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• Redaktor  
• Garant  
• Oponent 
• Master  
• Dummy  

Na četné žádosti autorů ze sítě MEFANET je u omezených příloh a odkazů stanovena výjimka 
umožňující všem uživatelským rolím, které mohou v backoffice spravovat nějaký obsah 
(redaktor, garant, oponent, master), přistupovat k libovolné příloze nebo odkazu bez 
ohledu na omezení oprávnění přístupu. 

Redaktor 
Správce přiděleného obsahu v rámci portálové platformy. Důvěryhodná a poučená osoba, která 
ovládá základní znalosti  XHTML a má zájem na bezproblémovém běhu portálu. Nikomu nesmí 
sdělovat heslo do systému.  

Má přístup do BackOffice portálu, kde může provádět úpravy obsahu, které se po odsouhlasení 
MASTREM projeví ve FrontOffice. Automaticky má umožněn přístup do FrontOffice (stačí se přihlásit 
pouze do BackOffice), včetně přístupu k přílohám s jakoukoliv přístupností. 

Popis role: 

• Zakládání a editace článků a správné vyplnění všech metadat souvisejících s daným článkem 
(vč. číselníků Autoři, Pracoviště, Kurzy)  

• Nemá pravomoc článek zveřejnit. Musí provést MASTER 1

Nastavení role 

 . 

• V modulu Uživatelé přiřadit vybraným uživatelům roli REDAKTOR a povolit přístup do modulu 
Články + Autoři, Pracoviště, Kurzy pro doplňování souvisejících číselníků autorů, pracovišť a 
předmětů/kurzů) 

Garant 
Roli GARANTA by měla plnit důvěryhodná a poučená osoba, která má zájem na bezproblémovém 
běhu portálu. Nikomu nesmí sdělovat heslo do systému.  

Každý GARANT má přiřazen jednu nebo více disciplín a je za ně zodpovědný. Jedna disciplína může 
mít jednoho i více garantů. 

                                                            
1 S původní funkcionalitou plnou aktivací článku, která již není podporována, souvisela i role GARANTA, který 
mohl zveřejňovat články. Důvodem byla kontrola a teprve následná aktivace dokončených článků redaktory 
v modulu Články. 



Popis role: 

• V rámci přiřazených disciplín garantovat obsah jednotlivých článků následujícím způsobem:  

1. Vybrat si jeden z článků, který je v rámci svěřené disciplíny zatím garantem 
neposouzen 

2. Článek prohlédnout a poté vložit 
a. 
b. 

Posudek 
Interní komentář

c. 

 k článku, který je určen pouze pro redakci (tj. pro uživatele 
s vyšším oprávněním MASTER) 

Hodnocení 
o Neurčitý stav, Přijímám, Nepřijímám 

ve formě výběru jedné z nabízených možností 

d. Stav
o  Řeší se 

 určující v jaké fázi se proces garance nachází 

o Dokončeno 
3. Po dokončení potvrdit volbou ULOŽIT A ODESLAT ZPRÁVU MASTERUM, což má za 

následek změnu stavu a odeslání e-mailové notifikace redakci (daný článek obdržel 
určitý posudek) 

4. Pokud posudek obsahoval návrhy na modifikaci, upraví MASTER prostřednictvím 
standardní editace článku 

5. Výsledkem přijetí článku GARANTEM je 
a. Modrá ikona s popisem garance po najetí kurzoru (zkontroloval: jméno vč. 

titulů, datum) v zápatí anotace a na konci článku v plném zobrazení 
b. červená ikonka v případě odmítnutí (mělo by následovat přeřazení k jiné 

disciplíně, pokud je problém pouze v zaměření) 

 

Nastavení role 

• Nejdříve je potřeba v modulu Uživatelé přiřadit vybraným uživatelům roli GARANT a povolit 
přístup do modulu Redakce, popř. do modulu Články 

• v modulu Redakce je potřeba konfigurovat garanty (viz. tlačítko vlevo) – přiřazením garance 
nad vybranými lékařskými disciplínami 

• každému garantovi je nutné přiřadit příslušné disciplíny, za které bude zodpovědný  
• jedna disciplína může mít více garantů 

Oponent 
Role OPONENTA je využívána na brněnské lékařské fakultě, kde se tímto způsobem realizuje recenzní 
řízení v rámci uznávání elektronických pedagogických publikací Ediční komisí LF MU.  

Každý OPONENT má přiřazeno konkrétní dílo, které recenzuje. Liší se tak od role GARANT, který má 
na starost celou oblast přiřazených disciplín a obecně je možné, že GARANTů může mít disciplína 
více.  

 

 



Popis role: 

• Ke konkrétnímu pedagogickému dílu vypracovat recenzi.  
• Na základě kladných posudků a po provedení eventuálních oprav podle požadavků oponentů 

je pedagogické dílo oficiálně uznáno, což se na webovém portálu projevuje následujícím 
způsobem: zveřejněná pedagogická díla, která jsou oficiálně uznaná LF MU, mají v záhlaví 
logo LF MU a dále jména posuzovatelů, jejich pracoviště, telefonní a faxová čísla a e-mailové 
adresy. Takto jsou díla oficiálně uznaná LF MU viditelně odlišena od těch, u nichž oponentní 
řízení neproběhlo.  

 

Nastavení role 
• Nejdříve je potřeba v modulu Uživatelé přiřadit vybranému uživatelům roli OPONENT a 

povolit přístup do modulu Redakce 
• master založí "novou oponenturu" (tlačítko vlevo) – záznam v modulu Redakce, vždy se týká 

1 článku a 1 oponenta 
• oponent pracuje analogickým způsobem jako garant 
• výsledkem jeho práce je e-mailová notifikace redakci, která může obsahovat posudek 

a/anebo interní komentář pro redakci 
• jeho akce se nikde přímo neprojeví, ale počítá se s tím, že některé vybrané komentáře a 

recenzní připomínky oponenta master vloží do parametru RECENZE při editaci článku.  

Master 
Uživatel a správce portálové platformy disponující nejvyššími právy. Má možnost pracovat se všemi 
moduly, zadávat nové uživatele a nastavovat jejich práva. Je adresátem většiny notifikací 
generovaných na základě důležité akce v BackOffice uživatele s nižším oprávněním. 

Role GARANT a OPONENT jsou vzhledem k účtu fixní, uživatel by se neměl mazat, ztratí se 
tím vazba na historicky odvedenou garanci nebo oponenturu a tedy i na osobu, která to 
provedla a článek garantuje. 
 

Dummy 
Role registrovaného uživatele, která je nutná pro funkci Poslat článek. Registrace vyžaduje pouze 
zadání platného e-mailu a hesla pro přihlášení.   
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