
Stručný návod práce s redakčním systémem WordPress pro 
redaktory 

Základní prvky webu – s čím pracuje redaktor? 
	

1. příspěvky	 	 (používají	se	pro	aktuality	a	další	články	/	blog)	
2. strany		 	 (základ	webu	a	jeho	struktura	–	úvodní	strana,	kontakty)	
3. menu	webu	 	 (seskupení	stran	(2)	do	požadované	struktury)	
4. řešení	problémů	 (Obnovování	z	koše,	verze	stran	a	článků)	

	
Tato	 skupina	 tvoří	 přirozenou	 součást	 redakčního	 systému	 WordPress	 a	 najdete	 ji	 na	 všech	
webech,	 které	 WP	 využívají.	 Redaktor	 obvykle	 vkládá	 jen	příspěvky,	 protože	 obsah	 stran	 a	
struktura	menu	se	aktualizuje	zřídka.	

Prostředí redakčního systému WordPress po přihlášení (Dashboard) 
	

- Adresa	webu:	http://www.adresa-webu.cz		
- Přihlášení	do	administrace:	http://	www.adresa-webu.cz/wp-admin/		

	

	
	
Dashboard	obsahuje	souhrnné	informace	o	webu	a	verzi	redakčního	systému.	Editace	
všech	položek	webu	probíhá	prostřednictvím	levého	menu.	
	
	



1. Příspěvky (články aktuality) 
	
Příspěvky	 (články)	 lze	 zakládat,	 editovat	 a	 vypisovat	 jejich	 seznam	 v	 levém	 menu	
redakčního	viz	obr.	níže.	Nejčastěji	se	jedná	o	Aktuality:	
	

	
	

Co mohu s příspěvkem (článkem) dělat? 
	

- založit	nový,	uložit	jako	koncept,	zveřejnit,	znovu	skrýt	jako	koncept	
- smazat,	obnovit	smazaný	z	koše,	vracet	se	k	dřívějším	verzím	z	historie	
- opakovaně	příspěvek	editovat	a	přejmenovat	
- (opakovaně)	přidělit,	nebo	odebrat	příspěvku	rubriku(y)	nebo	štítek(tky)	

Co a k čemu jsou rubriky a štítky? 
	
Příspěvkům	 (článkům)	 je	 možné	 nastavovat	 také	 „Rubriky	 (kategorie	 /	 témata)	
příspěvků.	Podle	nich	se	pak	daný	příspěvek	na	webu	automaticky	zobrazuje	např.	jako	
„Aktualita“.	 	Jedná	se	o	základní	kategorizaci	článků,	podle	kterých	jsou	zobrazeny	na	
webu.	Návštěvník	tak	tyto	články	na	webu	najde	pohromadě	a	podle	kategorií	si	články	
vyfiltruje	podle	svého	zájmu.	
	
Příspěvkům	 je	 možné	 nastavit	 a	 pak	 přidělovat	 „Štítky“.	 Ty	 umožňují	 přesnější	
kategorizaci	témat	a	opět	návštěvníku	webu	filtrování	článků	dle	oblasti	jeho	zájmu.	
	
Pozor.	S	rubrikami	i	štítky	lze	provádět	stejné	operace	jako	s	příspěvky.	Jejich	přejmenováním	ale	
můžete	narušit	funkce	jejich	výpisu	na	webu	(výpis	by	musel	být	také	přejmenován).	
	



Založení nového příspěvku 
	
Založení	nového	příspěvku	probíhá	přes	levé	menu.	Příspěvek	obsahuje:	
	

1. nadpis,	podle	kterého	se	automaticky	vytvoří	URL	strany	
2. vlastní	text	(obsah	článku)	
3. vpravo	výběr	rubriky	příspěvku	podle	které	se	bude	zobrazovat	na	webu	
4. náhledový	obrázek	(nepovinně)	

	

	
	
V	 pravo	 dole	 pod	 rubrikami	 je	 možné	 (nepovinně)	 přidělit	 příspěvku	 také	 štítky	 a	
náhledovou	fotku.		
	
Příspěvky	 se	 primárně	 zobrazují	 na	 úvodní	 straně	webu	 a	 pak	 ve	 výpisech	 dle	 jejich	
kategorií,	nebo	štítků	(např.	seznam	aktualit).		
	

- Příspěvek	bez	přidělení	rubriky	se	na	webu	nezobrazí,	nebo	vznikne	nová	
rubrika	(Nezařazené).		

	
Příspěvky	 lze	 ukládat	 šedým	 tlačítkem	 „Uložit	 koncept“.	 Po	 dokončení	 je	 možné	
článek	 zveřejnit	 modrým	 tlačítkem	 „Publikovat“	 (doposud	 nezveřejněný	 článek).	
Opětovně	 editované	 veřejné	 příspěvky	 se	 ukládají	 modrým	 tlačítkem	
„Aktualizovat“.		Změna	názvu	modrého	tlačítka	„Zveřejnit“	/	„Aktualizovat“	redaktora	
informuje	 jestli	 pracuje	 na	 veřejném	 článku	 (vytváří	 novou	 verzi	 /	 aktualizaci),	 nebo	
jestli	se	chystá	zveřejnit	zcela	nový	článek.	
	
Toto	je	důležité	při	kopírování	článků,	aby	se	redaktor	nepřepsal	původní	verzi.	
	
	



	

2. Strany webu 
	
Běžný	 redaktor	 nové	 strany	 vytváří	 zřídkakdy,	 spíše	 na	 nich	 opakovaně	 edituje	
(aktualizuje)	obsah.	Jinak	jsou	s	jedním	rozdílem	možnosti	shodné	jako	u	příspěvku.	

Co mohu se stranou webu dělat? 
	

- založit	novou,	uložit	jako	koncept,	zveřejnit,	znovu	skrýt	jako	koncept	
- smazat,	obnovit	smazanou	z	koše,	vracet	se	k	dřívějším	verzím	z	historie	
- opakovaně	stranu	editovat	a	přejmenovat(!)	
- opakovaně(!)	 nastavit,	 nebo	 změnit	 zařazení	 strany	 ve	 struktuře	 (hierarchii)	

webu	
	

	
	
Zatímco	 příspěvky	 se	 po	 zveřejnění	 zobrazí	 v	příslušné	 rubrice	 automaticky,	 strany	
webu	 je	 potřeba	do	hierarchie	 a	 do	menu	webu	 zařadit	 ručně.	 Zařazení	 ve	 struktuře	
webu	se	projevuje	v	drobečkové	navigaci	webu	a	na	jeho	úvodní	straně.	
	
(!)	Opakované	přejmenování	strany	a	opakované	změny	jejího	zařazení	ve	struktuře	webu	nejsou	
žádoucí.	 Jednak	to	mate	návštěvníky	webu,	ale	také	to	není	optimální	pro	vyhledávače	Google	a	
Seznam.	
	
Založení	 nové	 strany	 a	 veškerá	 další	 práce	 se	 stranou	 je	 shodná	 s	příspěvkem	
(článkem).	Strany	mají	nadpis	a	vlastní	text	(obsahovou	část).	Vpravo	je	možné	straně	
přiřadit	její	nadřazenou	stranu,	čímž	je	zařazena	do	správné	části	(struktury)	webu	viz	
náhled	níže.	



	

	
	
Stranu	je	možné	editovat	v	běžném	režimu	viz	náhled	buďto	v	záložce	“editor”,	nebo	
ze	 zvláštních	 důvodů	 v	 záložce	 “html”.	 Tato	 editace	 je	 vhodná	 pro	 strany	 s	
jednoduchým	obsahem	(např.	blok	textu).	
	
V	 některých	 případech	 má	 smysl	 stranu	 editovat	 v	 tzv.	 “Builderu”.	 Tato	 editace	 se	
používá	na	stranách,	jejichž	obsah	je	rozdělen	do	více	specifických	bloků.	Tyto	bloky	
se	pak	editují	 samostatně	v	prostředí	obdobném	pro	běžný	 režim	viz	níže.	Typickým	
případem	je	úvodní	a	kontaktní	strana	s	mnoha	bloky	a	prvky.	
	



	
Editace	obsahu	každého	z	těchto	bloků	je	přístupná	přes	ikonku	„tužka“,	která	se	spolu	
s	ostatními	 objeví	 po	 najetí	 kurzoru	 nad	 blok.	 Mimo	 editaci	 je	možné	 bloky	 tažením	
přeskupovat,	duplikovat	a	smazat.		
	
Pozor!	 Tyto	 operace	 jsou	 sice	 dostupné	 i	 redaktorům,	 ale	 týkají	 se	 úpravy	 layoutu	 strany.	
Provádět	by	je	tedy	měl	spíše	administrátor	s	konkrétním	záměrem,	nebo	dodavatel	webu.	
	
Pod	obsahem	každé	strany	je	dostupné	také	nastavení	šablony	strany.	Ani	zde	nejsou	žádoucí	
neuvážené	změny,	byť	mají	vliv	jen	na	danou	stranu,	nikoli	celý	web.	
	
Editace	 obsahu	 daného	 bloku	 je	 však	 shodná	 s	editací	 jednoduché	 strany	 v	běžném	
režimu.	 Jen	 probíhá	 v	samostatném	 okně	 které	 lze	 opustit	 buďto	 uložením,	 nebo	
zavřením.	 Část	 obsahu	 se	 vkládá	 do	 formulářových	 polí	 (název	 bloku,	 např.	 „Kdy	 k	
nám“).	
	

Formátování obsahu stran (a příspěvků) 
	
K	základnímu	 formátování	 textů	 a	 nadpisů	 slouží	 běžné	 ikonky	 textového	 editoru	
známé	z	běžných	kancelářských	programů	(MS	Word).		
	



	
	
Ikonka	 viz	 výše	 zobrazí	 druhý	 řádek	 s	nástroji,	 kde	 je	 důležitý	 selectbox	 vlevo,	 který	
rozšiřuje	 možnosti	 formátování	 o	 přednastavené	 styly.	 Ty	 dodržují	 jednotný	 vzhled	
webu.	Jde	o	nadpisy	H1	–	H6	a	různě	formátované	bloky	textů.	
	

	
	
	



Odkazy 
	
Čas	 od	 času	 je	 potřeba	 do	 textu	 vložit	 odkaz	 na	 jinou	 stranu,	 nebo	 jiný	 web.	 Slouží	
k	tomu	ikona	viz	obrázek.	(Ikona	vedle	naopak	odkaz	ruší.)	
	

	
	
V	dialogovém	okně	je	možné	zvolit	stranu	na	kterou	má	odkaz	vést.	Lze	také	nastavit,	
jestli	se	bude	odkaz	otevírat	ve	stejné,	nebo	nové	záložce	prohlížeče.		
	

	



	
Nebo	je	možné	ikonkou	(ozubené	kolo)	rozbalit	seznam	stran	webu	viz	níže:	
	

	
	

Obrázky na straně (v příspěvku) 
	
Přímo	 do	 strany	 lze	 vložit	 také	 obrázek	 (obvykle	 je	 obtékán	 textem),	 nebo	 rovnou	
fotogalerii.	Slouží	k	tomu	tlačítko	„Mediální	soubory“	které	 je	mezi	nadpisem	strany	a	
obsahem.	 Tím	 se	 otevře	 úložiště	 obrázků	 a	 příloh.	 Zde	 lze	 pomocí	 horních	 záložek	
nahrávat	přílohy	na	web,	nebo	již	dříve	nahrané	rovnou	připojovat	ke	stranám.	Záložky	
vlevo	umožňují	vložit	jednotlivý	soubor	(fotku/přílohu),	nebo	celou	fotogalerii.		
	



	
	
Přílohy	 i	 fotogalerie	 pak	 mají	 různé	 možnosti	 nastavení	 a	 přidávání	 dodatečných	
informací.	Příloha	se	vloží	do	místa	strany,	kde	redaktor	nechá	kurzor.	
	

Kopírování článků a stran webu 
	
Redaktoři	 se	 mohou	 usnadnit	 práci	 tím,	 že	 nové	 články	 nebo	 strany	 nevytváří	 stále	
znovu	 od	 začátku,	 ale	 zkopírují	 dříve	 publikovaný	 článek	 stranu.	 Vždy	 to	 lze	 kdykoli	
provést	pomocí	odkazu	„Kopírovat	jako	koncept“	vedle	modrého	tlačítka	„Publikovat“	
/	„Aktualizovat“.	
	
V	případě	článku	se	v	kopii	přenesou	veškeré	 rubriky	a	 štítky,	které	 tak	není	potřeba	
vybírat	stále	znovu.	Redaktor	změní	 jen	nadpis,	obsah	a	náhledový	obrázek,	pokud	 je	
používá.	
	
Markantní	 úsporu	 času	 přináší	 kopírování	 stran.	 Strana	 se	 zkopíruje	 včetně	 jejího	
umístění	ve	struktuře	(hierarchii)	webu	a	všech	dalších	případných	nastavení.	Pokud	se	
jedná	o	 stranu	 se	 složitým	 členěním	a	 velkým	množstvím	prvků	 (Úvodní	 a	 kontaktní	
strany)	redaktor	si	zkopírováním	ušetří	hodiny	času.	
	
Kopírování	stran	lze	využít	také	pro	testy	na	nečisto	před	úpravou	složité	strany	která	
je	již	veřejná	a	veřejnou	musí	zůstat.	
	
	
	



3. menu webu 
	
Jak	již	bylo	zmíněno,	tak	na	rozdíl	od	příspěvků	které	se	po	zveřejnění	zobrazují	ve	své	
rubrice	(kategorii)	ihned,	stránka	se	sice	také	zveřejní,	ale	do	navigace	webu	(menu)	je	
potřeba	 manuální	 doplnění.	 Redaktoři	 tak	 mají	 plnou	 kontrolu	 nad	 přehledností	
navigace	webu.		
	
Web	může	mít	více	menu.	Každý	web	má	hlavní	menu,	kde	 je	kontrola	nejdůležitější.	
Může	mít	definováno	také	menu	pro	zápatí	(nejčastěji	hledané,	nebo	jen	hlavní,	klíčové	
sekce	webu)	a	volitelně	se	používají	postranní	menu	na	obsahových	stránkách.	
	
Oprávněný	 redaktor	 tedy	může	vytvářet	 různá	menu,	 editovat	 je	 a	mazat.	Do	 editace	
menu	se	vstupuje	přes	položku	„Vzhled“	=>	„Menu“.		
	

	
	
Select	listem	se	vybere	příslušné	menu,	které	bude	editováno	viz	níže,	protože	web	má	
obvykle	více	menu	(Hlavní	menu,	submenu	v	postranních	pruzích,	menu	v	zápatí).		
	



	
	
V	bloku	nalevo	lze	vybrat	stranu,	externí	link,	příspěvek,	nebo	rubriku	(aktuality)	která	
bude	 součástí	 menu.	 Po	 přidání	 do	 menu	 se	 nové	 položky	 objeví	 na	 konci	 menu.	
Přetažením	se	upraví	pořadí	položek	a	menu	se	uloží.	

4. Řešení problémů 

Nechtěné změny a chyby redaktorů 
	
Redakční	 systém	uchovává	historii	 změn	dané	strany,	příspěvku	apod.	 Tyto	 verze	
stran	se	nemažou	i	v	případech,	kdy	se	znovu	zveřejní	některá	ze	starších	verzí.	Verze	
se	 vypisují	 pod	 obsahem	 strany	 a	 také	 vpravo	 v	horním	bloku.	Obrázek	 níže	 ukazuje	
listování	verzemi	jedné	strany.	Tlačítko	„obnovit	zvolenou	verzi“	ji	vybere	a	po	uložení	
je	již	dostupná.	
	



	
	
Druhou	 variantou	 je	možnost	 kopie	 stávajícího	 článku	 a	 testovací	 úpravy	 této	 kopie.	
Jamile	je	vše	doladěno,	je	možné	kompletní	obsah	zkopírovat	do	veřejné	verze.	
	

Nechtěné odstranění / smazání 
	
Pokud	odstraníte	(smažete)	příspěvek,	stranu	webu,	galerii	nebo	poznámku,	je	možné	
zpětné	 obnovení.	WordPress	 smazané	 položky	 přesunuje	 nejdříve	 do	 koše.	 Odtud	 je	
tedy	možné	jejich	obnovení.	Také	je	možné	je	smazat	natrvalo,	obnova	pak	již	nebude	
možná	(leda	ze	zálohy	hostingu).	
	
Totéž	 platí	 pro	 dokumenty	 a	 obrázky	 které	 jsou	 na	 web	 připojeny	 pomocí	 „Úřední	
desky“	 (Documents).	 Tanto	modul	má	 koš	 také.	 Koš	 je	 vidět	 vždy	 v	dané	 sekci,	 tedy	
příspěvky	mají	svůj	koš,	strany	také	svůj	apod.	
	
Také	 galerie	 mají	 svůj	 vlastní	 koš,	 takže	 je	 lze	 obnovovat.	 Smazáním	 galerie	 však	
nedojde	 ke	 smazání	 jejích	 fotek	 z	hostingu	 webu.	 Pokud	 se	 tedy	 galerie	 mažou	 za	
účelem	úspory	datového	prostoru	 je	potřeba	 je	smazat	 i	z	koše.	To	 je	ale	 již	nevratný	
krok.	
	
Pozor!	 Výše	 uvedené	 neplatí	 pro	 obrázky	 z	úložiště	 „Média“.	 Do	 tohoto	 úložiště	 lze	
mimo	obrázků	vkládat	dokumenty	také,	ale	cokoli	je	odtud	smazáno	již	obnovit	nelze.		
	
	
	


