Vážemí členové a příznivci SOVAMM,
založili jsme pro nás všechny blog, který najdete na adrese https://sovamm.wordpress.com/
Najdete zde:
- základní informace o SOVAMM v jazyce českém anglickém
- stanovy SOVAMM
- text i nápěv hymny SOVAMM
- postupně doplňované informace o projektech SOVAMM
- přehled sněmů SOVAMM
- postupně doplňovaný přehled akcí pořádaných nebo spolupořádáných SOVAMM
- místo pro interní i veřejné diskuse
- kalendárium akcí ježto nás zajímají
- aktuální složení kolegia SOVAMM
- stručné biograﬁe a bibliograﬁe členů
- kontaktní informace včetně čísla účtu, na který můřžete platit členské příspěvky nebo přispívat dary
Blog můžete:
- ignorovat
- pasivně sledovat
- aktivně sledovat a komentovat veřejné příspěvky aniž byste se museli někam hlásit
- aktivně komentovat neveřejné příspěvky, pro kterýžto úkon potřebujete vyplnit univerzální heslo
- psát vlastní příspěvky na temata související s činností a předměty zájmu SOVAMM i aktuální upozornění na důležité
akce, publikace etc.; zatím účelem se buďto musíte do blogu přihlásit nebo příspěvek sekretáři SOVAMM
Tímto návodem se Vás pokusím provést případnými nástrahami, které na Vás při publikování na blogu SOVAMM číhají.
V případě nejasností se neváhejte ptáti.
Zuzana Syrová
Váš SOVAMMový sekretář

Část prvá - Nepřihlášený uživatel
Dovoluji si předpokládat, že kliknutí na menu blogu nahoře a na boční straně stránky blogu, jímž se otevírají další stránky,
zvládne každý.
Jakožto nepřihlášený konzument blogu můžete stránkami a příspěvky prostře jen tak listovat, nebo komentovat příspěvky.
Stránky jsou většina toho, co se Vám otevírá z horního (vodorovného černého) a bočního (svislého bílého) menu. Příspěvky najdete v podstatě pouze pod odkazem BLOK. Řadí se chronologicky a lze v nich vyhledávat podle zadaných rubrik,
ježto najdete ve svislém sloupci na pravé straně stránky.
Možnost komentovat je pak na konci každého příspěvku, pokud si ho zobrazíte celý. Za tímto účelem postačuje kliknout
na název příspěvku nebo na odkaz na pokračování textu „Celý příspěvek->“.
Dole pod příspěvkem, pak uvidíte políčko nadepsané „Napsat komentář“. Poté, co napíšete text, musíte před odesláním
pomocí tlačítka „Odeslat komentář“, vyplnit svoji emailovou adresu a jméno.
Komentář se v blogu, pokud je to Váš komentář první, objeví až po schválení.
Pokus o názorné ilustrace na následujících stranách.

1. Pro zobrazení celého příspěvku klikněte na jeho název

nebo na text „Celý příspěvek“.

2. Napište svůj komentář (přepiště
text „Vložte Váš komentář“).

3. Vyplňte svou emailovou adresu a
jméno.

4. Stiskněte tlačítko „Odeslat komentář“.

Část druhá - Příspěvek chráněný heslem
Některé příspěvky mohou být chráněny heslem.
V takovém případě mají zobrazen pouze název a před ním upozornění „Chráněno:“
Pro jejich zobrazení musíte použít jednotné heslo rozeslané sekretářem, vyplnit je do pole Heslo a stisknout tlačítko potvrdit.

1. Název příspěvku chráněného
heslem.

2. Pro zobrazení příspěvku vyplňte
heslo a stiskněte tlačítko „Potrdit“.

Část třetí - Přihlášený uživatel: Jak se přihlásit do blogu SOVAMM
Abyste mohli přímo publikovat v blogu vlastní příspěvky, musíte být přihlášeni.
Nejprve budete do blogu pozváni a obdržíte email, který bude vypadat obdobně jako na ilustraci na následující straně. Po
jeho obdržení jsou dvě možnosti (vynecháme-li tu, že se na to celé vykašlete):
A/ Pokud už jste zaregistrováni na wordpress.com, postačí Vám stisknout tlačítko „Accept Invitation“ pod bodem 2.
B/ Pokud ještě zaregistrováni nejste, musíte tak nejprve učinit.
V takovém případě klikněte pod bodem 1 na odkaz „Wordpress.com.account“, čím se dostanete na základní registrační
stránku. Pokud bod 1 v emailu chybí, najdete tuto jednoduchou registrační stránku na https://wordpress.com/start/user.
Zde vyplníte potřebné údaje pro registraci, tedy svůj email, uživatelské jméno a heslo, které budete používat pro přihlašování do blogu. Emailovou adresu prosím použijte stejnou na, kterou dostanete zvací email, jinak vše úspěšně zkomplikujete. Pokud jste vše vyplnili ku spokojenosti wordpresuu, stane se tlačítko „Create an account“ aktivní, tak ho stikněte.
Otevře se Vám stránka, která Vás vyzývá k návratu do emailové pošty, kde máte potvrdit registraci.
Vyhledejte v poště aktivační email a stiskněte tlačítko „Activate account“.
Dostanete se na stránku, která Vás upozorňuje, že ještě na wordpressu ještě nezaložili svůj vlastní blog. Pochopitelně tak
můžete učinit, ale pokud chcete pouze spolupracovat na blogu SOVAMM, opusťte tuto stránku a nevšímejte si ani dalšího
potvrzujícího emailu od Worpressu..
Abyste se ale dostali do našeho blogu, musíte ještě přijmout pozvání ze zvacího mailu. Vrátíte se tedy k bodu A a v původním zvacím mailu stisknete tlačítko „Accept Invitation. Přijetím pozvání se de facto již přihlásíte do blogu.
Jednou zaregistrováni a přijavši pozvání se pak na https://sovamm.wordpress.com/ už můžete kdykoliv přihlásit. Pro přihlášení ve sloupci po pravé straně stránky blogu pod „Další informace“ najdete odkaz „Přihlásit se“, na který kliknete.

Pokus o názorné ilustrace a za ním pokračování návodu na následujících stranách.
Komu z vyzvaných se nepovede přihlásit, nechť zasílá příspěvky na adresu sekretáře.

1. Dostanete email, kterým Vás sovamm, resp. Zuzana Syrová - Anýžová zve, aby přispívali do blogu Společnosti pro obnovu vesnice a malého města.

2B. Pokud ještě nemáte máte účet na wordpress.com, klikněte na odkaz „Wordpress.com.account“, čímž se dostanete na následující stránku. Pokud bod 1 v emailu chybí, najdete tuto jednoduchou registrační straánku na https://wordpress.com/start/user.

2A. Pokud už máte účet na wordpress.com, stisktněte tlačítko „Accept invitation“. Další body se již dříve registrovaných netýkají.
Mohou pokračovat přímo bodem 12.

3. Vyplníte potřebné údaje pro registraci, tedy nejprve svůj email,
Emailovou adresu prosím použijte stejnou na, kterou dostanete zvací
email, jinak vše úspěšně zkomplikujete.
4. Vyplníte uživatelské jméno a heslo, které budete používat pro přihlašování do blogu.

5. Vyplníte heslo, které budete používat pro přihlašování do blogu.
Heslo musí mít alespoň šest znaků a být tzv. silné (zkombinujte do
hesla znaky a čísla), jinak se Vám budou stále opakovat výstrahy.

6. Pokud jste vše vyplnili ku spokojenosti wordpresuu, stane se tlačítko „Create an account“ aktivní, tak ho stikněte.

7. Dostanete se na tuto stránku, která
Vás upozorňuje, že se máte podívat
do své emailové pošty, kam ste dostali email, na němž musíte registraci
potvrdit.

8. Zde by vás měl čekat takovýto email, který bude mít v názvu „Activate“ + Vaše učivatelské jméno. Email Vás vyzývá k aktivaci Vašeho účtu a k tomu, abyste si email uschovali pro případ
problémů s přístupem k účtu v budoucnosti.

9. Klikněte na tlačítko „Activate Account“. Tím aktivueje svůj účet a dostanete se na základní stránku wordpress.com.

10. Dostanete se na stránku, která Vás upozorňuje, že ještě na wordpressu ještě nezaložili svůj vlastní blog. Pochopitelně tak můžete učinit, ale pokud chcete pouze spolupracovat na blogu SOVAMM, opusťte tuto stránku a vraťte se k původnímu zvacímu emailu.

11. Takže si otevřete původní zvací email od SOVAMMu:

12. Klikněte na tlačítko „Accept Invitation“.
Dále už se pak můžete přihlásit na https://sovamm.wordpress.com/. Stačí kliknout v emailu nahoře na odkaz „Společnost pro obnovu vesnice
a malého města“

Pozn. Bezprostředně po aktivaci účatu jste na wordpress.com, přihlášeni. takže se de facto nemusíte znovu přihlašovat. Následující bod 13 tedy použijete pro Vaše příští přihlášení.

13. Pro přihlášení do blogu na
https://sovamm.wordpress.com/ klikněte na odkaz „Přihlásit se“, čímž se
dostanete na následující stranu.

14. Vyplňte email nebo uživatelské jméno

15. Vyplňte heslo
16. Stiskněte tlačítko „Přihlásit se“.

17. Základní stránka uživatele s oprávněním spolupracovník, které všichni pro začátek obdržíte, vypadá takto.
Než se dostaneme k psaní příspěvku, prosím, abyste věnovali trochu pozornosti svému proﬁlu na wordpressu.

18. Do Vašeho proﬁlu, který najdete v menu pod „Proﬁl“ se načte pouze Vaše uživatelské jméno. Tím může být nějaká Vaše oblíbená přezdívka, kterou však ostatní nemusí znát, proto prosím
vyplňte své jméno a příjmení i jak se má Vaše identita dále veřejně zobrazovat. Příspěvky a komentáře od Obrů Kolodějů ani Zlatovlásek nebudou dále propouštěny k publikování navenek.

Část čtvrtá - Přihlášený uživatel: Jak napsat příspěvek
Nadpisem Jak napsat příspěvek jest zde míněno technické zvládnutí tohoto úkolu na Wordpressu, nikoliv obsahová stránka
příspěvku.
Přihlásit se do blogu, abyste příspěvek mohli napsat, snad už umíte. Můžeme si pro jistotu zopakovat, že pro přihlášení
slouží odkaz „Přihlásit se“ ve sloupci po pravé straně stránky pod „Další informace“, na který kliknete.
Následně vyplníte své uživatelské jméneo nebo email, heslo a stisknete tlačítko „Přihlásit se“.
Na úvodní stránce z nabídky po levé straně vyberete „Příspěvky“, přičemž se Vám nabízí „Přehled příspěvků“, „Vytvořit
(nový) příspěvek“ a „Okopírovat (existující) příspěvek! jako podklad pro vytvoření nového příspěvku...
V přehledu příspěvků, uvidíte všechny publikované příspěvky, ale jelikož máte primárně pouze oprávnění Spolupracovník,
můžete je pouze zobrazit, ale nemáte patřičná oprávnění pro to, abyste je upravovali. Příspěvky cizí ale můžete zobrazit
a okomentovat. Na rozdíl od veřejného přístupu se přitom už nemusíte prokazovat emailem a jménem. Prosíme, abyste se
před komentováním přihlašovali. Přehled o komentářích a komentujících je pak jasnější jako pro redaktora, tak pro Vás
jako uživatele.
Příspěvek začnete psát tak, že v nadídce po levé straně zvolíte „Příspěvky“ / „Vytvořit příspěvek“.
Tím se Vám otevře editační stránka, na které zadáte název příspěvku a můžete směle začít psát text do editačního okna.
Máte přitom základní možnosti formátování textu a deﬁnování odkazů.
Ilustrace z mediatéky jako Spolupracovník bohužel přidávat nemůžete. Je nutno předat je sekretáři SOVAMM jiným způsobem, na kterém je možno individuálně se dohodnout.
Příspěvek průběžně ukláejte tlačítkem „Uložit koncept“. Výsledek si ověřte pomocí tlačítka „Náhled“.
Dokončený příspěvek odevzdáte redaktorovi pomocí tlačítka „Odeslat ke schválení“. Schválený příspěvek se pak objeví na
webu všem.

Pokus o názorné ilustrace a za ním pokračování návodu na následujících stranách.
Komu z vyzvaných se nepovede přihlásit nebo následně napsat příspěvek, nechť zasílá příspěvky na adresu sekretáře.

1. Pro přihlášení do blogu na https://
sovamm.wordpress.com/ klikněte na
odkaz „Přihlásit se“, čímž se dostanete na následující stranu.

2. Vyplňte email nebo uživatelské jméno

3. Vyplňte heslo
4. Stiskněte tlačítko „Přihlásit se“.

5. Na základní stránce zvolíte v nabídce po její levé straně Příspěvky, přičemž se Vám nabízí Přehled příspěvků, Vytvořit (nový) příspěvek a Okopírovat existující příspěvek jako podklad pro
vytvoření nového příspěvku..

5. Na základní stránce „Přehledu příspěvků“ vidíte všechny publikované příspěvky, ale upravovat budete moci pouze ty Vaše. Takový příspěvek pochopitelně napoprvé nemáte k dispozici. Příspěvky cizí můžete pouze zobrazit a poté okomentovat.

6. Napište svůj komentář (přepište
text „Vložte Váš komentář“).

7. Stiskněte tlačítko „Odeslat komentář“.

Pozn. Na rozdíl od veřejného přístupu už po vás pochopitelně pro odeslání komentáře vyžadován žádný další údaj jako email nebo jméno.

8. Po odeslání uvidíte komentář
s poznámkou „Komentář čeká na
schválení“ pouze Vy a redaktor. Po
jeho schválení potom všichni.
Každému autorovi je schvalován
pouze jeho první komentář.

Pozn. V přehledu komentářů to pak vypadá takto.

9. Příspěvek můžete založit volbou Příspěvky / Vytvořit příspěvek.

11. Ukládáte tlačítkem
„Uložit koncept“.
9. Sem napíšete název příspěvku.

10. Sem napíšete text.

12. Vzhled kontroluje tlačítkem „Náhled“.

13. Takto se Vám zobrazí náhled.

14. Hotový příspěvek
odesíláte redaktorivi tlačítkem „Odeslat ke schválení“.

15. Odeslaný příspěvek čekající na schválení se objeví v Přehledu příspěvků. Na stejném místě najdete i svoje koncepty.

16. Jakožto jejich autor, můžete svoje příspěvky upravovat nebo smazat.

17. Pro snadnejší vyhledávání byste měli příspěvek zařadit do vhodné rubriky a opatřit do štítky (klíčovými slovy).

