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Anotace 

Bakalářská práce se zabývá tvorbou webové aplikace prostřednictvím redakčního systému 

WordPress. Cílem této práce je vytvoření jednoduchého a přehledného návodu nejen pro 

pokročilé uživatele, ale především pro ty začínající. Teoretická část práce popisuje, co je to 

CMS, základní rozdělení CMS, výhody těchto systémů a posléze samotný redakční systém 

WordPress. V práci jsou následně shrnuty jednotlivé kroky potřebné k úspěšnému 

vytvoření webové aplikace a také ukázka a popis této webové aplikace. 

Klíčová slova: CMS, WordPress, redakční systém, webová aplikace 

 

Summary 

Bachelor thesis deals with creating of web applications by CMS WordPress. The purpose 

of this work is to create a simple and clear manual not only for advanced users, but 

especially for the beginners. The theoretical part describes what CMS is, basic 

dismemberment of CMS, the benefits of these systems and then CMS WordPress itself. 

Then the singles steps required for successful creation of web application are summarized 

and also an example and description of this web application. 

Keywords: CMS, WordPress, web application 
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1 Úvod 

V dnešní době jsou kvalitní a přehledné webové stránky základem úspěchu/neúspěchu 

podnikatelských subjektů v daném konkurenčním prostředí. Na základě webových stránek, 

získává uživatel základní a mnohdy rozhodující informace o dané společnosti a službách či 

produktech, které nabízí. Dalo by se říci, že osoba, která nemá profil na sociální síti nebo 

například firma, která nevlastní webové stránky v podstatě neexistuje. 

Díky novým a moderním aplikacím již není tvorba a správa webových stránek ničím 

složitým. Takovéto systémy se nazývají CMS (Content Management System), neboli 

systém pro správu obsahu. Pomocí těchto aplikací nemusí mít tvůrce a administrátor 

stránek rozsáhlé zkušenosti s programováním a úpravou webových stránek.  

Bakalářská práci si klade za cíl poměrně jednoduchou a přehlednou tvorbou přiblížit a 

popsat, co to jsou CMS systémy a následně vytvořit jakýsi návod, který by byl užitečný a 

pomohl lidem, kteří by si chtěli vytvořit vlastní webové stránky, ale nemají zkušenosti jak 

s programováním, tak i s práci s CMS.  

Ačkoliv se v dnešní době na Internetu nachází nepřeberné množství informací je v mnoha 

případech těžké najít ty správné. Ani mně osobně, se zde nepodařilo najít ucelený návod 

v českém jazyce, jak si krok za krokem vytvořit své vlastní webové stránky v redakčním 

systému WordPress. 

Dalším motivem k vypracování této bakalářské práce, byla také potřeba vytvoření 

webových stránek pro jeden svatební salón, načež bych následně tyto stránky posléze i sám 

spravoval. Ideálním řešením se v tomto případě jevilo vytvořit webové stránky 

v redakčním systému WordPress.  

Hlavním cílem této práce, je tedy vytvoření podrobného návodu, dle kterého je i začínající 

uživatel schopen vytvořit a spravovat své vlastní webové stránky. 
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2 Popis CMS systémů 

Jak již bylo zmíněno v úvodu, zkratka CMS neboli „Content Management System“, 

v překladu znamená „Systém pro správu obsahu“. Jedná se o softwarový nástroj, který 

umožňuje uživateli vytvářet, editovat a publikovat zprávy na webu. Dříve byly CMS 

systémy využívány pro správu dokumentů a souborů, avšak v dnešní době jsou CMS 

systémy navrženy převážně pro tvorbu webů. 

Cílem CMS je poskytnout intuitivní uživatelské rozhraní pro tvorbu a úpravu webových 

stránek. Každý CMS poskytuje uživateli nástroj pro publikování na webu, který umožnuje 

jednomu nebo více uživatelům upravovat a aktualizovat obsah na webu. Část systému, 

která slouží k editaci obsahu, se nazývá CMA „Content Management Application“ 

v překladu „Aplikace pro správu obsahu“ a druhá část systému, která slouží k publikování 

obsahu, se nazývá CDA „Content Delivery Application“ volně přeloženo jako „Aplikace 

pro poskytnutí nebo doručení obsahu“. Tyto dvě složky systému jsou společně integrovány 

v CMS, za účelem zefektivnění procesu vývoje webu. [1] 

Produkty nesoucí označení CMS patří mezi průkopníky Web 2.0. „Termín Web 2.0 je 

ustálené označení pro etapu vývoje webu, v níž byl pevný obsah webových stránek 

nahrazen prostorem pro sdílení a společnou tvorbu obsahu.“ [12] Existují různé typy 

CMS, přičemž za nejvýznamnější lze považovat: 

 WMS = Web Management System, který je často označovaný jako redakční 

nebo publikační systém 

 DMS = Document Management System, který slouží pro správu dokumentů 

 LMS = Learning Management System, sloužící pro poskytování vzdělávacího 

obsahu 

 CPMS = Collaborative Project Management System, umožňující řízení týmů a 

projektů [2] 
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2.1 Výhody CMS 

Díky CMS přestává platit, že se o internetové stránky musí starat osoba s rozsáhlými 

znalostmi programování. „Při používání CMS tvoří obsah stránek editoři, kteří nemusí 

vědět vůbec nic o tom, jak se webové stránky vytváří. To samozřejmě velmi snižuje náklady 

na provoz webových stránek, ať už se jedná o osobní stránky, reklamní weby nebo rozsáhlé 

komunitní portály. CMS se uplatní všude tam, kde se obsah často mění, přidává ho více lidí 

nebo je požadována jeho pohodlná správa. Není problém rozlišit, co bude smět uživatel 

přidávat a co ne. Pro celkovou správu webových stránek stačí jen klasický internetový 

prohlížeč. Díky tomu lze provádět správu webu z jakéhokoli počítače, který má přístup k 

internetu. Web tak může být neustále udržovaný a aktualizovaný. 

Z pohledu vývojáře je CMS výhodný v tom, že samotný vývoj je s použitím šablon rychlejší 

a jednodušší, než kdyby měl web tvořit od nuly. Navíc se často jedná o snadno rozšiřitelný 

software a výrobci CMS drží krok s vývojem nových technologií. Mezi nejznámější open 

source (označení softwaru s otevřeným kódem - to znamená, že je zdarma dostupný 

každému, kdo o něj má zájem) CMS systémy patří Wordpress, Joomla a Drupal.“ [3] 

2.2 WordPress 

WordPress je svobodný open source redakční publikační systém napsaný v PHP a MySQL. 

Je vyvíjen pod licencí GNU GPL (GNU General Public Licence) a je silně podporován 

společností Automattic, jejíž vývojáři se WordPressu věnují. WordPress je oficiálním 

nástupcem systému b2/cafelog a má širokou uživatelskou a vývojářskou komunitu. 

WordPress je používán dle jako CMS na více než patnácti procentech webových stránek na 

světě, překonává tak jednoznačně OpenSource CMS jako Joomla či Drupal, které se drží 

pod deseti procenty. 

WordPress od verze 3.0 umožňuje správu více webů pod jednou instalací, čímž zároveň 

nahrazuje WordPress MU. WordPress je schopen také vytvořit více webů na jednom 

serveru a databázi – pouze uložením souborů do různých podadresářů. V roce 2010 
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společnost za svůj bloggerský systém Wordpress.com získala v soutěži Křišťálová Lupa 7. 

místo v kategorii publikační platformy. [4]  
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3 Postup tvorby webové aplikace 

Tato kapitola se bude zabývat tvorbou webové aplikace pomocí redakčního systému 

WordPress, a tak shrnuje jednotlivé kroky vedoucí k dosažení tohoto cíle. 

3.1 Software 

Dříve než bude přikročeno k samotnému procesu, je potřeba mít k dispozici nezbytný 

software. K úspěšné instalaci redakčního systému WordPress a k vytvoření webové 

aplikace jsou potřeba tyto dva programy: 

1. FTP klient 

Jedná se o počítačový program, který dokáže komunikovat přes FTP (File Transfer 

Protocol) s FTP serverem a umožňuje uživateli nahrávání a úpravu souborů na serveru. 

Existuje mnoho takovýchto klientů, kde za nejrozšířenější lze považovat: 

 FilleZilla 

 Total Commander 

 WinSCP 

 aj. 

 

2. Webový prohlížeč 

Webový přihlížeč je program, který uživateli umožňuje prohlížení webových stránek. 

 Google Chrome 

 Internet Explorer  

 Mozzila Firefox 

 aj. 
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3.2 Webhosting  

Každý web potřebuje pro své fungování určitý prostor na internetu. Webhosting je služba, 

která poskytuje místo na serveru pro potřebné soubory k vytvoření a správě webu. Tato 

služba je zpoplatněna a její cena se liší na základě velikosti prostoru na serveru, počtu 

domén, poskytovateli, aj. Existuje i tzv. freehosting, který je nabízen zdarma a to výměnou 

za umístěnou reklamu na webových stránkách. Oproti placenému webhostingu je 

freehosting vhodný spíše pro menší projekty, blogy a osobní stránky. Pro bezproblémovou 

funkci redakčního systému WordPress je potřeba, aby námi zvolený webhosting 

podporoval: 

 PHP verze 5.2.4 nebo novější 

 MySQL verze 5.0 nebo novější [5] 

Poskytovatelů webhostingu existuje mnoho, mezi osvědčené a jedny z největších v České 

republice lze zařadit: 

 cesky-hosting.cz 

 wedos.cz 

 active24.cz 

 forpsi.com 

3.3 Doména 

Dalším krokem bude vytvoření internetové domény. Jedná se o URL (Uniform Resource 

Locator) adresu webových stránek například www.mojedomena.cz, kterou bude uživatel 

zadávat do internetového prohlížeče. Doména by měla jednoduše vystihovat zaměření 

webových stránek, v případě firmy jde o název firmy či produktu, název domény by měl 

být jednoslovný, maximálně dvouslovný tak, aby byl srozumitelný a jednoduše 

zapamatovatelný. 
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3.4 MySQL databáze 

Posledním krokem přípravy před samotnou instalací, bude tvorba MySQL databáze na  

webhostingu uživatele. 

„MySQL je zkratka z angl. My Structured Query Language = systém pro řízení databází. 

Do MySQL lze ukládat různá data (texty, obrázky atd.), s nimiž lze dále jednoduše 

pracovat (třídit, řadit, filtrovat apod.). Nejčastěji se MySQL používá ve spojení s jazykem 

PHP, které umožňuje přístup k uloženým datům. 

Každá databáze v MySQL obsahuje tabulky, každá tabulka má sloupce a řádky – v každém 

řádku jsou záznamy předem určeného typu.“ [6] 

Do této databáze se budou ukládat veškeré soubory a data redakčního systému a bez této 

databáze, není možné Wordpress nainstalovat. Vytvoření takovéto databáze není nic 

složitého. Uživatel se přihlásí do administrace svého webhostingu, najde možnost vytvořit 

MySQL databázi, zadá její název a databázi následně vytvoří.  

3.5 Stažení Wordpressu 

Na internetové stránce wordpress.org je ke stažení archiv ve formátu ZIP, se všemi 

potřebnými soubory k instalaci redakčního systému. 

 

Obrázek 1 Stažení WordPressu 
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3.6 Instalace WordPressu 

Pokud se uživatel řídil předchozím postupem, získal vše potřebné k tomu, aby WordPress 

nainstaloval a začal s tvorbou webových stránek. K dispozici má FTP klienta, stažený 

archív s WordPressem, webhosting, doménu a MySQL databázi. 

K samotné instalaci WordPressu budou potřeba následující údaje, které uživatel obdržel od 

poskytovatele webhostingu, nejčastěji formou emailu:  

1. Adresu webu (název domény) 

2. Adresu FTP serveru 

3. Uživatelské jméno pro FTP přístup 

4. Heslo pro FTP přístup 

5. Název MySQL datbáze 

6. Uživatelské jméno MySQL databáze 

7. Heslo MySQL databáze 

8. Adresu MySQL databáze (IP adresa anebo localhost) 

3.6.1 Upload souborů na webhosting 

 

Obrázek 2 FTP klient 
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Po spuštění FTP klienta, je nutné vyplnit políčka Host (naše doména), Username 

(uživatelské jméno pro FTP přístup), Password (heslo pro FTP přístup) a nakonec se 

přihlásit tlačítkem Quickconnect. 

 

 

Obrázek 3 FTP klient-připojení 

Po připojení dojde k načtení adresářů, které jsou umístěny na vzdáleném serveru. FTP 

klient je rozdělen na dvě části. V části levé jsou načteny adresáře umístěné na lokálním 

serveru (vlastní PC) a v části pravé, adresáře serveru vzdáleného (webhosting). Do 

automaticky vytvořeného adresáře umístěného na webhostigu, mající stejný název jako 

zřízená doména, je potřeba extrahovat soubory ze staženého archívu. 

3.6.2 Instalace WordPressu 

Po otevření internetového prohlížeče a zadání internetové adresy uživatele přivítá tato 

úvodní obrazovka, kde jsou zobrazeny základní informace. 
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Obrázek 4 Instalace WordPressu  

Stránka obsahuje informace, zmiňované v kapitole 3.6.  Po kliknutí na tlačítko pokračovat 

nás instalační průvodce přesune k dalšímu kroku, kde je potřeba již vyplnit některé údaje 

potřebné pro propojení s databází. 

 

Obrázek 5 Instalace WordPressu  
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Zde je nutné vyplnit Název databáze, Uživatelské jméno k databázi a Heslo. Databázový 

server je obvykle localhost, ale pokud je k databázi adresa IP, je třeba ji zadat. Předponu 

tabulek není potřeba měnit, pokud nebude na webhostingu instalováno několik instalací 

WordPressu.  

 

Obrázek 6 Instalace WordPressu  

Po správném vyplnění všech požadovaných polí je nyní možné WordPress nainstalovat. 

 

Obrázek 7 Instalace WordPressu  

Posledním krokem je zadání Názvu webu a vytvoření administrátorského účtu. Uživatel 

volí Uživatelské jméno a Heslo. Dále zadá emailovou adresu, na kterou obdrží potvrzení o 

instalaci redakčního systému WordPress a rozhodne, zda zpřístupní web vyhledávačům. 
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Obrázek 8 Instalace WordPressu  

Hotovo! Jakmile objeví tato hláška, viz obrázek 8., instalace je úspěšně u konce. Web se 

nachází na adrese www.mojedomena.cz a administraci stránek je možné provádět skrze 

adresu www.mojedomena.cz/wp-admin. 

 

3.7 Tvorba webové aplikace 

Před samotnou tvorbou webové aplikace je nutné přihlášení do redakčního systému na 

adrese www.mojedomena.cz/wp-admin zadáním uživatelského jména a hesla použitého při 

instalaci WordPressu viz předchozí kapitola. 

 

Obrázek 9 Nástěnka 

http://www.mojedomena.cz/
http://www.mojedomena.cz/wp-admin
http://www.mojedomena.cz/wp-admin
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Uživatel se nyní nachází v jednoduchém uživatelském rozhraní redakčního systému 

Wordpress. Nalevo v horní liště je umístěn odkaz na vytvořené stránky, stav aktualizací, 

komentáře ke schválení a tlačítko pro rychlé akce, napravo pak uživatel, který je přihlášen 

do redakčního systému.  

V levé části obrazovky je sloupec s přehledným menu redakčního systému, které bude 

podrobněji popsáno v následujících kapitolách.  

3.7.1 Nastavení stránky 

Důležitým krokem při tvorbě webové stránky, je její základní nastavení.  

 

Obrázek 10 Základní nastavení 

V záložce Nastavení, lze měnit obecné nastavení stránky. Název webu, se může shodovat 

s adresou stránek a Popis webu, kde může uživatel vyplnit například motto společnosti. 

Veškeré provedené změny následně uložíme tlačítkem Uložit změny na konci stránky. 

 

Obrázek 11 Nastavení zobrazení 
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V této záložce lze provést i mnoho dalších užitečných nastavení, jako např. vlastnosti 

zobrazování, kde uživatel volí, zda mohou vyhledávače indexovat obsah webových 

stránek. To znamená, že stránky budou viditelné pro uživatele, který nezná například 

přesnou webovou adresu a vyhledává stránky například pomocí klíčových slov. 

 

Obrázek 12 Trvalé odkazy 

Velmi důležitým nastavením, je nastavení trvalých odkazů. WordPress má přednastaveny 

odkazy ve tvaru www.nasedomena.cz/?p=123, toto zobrazení není pro uživatele moc 

přehledné. Nastavení je však možno změnit. Uživatel má na výběr z několika možností, 

včetně vlastní struktury odkazu. Pro přehlednost je, dle mého názoru, nejlepší volbou 

Název příspěvku. V případě tohoto nastavení by odkazy vypadaly takto 

www.nasedomena.cz/o-nas/. Oproti původnímu nastavení, je uživatel schopen vyčíst 

z odkazu, na jakou stránku odkazuje popřípadě si odkaz jednoduše zapamatovat. 

„Trvalé odkazy se realizují pomocí modulu mod_rewrite, zápis direktiv je pak zapisován 

do konfiguračního souboru .htaccess. Možnost jeho vytvoření musí být povolena správcem 

serveru (vašim poskytovatelem webhostingu)…“ [10] 

Zjednodušeně to znamená že, aby tyto odkazy fungovali, uživatel musí v nastavení 

webhostingu povolit soubor .htaccess, anebo kontaktovat poskytovatele webhostingu.  

„Soubor .htaccess je zvláštní textový soubor určený k tomu, aby si autor stránek (tedy ten, 

kdo na server normálně jen kopíruje stránky) mohl sám upravit některé vlastnosti serveru 

bez toho, aby o to žádal správce. Soubor .htaccess může fungovat na serveru Apache 

(Apache dnes běží na většině webových serverů).“ [8] 

http://www.nasedomena.cz/?p=123
http://www.nasedomena.cz/o-nas/
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3.7.2 Vzhled 

Dalším krokem při vytváření webové aplikace je tvorba vzhledu stránky, k tomu nám může 

pomoci správná volba šablony. Pro WordPress existuje obrovské množství šablon, z toho 

důvodu může být někdy obtížné vybrat tu správnou, jelikož ne všechny šablony jsou stejné 

a nabízí stejné funkce. Existují šablony volně dostupné, šablony placené, šablony určené 

pro určitý typ aplikace např. blog, e-shop aj. 

Pro webovou aplikaci, kterou jsem se rozhodl vytvořit v rámci této bakalářské práce, 

příklad uvádím v kapitole 4., jsem si vybral responzivní šablonu, která je volně ke stažení 

s názvem Mantra.  

Samotná instalace šablony není nikterak složitou záležitosti a vše je velice intuitivní. 

 

Obrázek 13 Šablony 

Na záložce Vzhled - Šablony je zobrazen přehled předinstalovaných šablon WordPressem. 

Tlačítkem Instalovat se uživatel dostane do nabídky dalších šablon. 
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Obrázek 14 Výběr šablony 

Do kolonky Hledat šablony… uživatel zadá buď název šablony (v tomto případě Mantra), 

anebo má možnost šablony vyhledávat dle kategorií, pokud nezná přesný název. 

 

Obrázek 15 Instalace šablony 

Instalace vybrané šablony proběhne po stisku tlačítka Instalovat. 

 

Obrázek 16 Aktivace šablony 
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Nakonec je nutné šablonu aktivovat.  

 

Obrázek 17 Zkušební stránka 

Šablona je aktivovaná a webové stránky mohou nyní vypadat například tak, jak je 

zobrazeno na obrázku 17. 

Přizpůsobení šablony 

Z předchozího obrázku je zřejmé, že stránky nyní nevypadají příliš přehledně. Jedná se 

však pouze o přednastavený vzhled šablony, který se dá dále upravovat a měnit dle libosti 

uživatele. 

Šablona Mantra má své vlastní nastavení a také své vlastní menu, které slouží 

k jednoduchému přizpůsobení vzhledu šablony, bez nutnosti zásahu do kódu. To je pro 

uživatele obrovskou výhodou. 

Toto Menu se nachází na záložce Vzhled - Mantra settings. 
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Obrázek 18 Mantra settings 

Prvním krokem bude nastavení celkového vzhledu stránky na záložce Nastavení vzhledu. 

 

Obrázek 19 Nastavení vzhledu 

V nastavení vzhledu uživatel volí rozložení stránky, rozměry a schopnost stránky reagovat, 

to znamená, že se vytvořená webová stránka dokáže přizpůsobit zařízení, na kterém je 

prohlížena (tablet, smartphone, notebook, PC, apod.), nebo rozlišení monitoru.  

Pro svou stránku jsem zvolil rozložení bez postranních panelů, rozměry absolutní a 

schopnost reakce jsem nechal zapnutou.  
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Obrázek 20 Nastavení záhlaví 

V nastavení záhlaví uživatel volí výšku, záhlaví stránky (logo, název a popis…), mezery, 

zaoblení rohu menu a nakonec má možnost nahrát faviconu.  

Favicon je ikona stránky, která se zobrazí v prohlížeči před internetovou adresou stránky. 

[9] 

 

Obrázek 21 Favicon Maanba  

 

Obrázek 22 Favicon HGF 
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Obrázek 23 Stránka prezentace 

Nejdůležitějším nastavením vzhledu šablony Mantra je nastavení Stránky prezentace. Tato 

stránka se zobrazí při vstupu na webové stránky, jedná se o úplně první dojem webových 

stránek.  

V prvním kroku uživatel volí, zda úvodní stránku vůbec chce, jestliže ano, nastaví vzhled 

posuvníku (rozměry, animaci, čas animace, pauzy a navigaci). 

 

Obrázek 24 Nastavení posuvníku 
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Dále nastaví samotný posuvník. Volí, zda chce vytvořit vlastní slider, anebo použít např. 

poslední snímky, které byly přidány na stránku. V případě, že uživatel zvolí vlastní slider, 

můžeme nahrát až 5 vlastních snímků a přidat k nim Název, Text a dokonce i odkaz. 

 

Obrázek 25 Nastavení sloupců 

Posledním nastavením stránky prezentace jsou sloupce, které se budou zobrazovat pod 

sliderem a doplňky. Každý sloupec může obsahovat obrázek, odkaz, název a text. 

Nastavení odkazů, je z hlediska funkčnosti stránky velmi důležité, zde uživatel zadává 

odkazy na následně vytvořené stránky. Dále pak uživatel nastavuje text úvodní stránky a 

pole, které se na úvodní stránce zobrazí. 

 

Obrázek 26 Hlavní stránka 
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Po provedení předešlých kroků, mohou webové stránky vypadat například takto, viz 

obrázek 24. 

Další nastavení, které se týká vzhledu stránky, jsou nastavení textu a barev. 

3.7.3 Pluginy 

Pluginy rozšiřují a přidávají funkce redakčního systému WordPress. Uživatel má na výběr 

z obrovského množství těchto funkcí a pomocí pluginů může proměnit svou webovou 

aplikaci například v sociální sít. [11] 

Instalace a aktivace pluginů funguje na stejném principu jako instalace a aktivace šablony. 

 

Obrázek 27 Pluginy 

Na záložce Pluginy – Přehled pluginů, jsou zobrazeny aktuálně nainstalované pluginy. 

Pro vyhledávání a instalaci nových pluginů je nutné kliknout na tlačítko Instalace pluginů, 

obdobně jak tomu bylo v případě přidávání nových šablon. 

 

Obrázek 28 Instalace pluginů 
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Na této stránce do pole Hledat pluginy… uživatel vyplní název pluginu. Pro vytvoření 

stránky Kontakt budeme později potřebovat plugin s názvem Contact form 7, proto 

uvádím příklad instalace na tomto konkrétním pluginu. 

 

Obrázek 29 Aktivace pluginu 

Uživatel aktivuje plugin. 

 

Obrázek 30 Kontakt 

V Menu přibyla další položka Kontakt. Nastavení a použití pluginu bude podrobněji 

rozepsáno v následující kapitole. 

3.7.4 Stránky 

Po přizpůsobení a nastavení vzhledu stránek, může uživatel začít s tvorbou obsahu.  
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Obrázek 31 Stránky 

V Menu na záložce Stránky - Přehled stránek, jsou zobrazeny stránky, které již byly 

vytvořeny. Při instalaci WordPressu je automaticky vytvořena Zkušební stránka, která 

slouží pouze pro ukázku. Vlastní stránky se vytváří, tlačítkem Vytvořit stránku. 

 

Obrázek 32 Vytvořit novou stránku 

Tvorba stránek je zcela individuální záležitostí, záleží, zda se bude jednat o firemní nebo 

osobní stránky, blog či portfolio atd. Vytvoření nové stránky je velmi jednoduché. Uživatel 

zadá název stránky (O nás, Nabízíme, Kontakt, FAQ, aj.) a vytvoří obsah stránky. Pro 

tvorbu obsahu je k dispozici Editor, který umožňuje vkládat a formátovat obsah běžným 

způsobem, anebo HTML Editor, který slouží pro tvorbu a editaci obsahu stránek pomocí 

HTML jazyka, tím nabízí uživateli mnohem více možností k přizpůsobení obsahu a 

vzhledu stránky.  
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Obrázek 33 Přehled stránek 

Pro ukázku vytvoření stránek, je uveden příklad na tvorbě stránky Kontakt.  

3.7.5 Stránka Kontakt 

Pokud uživatel vytváří firemní stránky, určitě bude firma na svých webových stránkách 

požadovat uvedení stránky Kontakt. Tato stránka by, dle mého názoru, měla být co 

nejpřehlednější a nabízet kompletní informace o tom, kde firma sídlí (adresa, odkaz na 

mapě), jak ji mohu kontaktovat (email, telefon, sociální sítě aj.), kdy ji mohu kontaktovat, 

popřípadě navštívit (otevírací doba, konzultační hodiny aj.) a informace o firmě. 

Pro vytvoření takovéto stránky, bude potřeba plugin Contact Form 7, jehož instalace je 

uvedena v předchozí kapitole. Před použitím tohoto pluginu je nutné vytvořit kontaktní 

formulář, který následně uživatel použije při tvorbě stránky Kontakt. 

 

Obrázek 34 Kontaktní formulář 
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V menu na záložce Kontakt – Kontaktní formuláře, se uživateli zobrazí přehled 

kontaktních formulářů. Při instalaci je automaticky vytvořen Kontaktní formulář 1, který 

je možno buď upravit, anebo smazat a vytvořit nový. 

 

Obrázek 35 Tvorba kontaktního formuláře 

Při vytváření, nebo úpravě kontaktního formuláře, uživatel nastavuje jako první samotný 

formulář. Pomocí tlačítka Generovat kód, může přidávat další položky do formuláře 

(telefonní číslo, datum, nahrát soubor aj.).  

 

Obrázek 36 Nastavení emailu 

Dalším nastavením je nastavení emailu. Zde se nastavuje emailová adresa, kde budou 

doručeny veškeré emaily odeslané přes kontaktní formulář na stránce Kontakt a šablona 

emailu.  
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Obrázek 37 Nastavení zpráv 

Posledním nastavením, je nastavení oznamovacích zpráv, které se zobrazí návštěvníkovi 

stránek v případě, když správně nevyplnil příslušné pole formuláře, nebo naopak v případě, 

když byl email úspěšně odeslán.  

Po vytvoření kontaktního formuláře, může uživatel začít s vytvářením stránky Kontakt. 

Pro pohodlnější práci s editorem doporučuji dále nainstalovat plugin WP EDIT. Tento 

plugin rozšíří omezené možnosti editoru a vytváření obsahu stránky je následně mnohem 

pohodlnější. Instalace a nastavené jsou velmi jednoduchá, a proto není potřeba v rámci této 

práce chodit do detailů. 

 

Obrázek 38 Stránka Kontakt 

Prvním krokem bude tvorba tabulky, která zajistí přehledné rozložení stránky. Práce 

s tabulkou je stejná jako například v kancelářském balíčku Microsoft Office. 
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Obrázek 39 Stránka kontakt a obsah 

Do levého spodního rohu tabulky se vloží kontaktní formulář, který byl vytvořen 

v předchozím kroku. Pro vložení formuláře do stránky je nutné zkopírovat jeho shortcode, 

což je vlastně odkaz na tento formulář, a vložit ho do tabulky. Shortcode se nachází vedle 

kontaktního formuláře na záložce Kontakt. 

 

Obrázek 40 Shortcode 

Do pravého spodního rohu se vloží odkaz na mapu. Na stránkách https://maps.google.cz/, 

po zadání adresy, získá uživatel odkaz na mapu, který následně vloží do tabulky.  
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Obrázek 41 Mapa 

V pravém dolním rohu, získá odkaz na mapu se zadanou adresou. 

 

Obrázek 42 Vlastní mapa 

Nastaví velikost mapy a zkopíruje kód pro vložení. Na stránce Kontakt vloží tlačítkem 

Vložit/Upravit video tento kód do stránky.  
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Obrázek 43 Kód pro vložení 

V editoru bude stránka Kontakt následně vypadat zhruba takto, obrázek 42. 

 

Obrázek 44 Stránka kontakt - editor 

Provedené změny se uloží tlačítkem Aktualizovat. 
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Obrázek 45 Hotová stránka Kontakt 

Takhle následně vypadá stránka Kontakt. Na základě těchto postupů je uživatel schopen 

vytvořit jakoukoliv stránku.  

3.7.6 Menu 

Po vytvoření všech požadovaných stránek, přichází na řadu tvorba menu. Menu se vytváří 

na záložce Vzhled – Menu a slouží pro přehlednou navigaci mezi vytvořenými stránkami. 

 

Obrázek 46 Menu 

První krok při tvorbě menu, je zadat jeho libovolný název. Dále vybrat a přidat do menu 

vytvořené stránky. Posouváním položky nahoru a dolů uživatel volí pořadí stránek, a 

posunutím vpravo pak vytváří podkategorie. Posledním krokem je zvolit, kde se má menu 

zobrazovat, hlavní navigace nebo například navigace v zápatí aj.  
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Tímto způsobem se dá také vytvořit například menu odkazů, které bývá většinou umístěno 

v zápatí stránky, ve kterém jsou uvedeni partneři, sponzoři aj. 

3.7.7 Shrnutí 

Cílem této části bakalářské práce bylo názorně ilustrovat proces tvorby webové aplikace 

pomocí CMS systému WordPress. Jednotlivé kroky tak shrnují nezbytné úkony pro to, aby 

i úplný začátečník byl schopen vytvořit jednoduchou webovou stránku, kterou pak bude 

sám spravovat. 
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4 Ukázková webová aplikace 

Jelikož je vždy vhodné prezentovat postupy a některé úkony na reálném příkladu a 

aplikaci, byla pro potřeby bakalářské práce vytvořena aplikace vhodná pro firmy nabízející 

své služby, např. svatební salón.  

Tato kapitola bakalářské práce se tedy věnuje již praktické ukázce a dalším, pokročilejším 

nastavením námi vytvořené webové aplikace. K tomu, abychom se dostali až do této fáze, 

bylo potřeba respektovat předešlé postupy. 

Pro tvorbu ukázkové aplikace v rámci této bakalářské práce se mi naskytla možnost 

vytvořit webové stránky pro jeden svatební salón. Jedná se o salón, který se nachází 

v Karviné a na trhu působí již 23 let. Poskytuje komplexní svatební služby a nabízí velký 

výběr svatebních a společenských šatů, pánských obleků aj.  

 

Obrázek 47 Homepage 

Úvodní stránka webové aplikace, neboli Homepage, vytváří první dojem a udává vzhled 

celé webové aplikace. V tomto případě byla stránka vytvořena s pomocí šablony Mantra, 

viz dříve, a využívá jednoho posuvníku a čtyř sloupců.  

V dnešní době je trend vytvářet stránky v tomto stylu (designu). Takovéto stránky jsou 

poté pro uživatele daleko příjemnější a přehlednější. 
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Obrázek 48 O nás 

Stránka O nás podává základní informace o svatebním salónu, včetně služeb, které nabízí 

a portfolio značek.  

 

Obrázek 49 Nabízíme 

Stránka Nabízíme má za úkol poskytnout základní přehled sortimentem svatebního salónu. 

Tato stránka byla realizována pomocí pluginu Photo Gallery. Tento plugin je dostupný 

v placené, ale i v neplacené verzi, která je plně dostačující pro tvorbu takovéto stránky. 

Abychom dosáhli stejného výsledku jako na obrázku 49. je nutné vytvořit si za 

pomocí pluginu příslušné galerie. 
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Obrázek 50 Galerie 

Tlačítkem Add New vytvoříme galerii, kterou je nutné pojmenovat a tlačítkem Add 

Preview Image nahrát obrázek, který bude sloužit jako náhled galerie. Následně tlačítkem 

Add Images nahrajeme příslušné fotografie. Nyní je nutné vytvořit album, které bude 

obsahovat dříve vytvořené galerie. Na záložce Photo Gallery-Albums vytvoříme stejným 

způsobem, jako jsme v předešlém kroku vytvářeli galerii, album. Toto album je následně 

také nutné pojmenovat a tlačítkem Add Galleries přiřadit dříve vytvořené galerie, viz 

obrázek 51. 

 

Obrázek 51 Album 

Nyní zbývá pouze album umístit na stránky a to tlačítkem Insert photo gallery, který se 

po instalaci pluginu automaticky zobrazí v editoru stránky. 

 

Obrázek 52 Insert photo gallery 
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Po kliknutí na tlačítko vybereme, které album chceme na stránku umístit a vybereme si 

vzhled naši foto galerie. Nastavíme si velikost náhledových obrázku, také uspořádání alb, 

vzhled a velikost lightboxu aj. 

 

Obrázek 53 Nastavení galerie 

 

Obrázek 54 Galerie 

Na obrázku 54 je zobrazeno rozložení jednotlivých fotografii v galerii a na obrázku 55 je 

zobrazen jeden z možných vzhledů lightboxu pro prohlížení jednotlivých fotografií. 
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Obrázek 55 Lightbox 

 

Obrázek 56 Kontakt 

Na obrázku 49. je ukázka konkrétní stránky Kontakt. Kompletní postup pro vytvoření této 

stránky je uveden v kapitole 3.7.5 Stránka Kontakt. 
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Obrázek 57 F.A.Q. 

V této části bakalářské práce byly uvedeny již konkrétní přístupy k tomu, aby naše webové 

stránky byly dotaženy téměř k dokonalosti. Na skutečném případu jsou poté tyto kroky 

ilustrovány a vysvětleny.  
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5 Závěr  

Teoretická část bakalářské práce se zaměřuje na popis a rozdělení systémů CMS, jsou zde 

uvedeny výhody těchto systémů a následně popisuje konkrétní redakční systém - 

Wordpress.  

V praktické části je zpracován podrobný návod vedoucí k vytvoření webové aplikace 

v redakčním systému WordPress, doplněný ukázkami z praxe.  Prezentovaný postup je 

zejména vhodný pro začínající uživatele, neboť objasňuje základní terminologii a popisuje 

tvorbu webu až od úplného začátku, kdy je potřeba nejprve založit vlastní doménu, 

webhosting atp. Dále zde nalezneme ukázku konkrétní webové aplikace vytvořenou na 

základě uvedeného návodu.  

Hlavním přínosem této bakalářské práce je, z mého pohledu, zpracování komplexního a 

podrobného návodu toho, jak vytvořit webovou aplikaci prostřednictvím redakčního 

systému WordPress a zároveň, tvorba ukázkové webové aplikace, pro svatební salón 

v Karviné. Předpokládám, že díky této práci bude pro mnoho studentů a začínajících 

tvůrců webových stránek snadné a relativně příjemné vytvářet vlastní web. V dnešní době, 

kdy již není potřeba pro vývoj a následnou administraci webových stránek znát rozsáhle a 

náročné programovací skripty a jazyky, je vytváření ať již vlastních, či firemních 

webových stránek, daleko dostupnější pro širokou masu lidí. 

Bakalářská práce tak může sloužit jako doplněk ke stávajícím výukovým materiálům a 

napomoci tak studentům pochopit tuto problematiku a realizovat si své webové stránky.  



David Nesét: Tvorba webové aplikace v redakčním systému WordPress 

 

2015  40 

 

Seznam použité literatury: 

[1] CMS. Tech Terms [online]. 28. březen 2013 [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: 

<http://techterms.com/definition/cms>  

[2] CMS. Metodický portál [online]. 1. duben 2011 [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: 

<http://wiki.rvp.cz/Knihovna/1.Pedagogicky_lexikon/C/CMS> 

[3] Systém pro správu obsahu. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San 

Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Syst%C3%A9m_pro_spr%C3%A1vu_obsahu>  

[4] WordPress. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/WordPress>  

[5] Požadavky WordPress pro běh na web hostingu. WordPress-česká podpora 

[online]. 20. leden 2015 [cit. 2015-04-26]. Dostupné z: 

<http://www.cwordpress.cz/wordpress-manual/pozadavky-wordpress-pro-beh-

na-webhostingu.html> 

[6] Co je to databáze MySQL?. Artic Studio [online]. © 2011 [cit. 2015-04-26]. 

Dostupné z: <https://www.artic-studio.net/slovnicek-pojmu/databaze-mysql/> 

[7] WordPress.org [online]. 2015 [cit. 2015-04-26].  

Dostupné z: <https://cs.wordpress.org/>  

[8] Soubor .htcaccess. Jak psát web [online]. 16. prosinec 2014 [cit. 2015-04-26]. 

Dostupné z: <http://www.jakpsatweb.cz/server/htaccess.html>  

[9] Ikona stránky. Jak psát web [online]. 16. prosinec 2014 [cit. 2015-04-26].  

Dostupné z: <http://www.jakpsatweb.cz/favicon.html>  

[10] KUDLÁČEK, Lubomír. WordPress: podrobný průvodce tvorbou a správou 

webů. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 261 s. ISBN 978-80-251-2734-6. 

[11] MCNULTY, Scott. WordPress: efektivní publikování na webu. Vyd. 1. Brno: 

Zoner Press, 2009, 256 s. Encyklopedie webdesignera. ISBN 978-80-7413-

042-7. 

[12] Web 2.0. In: Wikipedia: the free encyclopedia [online]. San Francisco (CA): 

Wikimedia Foundation, 2001- [cit. 2015-04-29]. Dostupné z: 

<http://cs.wikipedia.org/wiki/Web_2.0>  



David Nesét: Tvorba webové aplikace v redakčním systému WordPress 

 

2015  41 

 

Seznam obrázků 

Obrázek 1 Stažení WordPressu .............................................................................................. 7 

Obrázek 2 FTP klient ............................................................................................................. 8 

Obrázek 3 FTP klient-připojení ............................................................................................. 9 

Obrázek 4 Instalace WordPressu ......................................................................................... 10 

Obrázek 5 Instalace WordPressu ......................................................................................... 10 

Obrázek 6 Instalace WordPressu ......................................................................................... 11 

Obrázek 7 Instalace WordPressu ......................................................................................... 11 

Obrázek 8 Instalace WordPressu ......................................................................................... 12 

Obrázek 9 Nástěnka ............................................................................................................. 12 

Obrázek 10 Základní nastavení ............................................................................................ 13 

Obrázek 11 Nastavení zobrazení ......................................................................................... 13 

Obrázek 12 Trvalé odkazy ................................................................................................... 14 

Obrázek 13 Šablony ............................................................................................................. 15 

Obrázek 14 Výběr šablony .................................................................................................. 16 

Obrázek 15 Instalace šablony .............................................................................................. 16 

Obrázek 16 Aktivace šablony .............................................................................................. 16 

Obrázek 17 Zkušební stránka .............................................................................................. 17 

Obrázek 18 Mantra settings ................................................................................................. 18 

Obrázek 19 Nastavení vzhledu ............................................................................................ 18 

Obrázek 20 Nastavení záhlaví ............................................................................................. 19 

Obrázek 21 Favicon Maanba ............................................................................................... 19 

Obrázek 22 Favicon HGF .................................................................................................... 19 

Obrázek 23 Stránka prezentace ............................................................................................ 20 

Obrázek 24 Nastavení posuvníku ........................................................................................ 20 

Obrázek 25 Nastavení sloupců ............................................................................................ 21 

Obrázek 26 Hlavní stránka .................................................................................................. 21 

Obrázek 27 Pluginy ............................................................................................................. 22 

Obrázek 28 Instalace pluginů .............................................................................................. 22 

Obrázek 29 Aktivace pluginu .............................................................................................. 23 

Obrázek 30 Kontakt ............................................................................................................. 23 

Obrázek 31 Stránky ............................................................................................................. 24 

Obrázek 32 Vytvořit novou stránku ..................................................................................... 24 

Obrázek 33 Přehled stránek ................................................................................................. 25 



David Nesét: Tvorba webové aplikace v redakčním systému WordPress 

 

2015  42 

 

Obrázek 34 Kontaktní formulář ........................................................................................... 25 

Obrázek 35 Tvorba kontaktního formuláře ......................................................................... 26 

Obrázek 36 Nastavení emailu .............................................................................................. 26 

Obrázek 37 Nastavení zpráv ................................................................................................ 27 

Obrázek 38 Stránka Kontakt ................................................................................................ 27 

Obrázek 39 Stránka kontakt a obsah .................................................................................... 28 

Obrázek 40 Shortcode .......................................................................................................... 28 

Obrázek 41 Mapa ................................................................................................................. 29 

Obrázek 42 Vlastní mapa ..................................................................................................... 29 

Obrázek 43 Kód pro vložení ................................................................................................ 30 

Obrázek 44 Stránka kontakt - editor .................................................................................... 30 

Obrázek 45 Hotová stránka Kontakt .................................................................................... 31 

Obrázek 46 Menu ................................................................................................................. 31 

Obrázek 47 Homepage ......................................................................................................... 33 

Obrázek 48 O nás ................................................................................................................. 34 

Obrázek 49 Nabízíme .......................................................................................................... 34 

Obrázek 50 Galerie .............................................................................................................. 35 

Obrázek 51 Album ............................................................................................................... 35 

Obrázek 52 Insert photo gallery ........................................................................................... 35 

Obrázek 53 Nastavení galerie .............................................................................................. 36 

Obrázek 54 Galerie .............................................................................................................. 36 

Obrázek 55 Lightbox ........................................................................................................... 37 

Obrázek 56 Kontakt ............................................................................................................. 37 

Obrázek 57 F.A.Q. ............................................................................................................... 38 

 


