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1.) Neformátujte text
Proč? Součástí designu webové prezentace, za který jste zaplatili, je i typografické řešení (formát, barva písma,
velikost, zarovnání atd.) veškerého textu a nadpisů na Vašem webu. Vše je předem nastylováno, proto prosíme
pokud to není nezbytně nutné nepoužívejte při vkládání textu formátování:

Vámi vložený text si jednoduše při zachování uceleného designu stránky zformátujete tak, že jej označíte
a z rozbalovací nabídky mu vyberete formát:

Většinou si vystačíte s následujícími:
Odstavec

pro běžný text

Nadpis 1

pro hlavní nadpisy

Nadpis 2

pro podnadpisy

Nadpis 3

pro ještě menší podnadpisy

Můžete také použít tlačítko

pro tučný text nebo

Pokud chcete vytvořit seznam s odrážkami, použijte
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pro text psaný kurzívou.
pro číslovaný seznam pak
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2.) Nevkládejte texty zkopírované z Wordu nebo z internetu
Proč? Pokud oblíbeným Ctrl+C a Ctrl+V zkopírujete a vložíte text z textového editoru (typicky MS Word) nebo
z jiné internetové stránky takto vložený text se Vám špatně zobrazuje (je jiným písmem, jinou velikostí, zkrátka
špatně). Je to proto že je vložen s vlatními styly jinými než má Vaše webová stránka.
Řešení? Klikněte na
tímto se přepnete do režimu „vložit jako prostý text“ (ikonka pak zůstane žlutá).
Nyní můžete používat Ctrl+C dle libosti, a text by měl být vložen a poté zobrazen správně.

3.) Za odstavcem mám mezery a já je tam nechcu...
Proč? Kvůli přehlednosti a členění textu je typicky za odstavcem vložena mezera větší než mezi řádky.
Dva odstavce:
Jeden odstavec:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi tincidunt lectus et est aliquam
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Morbi tincidunt lectus et est aliquam
sit amet consectetur augue pretium. Pellentesque tempor aliquet justo eget vehicula. Sed eu
risus condimentum tellus lobortis fermentum pulvinar sit amet arcu. Donec quis purus nec
lacus blandit iaculis eu a est. Sed aliquet lectus eget libero mollis sagittis. Curabitur dignissim
consectetur leo, non ullamcorper turpis feugiat quis. Nullam in arcu justo. Ut laoreet tempor
libero sed varius. Aliquam facilisis, nisl non pretium aliquet, mauris sem volutpat leo, eget
semper quam arcu id odio. Morbi vitae nulla felis, quis placerat risus. In metus metus, ultrices
vel egestas rutrum, porttitor sodales lectus. Quisque iaculis, leo porttitor sagittis lobortis,
turpis tellus venenatis sapien, consequat scelerisque elit lacus egestas erat. Maecenas ac
libero ac lectus feugiat dapibus. Sed eu tincidunt mi. Nunc euismod ultricies ultricies. Class
aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. In hac
habitasse platea dictumst.

sit amet consectetur augue pretium. Pellentesque tempor aliquet justo eget vehicula. Sed eu
risus condimentum tellus lobortis fermentum pulvinar sit amet arcu. Donec quis purus nec
lacus blandit iaculis eu a est. Sed aliquet lectus eget libero mollis sagittis. Curabitur dignissim
consectetur leo, non ullamcorper turpis feugiat quis. Nullam in arcu justo.

Ut laoreet tempor libero sed varius. Aliquam facilisis, nisl non pretium aliquet, mauris sem
volutpat leo, eget semper quam arcu id odio. Morbi vitae nulla felis, quis placerat risus. In
metus metus, ultrices vel egestas rutrum, porttitor sodales lectus. Quisque iaculis, leo porttitor
sagittis lobortis, turpis tellus venenatis sapien, consequat scelerisque elit lacus egestas erat.
Maecenas ac libero ac lectus feugiat dapibus. Sed eu tincidunt mi. Nunc euismod ultricies
ultricies. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos
himenaeos. In hac habitasse platea dictumst.

Někdy však potřebujeme při psaní textu (častokrát adres, kontaktů apod.) přejít na další řádek aniž by se vytvořila
takováto mezera. Řešení? Místo klávesy Enter kterou děláme odstavce použijte kombinaci Shift+Enter.
A je to!

4.) Jak udělám internetový odkaz?
Zcela jednoduše. Označím si text který se má stát odkazem:

klikneme na

a vyskočí nám okno:
zde vložíme adresu odkazu (pokud má vést na internetovou stránku,
stačí její adresu zkopírovat z okna prohlížeče a vložit tady)
pokud má odkaz vést na konkrétní soubor z našeho webu (fotka, mp3,
text. dokument, pdf apod.) klikněte zde. Otevře se nám nové okno se
Správcem souborů. Zde nahrajeme data nebo se proklikáme k již nahranému
souboru. (viz níže)
jednoduše zvolíme zdali se nám po klinutí na odkaz otevře nové okno
prohlížeče, nebo se odkaz načte ve stávajícím okně. (Otevřít v tomto okně/rámu
nebo Otevřít v novém okně/rámu (_blank))
Titulek - to je taková ta žlutá bublina s textem, která se nám objeví při najetí
myší na odkaz.
Ostatní není třeba řešit...

Pokud odkaz již nechceme, označíme jej a zvolíme
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5.) Jak vložit obrázek
Opět na tom nic není. Slouží nám k tomu ikonka stromečku
Ocitneme se v následujícím okně:
zde se nám objeví adresa obrázku (jeho přesně dané umístění na serveru)
tato ikonka nám otevře nové okno se Správcem souborů. Zde nahrajeme obrázek
na server nebo se proklikáme k již dříve uloženému souboru. (viz níže)
doporučujeme vyplnit stručný popis obrázku. Tento text se nám na webu objeví,
pokud se samotná fotka z nějakých doůvodů nenačte.
Titulek - to je opět ta žlutá bublina s textem, která se nám objeví při najetí
myší na obrázek.

dále nás mohou zajímat volby skryté pod záložkou Vzhled
zde můžete nastavit Zarovnání - doporučujeme používat pouze Vlevo nebo Vpravo,
způsobí nám to že obrázek je takto zarovnán a text jej krásně „obtéká“.
tento náhled se stromečkem nám pak ukazuje, jak se bude náš obrázek chovat
vůči okolnímu textu
můžete také nastavit rozměry obrázku v pixelech, jednodušší však bude již
vložený obrázek zmenšovat tažením za jeho rožek
Takto můžete snadno
„od oka“ nastavit jeho velikost!
Vertikální a horizontální odsazení a Rámeček
(zadáváme hodnoty v pixelech). Doporučujeme
používat zcela vyjímečně, vše je již nastaveno
v designu vašeho webu.
Ostatní není třeba řešit... Kliněme tedy na Vložit a obrázek je vložen!

6.) Jak funguje Správce souborů
Správce souborů používáme k nalezení cesty k souborům chteré chceme buď nahrát z našeho počítače na
server, nebo jsou již na tomto serveru uloženy. Představte si to jako jakési vzdálené složky na internetu, kde si
můžete ukládat data pro Váš web podobně jako na svém počítači.

Zde otevřeme správce souborů!
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Vyskočí nám další okno prohlížeče:

tady si procházíme adresáře
tady vidíme ikony souborů nebo adresářů, tak jak
v našich Windowsech. Kliknutím označíme, přetažením
můžeme kopírovat....

Co znamenají jednotlivé ikonky?

Aktualizovat

Kopírovat

Vybrat soubor - kliknutím zde
vložíme do webu vybraný
soubor

Vložit

Otevřít - otevře složku

Odstranit

Nový adresář

Přejmenovat

Nový textový soubor

Info o souboru

Nahrát soubory - otevře se nám okno
s možností procházet obsah našeho
opočítače a nahrát jej na server.

Náhled obrázku

Jednoduchá nápověda
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Většinou postup vypadá takto:
zvolit kam nahrát soubor

nahrát soubor

vložit do webového rozhraní

Zcela jednoduché!

