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Kateřina Steidlová – Jak si udělat web ve Wordpressu – pro laiky 

JAK SI UDĚLAT WEB VE WORDPRESSU – PRO LAIKY 

Pro získání webové stránky s vlastní doménou nepotřebujete ani moc peněz, ani znalosti 

programování. Napište si svůj vlastní web levně a jednoduše v redakčním systému WordPress. 
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informace jsou pouze doporučením a vyjádřením mého názoru k této tématice. Děkuji za pochopení a respektování tohoto 

sdělení. 
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Protože je tento eBook velmi obsáhlý, rozdělila jsem ho na čtyři velké části: 

 

Část 1. Začínáme …………………………………………………………………………………………………7 

Část 2. Obsah webu…………………………………………………………………………………………….21 

Část 3. Vzhled webu…………………………………………………………………………………………….59 

Část 4. Další nezbytnosti + bonusy………………….……………………………………………………76 
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Jak návod používat? 

Nejprve začněte částí 1. – tam najdete úplný začátek – slovník pojmů, postup jak si koupit doménu a 

hosting, jak instalovat šablonu, atd. – po realizaci této části budete připraveni na psaní samotného 

obsahu a vzhledové úpravy webu. 

Po části 1. si vyberte – zda chcete začít vytvářením obsahu, nebo nastavování vzhledu webu – 

v těchto dvou částech se některé kapitoly prolínají, tzn., že je v celém návodu najdete dvakrát 

(například tvorbu menu). Je to z důvodu většího pohodlí pro Vás – abyste nemuseli přeskakovat 

kapitoly a měli všechno pěkně pohromadě   

Celý proces zakončete částí 4. – tam najdete tipy, co ještě udělat aby to bylo všechno v pořádku, co 

doplnit a udělat. Je to taková bonusová část – obsahuje zbytek veškerých informací, které od tvorbě 

webu ve WP aktuálně vím – až dojdete na konec, budete vědět všechno, co jsem věděla já v době psaní 

tohoto návodu  

http://katerinasteidlova.cz/
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1 ČÁST -  ZAČÍNÁME 

1.1 CO JE WORDPRESS 
 

WordPress (dále WP) je tzv. redakční systém, tzn. systém pro správu obsahu - pro vytvoření webových stránek - a podle 

posledních statistik je využíván na 27% webových stránek na světě.  

  

Je uživatelsky velice příznivý i bez znalostí programování.  

 

Ve WordPress se naučí psát i běžný uživatel PC. (já jsem toho příkladem ) 

 

Více na: https://cs.wordpress.org/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://katerinasteidlova.cz/
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1.2 SLOVNÍK POJMŮ 
 

Když jsem se seznamovala s tím, co obnáší napsat si svůj web, na první překážku jsem narazila ihned – velké množství pojmů, 

kterými se to v WP skupinách a článcích jen hemží a o kterých jsem neměla ani tušení, co znamenají.  

 

Zde jsem Vám vypsala ty nejčastější: 

 Administrace webu – ve WP je dvojitá – je to místo, odkud svůj web píšete 
 

 

 Doména - či URL adresa je název webu, tzn. to, co máte za předponou www. či http://. a před koncovkou (.cz, .com, .eu, …) 
Takže když se bavíme o VLASTNÍ DOMÉNĚ, znamená to, že si sami vyberete adresu, pod kterou lidé najdou ten váš web. (např. 
www.vašejméno.cz) 

 
 

 IP adresa - je skupina čísel, které jednoznačně identifikuje síťové zařízení v počítačové síti, která používá internetový protokol 
(IP). V prostředí internetu má každý server svou IP adresu, ke které se pak uživatele připojují, například za účelem otevření 
webové stránky.  
 

 Pluginy - stavební kameny, které si do svého webu instalujete a pomocí nich stavíte svůj web 

 

http://katerinasteidlova.cz/
http://www.vašejméno.cz/
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 Redakční systém – systém pro správu obsahu, který zjednodušuje tvorbu webu. Není potřeba nic programovat (tzv. HTML 
jazyk), tento systém se nainstaluje na webhosting, přihlásí se do něj svým přihlašovacím jménem a heslem a může se vkládat 
obsah svého webu. Píše se přes administraci, zejména pomocí pluginů. 

 

 SEO – klíčová slova, podle kterých lze váš web najít v běžných vyhledávačích (seznam, google, centrum…)  
 

 

 Shortcode – kód konkrétního úkonu, který chceme na webu mít. Jedná se o informace v hranatých závorkách. 
 

 

 Webhosting – placená služba, kterou si pronajímáte "vlastní místo na Internetu" pro provoz vlastních www stránek 
 

 
 

 Widgety – prostor na postranních částech webu – pravé a levé okraje, a patička – místo pro odkazy, seznam článků, vyhledávací 
formuláře, kalendář, informace o vás, okna do sociálních sítí… a další a další 

 

 

 

 

 

 

 

http://katerinasteidlova.cz/
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1.3 DOMÉNA A WEBHOSTING 
 

 Registrace domény a webhostingu 1.3.1
 

 Registrace domény na  www.wedos.cz vás přijde na cca 350 Kč/rok a webhosting na cca 120 Kč/rok. Lze vychytat i různé 

akce, kdy vám např. odpustí těch 120 Kč a roční provoz vlastního webu tak máte za 350 Kč/rok   

 S registrací domény také získáte svůj webmail – e-mail s vaší doménou za zavináčem, což oceníte např. pokud plánujete 

internetový marketing  - automatizaci.  

Jak je možné, že jeden provozovatel domény a hostingu požaduje téměř 4 tis. za rok, a druhý 3 stovky? V čem se liší? 

 

Odpověď zní – liší se v náročnosti psaní webu.  

Např. na MIO web, či na Webnode si platíte šablonu, která je vizuální, pocitová a jednoduchá – tzn., že tady vám tvorba webu bude 

trvat jen zlomek toho, co na WP – jen se kliká a vkládá – ideální pro laiky, kteří si klidně ty 4 tisíce za rok zaplatí a web mají hotový 

přes noc.  

Kdežto na Wedos si zaplatíte doménu, webhosting a webmail, ale svůj web si vytvoříte sami, v redakčním systému WordPress 

 

http://katerinasteidlova.cz/
http://www.wedos.cz/
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1.3.1.1  Nákup vlastní domény 

 
Krok 1. Klikněte na https://hosting.wedos.com/cs/domeny.html 

 

Krok 2. Ověřte název domény, který jste si vymysleli (vaše jméno, firma, projekt..POZOR – název domény potom už nelze 

měnit) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Krok 3. Klikněte na Chci registrovat novou doménu a pokud jste se netrefili do akce doména a webhosting zdarma, tak si 

kupte i webhosting (Wedos Vás navede) 

Pomoct by vám také mohlo 

toto video: 

https://www.jakudelatweb.cz/ 

http://katerinasteidlova.cz/
https://hosting.wedos.com/cs/domeny.html
https://www.jakudelatweb.cz/
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Krok 4. Všechny e-maily, které vám o registraci domény přijdou, si pečlivě uschovejte (a že jich přijde..) Máte tam    

              přihlašovací údaje do administrace webu 

Krok 5. Zaplaťte požadovanou částku a čekejte, dokud Vás do dvé domény nepustí – někdy to může trvat dlouho, někdy je to  

              hned. Hotovo, právě jste si koupili svou vlastní doménu  

Pokud nemáte zmáklou angličtinu, 

budete potřebovat překladač  

Zkuste https://prekladacvetonline.cz/ 

 

Ale překládání vět berte s nadhledem…. 

Občas to přeloží opravdu zajímavě  

 

http://katerinasteidlova.cz/
https://prekladacvetonline.cz/
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 První seznámení s vaším  e-mailem a webem 1.3.2
 

Kudy do nového e-mailu? 

Krok 1. Klikněte na www.wedos.cz 

Krok 2. Přihlašte se (nahoře) – přihlašovací údaje jsou ve vašem emailu 

Krok 3. Klikněte na Zákaznická administrace 

Krok 4. Klikněte na Webhosting (krok 1.) – Webmail (krok 2.) – přihlašovací údaje máte v emailu 

 

http://katerinasteidlova.cz/
http://www.wedos.cz/
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Kudy do nového webu? 

Buď jednoduše: přímo přes odkaz, který vám přišel e-mailem.Přihlašte se přihlašovacími údaji v e-mailu. Buďte trpěliví, občas to  

                             trvá se zorientovat v údajích, které Vám Wedos poslal – co kam napsat a tak  

Nebo ručně:  do příkazového řádku napište celé zadání vaší domény (buď s předponou www., nebo http:// (je to rozdíl),  

                        s koncovkou .cz nebo .com – zkrátka to, co jste si zvolili a co vám přišlo e-mailem od Wedosu.) a za zadání vaší domény    

                        napište: /wp-admin.  
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