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Rámcový přehled obsahu kurzu Wordpress – základní kurz 

tandardní délka kurzu je jeden den (8 vyučovacích hodin). Výuka probíhá na počítačové učebně, vždy od 
9:00 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: 
 

• Princip práce webu, pojem domény a hostingu 
• Vytvoření vlastního webu 
− Tvorba a kontrola vlastní domény 
− Objednání hostingu  
− Automatická instalace WordPressu 
• Spuštění a obsluha redakčního systému WordPress 
• Nastavení šablony 
− Pojem šablony, práce s výchozí šablonou 
− Seznam šablon, výběr a aktivace šablony 
− Hledání vhodné šablony a její instalace 
• Práce se stránkami 
− Tvorba nové stránky, publikování stránky 
− Seznam stránek, hledání stránky 
− Aktualizace stránky 
− Nastavení vlastností stránky 
− Stránka jako koncept, odstranění stránky 
• Nastavení webu 
− Výběr úvodní stránky 
− Nastavení charakteristik webu 
− Přizpůsobení vzhledu webu 
− Náhled a spuštění webu 
• Tvorba textu 
− Princip editoru Guttenberg, práce s bloky 
− Tvorba odstavců a nadpisů 
− Změna typu bloku 
− Tvorba seznamů 
− Kopírování textu z Wordu 
− Vložení speciálních znaků 
• Formátování 
− Úprava písma  
− Úprava odstavce 
− Úprava vzhledu stránky 
• Tvorba tabulek 
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• Práce s obrázky a soubory 
− Galerie médií, nahrání obrázku 
− Úprava obrázku 
− Vložení obrázku na stránku 
− Vložení videoklipu 
− Tvorba hypertextových odkazů, použití souborů PDF 
• Příspěvky a komentáře 
− Tvorba příspěvku 
− Práce s komentáři 
− Rozdělení příspěvků do rubrik 
− Přidělení štítků příspěvkům 
• Práce s nabídkou 
− Tvorba nové nabídky a její aktivace 
− Zařazení stránky a příspěvku do nabídky 
− Vytvoření další úrovně nabídek 
− Další typy odkazů v nabídce (jiný web, obrázek, rozbalovací položka) 
• Widgety 
• Samostatná práce – tvorba vlastních stránek podle zadání 
• 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. 
 


