
Mladí lékárníci, o. s.           
představují své diskuzní fórum 

diskuzní fórum mL funguje na platformě www.freeforums.org – poskytovateli 
moderního řešení diskuzí

diskuzní fórum představuje prostor pro pohodlné a bezpečné sdílení názorů mezi 
registrovaným uživateli

diskuzní fórum umožňuje uživatelům využívat velké množství funkcí 
usnadňujících diskuzi

jednotlivé funkce a struktura fóra bude popsána v následující prezentaci

http://mladilekarnici.freeforums.org



složení týmu 
připravujícího diskuzi mL

často kladené 
otázky

seznam registrovaných členů diskuze, 
datum registrace, počet jejich příspěvků

Zapomněli jste umístění příspěvku, ale 
pamatujete si některá slova? Hledejte 
zde nebo v pokročilém hledání.

zobrazte pouze 
vaše příspěvky

zde si můžete nastavit 
profil vašeho účtu

pomocí tohoto odkazu zobrazíte 
členěný obsah diskuze

po ukončení práce se 
odhlašte od svého účtu

Struktura hlavičky diskuzního fóra 



Struktura těla diskuzního fóra
seznam kategorií a rubrik

název rubriky podtitulek rubriky

odkazy zužující 
výběr příspěvků

počet témat 
(vláken) v rubrice

počet  příspěvků 
v rubrice
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kategorie

rubrika

téma (vlákno)

struktura diskuze:

přechod na 
poslední  
příspěvek

název kategorie



Struktura rubriky
seznam vláken

název rubriky

tlačítko k vytvoření 
nového vlákna

hledání v této sekci
název a 
podtitulek vlákna

filtry pro 
řazení témat

kategorie

rubrika

téma (vlákno)

struktura diskuze:
přehled o on-line 
uživatelích

odkaz na další 
stránky příspěvků



Vzhled příspěvku

název vlákna
tlačítko pro odpověď 
na příspěvek počet příspěvků 

ve vlákně

poslat soukromou 
zprávu uživateli

citovat tento 
příspěvek

příspěvek uživatele

posune nahoru 
na 1. příspěvek

hledání v této sekci

tlačítko                     umožňuje psaní 
příspěvku bez možnosti úprav textu



Vložení příspěvku

okno pro psaní příspěvku

tučné, kurziva, 
podtržené písmo

citace textu vložení obrázku vložení odkazu

obarvení textu
vložení 
emotikonů

zobrazit náhled 
příspěvku před 
odesláním

odeslat 
příspěvek

úpravy textu provádějte, když je napsaný 
po označení „do bloku“ myší



Vysvětlení dalších funkcí fóra naleznete prokliknutím odkazu FAQ, 
v případě nesnází se obraťte na administrátora: pepa.vanicek@gmail.com

Neváhejte vyzkoušet 
diskuzní fórum mL! 
Jeho používání je intuitivní, 
uvidíte, že Vás to bude bavit.

za mL, o. s. Pepa Vaníček


