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O co jde 
Na počátku roku 2017 byla zahájená série úprav a změn webu projektu Week of Life. Tento 
text popisuje stručně o co se jedná. Provedené změny přinášejí zejména následující efekty. 
 

● Modernizace použitých technologií. 
● Zrychlení odezvy webu a nahrávání týdnů. 
● Možnost nahrávání týdnů na mobilních zařízeních. 
● Přizpůsobeni ovládání dotykovou obrazovkou. 
● Zadávání údajů bez opakovaného načítáni stránky. 
● Snadnější zadávání klíčových slov. 

Co dělat při potížích 
Výměna webu byla provedena on-line za provozu a z počátku můžete narazit na omezenou 
funkčnost nebo podivné chování. Je to tím, že v paměti vašeho prohlížeče mohou být ještě 
uloženy části původního kódu webu, které si nemusí rozumět v novým kódem. Pokud na 
takové chování narazíte, obnovte problematickou stránku stiskem klávesové kombinace 
CTRL+F5. Tím se načne vše znovu z webu a dále to bude v pořádku. Postřehy, chyby, 
náměty, dotazy … to vše prosím směřujte na emailovou adresu: 
 

support@weekoflife.com 
 

 

mailto:suport@weekoflife.com


Celkové zrychlení webu 
Kromě revize a modernizace celého kódu webu je nejvýraznějším prvkem kompletní 
odstranění technologie PostBack. To znamená, že ve všech případech zadání informace na 
stránkách webu se nebude znovu načítat celá stránka, ale informace se prostě ihned 
použije. Týká se to například zadávání komentářů, hodnocení týdne, označení zasílání o 
nových komentářích, zadávání klíčových slov a nahrávání nových týdnů. 

 

Klíčová slova 
V oblasti zadávání klíčových slov má tato změna velký význam, protože už po zadání 
každého slova nebudete muset čekat na obnovení stránky a hledat znovu místo s dalším 
slovem. Prostě zaškrtnete v seznamu příslušná slova a to je vše. Věříme, že se počet 
klíčových slov v nových týdnech zvýší a bude to prospěšné hlavně pro snadnější 
vyhledávání ve velkém množství týdnů.  



Přizpůsobeni pro dotykové ovládání 
Z celého webu bylo odstraněno ovládání události hover, tedy aktivita při přejíždění kurzorem 
myši. Důvodem je snadnější ovládání na dotykových zařízeních. Týká se to následujících 
části webu. 

Hlavní menu 
Prvním kliknutím nebo dotykem na položku menu, která má vlastní podmenu se toto nejprve 
rozbalí, dalším kliknutím nebo dotykem se příslušná volba spustí. 
 

 

Titulní banner výběrů redakce 
Prvním kliknutím nebo dotykem na výřez výběru redakce se nejprve zobrazí celá fotka, 
dalším kliknutím nebo dotykem se přejde na příslušný týden. 
 

 



Portfolio uživatele 
Prvním kliknutím nebo dotykem na týden v portfoliu uživatele se nejprve zobrazí další 
detaily, jako název a datum týdne, lokace a profese a teprve dalším kliknutím nebo dotykem 
se přejde na příslušný týden. Pro lepší orientaci je ve všech týdnech trvale zobrazeno jeho 
datum.  
 

 
 

 

  



Nahrávaní týdnů 
Nahrávání týdnů je zcela vyměněno a tak vás čeká trochu odlišné rozhraní. Hlavním 
důvodem je odstranění zastaralé technologie Flash, která není dostupná v prostředí 
mobilních zařízení s operačním systémem Android. Bonusem je tedy možnost nahrát týden 
také na zařízení s Androidem a zvýšení rychlosti nahrávání. 

Založení nového týdne 
Tlačítko pro přidání týdne je přesunuto na začátek stránky. Po jeho stisku se spustí formulář 
zadání nového týdne. Jeho vzhled se téměř nezměnil, zadává se název týdne a datum 
prvního dne ve formátu rrrr.mm.dd (rok.měsíc.den). Datum lze také vybrat z nabízeného 
kalendáře. Pokud je zadáno datum ve špatném tvaru, dosadí se aktuální (dnešní) datum. 
Název i datum je možno dodatečně u týdne kdykoliv změnit. 
 

 
 
Podstatnou změnou je fakt, že nový týden se automaticky neotevře jako dosud, ale pouze se 
objeví v seznamu týdnů. Pro nahrávání fotek je tedy nutno ho otevřít. Nezapomeňte, že 
seznam je seřazený podle dat prvního dne týdne a pokud tedy nahráváte starší týden, 
nebude v seznamu úplně nahoře, ale tam kam v časové ose patří.  

 

  



Nahrávání fotografií 
Princip nahrávání zůstal stejný, pouze se změnil vzhled. Lze nahrávat fotografii do konkrétní 
pozice nebo více fotografií najednou do volných pozic, fotografie přesouvat, mazat, prostě 
jako dosud. Během nahrávání více fotografií se změnil vzhled okna a není viditelný průběh 
všech devíti fotografií najednou, pro posunutí je k dispozici ovládač po pravé straně okna. 
 

 
Vše ostatní včetně zadávání popisu týdnů zůstává stejné, i v této části by vše mělo probíhat 
rychleji. Nezapomeňte zadávat klíčová slova, neboli tagy, je to teď velmi snadné. 

Závěr 
Přejeme vám naši milí WoLáci dobré světlo do vaších dnů a týdnů a ať se vám nové změny 
líbí. Nejsou poslední, v současné době na vylepšování webu dále pracujeme. Pokud 
narazíte na nějaké problémy nebo chyby, sdělte nám to prosím na emailové adrese: 
 

support@weekoflife.com 
 

mailto:suport@weekoflife.com

