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NA ÚVOD



BOOTSTRAP JE…



BOOTSTRAP JE..

‣ HTML, CSS, JS framework 

‣ sada nástrojů (komponent) pro tvorbu webu



VĚDĚLI JSTE, ŽE 
BOOTSTRAP…?



VĚDĚLI JSTE, ŽE BOOTSTRAP…?

… JE NEJPOPULÁRNĚJŠÍ FRONTEND 
FRAMEWORK NA SVĚTĚ

‣ v roce 2013, Bootstrap poháněl 
1,6% všech web stránek 

‣ v roce 2016 poháněl 15,7% 

‣ v roce 2018 poháněl 18% 

‣ jeho popularita stále roste

Zdroj: www.ostraining.com/blog/webdesign/bootstrap-popular/



VĚDĚLI JSTE, ŽE BOOTSTRAP…?

EXISTUJE V MNOHA PODOBÁCH

‣ reactstrap - https://reactstrap.github.io/ 

‣ BootstrapVue - https://bootstrap-vue.js.org/ 

‣ Bootstrap native - http://thednp.github.io/bootstrap.native/

https://reactstrap.github.io/
https://bootstrap-vue.js.org/
http://thednp.github.io/bootstrap.native/


VĚDĚLI JSTE, ŽE BOOTSTRAP…?

JE POVINNÝ PRO VÝVOJ PRESTASHOP ŠABLON

Pokud vytváříte šablony pro Prestashop za účelem prodeje v jejich Obchodě 
doplňků, musíte šablony stávět na Bootstrap v4. Jinak vaše šablona bude 
zamítnutá. (link) 

Tým Prestashop tento požadavek odůvodňuje tím, že šablony a moduly, které 
jsou v jejich obchodě doplňků jsou postavené na Bootstrapu v4. Aby vše 
fungovalo správně je nutno dodržet soulad a konzistenci css frameworku.

http://build.prestashop.com/news/prestashop-1-7-faq/#should-17-themes-be-built-with-bootstrap-4


MOJE  
VLASTNÍ CESTA  
K BOOTSTRAPU



VLASTNÍ CESTA K BOOTSTRAPU

BOD A: (HATER)

‣ všechno co napíšu nemá chybu 

‣ Bootstrap je kupa bordelu, umím to napsat lépe 

‣ vymlouval jsem Bootstrap klientům a kolegům



VLASTNÍ CESTA K BOOTSTRAPU

BOD B: (LOVER)

‣ naučil jsem se stránku vnímat jako hromadu komponent (ne stránek, ne sekcí) 

‣ uvědomil jsem si chyby, které jsem předtím neviděl 

‣ vnímám zrychlení při tvorbě frontendu (web netvořím, ale skládám) 

‣ rychlejší a lepší responzivita (breakpointy, responzivní typografie)  

‣ vnímám menší chybovost zobrazení (snadnější testování) 

‣ maximalizuji použití Bootstrapu a minimalizuji vlastní CSS kód 

‣ bez Bootstrapu si to nyní nedokážu představit



10 DŮVODŮ



10 DŮVODŮ

1. PŘEHLEDNÁ DOKUMENTACE

‣ každá komponenta žije na své stránce 

‣ návody: 

‣ jak začít 

‣ jak použít 

‣ doporučení



10 DŮVODŮ

2. OPEN SOURCE

‣ zdarma 

‣ velká komunita 

‣ časté aktualizace 

‣ bugfixy



10 DŮVODŮ

3. BOOTSTRAP JE ŽÁDÁNÝ

Vyplatí se Bootstrap umět, protože: 

‣ je velmi populární = mnoho pracovních příležitostí 

‣ nejspíš se setkáte s požadavkem “postavit na boostrapu” 

‣ pěkně ozdobí váš životopis nebo přispěje k vaši seniornosti



10 DŮVODŮ

4. ŘEŠÍ A OBSAHUJE TÉMĚŘ VŠE CO FRONTENĎAK POTŘEBUJE

‣ css reset 

‣ typografie 

‣ tlačítka, odkazy, taby 

‣ carousel 

‣ modální okna 

‣ formulářové prvky 

‣ tooltipy 

‣ a jiné



10 DŮVODŮ

5. JAVASCRIPT, SNADNO

‣ collapse 

‣ modal 

‣ carousel 

‣ tooltip 

‣ a jiné..



10 DŮVODŮ

6. ATOMICKÉ CSS

‣ layout - grid 

‣ text - type 

‣ mezery - spacing utility 

‣ barva textu - text utility 

‣ pozadí - background utility 

‣ zaoblení a ohraničení - borders utility 

‣ obrázky a placeholdery - embed utility



10 DŮVODŮ

7. TVORBA LAYOUTU

Kombinace gridu a flex utility je všemocná 

‣ nastavitelný počet sloupců v gridu 
(defaultně 12) 

‣ od verze 4.2. lze grid plně přizpůsobit 
pomoci spacing utility = kombinace 
paddingů a negativních marginů 

‣ pomoci flex utility umíme změnit pořadí 
elementů, směr zobrazení, zarovnání atd



10 DŮVODŮ

8. HTML PROTORYPOVÁNÍ / TVORBA DESIGNU V HTML

‣ lze vytvořit téměř cokoliv 

‣ rychlé a snadné



10 DŮVODŮ

9. RESPONZIVNÍ TYPOGRAFIE





10 DŮVODŮ

10. PŘÍSTUPNOST

Bootstrap myslí na přístupnost. 

‣ aria-atributy 

‣ stavy komponent (hover, focus, atd) 

‣ chytré komponenty (modal, tooltip, carousel..) 

Weby postavené na bootstrapu jsou obvykle ovládatelné pomoci klávesnice a 
jsou použitelné ve čtečkách obrazovky.



NEVÝHODY 
BOOSTRAPU,  

MÝTY NEBO FAKTA?





NEVÝHODY BOOTSTRAPU, MÝTY NEBO FAKTA

PROČ VÝVOJÁŘI NEPOUŽÍVAJÍ BOOTSTRAP

‣ ohnutí Bootstrapu do grafického designu je problématické (80 hlasů) 

‣ obsahuje zbytečný (nepotřebný) kód (76 hlasů) 

‣ stylizace je v html kódu místo css (18 hlasů) 

‣ existence jiných nebo vlastních frameworků (11 hlasů) 

‣ závislost na jQuery (3 hlasy) 

‣ nezařazené (6 hlasů)



NEVÝHODY BOOTSTRAPU, MÝTY NEBO FAKTA

1. OHNUTÍ BOOTSTRAPU DO GRAFICKÉHO DESIGNU JE PROBLEMATICKÉ

Bootstrap umožňuje nastavit: 

‣ barvy 

‣ typografii 

‣ mezery 

‣ layout 

‣ formulářové prvky 

‣ jednotlivé komponenty 

Co neumí Bootstrap můžeme vytvořit sami bez jakýchkoliv omezení.



drmax.cz



abeceda.org

http://abeceda.org


spokojenapenze.cz



NEVÝHODY BOOTSTRAPU, MÝTY NEBO FAKTA

1. OHNUTÍ BOOTSTRAPU DO GRAFICKÉHO DESIGNU JE PROBLEMATICKÉ - ZÁVĚR

Mě osobně nedělá žádný problém Bootstrap přizpůsobit jakékoliv grafice. Ještě 
jsem se nesetkal s webem, který by byl “Bootstrap unfriendly”. Nyní BS 
používám na každém projektu. 

Věnujte dostatečnou pozornost a péči Bootstrap variables a zvládnete to i vy.



NEVÝHODY BOOTSTRAPU, MÝTY NEBO FAKTA

2. OBSAHUJE ZBYTEČNÝ (NEPOTŘEBNÝ) KÓD

Toto tvrzení je správné za předpokladu, že Bootstrap vložíme celý.

Bootstrap je modulární. 

Je pouze na vývojáři co použije. Nepotřebné komponenty generující CSS i JS kód 
můžou být zcela vynechané.



Jak vypada CSS Bootstrapu uvnitř. Jak ho můžeme vložit do svého projektu. Jak ho vkládám já.



Všechny js soubory (komponenty) Příklad použití



NEVÝHODY BOOTSTRAPU, MÝTY NEBO FAKTA

2. OBSAHUJE ZBYTEČNÝ (NEPOTŘEBNÝ) KÓD - ZÁVĚR

Bootstrap umožňuje použití pouze toho co opravdu potřebujeme.  

Nepotřebný kód můžeme zcela eliminovat.



NEVÝHODY BOOTSTRAPU, MÝTY NEBO FAKTA

3. STYLIZACE JE V HTML KÓDU MÍSTO CSS

‣ nelze tento typ stylizace nazvat špatným. Je to 
jen jeden ze způsobu. 

‣ výhody: 
‣ konzistentní zápis a výsledný vzhled 
‣ rychlá a snadná responzivita  

‣ nevýhody: 
‣ obtížnější správa na více místech 
‣ občas nestačí a je potřeba doplnit o vlastní css 

‣ otázkou zvyku autora kódu



NEVÝHODY BOOTSTRAPU, MÝTY NEBO FAKTA

3. STYLIZACE JE V HTML KÓDU MÍSTO CSS - ZÁVĚR

Co mi tento způsob stylizace přinesl: 

‣ konzistence webu (mezery, typografie, velikosti elementů, barvy apod) 

‣ mnohem menší velikost vlastních css komponent (do 20-30 řádků) 

‣ velmi snadná úprava jednotlivých části v souladu s designem celého projektu



NEVÝHODY BOOTSTRAPU, MÝTY NEBO FAKTA

4. EXISTENCE JINÝCH NEBO VLASTNÍCH FRAMEWORKŮ

Jiné frameworky: 

‣ Material design 

‣ Foundation 

‣ …. a další 

Jiné frameworky jsem nezkoušel, 
nemohu porovnat.

Vlastní frameworky: 

‣ Můžou být: 

‣ framework jednotlivce 

‣ firemní framework 

‣ Nevýhody: 

‣ časově náročná údržba 

‣ rozvoj na vlastní náklady 

‣ finální web je často fixován na autora 
frameworku



NEVÝHODY BOOTSTRAPU, MÝTY NEBO FAKTA

4. EXISTENCE JINÝCH NEBO VLASTNÍCH FRAMEWORKŮ - ZÁVĚR

‣ Je lepší použít open-source framework, než práci uzavřené skupiny nebo 
jednotlivce. Nefixujete se na autora kódu. 

‣ Jiné frameworky nejsou lepší nebo horší, ale Bootstrap je nejpopulárnější. 
Tudíž je snadnější sehnat vývojáře a vyplatí se ho naučit. 



NEVÝHODY BOOTSTRAPU, MÝTY NEBO FAKTA

5. ZÁVISLOST NA JQUERY

‣ verze 4 je závislá na jQuery 

‣ ve verzi 5 závislost na jQuery zrušená 

‣ existující knihovny: 

‣ Bootstrap native 

‣ Reactstrap 

‣ BootstrapVue



NEVÝHODY BOOTSTRAPU, MÝTY NEBO FAKTA

6. NEZAŘAZENÉ

‣ použití Bootstrapu není vždy nejefektivnější - microsite 

‣ grid v bootstrapu v 70% neumožňuje to co bych potřeboval - grid je všemocný 

‣ nikdy jsem nepotřeboval - bez komentáře



NEVÝHODY BOOTSTRAPU, MÝTY NEBO FAKTA

SHRNUTÍ

nevýhoda

ohnutí do grafického designu mýtus

obsahuje zbytečný kód mýtus

stylizace v html je to o zvyku

existence jiných frameworků -

závislost na jQuery možná nevýhoda, ale řešitelná



CO SI  
DNES ODNÉST?



CO SI DNES ODNÉST?

SHRNUTÍ

‣ neodsuzujte technologii nebo produkt bez vlastní zkušenosti 

‣ dávejte přednost již existující - napsané komponentě, před vlastním kódem 

‣ používejte to, co používá tisíce dalších 

‣ Bootstrap je super, dejte mu šanci



DĚKUJI  
ZA POZORNOST

html-factory.cz - Vitalij Petráš

http://www.html-factory.cz

