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Krok za krokem jak vytvořit webovou 
stránku v redakčním systému 

WordPress. 

 

Tento podrobný návod na instalaci je sestaven krok po 
kroku na praktickém příkladu jak vytvořit webovou 
stránku postavenou na redakčním systému WordPress. 

Na internetu je spousty různých návodů jak WordPress 
nainstalovat, ale osobně jsem v každém něco postrádal. 

Z tohoto důvodu jsem tuto příručku pro vás vytvořil tak, 
aby instalaci zvládl i úplný začátečník. Návod navíc 
obsahuje základní manuál jak ve WordPressu pracovat. 

I nejúspěšnější používají WordPress! Za použití 
svobodného open source redakčního systému se 

nemusíte v žádném případě stydět! 
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Obsah: 

• Instalace 
• Nastavení 
• Přidávání příspěvků a stránek 
• Publikování 
• Pluginy 
• Doporučení 
• Odkazy 

 

Co je WordPress? 

WordPress je svobodný open source redakční 
systém vyvíjen pod licencí GNU GPL. Jedná se 
o redakční systém, pomocí kterého vytvoříte 
nejen blog či magazín, ale čím dál častěji je 
využíván i jako systém pro jednodušší 
webové stránky a webové prezentace. 

Jeho velkou výhodou je veliká komunita uživatelů na všech úrovních 
znalostí a vysoká technická podpora a to i v češtině. 

Požadavky pro instalaci aktuální verze 3.8. jsou PHP 5.2.4 a MySQL 5.0 

Základní vlastnosti WordPressu: 

• Dodržuje standardy XML, XHTML a CSS 
• Přehledná administrace 
• Nastavitelná struktura trvalých odkazů 
• Podpora pluginů (doplňků) 
• Podpora témat a velké možnosti vzhledu 
• Podkategorie a více kategorií pro příspěvek (štítky) 
• Podpora pro trackback a pingback 
• Typografický filtr pro formátování a styl textu 
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Instalace WordPressu 

Samotná instalace redakčního systému WordPress (dále jen WP) je 
velice jednoduchá. Instalace se dá zvládnout za pár minut. Ale jelikož je 
tento návod určen i pro úplné začátečníky projdeme přesně krok za 
krokem jak dosáhnout úspěšné instalace. Budeme zde ukazovat 
praktický příklad jak provést úspěšnou instalaci včetně všech 
podrobností a náhledových obrázků. 

Instalace se skládá z několika důležitých kroků, které se nedají nijak 
přeskočit a musí se tento postup dodržet. 

1. Stažení instalačního balíku WordPress 
2. Nahrání souborů na disk (webhosting) 
3. Spuštění instalace 
4. Nastavení systému 
5. Dokončení instalace 

Co ještě musíte udělat, než budete instalovat Wordpress? 

Je nutné vědět, kam budeme systém instalovat, na jakou doménu a kde 
máte vytvořenou svou databázi. Pro náš praktický příklad, jsem zvolil 
ověřeného poskytovatele, na kterém jsem již několik stránek na WP 
zprovoznil a to společnost WEDOS. Není to samozřejmě podmínkou. 
Postup i u jiných poskytovatelů se nebude nijak výrazně lišit a náš 
praktický příklad bude použitelný i tam. 

1. Založit webhosting 
2. Vytvořit doménu nebo subdoménu 
3. Vytvořit databázi 

 
Nutné informace pro instalaci, které během těchto tří kroků získáte, jsou 
přístupové údaje pomocí FTP, adresu databázového serveru, název 
databáze plus přístupové údaje k této databázi. 
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Založit webhosting 
 

V tomto kroku pokud jste ještě tak neučinili, musíte zřídit webový 
prostor pro vaše stránky tzv. webhosting. Po objednání této služby vám 
přijdou podklady pro zaplacení a po jejich uhrazení obdržíte veškeré 
údaje pro FTP přístup (přihlašovací údaje). 
 
Po zřízení webhostingu a přihlášení na FTP uvidíte následující 
adresářovou strukturu. Která se nesmí měnit. 
 

• session - úložiště PHP souborů s daty session 
• tmp - adresář pro různé dočasné soubory 
• www - adresář samotného webu, sem nahrávejte obsah vašich 

stránek 
• www/domains - adresář pro vytváření samostatného obsahu 

pro aliasy 
• www/subdom - adresář pro vytváření 

 
 
 

 
Vytvořit doménu nebo subdoménu 
 
 

Náš WP budeme instalovat na testovací subdoménu ebook.webitech.cz.  
 
Pro zprovoznění na novou doménu musíte nejprve tuto doménu 
objednat u svého poskytovatele služeb, nebo můžete instalovat na 
subdoménu tak jako v našem příkladu. 
 
Objednávku domény můžete udělat ve stejném kroku jako založení 
webhostingu. 
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Vytvořit databázi 
 

1. Máte doménu a webhostting a můžete přikročit k dalšímu bodu 
nutnému pro instalaci. Tímto bodem je vytvoření databáze. 

 
2. Přihlaste se do administrátorského rozhraní vašeho webhostingu 

(zákaznického centra) 
 

3. V příslušném webhostingu (sekci) přistupte na detail webhostingu 
kde se chystáte s instalací WP. 

 
4. Použijte funkci (odkaz), na vytvořeni nové MySQL databáze. 

 
5. Zadejte název databáze a potvrďte tlačítkem (vytvořit). 

 
6. Obratem nebo několika málo minut vám dorazí přihlašovací údaje 

k MySQL databázi. 
 
 

Poznámky: 
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Instalace 

 
Stažení instalačního balíku WordPress 
 

Stáhnout systém se dá skoro všude. Pro stažení doporučuji oficiální web 
WP, kde si stáhnete v češtině aktuální verzi. Můžete stáhnout i předchozí 
verze. 
 
http://cs.wordpress.org/ 
 
 

 
Náhled domovské stránky WordPressu v češtině. 

 
Stáhněte instalaci WP do vašeho počítače. Balíček má přibližně 6,5MB 
v komprimované formě .zip. 
 
 
 



 

 

Krok za krokem jak vytvořit webovou stránku v redakčním systému WordPress. 

 
7 

 

 
 
 

Pro přehlednou práci doporučuji vytvořit ve vašem počítači 
adresář, kam budete ukládat nejen instalaci, ale třeba 
v budoucnu i zálohy, pluginy, mediální soubory atd. 

 
 
Ve vašem adresáři rozbalte stažený instalační archiv. 

 
 

 
Náhled rozbalených souborů instalace WP. 
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Nahrání souborů na disk (webový prostor) 
 

Pro nahrání instalačních WP souborů budete potřebovat nějaký program 
(klienta) s možností FTP (File Transfer Protocol). Je jich celá řada jak 
komerčních tak zdarma. Osobně doporučuji FreeCommander nebo v 
Total Commander. 

Software pro nahrání souborů pomocí FTP. Program 
FreeCommander je dostupný zdarma a umožní vám 
připojení FTP, které budete pro instalaci redakčního 
systému určitě potřebovat. Výhodou programu je i jeho 
dostupnost v českém jazyce.  

Adresa domovské stránky programu: 

www.FreeCommander.com 

 

Nahrajte vaše instalační soubory na webové uložiště do správného 
adresáře nebo subdomény. Po kontrolu pročtěte informace u vašeho 
zřizovatele jak má uspořádanou strukturu adresářů. Při nesprávném 
nahrání souborů může dojít k nefunkčnosti (dostupnosti) instalace WP. 
Nejedná se o nic složitého, je to jako kopírování souborů např. 
z počítače na USB apod. 

Pokud se rozhodnete pro FreeCommander 
tak jako koncový disk zvolíte FTP, které 
musíte vyplnit tak jako na následujícím 
obrázku níže.  

Údaje pro připojení jste obdrželi po zřízení 
webhostingu do vaší emailové schránky, 
popřípadě je můžete hledat 
v administrátorské sekci svého 
webhostingu. 
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Nastavení FTP ve vašem klientu (FreeCommander). 

 

 

Údaje nutné ke správnému připojení FTP : 

� Název: Název vašeho připojení (libovolně) 
� Název serveru: informace z emailu k webhostingu 
� Uživatel: informace k webhostingu 
� Heslo: informace k webhostingu 
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Spuštění instalace WP 

Jste u tohoto bodu a všechny předešlé máte za sebou? Gratuluji. Jeden z 
důležitých bodů přípravy máte za sebou. Tento bod je často překážkou 
pro začátečníky při rozhodování zda se sami pustí do tvorby webové 
stránky. 

Můžete přistoupit k instalaci. Než začnete se samotnou instalací, 
doporučuji si to správně naplánovat. Nedělejte to na poslední chvíli. 

Samotná instalace je sice otázkou pár minut, ale vždy to nejde tak 
hladce. Obzvlášť pokud to děláte poprvé, nebo na nově zřízeném 
webhostingu. 

Zahajte instalaci: Ve vašem internetovém prohlížeči zadejte umístění 
instalace. (URL adresu webových stránek např. http://vasedomena.cz). 

WP automaticky zjistí, že se jedná o první přístup (spuštění) a zahájí 
automatickou instalaci (vytvoření nezbytného konfiguračního souboru 
wp-config.php). 

V případě že nemáte správné nasměrování webhostingu, použijte 
dočasnou URL adresu (naleznete v e-mailu o zřízení webhostingu). 

Pokud je vše v pořádku, zobrazí se následující text: 

Soubor wp-config.php bohužel nebyl nalezen. Pravděpodobně 
ještě nebyl ani vytvořen, což je však nezbytnou podmínkou pro 
zahájení instalace WordPressu. 

Potřebujete poradit? Prozkoumejte prosím nejdříve následující 
návod: Konfigurační soubor wp-config.php a jeho 
úpravy (anglicky). 



 

 

Krok za krokem jak vytvořit webovou stránku v redakčním systému WordPress. 

 
11 

 

Soubor wp-config.php můžete zkusit vytvořit přímo pomocí 
jednoduchého webového rozhraní, ale tento automatický způsob 
nemusí bohužel fungovat na každém hostingovém serveru. 
Nejspolehlivějším způsobem je tedy ruční vytvoření tohoto 
souboru. 

Pokračujte na tlačítko „Vytvořit konfigurační soubor“. 

 

Po vytvoření konfiguračního 
souboru bude zahájena instalace. 
Budete vyzvání ke kontrole všech potřebných údajů. Tyto údaje již 
známe z předchozích bodů přípravy instalace. 

� Název databáze 
� Uživatelské jméno k databázi 
� Heslo pro přístup k databázi 
� Databázový server 
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Upozornění: Pokud by automatické vytvoření konfiguračního 

souboru z nějakého důvodu selhalo, tak se přesto nemusíte 

ničeho obávat. Instalační skript se pouze snaží doplnit získané 

informace o databázi přímo do konfiguračního souboru. V 

případě nečekaných problémů můžete snadno otevřít soubor wp-

config-sample.php v textovém editoru, potřebné informace tam 

doplnit ručně a následně soubor uložit pod názvem wp-

config.php. 

 

Přistoupíme k dalšímu bodu instalace. Klikněte na „Pokračovat!“. 
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V tomto okamžiku musíte vyplnit požadované údaje, které zajistí 

propojení webové stránky (redakčního systému WP) s vaší databází. 

• Vyplňte údaje, které jste obdrželi při zřízení databáze: 
• Název databáze (to jak jste si ji pojmenovali) 
• Uživatelské jméno (jméno pro přihlášení) 
• Heslo (aktuální platné heslo k databázi) 
• Databázový server (viz. informace v emailu o přihlašovacích 

údajů k databázi.) 

• Předpona tabulek (wp_ - není nutné měnit, někdy je 
doporučováno zaměnit z důvodu zvýšení bezpečnosti). 
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Až budete mít předešlé kroky úspěšně vyplněný, můžete tyto údaje 

stisknutím tlačítka potvrdit. V případě že jste něco zadali špatně, budete 

upozorněni, že se nepodařilo navázat spojení s databází a můžete údaje 

zadat znovu. V následujícím kroku už budete vyzváni k nastavení 

základních údajů a informaci o webové stránce. (tyto údaje se dají po 

úspěšné instalaci změnit). 

 
 

Vyplněné údaje potvrdíte kliknutím na „Instalovat WordPress“ 
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Zobrazí se vám následující okno?  
 

 
 

Právě jste úspěšně nainstalovali WordPress. 
 

Práce však v tomto kroku nekončí, ale teprve začíná! 
 

Nyní můžete vstoupit jak na vaše webové stránky, tak do rozhraní 
pro administraci. Dále budeme pokračovat v nastavení a v úpravě 

vzhledu stránek, kterým se budeme věnovat v další kapitole. 
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Přihlášení do administrace je na webové adrese 

http://vasedomena.cz/wp-login.php 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Vzhled úvodní stránky WP v rozraní administrace po přihlášení. 



 

 

Krok za krokem jak vytvořit webovou stránku v redakčním systému WordPress. 

 
17 

 

 

Nastavení WordPressu 

V této části návodu se budeme věnovat jak 
nastavit WP. Budeme zde provádět základní 
nastavení pro správnou funkci redakčního 
systému. 

Nastavíme trvalé adresy článků a stránek, 
popisky, vzhled, komentáře atd. V tomto kroku je 
docela důležité vědět, o čem stránky budou, co 
budete publikovat a zhruba představu jak by měli 
vypadat vzhledově (neplatí tehdy, když se jedná o 
zkušební či testovací stránky apod.). 

Po přihlášení do administrace budete mít 
přístupnou rozbalovací nabídku tak jako zde vlevo 
na obrázku. 

V průběhu nastavení a instalace nějakých pluginů 
se může tato nabídka začít rozšiřovat o další 
nastavení a nabídky. 

 

 

Doporučení: 
 
Toto nastavení se dá měnit během provozu 
webových stránek i v budoucnu. Jediné co 
určitě doporučuji, je hned na začátku než 
budete vytvářet stránky a příspěvky, správně 
nastavit trvalé odkazy, které v budoucnu již 
zachovejte a nebudete do nich zasahovat. 
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Základní nastavení WP 

OBECNÉ 

Jako první nastavíme vlastnosti webové stránky. V postranním 
administrátorském panelu nalezneme v nastavení položku obecné. 

V obecném nastavení máme možnosti vyplnit: 

• Název webu 
• Popis webu 
• Instalace WordPressu (URL) 
• Úvodní stránka webu (URL) (Pokud chcete mít úvodní stránku 

svého webu umístěnou jinde, než je adresář s nainstalovaným 
WordPressem) 

• Emailová adresa (Tato emailová adresa bude použita pouze pro 
účely administrace WordPressu) 

• Členství (možnost registrace návštěvníků) 
• Výchozí úroveň nového uživatele 
• Časové pásmo 
• Formát data 
• Formát času 
• První den v týdnu 
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PUBLIKOVÁNÍ 

Nastavení pro publikování: 

• Formátování 
• Výchozí rubrika pro příspěvky 
• Výchozí formát příspěvků 
• Kliknout a publikovat 

ZOBRAZOVÁNÍ 

Nastavení zobrazování webu: 

• Na úvodní stránce zobrazit (co bude zobrazeno na úvodní 
stránce) 

• Na webu zobrazit maximálně (počet příspěvků) 
• V RSS zobrazit nejvíce (počet položek) 
• Položky v RSS zobrazovat jako (RSS zobrazovat jako celý text 

nebo několik úvodních vět) 
• Search Engine Visibility 

KOMENTÁŘE 

• Nastavení komentářů: 
• Základní nastavení (nastavení oznamování, možnost nastavení 

přidávání komentářů) 
• Další nastavení komentářů 
• Upozornit emailem (pokud někdo přidá komentář) 
• Před zobrazením komentáře na webu 
• Schvalování komentářů 
• Černá listina pro komentáře 
• Avataři 
• Zobrazování avatarů 
• Maximální hodnocení 
• Výchozí avatar (nastavení zobrazování avataru dle emailové 

adresy) 
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Mezi jednu z možností nastavení je volba Gravatar. 

Jde o online službu, kde si můžou uživatelé nastavit vlastní profil včetně 
vlastní fotografie. Tato služba je podporována nejen ve WordPressu a i 
v jiných službách. DOPORUČUJEME tuto volbu včetně vytvoření vlastního 
profilu. 

 

náhled do aplikace Gravatar (https://cs.gravatar.com/) 

MÉDIA 

Nastavení médií: 

• Velikost náhledu (šířka, výška - Oříznout náhled podle přesných 
rozměrů) 

• Střední velikost (střední velikost, maximální šířka, maximální 
výška) 

• Velký obrázek (velký obrázek, maximální šířka, maximální výška) 

• Nahrávání souborů (Ukládat nahrané soubory do podadresářů …) 

TRVALÉ ODKAZY 

Nastavení trvalých odkazů: 

• Výchozí (/?p=123) 
• Datum a název (/2014/01/17/nazev-prispevku/) 
• Rok, měsíc a název (/2014/01/nazev-prispevku/) 
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• Číselné (/archiv/123) 
• Název příspěvku (/nazev-prispevku/) 
• Vlastní struktura (volitelné) 

Doporučujeme změnit výchozí nastavení tak aby adresa obsahovala 
název příspěvku. 

Volitelné nastavení 

• Zkrácený název pro základní URL rubrik 
• Zkrácený název pro základní URL štítků 

Vzhled webové stránky 

V této záložce máme veškeré nastavení, co se týče zobrazení webu. 
Nastavovat zde můžeme jak samotnou šablonu stránky, widgety 
(postranní panel), menu, pozadí, záhlaví a editor. 

 

náhled do složky šablony 

Po samotné instalaci WP se automaticky nainstalují tři základní šablony 
webové stránky. Můžete si vybrat jednu z nich nebo nainstalovat další 
dle vlastního uvážení. U některých šablon může nastat problém 
s češtinou. 



 

 

Krok za krokem jak vytvořit webovou stránku v redakčním systému WordPress. 

 
22 

 

V databázi WP je počet šablon takový že určitě vyberete tu, která 
splňuje požadavky a představy pro vaší webovou stránku. V případě že 
nenaleznete, můžete využít tzv. premium šablon, nebo si nechat vytvořit 
vlastní. Ovšem toto vás už bude něco stát. 

  
 

  
 

jednoduchý příklad šablon pro využití 

 

Instalace šablon 

Ve složce šablony máte možnost nainstalovat další šablony. Pro 
snadnější vyhledávání máte předpřipraveného pomocníka, který vám 
pomůže se správným vyhledáváním dle zadaných parametrů a 
vlastností. 
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Po vyhledání dle zadaných parametrů, se zobrazí náhled šablon 
k použití. Můžete si nechat pod šablonu zobrazit náhled nebo 
podrobnější informace. 

Po výběru stačí kliknout na políčko instalovat a šablona bude do WP 
automaticky doinstalována. Tím že ji nainstalujete, tak ji přidáte pouze 
do seznamu šablon. K aktivaci bude nutný ještě jeden krok a to aktivace 
šablony. 

 

Náhled vyhledaných šablon 

 

 



 

 

Krok za krokem jak vytvořit webovou stránku v redakčním systému WordPress. 

 
24 

 

Také můžete využít EDITOR ŠABLON (pouze pro zkušené uživatele) 

 

Mezi další možnosti nastevní vzhledu patří nastavení menu, 
záhlaví, pozadí a widgtety. 

Tyto volby budou také hodně záležet na výběru šablony.  Každá 
šablona nemusí tyto parametry brát v úvahu na na zobrazení 
stránky nemusí mít vliv. Nicméně určitě tyto volby projděte a 
zvolte dle požadavků. 

Zmíním tu jen položku Widgety. S touto záložkou budete určitě 
pracovat. Pokud né hned na začátku tak v budoucnu určitě ano. 

Pomocí těchto nastvení – Widgetů určujete co se bude zobrazovat 
v postraních panelech na webové stránce. Vkládat můžete 
pouhým přetahováním myši do příslušných panelů. 

Možností použítí po instalaci jsou například archív, kalendář, 
menu, okno hledat, RSS, rubriky atd. V budoucnu se tento 
seznam může měnit s instalováním ruzných pluginů.  
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náhled složky Widgety 

 

Nové stránky a přidávání příspěvků 

Ještě než začnete publikovat a přidávat obsah na stránku je důležité 
nastavení vlastního profilu. To naleznate v pravo nahoře po přihlášení do 
administrace. 

 

Možnosti osobního nastavení: 
 

• Vizuální editor 
• Barevné schéma administrace 
• Klávesové zkratky 
• Panel nástrojů 
• Uživatelské jméno (jméno, příjmení, přezdívka) 
• Kontaktní informace atd. 
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složka nastevení profilu 

 

Teď jedeme na vytváření toho zásadního a to na tvorbu obsahu webu.  

Nové stránky a přidávání příspěvků ve WP je velice přehledně a 
jednoduše zpracováno. Přidávání příspěvků a stránek je skoro stejné. 
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Jak vytvořit příspěvek 

 

složka příspěvky (přehled příspěvků) 

 

Ve složce Příspěvky máte čtyři zákadní nabídky přehled příspěvků viz. 
obrázek nad textem, vyvořit příspěvek, rubriky a štítky. 

V přehledu příspěvků máte seznam všech příspěvků, kde můžete vidět 
jejich stav publikování či rozpracované koncepty atd. Z tohoto menu 
můžete upravovat , mazat a také přejít do vytvoření nového příspěvku. 

Nový příspěvek 

Po kliknutí na toto pole nebo na pole v postraním panelu vytvořit 
příspěvek můžete začít s vytvařením příspěvku. 
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pole pro editaci příspěvku 

Nejprve zadejte název příspěvku. V poli pro příspěvek už můžete začít 
editovat příspěvek. Můžete přepínat na Vizuální editor nebo na editor 
HTML (zdrojový kód). 

Práce v editoru je velice jednoduchá. Máte k dispozici základní funkce 
jako nastavení písma, zarovnání, vkládaní obrázků, vkládání URL odkazů 
atd. Pokud se vám nezobrazí úplná nabídka, aktivujte poslední ikonu 
vpravo pro rozšíření nabídky. Když vkládáte předpřipravené texty třeba 
z Wordu doporučuji požít vkládat přes ikonu s označením W. 

Dále máte možnost zařazení do rubrik a štítků dle kategorií. Po instalaci 
jsou tato pole prázdná. Při psaní článků dopručujeme postupně vytvářet 
dle kategorií a témat. 
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Publikování 

Samotné publikování přispěvku může mít různý stav. Můžete publikovat 
okamžitě. Můžete naplánovat datum a čas zveřejnění či nechat  
uloženou rozpracovanou verzi jako koncept. Také můžete využít volby 
Viditelnost, kdy můžete dle zadaných kriteríí nastavi například 
viditelnost pouze pod heslem atd. 

 

okno nastavení publikování 

Po vytvoření nového příspěvku mužete využít i horní lištu na webové 
stránce při přihlášení v poli AKCE. 
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Pluginy (doplňky pro WP) 

Jeden z důvodů proč je redakční systém WP tak oblíbený je proto, že má 
velikou podporu volitelných doplňků (pluginů), které ze základního 
systému udělají mocný nástroj na jedno kliknutí. 

Doplňky obsažené v dostupné databázi jsou snad na vše, co vás 
napadne. Samozřejmě že jsou některé i placené, ale ve většině případů 
určitě vystačíte s těmi, co jsou dostupné zdarma. 

Možnosti na WP jsou takřka neomezené. Můžete vytvořit e-shop, 
vytvářet formuláře, vytvářet fotogalerie, diskusní fóra, napojovat na 
sociální sítě, sledovat různé statistiky, zautomatizovat různé techniky 
SEO atd. 

Zkušení uživatelé mají mnoho dostupné dokumentace a podpory pro 
vytváření vlastní doplňků. 

Seznam pluginů naleznete ve složce PLUGINY. 

V tomto nastavení máte přehled všech nainstalovaných pluginů 
s informacemi zda jsou aktivní a naopak. Pro instalaci můžete opět 
vyhledávat v databázi WP. 

Po vyhledání můžete nechat zobrazit podrobné informace za jako na 
následujícím obrázku. 

 

Doporučení:   Používejte pouze ty, které mají 
smysl a plní svojí funkci. Při přílišném 
přehánění se stránky zpomalují a můžou 
vznikat problémy. 



 

 

Krok za krokem jak vytvořit webovou stránku v redakčním systému WordPress. 

 
31 

 

 

podrobné informace o pluginu 

 

Jaké pluginy by měl váš WP obsahovat? 

Tak na toto téma je velice težká odpověď. Zaleží k čemu je webová 
stránka určena a co je jejím cílem. Některé základní pluginy však 
doporučuji. 

Mezi první patří určitě plugin WP Super Cache 

Jedná se o doplněk, který výrazně urychlí načítání stránek a sníží 
zatížení serveru na straně poskytovatele webhostingu (něktří 
poskytovatelé toto i mají jako jedno z důležitých doporučení). 
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Mezi další pluginy, které by měl váš WP určitě obsahovat 
je plugin All in One SEO Pack, XML sitemap Google a 
Akismet. 

Výše zmíněné plginy jsou z důvodů SEO optimalizece, vytvoření mapy 
webu (soubor sitemap.xml) tak aby jste usnadnili práci vyhledávačům a 
něco proti spamu. 

Pluginů pro použítí na WP je moc a moc. Pro použití doporučuji využít 
webových stránk zabývajících se touto tematikou, kde najdete jejich 
popis a doporučení. 

Některé příklady základních oblíbených pluginů: 

Sociable, Contact Form 7, Breadcrumb NavXT, Lightbox, TinyMCE, 

NextGen gallery, Broken Link Checker, Revision Control, Similar Posts 

atd. 

 

 

Doporučení: Při výběru vhodného pluginu 
vždy dejte pozor, zda je aktuální pro danou 
verzi WordPressu. Informace je uvedena 
v základních informacích o pluginu. 
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Ostatní položky menu 

Mezi další volby o kterých tu nebyla řeč patří položka Media, Komentáře 
a Uživatelé. 

Položka Media vám umožňuje správu nahraných medií 
mezi které paří veškerý obsah jako jsou obrázky, přílohy, 
pdf, videa atd. 

V této položce můžete dokumenty jak organizovat 
(přidávat informace, popisky atd.), tak přidávat nové 
dokumety. Také zde zjistíte na jaké URL adrese jsou 
uloženy pro případné další použití. Nové dokumety 
mužete přidávat i z menu při vytváření stránky nebo 
příspěvku. 

 

Položka Komentáře umožňuje správu komentářů. Komentáře 
k jednotlivím příspěvkům pokud jsou povolené se řadí v tomto menu do 
přehledu který mužete třídit a spravovat. Mužete zde komentáře 
schvalovat, editovat případně označovat jako spam. Pokud nebudete mít 
aktivován plugin Akismet budete zde trávit hodně času mazáním spamu. 

 

Položka Uživatelé vám umožňuje správu registrovaných uživatelů. 
Můžte zde definovat jednotlivým uživatelům jejich práva pro publikování 
atd. 
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Doporučení: 

Tím že máte webovou stránku, ještě neznamená, 
že bude plnit svůj účel, pro který je stránka 
určena. 

Mám zde pro vás doporučení na praktický ebook, 
který popisuje jeden z ověřených postupů jak 
dnes uspět na internetu a vydělat peníze.  

Dalo by se říci, že se může jednat o další díl 
k této publikaci. 

Jak vytvořit webové stránky, 
které budou ziskové? 

 

 

 

 

 

http://cs.wordpress.org 
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Odkazy 

 

Užitečné odkazy: 

 

• Oficiální stránka českého WordPressu:  http://cs.wordpress.org/ 

• Web věnující se WordPressu:  http://www.separatista.net/ 

• Užitečný zdroj informací: http://webitech.cz 

• FTP klient zdarma FreeCommander: 
http://www.freecommander.com 

• Web věnující se WordPressu: http://www.cwordpress.cz/ 

• WordPress na Wikipedii:  http://cs.wikipedia.org/wiki/WordPress 

• Web věnující se WordPressu: 
http://kb.wedos.com/aplikace/wordpress.html 

• Web věnující se WordPressu: http://www.iwp.cz/ 

• Služba Gravatar: https://cs.gravatar.com/ 

 

 

Užitečných odkazů je daleko více. Internet je 
nekonečným zdrojem informací. Využijte internet jako 

zdroj informací při tvorbě Vaší webové stránky. 


