh v rámci editoru, proto administrátor udělal provizorní řešení pro 

přidávání příloh mimo dialog 
o administrátor postupně tento problém odstraní a umožní přidání příloh v dialogu 

• prohlížeč: 
o používání MS Explorer je problematické a způsobuje chyby 
o je doporučeno používání např. Internet Google Chrome, nicméně tento požadavek může být pro 

běžného klubového uživatele nesrozumitelný a zároveň i nesplnitelný 
• půlení obrazovky: 

o ze zatím nezjištěných důvodů se někdy změní vzhled obrazovky tak, že se nepřehledně rozpůlí;  
administrátor zatím nezjistil důvody této chyby a předpokládá, že se může jednat o souvislost 
s MS Explorer, tomu ale odporuje fakt, že na počítači redaktora se tato chyba v MS Explorer 
neprojevuje 

• loga sponzorů: 
o web je nastavený tak, že loga sponzorů může nahrávat pouze administrátor 
o redaktor nemá (dle názoru administrátora) dělat tuto práci, neboť je s tím spojeno nebezpečí, že 

redaktor při administrátorské práci nechtěně poškodí klubový web (není-li znalec Joomla) 
o případným řešením může být, že administrátor předělá zveřejňování sponzorů tak, aby byla 

proveditelná v režimu redaktora, což ale prý (dle názoru administrátora) není možné 
• karty / záložky: 

o nové karty / záložky může vytvářet pouze administrátor: např. do stávající záložky ARCHIV 
bude potřeba vytvořit novou podzáložku NOVOROČENKY  

• zálohování a obnova systému: 
o zálohy provádí administrátor 
o je třeba, aby administrátor si stanovil nějaký zálohovací režim,  
o asi zálohu také provádí webhostingová firma (gigaserver), je třeba to prověřit 

 
Další problémy (k 21.12.2012) 

• stále platí vše z předchozího výčtu k 2.5.2012 
• zaplnění diskového prostoru: 

o na podzim 2012 došlo k zaplnění diskového prostoru (nešlo už nahrávat propozice), proto byly 
vymazány předchozí weby (Dusíkův a Tintěrův) 

o na schůzi výboru TKSP č. 4 dne 8.11.2012 bylo řešeno a konstatováno:  
„Řešení webových stránek:  Administrátor webu Ing. M. Hub a redaktorka webu S. Šimonová  
upozornili na zaplnění „diskového prostoru“  na našem webu. Navrhli tři možnosti , jak navýšit 
diskovou kapacitu : vymazat starší informace, přikoupit prostor u stávající firmy Seonet-
Multimedia (Gigaserver)  za vyšší poplatek, nebo úplně změnit firmu. Administrátor navrhl 
firmu Wedos, která má za neomezené hostování ještě nižší poplatky, než stávající firma za 
omezenou kapacitu. Výbor se dohodl na uzavření nové smlouvy. Převod klubového webu 
provede administrátor v polovině prosince (v té době bude web několik dní mimo provoz).“ 

o dne 21.12.2012 vzhledem ke změnám na pozici administrátora nebyl převod k nové firmě 
realizován; situace s navýšením diskové kapacity bude proto znovu předložena výboru v lednu 
2013. 

   


