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 Diskusné fórum 
Diskusné fórum sa nachádza v subsystéme administratívny systém. Vyvolaním aplikácie 

AS042 – Diskusia k téme sa prvotne umožní výber témy v aplikačnom okne AS041 – Fórum. Po 

vybratí témy je podľa nastavených prístupov ku konkrétnym témam pristupovať k čítaniu, prípadne 

zápisu nových príspevkov v aplikácii AS042 – Príspevky. 

 

 
 

Roly s aktívnym prístupom k aplikácií 
 Autorizovaný používateľ (rola 1) 

 Správca diskusného fóra (rola 79) 

AS041 – Fórum 

Aplikácia určená na evidenciu nových tém, zobrazenie zoznamu tém, prípadne na vybratie 

témy, ktorú chce používateľ čítať, alebo do nej prispievať. 

Pre zobrazenie zoznamu tém je možné špecifikovať nasledujúce podmienky: 

 podľa prístupu: 

o témy ktoré mám prístupné iba na čítanie 

o témy kde môžem prispievať 

o témy kde je povolené prispievať anonymne 

o bez ohľadu na prístup  

 podľa skupiny tém: 

o nepovinný vyber z číselníka skupín tém  

 podľa aktuálnosti: 

o zobraziť iba aktuálne  

o zobraziť aj neaktuálne 

 podľa dátumu vytvorenia: 

o vytvorené po dátume “dd.mm.yyyy“ 
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Obr. 1 – Základný formulár AS041 

 

Zoznam akcií formulára: 

 Pridať tému 

 Aktualizovať tému 

 Odstrániť tému 

 Detail témy 

 Zobraziť príspevky 

 
Pridať tému 

Pridať novú tému má právo iba používateľ s rolou Administrátor diskusného fóra (rola 79).  

Po stlačení tlačidla „Pridať tému“ sa používateľovi otvorí okno AS044 – Pridanie témy. 

Pri pridávaní témy je nutné zadať: 

 Názov 

 Popis 

 Od dátumu 

 

 
Obr. 2 – AS044 – Pridanie témy 
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Okrem týchto povinných údajov je možné obmedziť platnosť témy vyplnením položky 

Do dátumu. Možnosť riadená téma umožní vytvoriť tému, v ktorej sa budú príspevky zobrazovať až 

po ich akceptácii moderátorom danej témy. Položka Skupina umožňuje prehľadnejšie zaradzovanie 

tém do spoločných „podcelkov“ a teda neskoršie ľahšie vyhľadávanie v témach. Administrátor 

diskusného fóra vie pomocou tlačidla „Pridať skupinu tém“  nadefinovať novú skupinu diskusných 

tém. 

 

 
Obr. 3 – AS044 – Pridanie témy – záložka „Prístup“ 

 

Záložka „Prístup“ slúži na definovanie prístupov pre množinu prispievateľov do diskusie pomocou 

rolí resp. funkcií nepovinne zúžených na organizačnú jednotku. Jednotlivé riadkové záznamy sú 

k sebe alternatívou. Diskutujúci musí vyhovovať aspoň  jednému riadkovému záznamu.  Riadkový 

záznam musí obsahovať aspoň jeden neprázdny atribút z množiny číslo funkcie, číslo roly, skratka 

organizačnej jednotky. 

Diskutujúci spĺňa pravidlo riadkového záznamu, ak spĺňa všetky podmienky riadkového záznamu 

súčasne. (napr.  riadok: Prispievať – A, Číslo funkcie – 39, Číslo roly – 10, Skratka organizačnej 

jednotky – UPJŠ, znamená, že prispievať môže človek, ktorý ma rolu 10 na UPJŠ a súčasne funkciu 

39 na UPJŠ).  

 

Atribút prispievať určuje úroveň prístupu k téme (‘A’- prispievať ‘N’ - iba čítať)  

Má právo:  

 čítať (ak vyhovuje aspoň jednému pravidlu pre prístup k téme) 

 prispievať (ak vyhovuje aspoň jednému pravidlu pre prístup k téme s atribútom 

Prispievať = ’A’) 

 prispievať anonymne (ak zadanie prístupov obsahuje riadkový záznam s rolou Anonymný 

používateľ (rola 2)) 

 

Záložka „Moderátori“ slúži na definovanie moderátorov danej témy. Moderátora je potrebné zadať 

hlavne pri riadených témach. 

 

Záložka „Podklady“ umožňuje zadefinovať dokumenty, ktoré sa týkajú danej témy. Tieto 

dokumenty sa priradzujú zo zoznamu dokumentov z aplikácie AS022 – Správa a zverejňovanie 

dokumentov.  

 

Aktualizovať tému 
Aktualizovať tému má právo iba používateľ s rolou Administrátor diskusného fóra (rola 79).  

V aktualizácii je možné zmeniť parametre témy okrem parametra Riadená téma.  
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Odstrániť tému 
Odstrániť tému má právo iba používateľ s rolou Administrátor diskusného fóra (rola 79). Je 

možné odstrániť iba takú tému, ktorá neobsahuje žiadne príspevky. 

 

Detail témy 
  Detail témy vie prezerať každý používateľ, ktorý má tému prístupnú na čítanie alebo zápis. 

 

Zobraziť príspevky 
Táto možnosť umožní používateľovi zobraziť príspevky v aplikácii AS042 – Príspevky. 

AS042 – Príspevky 

Aplikácia slúži na zobrazenie príspevkov patriacich k vybranej téme a pridanie vlastných 

príspevkov do diskusie. Tieto príspevky je možné zúžiť pomocou položiek „Stav príspevku“ 

(Akceptovaný, Evidovaný, Prijatý, Zamietnutý, Neprístojný), prípadne položkou „Iba moje 

príspevky“. 

 

Ak je diskusia riadená, príspevok je viditeľný až po akceptovaní moderátorom, inak je 

viditeľný hneď po pridaní. Moderátor má právo príspevok zamietnuť resp. označiť ako neprístojný. 

Takéto príspevky sa stávajú viditeľné iba pre autora a moderátora (anonymné príspevky sa stávajú 

viditeľné iba pre moderátora). 

 

V prípade, že v téme je povolené anonymné prispievanie a diskutujúci chce pridať 

anonymný príspevok, pri pridávaní príspevku je potrebné zaškrtnúť možnosť „Anonymne“. 

 

Práva rôznych typov používateľov: 

správca tém diskusného fóra - používateľ ktorý má rolu správca tém diskusného fóra, má 

právo: 

 vytvárať témy diskusného fóra,  

 aktualizovať témy diskusného fóra, 

 mazať témy diskusného fóra,  

 definovať množinu moderátorov, 

 modifikovať množinu moderátorov pre konkrétnu tému.  

 

moderátor témy - používateľ priradený k téme ako moderátor, má právo:  

 reagovať na príspevky,  

 zamietať príspevky,  

 nastaviť ako neprístojné. 

 

anonymný diskutujúci - používateľ ktorý má rolu „anonymný používateľ“, má právo:  

 čítať  

 prispievať anonymne  

 

diskutujúci – používateľ diskusného fóra, má právo: 

 čítať 

 prispievať (ak patrí do množiny prispievateľov pre konkrétnu tému) 

 



 

© Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


