NÁVOD PRO PRÁCI S ONLINE GALERIÍ
Galerie je dostupná na tomto odkazu.
1. Po otevření odkazu se v levé části stránky zobrazí základní menu,
prostřednictvím kterého je nejprve nutné se do galerie přihlásit.
Pro přihlášení využijte přístupové údaje do SIS/CAS (přidělené číslo
studenta a vaše nastavené aktuální heslo).

zde zadat SIS přístupové údaje

2. Po přihlášení budete automaticky zařazeni do skupiny “student” s přidělenými přístupovými právy,
která vám umožní si v galerii libovolně prohlížet veškerý obsah.
Základní menu v levé části obrazovky vám nyní bude zobrazovat seznam všech dostupných Alb, která
jsou tříděná do stromové struktury uspořádané v souladu s členěním nové učebnice Patologie.
Pod nabídkou Alb se nachází nabídka Štítky, která obsahuje široký seznam klíčových slov v českém i
anglickém jazyce. Jednotlivé štítky umožňují vyhledávat fotografie nejen podle jejich zařazení ve
stromové struktuře (viz Alba), ale podle klíčových slov, která jsou jim přidělená. Štítky je možné mezi
sebou i kombinovat a systém vám sám nabídne možné kombinace v případech, kdy kombinace
existují (např. při filtrování dle štítku “hemoragie” se v záložce Štítce nabídnou formulace “+ mozek”
/ “+ subarachnoideální” / “+ subdurální” / “+ plíce” atd.). V současnosti obsahuje záložka Štítky více
než 600 klíčových slov, která pravděpodobně s přidáváním dalších fotografií budou narůstat. Pro
dosažení dalších nabídek menu, které jsou umístěné níže, je tedy třeba scrollovat stránku až na
samotný konec záložky Štítky.
Pod záložkou Štítky je dále umístěné menu Zobrazit, kde si sami můžete vybrat předdefinované
skupiny fotografií podle určitých kriterií (nejčastěji zobrazované, nové, poslední alba, náhodný
výběr…).
Další funkce menu zahrnují záložky Další funkce a jako poslední, na samém konci stránky, je záložka
Identifikace, prostřednictvím které se můžete pro skončení práce zase odhlásit.

hlavní rozcestí všech kategorií – každý oddíl obsahuje přehledně
členěné složky a podsložky, číslo v hranaté závorce na konci názvu
oddílu udává celkový počet fotografií v dané kategorii. Ikonka žluté
šipky
značí, že do dané kategorie byly od vaší poslední návštěvy
přidány nové fotografie.

celkový seznam všech použitých štítků
(klíčových slov), podle kterých lze filtrovat
v celé galerii (po kliknutí na vybrané klíčové
slovo se vyfiltrují všechny fotografie ze
všech kategorií, které jsou klíčovým slovem
označené).

(seznam zkrácený pro přehlednost)

další možnosti vyhledávání – po zvolení
kategorie se fotografie vyfiltrují dle
zvolených kritérií

identifikace – slouží pro přihlášení /
odhlášení uživatele s využitím SIS
přihlašovacího jména a hesla

3. Po otevření vybrané kategorie fotografií se v pravém horním rohu navigace objeví další možnosti
prohlížení / práce s fotografiemi. Vysvětlivky funkcí jednotlivých ikon se automaticky zobrazí poté, co
na ikonku najedete myší. Upozorňujeme zejména na ikonku “Velikosti fotografií” prostřednictvím
které si můžete vybrat, jak velké chcete mít náhledy jednotlivých fotografií ve složce.

možnosti velikosti zobrazených fotografií –
výběr jedné velikosti se bude nadále
zohledňovat ve všech kategoriích.

4. Po otevření vybrané fotografie se fotografie zobrazují automaticky ve velikosti M. Preferenci
velikosti si můžete nastavit obdobně jako je popsáno výše, přes identickou ikonku, která je umístěná
v levé horní části navigace.

možnosti velikosti zobrazených fotografií – fotografie jsou
nahrávány v originálních rozlišeních, která jsou zpravidla poměrně
velká. Můžete si tedy vybrat libovolně větší velikosti (XL, XXL) či
přímo Originál. Výběr jedné velikosti se bude nadále zohledňovat ve
všech kategoriích.

5. Mezi jednotlivými fotografiemi ve složce je možné přesouvat se prostřednictvím šipek v pravém
horním rohu navigace, či prostřednictvím mini-ikon v pravé a levé dolní části obrazovky, které vás
po kliknutí automaticky převedou na následující / předchozí snímek.

6. V každé složce se automaticky zobrazuje celkem 12 fotografií na stránku. V případě prohlížení celé
složky pouze v režimu náhledu je tedy třeba procházet jednotlivé stránky.

