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O mně



  

Obsah prezentace

● Úvod
– O mně
– Seznámení s publikem

● WordPress 5.3 “Kirk”, Gutenberg
● Instalace local – Local by Flywheel



  

Obsah prezentace

● Atomic Blocks
– Plugin / theme
– Základní nastavení
– Layouts
– CSS v Atomic Blocks



  

Seznámení s publikem



  

WordPress 5.3 “Kirk”

● Rozšiřuje a upravuje blokový editor.
● Vylepšuje přístupnost.
● Nové funkce editoru.
● Nová výchozí šablona Twenty Twenty.
● Více než 150 nových funkcí.



  

Gutenberg

● Novinky v předchozím slideru.
● Můžeme si vše vyzkoušet na: 

https://wordpress.org/gutenberg/
● Ukážeme si přímo v praxi.

https://wordpress.org/gutenberg/


  

Instalace local
https://localwp.com/

https://localwp.com/


  

Atomic Blocks



  

Co to je?

● Plugin
● Theme
● Plugin můžeme použít samostatně.
● Šablonu můžeme použít bez pluginu.



  

Proč Atomic Blocks?

● Lepší: odstavce, obrázky, galerie, sloupce.
● Budování s bloky hodně vylepšené.
● Rychlé vytváření, spouštění jakéhokoli webu.
● Nemusíme znát kód.



  

Proč Atomic Blocks?

● Pro běžného uživatele WordPress.
● Pokud jste vývojář, můžeš přispět.
● Veřejný kód.

– Možnost vytvoření vlastního bloku.



  

Novinky
https://atomicblocks.com/

https://atomicblocks.com/


  



  



  



  



  

Oficiální stránky:
https://atomicblocks.com/

WordPress.org:
https://wordpress.org/plugi
ns/atomic-blocks/

https://wordpress.org/them
es/atomic-blocks/

https://atomicblocks.com/
https://wordpress.org/plugins/atomic-blocks/
https://wordpress.org/plugins/atomic-blocks/
https://wordpress.org/themes/atomic-blocks/
https://wordpress.org/themes/atomic-blocks/


  

Plugin

● Plugin otevře spoustu nových funkcí.
● Díky funkcím vytvoříme lepší web.
● Nezpomalí webové stránky.



  

Theme

● Čistý web – základním rozhraním.
● Bez pluginu se dá použít.

– Nedoporučuji, není to pravé ořechové.
● Liší se jednoduchostí a rychlostí.
● Jednoduché CSS.



  

Layouts

● Něco obdobného jako v Divi.
● Tímto postavím skoro celý web.
● Možnost vytvořit vlastní layout.
● Najdeme v pluginu.



  

CSS

● Potřebné i nepotřebné.
● Classu pro prvek můžeme nastavit.
● Class = najdu přes prozkoumat prvek.



  

Šířka menu:
 
.container {

max-width: 1200;
margin: 0 auto;
padding: 0 8%;
display: block; 

}



  

Výška menu:
 
.site-identity {

padding: 3% 0;
position: relative;
z-index: 8;

}



  

Text:
 
p {

font-size: 15px;
color: black;
font-family: sans-serif;

}



  

Widget:
 
.widget .widget-title {

font-weight: 700;
font-size: 18px;
font-family: sans-serif;
line-height: 1.2em;
margin-bottom: 1.2rem;
color: black;

}



  

Opravdu toto řešení zrychluje weby?



  

Divi builder – brunodirbak.cz



  

Divi builder – brunodirbak.cz



  

Gutenberg + Atomic Blocks – 
brunodirbak.cz



  

Gutenberg + Atomic Blocks – 
brunodirbak.cz



  

Výhody

● Neuvěřitelná rychlost.
● Webové stránky bez chyb.
● Podpora



  

Nevýhody

● Nejsou ještě zcela dodělané.
● Chybí prvky např.: kontaktní formulář.
● Všechno nelze udělat bez kódu.



  

Bruno Dirbák

Kontakt na mě:
bruno@zeni.cz

Kontakt na agenturu:
+420 702 004 021

start@zeni.cz

brunodirbak.cz – zeni.cz

přednáška ke stažení: https://brunodirbak.cz/prednaska/

https://brunodirbak.cz/prednaska/


  

Děkuji za pozornost, přeji vám 
mnoho úspěchů :-)



  

Máte na mě nějaké dotazy?
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