
 
 

 

 

Připomínky diskutované v Litee 19. 9. 2016 
Protože přebírám svazový web od Honzy Kolašína, prošli jsme si spolu zadávací dokumentaci (soubor 

Zadávací dokumentace webu ŠSČR_6_5_2015.doc) a podívali se, jak se věci mají na webu. 

 [Vícepráce]Uživatelské role – požadované role jsou definované, ale zajímalo by mě, jak se 

konfigurují. Tzn., jak se např. zajistí, že uživatel může přidávat články jen do určité sekce 

webu. Existuje pravděpodobnost hraničící s jistotou, že si budeme sami potřebovat vytvářet 

další role. 

[RB] Jestli se dobře pamatuji, toto bude vícepráce. 

 [Hotovo]Mapa šachových kroužků a klubů se zdá být nefunkční. Mohla by být větší, měla by 

být vidět celá republika. Podle informací od pana Havlíčka je jen potřeba nám ukázat jak na 

to. 

[RB] Přidáváním dalších kroužků/klubů se mapa přizpůsobí tak, aby všechny na mapě byly 

vidět, čili se i zvětší, pokud bude třeba. 

 Aktuality/články (Příspěvky) 

o (Hotovo)Neřadí se do správných sekcí webu. Např. aktualita, která se má zobrazit 

pouze na hlavní stránce se zobrazí např. i u tht Extraligy. 

[RB] Musím ověřit postup zaslaný Liteou. 

o (Hotovo)Po kliknutí na tlačítko „Další aktuality“ pod poslední aktualitou na hlavní 

stránce se zobrazí hlavní stránka, ne další aktuality. 

[RB] To je stále otevřená záležitost. Pan Nikolov nám ukázal, že tohle bychom si mohli 

udělat i sami pomocí editoru stránek, ale bylo by potřeba upravit styly, aby aktuality 

vypadaly jako na jiných částech webu. 

 Kalendář – po kliknutí na tlačítko „Kompletní kalendář“ pod kalendářem na hlavní stránce se 

zobrazí 8 událostí ze všech kategorií událostí (Nejbližší akce, …). 

o (Hotovo) Měly by se zobrazit všechny události z kalendáře začínající od nejbližších 

(probíhajících). 

o Počet zobrazených událostí by měl být omezen, pokud je jich v databázi více, budou 

stránkovány. 

(RB) Nedělat. 

 Mapa webu – nevím, jestli něco takového na stránkách je. 

(RB) To je na nás – ujasnit si co chceme mít jako mapu webu. 

 [Hotovo] Sociální sítě – tlačítka na hlavní stránce v dolní části levého menu neodkazují na 

správné umístění v internetu. 

 (Hotovo) Vyhledávání – funkční (tlačítko v pravém horním rohu), pouze je potřeba změnit 

popisek. Nejedná se o vyhledávání v databázi, ale na webu. Alespoň to tak vypadá podle 

toho, jaké vyhledávání vrací výsledky (např. vyhledávání slova „Baku”). 

 (Hotovo)Login – nefunkční (ikona vedle vyhledávání v pravém horním rohu hlavní stránky). 

(RB) Stále nefunguje, jestli se dobře pamatuji pan Nikolov říkal, že oprava není složitá. 



 
 

 

 

 

Připomínky diskutované 19.9. v Litee, ale neuvedené v tomto 

dokumentu 
 (Hotovo) Upgrady WordPressu, widgetů atd., které se nabízejí v administraci webu.  

(RB) Nedělat. :-) 

 FTP přístup. 

(RB) Zatím asi není potřeba řešit, ale určitě budeme potřebovat místo na hostingu, kam 

budeme uploadovat data přes FTP, a které bude přístupné i z webu, např. HTML linky z webu 

do FTP oblasti. Na starém webu funguje jako online.chess.cz, např. 

http://online.chess.cz/extraliga/201516/turnov/10/tfd.htm. 

 (Hotovo) Trojúrovňové menu. 

 Backup & Restore 

(RB) Podle informací ze schůzky Blueboard dělá denní zálohy, které je možné použít na 

obnovení webu. Určitě budeme chtít vědět kde jsou, jak se k nim dostaneme atd. 

 Funkčnost odkazů po migraci na doménu chess.cz. 

(RB) V současné verzi webu jsou odkazy http://www.chess.cz.neuron.blueboard.cz/... Až se 

přejde na http://www.chess.cz/ budou neplatné. Podle informací ze schůzky je možné 

odkazy upravit modulem (?). 

 (Hotovo)Obrázky v článku nejsou vycentrované. 

(RB) http://www.chess.cz.neuron.blueboard.cz/hodnoceni-olympiady-manazerem-

reprezentace/ Obrázky jsou zarovnané vlevo, ale v editoru článku jsou zarovnané na střed. 

 (Hotovo) Menu v horní části stránky se někdy nerozbaluje. 

(RB) Po opravě je to PODSTATNĚ lepší, ale ještě jsem narazil na pár stránek, kde se menu 

nerozbaluje. Detaily později. 

Připomínky 
Sem budeme psát další připomínky, na které přijdeme např. při migraci dat ze starého webu. 

 (Hotovo)Články ve výpisu kategorie mají logo Litea 

http://www.chess.cz.neuron.blueboard.cz/kategorie/aktuality-sekretariat/ 

 (Ne)Je možné rozšířit stránku tak, aby se obsah v iframe zobrazil celý? 

http://www.chess.cz.neuron.blueboard.cz/tht-extraliga/on-line-prenos/online-prenos-

chess24/ Je to obsah třetí strany, na stránce běží online přenosy. 

 (Vícepráce)Krajské šachové svazy - text u mapy 

Pod mapu ( http://www.chess.cz.neuron.blueboard.cz/krajske-ss/ ) prosím přidat text (bez 

uvozovek) „Krajské členění ŠSČR (Krajské šachové svazy) se vytváří v souladu s územní 

organizací České republiky (úst. zák. č. 374/1997 Sb.). Sídla krajských šachových svazů jsou 

shodná se sídly vyšších územně správních celků (krajů). KŠS řídí příslušné soutěže a plní 

poslání ŠSČR na úrovni své územní působnosti.“ 
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 (Vícepráce) Oddíly 

o (Detail) Ve formuláři by mělo jako default být vybráno řazení podle kódu oddílu 

(radio button by měl být vybraný/zaškrtnutý). Vyhledávání tak funguje, takže 

funkčnost je správně, je to jen kosmetická záležitost. 

o Ve výsledcích by měl název oddílu být odkaz, který vede na výpis členů oddílu. 

o Výpis nevypadá dobře, ve sloupcích www a email bych třeba dal jen ikonu s 

odkazem. Např. http://www.chess.cz.neuron.blueboard.cz/vyhledavani-

oddilu/?oddilName=&kraj=12&city= 

 (Vícepráce) Top žebříčky kraje - Z mého pohledu funkční, jen by se asi mohla zobrazit 

informace, o jaký kraj jde, např. „TOP žebříčky kraje - KHŠS“. 

 (Vícepráce) Homepage – přesun „barevných bloků“ pod Aktuality a Kalendář. 

 

Soutěže družstev (Vícepráce) 
Detailní popis je zde https://www.dropbox.com/s/v1jtmkao30g064m/souteze-druzstev-2016-10-

02.zip?dl=0 . Dole jsem se snažil sepsat seznam poznámek z videa. 

 Výběr ligy, kraje - http://www.chess.cz.neuron.blueboard.cz/souteze/vyber-kraje/  
o Odstranit výběr sezóny 
o Změnit barvu mapy z oranžové na nějakou jinou, ideálně z loga svazu. Šedá? 
o (Opravil Baader) Špatné pořadí lig 

 Řadit podle položky „Level“ soutěže v databázi Baaderu. Jako další 
kritérium řazení název soutěže. 

o Breadcrumb "Soutěže" odkazuje na neexistující stránku. 

 Kraj, např. http://www.chess.cz.neuron.blueboard.cz/souteze/kraj-23/rocnik-2015/  
o Špatné řazení soutěží u výpisu kraje. Pravděpodobně stejný problém jako u 

řazení lig výše. 
o při odrolování úplně dolů se zakryje selektor sezón 

 Soutěže, např. http://www.chess.cz.neuron.blueboard.cz/soutez/1500/  

o Tabulky dát nahoru, resp. věci jako vedoucí soutěže, minulé ročníky atd. dát pod 
tabulky. 

o Chybí jedna tabulka, pravděpodobně to je křížová tabulka podle losu 
 (RB) Naopak jsme druhou křížovou tabulku chtěli vynechat (informace od 

pana Havlíčka), moje chyba. 
o všechny parametry pro vyhledávání (výsledky, rozpis, družstva, šachovnice, 

sezóny) udělat drop down menu. 
o Odkaz na chess-results by se měl otevřít v novém okně. 
o U soutěží hraných dvoukolově jsou špatně hlavičky křížové tabulky 

http://www.chess.cz.neuron.blueboard.cz/soutez/1560/  
o Změnit barvu headeru tabulky z oranžové na modrou. 
o Např. z rozpisu kol není jak se dostat na hlavní stránku soutěže (stránka 

s tabulkami, např. http://www.chess.cz.neuron.blueboard.cz/soutez/1500/ ). 
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Ideálně by odkaz měl být v breadcrumbu nebo by odkaz mohl být z názvu 
soutěže. 

 Rozpis http://www.chess.cz.neuron.blueboard.cz/soutez/rozpis/1569/  
o (Opravil Baader) zápasy jsou zobrazeny 6x 
o "Soutěž" v breadcrumbu ukazuje na neexistující stránku 

 Šachovnice všech kol 
o nesmyslné zápasy 

http://www.chess.cz.neuron.blueboard.cz/soutez/sachovnice/1507/ . Přitom 
šachovnice jednotlivých kol jsou v pořádku. 
(RB) Podle Baaderu se data posílají správně (procedura 
sp_SelectSachovniceVysledky) a problém je s jejich zobrazením na frontendu. 

 Soupiska 
o Soupiska nahoru, kontakty na tým a kritéria výběru dolů. 
o U soupisek chybí Los družstva (viz. db.chess.cz). 

 (RB) Definice procedur od Baaderu už obsahuje odpovídající proceduru – 
SelectTymVysledky. Ale možná se pletu. 

o nezalamovat popisy (N ELO, F ELO) v hlavičče soupisky - 
http://www.chess.cz.neuron.blueboard.cz/soutez/druzstvo/1569/35804/ 

 Všechny soupisky 
o u některých soutěží divný výpis 

http://www.chess.cz.neuron.blueboard.cz/soutez/druzstvo/1523/  
o Informace o vedoucím soutěže tu nejsou potřeba, prosím odstranit. 

 Hráč 
o Zobrazit soupisky, na kterých je a i byl napsaný (sezóna, jméno týmu, soutěž ). 

Bude řešeno jinak. 
o Změnit popisy – „Seznam partií“ místo „Seznam zápasů“ 
o Cizinci – po kliknutí na cizince se zobrazí chybová stránka. To samozřejmě dává 

smysl, protože není v databázi našeho svazu. Vidím dvě řešení. 
 Zobrazit stránku s popisem jako „Hráč nenalezen v databázi ŠSČR. 

Pravděpodobně se jedná o cizince.“ 
 Zobrazit informace uvedené alespoň na soupisce týmu + opět sezóna, 

jméno týmu, soutěž. 
o Proklik týmu na seznamu partií (Seznam zápasů) neukazuje soupisku, jen kontakt 

na tým. 
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