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Uživatelská příručka administrace WordPress + Textový editor Gutenberg
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Příspěvky:
Pod „Příspěvky“ WordPress rozumí především články, aktuality nebo novinky. Takové informace, které nyní
jsou nebo v blízké budoucnosti budou aktuální – ale po určité době se naopak stanou neaktuálními a zastaralými.
Když napíšete nový příspěvek, zařadí se na začátek přehledu příspěvků a zůstane tam, dokud nenapíšete novější.
Všechny starší a méně aktuální se pak posunou níže, a tak pořád dokola, až zůstanou uchovány v archivu.
Na Vašem webu příspěvky vůbec nemusí být využity – vaše prezentace s nimi třeba vůbec nepočítá, pro daný
účel webu se vůbec nehodí. V administraci jsou nadále k dispozici, ale i kdybyste nějaký příspěvek „omylem“
napsali, na webu se nikde neobjeví.
Příspěvky je také možné zařazovat do libovolného množství Rubrik. Opět rubriky také není nutné využívat –
třeba se budou vaše články věnovat jednomu tématu, které se nevyplatí rozlišovat více rubrikami. Záleží jen na vás,
jaké budete mít s příspěvky plány.

Přehled příspěvků

Obr. 4: Přehled příspěvků
O

Menu „Příspěvky“ mají čtyři podmenu:
• Přehled příspěvků
• Vytvořit příspěvek
• Rubriky
• Štítky
Z obrázku č.4 je viditelné jaké informace získáte
při pohledu na přehled:
• Název příspěvku
• Autora příspěvku
• Rubrika zařazení příspěvku
• Přiřazené štítky
• Počet komentářů u příspěvku
• Datum, kdy byl publikován
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Vytvořit příspěvek

Obr. 7: Vytváření příspěvků v blokovém editoru - levá strana

Vytváření příspěvků viz. Základy Editoru Gutenberg pro psaní
příspěvků a stránek
Pravá strana – Obr: 6, při vytváření nebo editaci příspěvku, nabízí další
možnosti a nastavení.
Možnosti nastavení Viditelnost příspěvku:

Obr. 8: Výběr možností

Publikovat:
- „Okamžitě“ pro změnu data klikněte na slovo „Okamžitě“
- výběru data publikování příspěvku. Z kalendáře vyberete příslušné
datum, které se objeví namísto slova „Okamžitě“ viz Obr: 9.

Obr. 6: Možnosti a nastavení příspěvku -pravá strana

Obr. 9: Změna data publikování příspěvku
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Vzhled
Šablony
Šablony představují základ grafického vzhledu Vaši stránek. V tomto odkazu uvidíte veškeré nainstalované
šablony ve Vašem WordPressu. Každá šablona je graficky a rozložením jednotlivých prvků jinak přizpůsobena.
Toto se dá u každé šablony uživatelsky jednoduchým způsobem nastavit pomocí okna Přizpůsobit.

Obr. 24: Nainstalované šablony po instalaci WordPressu

Přizpůsobit
Odkaz „Přizpůsobit“ zobrazí stránku, kde v levé části máte
možnosti přizpůsobení aktivní šablony webu a možnosti prvků šablony,
které můžete nastavit dle svých preferencí.
Jednotlivé možnosti nastavení se mohou a také se často liší od šablony k
šabloně.
V pravé části vidíte okamžité změny po úpravě jednotlivých prvků. V
případě, že Vám vyhovují změny stačí v horní levé části tyto změny
potvrdíte kliknutím na tlačítko “ Publikovat“, které se při změně nastavení
jednotlivých prvků obarví na modro.

Obr. 26: Výsledná stránka po úpravě - pravá strana

Kliknutím na tužku v pravém okně aktivujete možnost editace daného
bloku. Menu a Widgety můžete zpravovat i z hlavního podmenu „Vzhled“.
Obr. 25: Menu "Přitpůsobit" - levá strana
Stránky se vzhledem odlišují, ale fungují na stejném principu. Je na Vás,
která z těchto možností Vám bude lépe vyhovovat.

16

Zpět na: Obsah

Základy WordPressu – 5.6.2

Kapitola: Úvod

Seznámení s jednotlivými bloky

TIP: Po najetí myší na Ikonu bloku se v horní části
zobrazí popis bloku a jeho vzhled.
Příklad: Obr:36 myší najeto na Ikonu Obrázek a
zobrazený obrázek s popisem.

Obr. 39: Ukázka nápovědy u jednotlivých bloků - např. Blok Obrázek

Bloky dle zaměření
Bloky jsou rozděleny do jednotlivých skupin a skupina obsahuje několik bloků
Text:

Mediální soubory

Vzhled

Widgety

Externí obsah
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Skupina bloků TEXT

Obr. 40: Skupina bloků Text

Blok Odstavec

Další možnosti: B – tučné písmo, I – kursiva, (-) - Přidání odkazu
- Ikona zarovnání:

- Ikona pro další nastavení

Obr. 42: Možnosti zarovnání

Obr. 43: Možnosti další nastavení

Obr. 41: Podmenu Více možností

U každého bloku existují dva způsoby úpravy Vašeho příspěvku v bloku:
• Možnosti které vidíte nad blokem
• Možnosti na pravé straně stránky kde přepnete na položku blok
V bloku odstavec se jedná o:
• Typografii – velikost písma
• Nastavení barev – barva textu, barva pozadí
• Nastavení textu – Velké počáteční písmeno
• Pokročilé – Nastavení HTML záložky, Další třída CSS
Možnosti bluku odstavec jsou jasné pouze upozorním na tyto:
Skrýt další nastavení – jedná se o vypnutí funkcí na pravé části stránky
Vložený obrázek – vloží přímo do odstavce obrázek

Obr. 44: Pravá strana stránky další možnosti nastavení
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