Ahoj všichni! Začal
používat WordPress

jsem

Vítejte ve WordPressu.
Toto je první věta, která mě přivítala ve
WordPressu hned po instalaci, jako každého
jiného. A první příspěvek, vytvořený systémem,
já upravuji a tím tvořím první slovní dílo ve
WordPressu. A doufám, že se spolu zkamarádíme,
protože mě WordPress začíná docela bavit. Už
jsem udělal pár webů a vždy jsem to psal
ručně, na větší weby jsem používal jiný CMS a na WordPress
jsem před lety také narazil, když jsem hledal vhodný systém,
ale nějak mi nesedl. Nyní jsem se k němu opět náhodou dostal a
rozhodl jsem se ho znovu vyzkoušet. Po těch letech, musím
uznat, je to jiná káva. Nejen brutální komunita lidí, kteří se
tím zabývají jak komerčně, tak jen tak pro zábavu a rádi
poradí, ale systém se vyvinul do docela obřích rozměrů, co do
výběru pluginů, a šablon a různé jiné podpory. Takže je z čeho
vybírat a tvořit. Takže já budu testovat, zkoušet a vybírat
užitečnosti pro systém a pokusím se vytvořit první web a
doufám, že pak také další a ještě mnoho dalších.

WordPress si mě získává
Nebudu zde jako jiní probírat základy a popisovat instalaci,
jako mnoho jiných. To si může každý najít jinde, na webech
které jsou k tomu určené. Já zde budu popisovat moje dojmy z
tvorby webu na systému WordPress. Budu případně popisovat
pluginy, které použiju, možná občas něco přeložím, tak klidně
poskytnu překlad. Budu zde ukládat myšlenky a nápady, ke
kterým se budu vracet a popisovat jak jsem případné
nedostatky, nebo problémy řešil, jak své nápady realizoval.

Nyní jsem použil český WordPress ve verzi 3.6.1. Pro
nejnovější verzi, která je nyní 3.8.2 není v současnosti, tedy
leden 2014, čeština, proto jsem použil poslední lokalizovanou
verzi.
Tak tedy směle jdu do toho a doufám, že se mi bude dařit
chápat vše co WordPress nabízí.

