
Průvodce
Pro všechny začátečníky/ice, kteří chtějí webové stránky

Chci web!
Kde začít?



Pokud si chcete vytvořit webové stránky, budete se setkávat 
s různými pojmy. Zde pro Vás máme ty nejzákladnější:

Doména - Název adresy např. www.webdesignprozeny.cz

Wordpress - Redakční systém (CMS) , kterým spravujete
obsah webových stránek.  

Elementor - Nejlepší nástroj (page builder) na trhu pro 
tvorbu webových stránek.  

Plugin - Doplňkový modul, který přidává funkce do Wordpress.  

Webhosting - Prostor na webových stránkách, který si 
pronajímáte od poskytovatele.

Šablona - Přednastavená šablona vzhledu webu.
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Pojmy, které potřebujete znát

https://www.facebook.com/groups/webdesignprozeny/


Zaregistrujte si doménu
Nejznámější poskytovatelé: , , . Wedos Forpsi Onebit

Nainstalujte Wordpress
Zde jsou návody na instalaci Wordpress pro 3 nejznámější 
Webhostingy: ,  a . Wedos Forpsi Onebit

Nainstalujte Elementor
Nainstalujte si tento vychytaný nástroj na Váš Wordpress. 

Pronajměte si Webhosting
K doméně budete potřebovat Webhosting. 

Tip: Doporučujeme pronajmout u stejného poskytovatele, 
kde máte doménu. 

Tip: Přečtěte si něco o  a mrkněte na . Elementoru video

Kde začít?
Zde jsou kroky, které je potřeba udělat jako první:

webdesignprozeny.cz

https://www.facebook.com/groups/webdesignprozeny/
https://www.wedos.cz/?ap=dix958
https://www.forpsi.com/
https://www.onebit.cz/cz/
https://www.onehelp.cz/onebit/kb/cs/wordpress-instalace-na-klik
https://support.forpsi.com/kb/a4164/instalace-wordpress-pomoci-instalatoru-softaculous.aspx
https://help.wedos.cz/navody/webhosting/instalace-wp-z-vlastniho-balicku/
https://www.cooleb.cz/elementor-recenze-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=0-8i-MQkNUw


Identifikační údaje
Pokud podnikáte, vlastníte firmu a máte webové stránky je 
důležité na stránkách uvést vaše ID: Jméno, sídlo, IČO, DIČ. 

Obchodní podmínky
Pokud prodáváte cokoli koncovým uživatelům, musíte mít 
tento dokument na webových stránkách. 
Vzor obchodních podmínek můžete zakoupit např. . ZDE

Ochrana osobních údajů
GDPR se týká každého provozovatele webových stránek 
nebo e-shopu, který shromažďuje údaje fyzických osob, 
jako jsou například jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo 
či e-mail. Šablona ke stažení . ZDARMA ZDE

Zákonné náležitosti
Co potřebujete mít ze zákona na webových stránkách:
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https://www.facebook.com/groups/webdesignprozeny/
https://monikabakesova.cz/obchodni-podminky-vzory-ke-stazeni/
https://webdesignprozeny.cz/wp-content/uploads/2021/04/GDPR.pdf


1. Updraftplus
Automatické zálohování webových stránek a funkce obnova ze zálohy. 

3. Yoast SEO
Optimalizace pro vyhledávače. 

5. Polylang
S tímto pluginem můžete vytvořit vícejazyčný web. 

2. Wordfence
Zabezpečení webu proti spamu. 

4. Imagify
Komprimuje velikost obrázků. 

6. WP fastest cache
Zrychlí načítání webových stránek. 

Užitečné pluginy
Máme pro Vás nejlepší výběr pluginů pro Wordpress. Návod,
jak nainstalovat plugin do WP najdete ZDE.
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https://www.facebook.com/groups/webdesignprozeny/
https://cs.wordpress.org/plugins/updraftplus/
https://cs.wordpress.org/plugins/wordfence/
https://cs.wordpress.org/plugins/wordpress-seo/
https://cs.wordpress.org/plugins/imagify/
https://cs.wordpress.org/plugins/polylang/
https://cs.wordpress.org/plugins/wp-fastest-cache/
https://www.wplama.cz/3-zpusoby-jak-nainstalovat-wordpress-plugin/
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Tipy a vychytávky

Fotky a obrázky ZDARMA
Volně k použití na webové stránky: Unsplash,Pixabay, Pexels.

Užitečné články
Jak a kde tvořit grafiku na web | 10 vychytávek pro web.

Odstraňte pozadí
Online nástroj, který odstraní pozadí fotky/obrázku.

Generátor fontů
Jaké fonty se k sobě hodí? Zjistíte ZDE.

Kombinace barev
ZDE najdete inspiraci na barevné kombinace pro Váš web.

Sleva 50% na Webhosting
Objednejte si Webhosting No limit od Wedos a zadejte kód: 
WN2129QIDX

https://www.facebook.com/groups/webdesignprozeny/
https://unsplash.com/
https://pixabay.com/cs/
https://www.pexels.com/
https://www.cooleb.cz/jak-a-kde-tvorit-grafiku-pro-web/
https://www.cooleb.cz/10-vychytavek-ktere-by-na-vasem-webu-rozhodne-nemeli-chybet/
https://www.remove.bg/
https://fontjoy.com/
https://digitalsynopsis.com/design/color-palettes-schemes-combos-inspiration/
https://www.wedos.cz/?ap=dix958
Korky práce
Cross-Out



KÓD: CHCIWEB2021
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Kam dál?
Video kurz - Jak vytvořit web s Elementorem

Exkluzivní sleva na náš video kurz jen pro Vás! 
Stačí zkopírovat kód níže a vložit do platebního formuláře. 

UKAŽ KURZ

https://www.facebook.com/groups/webdesignprozeny/
https://webdesignprozeny.cz/
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