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Rámcový přehled obsahu kurzu Joomla! – základní kurz 

tandardní délka kurzu je jeden den (8 vyučovacích hodin). Výuka probíhá na počítačové učebně. Školení 
probíhají vždy od 8:00 do 16:00 hod. Každý posluchač má k dispozici samostatný počítač a obdrží 

zdarma kvalitní literaturu ke kurzu. Optimální počet posluchačů v kurzu je pět až osm. V průběhu kurzu je 
k dispozici občerstvení a během přestávek možnost volného přístupu na internet. 
1.  
2.  
3.  

Základním předpokladem k úspěšnému zvládnutí tohoto kurzu je alespoň mírně pokročilá znalost Windows, 
internetového prostředí a textových editorů.  
Kurz je vhodný pro začínající tvůrce webových stránek, grafiky, kteří chtějí rozšířit své znalosti a vytvářet 
kreativní webové stránky a v neposlední řadě pro programátory, kteří se chtějí dozvědět užitečné informace 
ohledně redakčních systémů. 
 

Kurs je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky: 

 

1. BLOK:_ 
 
• Seznámení s redakčním systémem Joomla! 
− Vhodné použití systému  
− Srovnání s konkurencí 
− Princip redakčního systému Joomla! 
• Stažení instalačního balíčku a všech potřebných částí 
• Instalace balíčku na lokální prostředí – Localhost 
− Instalace lokálního serveru Apache a databáze MySql 
− Instalace systému Joomla!  
− Nastavení databáze 
− Propojení databáze s projektem 
− Vytvoření profilu administrátor 
− Nastavení české lokalizace 
• Ukázka uživatelského a administračního rozhraní 
− Podrobné předvedení všech částí administračního rozhraní 
− Náhled a popis webového zobrazení 
• Změna a správa šablony 
− Úvod do používání šablon 
− Stažení vhodné šablony 
− Struktura webu a rozložení částí šablony 
− Instalace šablony do projektu 
− Administrace šablony 
• Základní nastavení systému a administrace 
− Možnosti systému 
− Nastavení jednotlivých částí systému 
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2. BLOK:_ 
• Tvorba kategorií 
− Význam kategorií 
− Možnosti kategorií 
− Řazení kategorií 
• Tvorba článků a řazení do kategorií 
− Vkládání textů 
− Vkládání předpřipravených obrázků 
− Tvorba tabulek 
− Propojení s MS Word 
− Grafické zpracování textů 
− Hlavní články 
− Řazení článků 
− Přidávání autora k článkům 
• Integrace a rozšíření pluginů 
− Popis k čemu se používají 
− Vylepšený editor  
− Pás fotografií 
− Kalendář  
• Tvorba Víceúrovňového menu  
− Řazení do kategorií a podkategorií 
− Konfigurace menu 
• Integrace projektu na web  
− Výběr vhodného webhostingu 
− Registrace domény 
− Kopírování přes FTP server 
− Propojení s databází 
• Zadání samostatné práce 
− Jako forma následného pokročilejšího samostudia 
− Pro zájemce o pokračovací kurz  možno uvedené řešit na pokračovacích školeních 
• Konzultace  s lektorem a diskuse 
 
 
Tato osnova obsahuje  rámcový přehled učiva kurzu. Neobsahuje podrobné položky základního charakteru, které se 
samozřejmě probírají také. Rozsah a podrobnost probírané látky budou upraveny dle schopností účastníků kurzu. Na 
přání účastníků kurzu jsme schopni celou osnovu upravit a kurz přizpůsobit  jejich konkrétním potřebám. 
 


