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Rámcový přehled obsahu kurzu Wordpress – pokračovací  kurz 

tandardní délka kurzu je jeden den (8 vyučovacích hodin). Výuka probíhá na počítačové učebně, 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 znalost Wordpressu na úrovni základního 
kurzu, dále základní znalosti HTML(CSS stylů, případně základní znalosti PHP. 

Kurs je rozdělen do bloků s následujícím přehledem probírané látky: 
 
• Tvorba vlastní domény a hostingu, instalace WordPressu 
• Stručné opakování z úvodního kurzu 
− Nastavení webu  
− Práce se stránkami 
− Tvorba a formátování textu 
• Pokročilá práce s bloky 
− Vícesloupcový text 
− Vodorovná čára, mezery mezi bloky 
− Obslužné bloky: tlačítka, ikony sociálních sítí  
− Seznamy příspěvků 
• Knihovna médií 
− Úprava a titulek obrázků 
− Galerie obrázků 
− Úvodní obrázek 
− Kombinace obrázku a textu 
− Nahrávání souborů na web 
• Tvorba vlastních bloků 
• Správa uživatelů 
− Tvorba dalších uživatelů 
− Nastavení úrovně práv 
− Tvorba uživatelů při přihlašování 
• Práce s pluginy 
− Pojem pluginu, výběr, instalace a aktivace pluginu 
− Aktualizace pluginů 
− Plugin pro tvorbu uživatelského formuláře 
• Tvorba vlastního kódu HTML 
− Zobrazení bloku v kódu HTML 
− Vložení a úprava vlastního kódu  
− Tvorba tabulky v kódu HTML 
• Tvorba vlastního systému souborů pomocí protokolu FTP 
− Tvorba složek 
− Kopírování obrázků a souborů 
− Tvorba odkazu na obrázky pomocí kódu 
− Tvorba odkazu na soubory pomocí kódu 
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• Využití vlastních stylů 
− Tvorba vlastních stylů CSS v rámci WordPressu 
− Použití stylů CSS pomocí editoru WordPressu a v kódu HTML 
− Příklady formátování stránek pomocí vlastních stylů 
 
• Provoz webu: zálohování, SEO 
• Tvorba vlastního pluginu s kódem PHP 
• Samostatná práce 
 
 
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. 
 


