
Help pro webmastery
Vytvořte svůj vlastní web

Přednáška na Celostátním setkání mládeže v Táboře 15.8.2007

● Vytváříš web své farnosti, spolču či svůj 
vlastní? Nebo o tom zatím jen uvažuješ, a 
nevíš, jak na to?

● Přijď se podívat a my ti ukážeme, jaké 
finty použít a čeho se raději vyvarovat, 
aby tvé stránky zaujaly.

● Jak na to s „nulovými znalostmi a náklady“

Robert Krejčí a Kristýna Paldusová
Arcibiskupství pražské – Pastorační středisko
Pracoviště internetových projektů
www.vira.cz



O čem to bude

● Co jsme zač
● Jak se dělá web
● Nástroje pro vytváření webu
● Zásady pro vytváření webových 

stránek
● Doporučená literatura

● Dotazy, zkušenosti



O čem to NEbude

● Programování, HTML, PHP
● Algoritmy
● Řešení nekompatibility prohlížečů
● Směrování v IP sítích



Pastorační středisko při 
Arcibiskupství pražském

● Naše projekty:
–www.vira.cz
–www.pastorace.cz
–www.maria.cz
–www.krestanstvi.cz
–www.buh.cz

–help@vira.cz – 
křesťanská Linka důvěry



Možnosti vytváření
webových stránek

● Veřejná služba:
– např. www.signaly.cz, www.blog.cz, www.bloguje.cz

● „Naklikání“ v textovém editoru
● Ručně psaný kód

– HTML
– CSS

● Programování ve skriptovacím jazyce
– PHP, ASP, JSP
– JavaScript

● Využití databáze
– MySQL, PostgreSQL



Jak se dělá web

● Grafický návrh
● Vytvoření stránek na počítači
● Testování v prohlížečích
● Přenos na server
● Testování na serveru



Co to je HTML

● Příklad:



Nástroje pro vytváření webu

● Textové editory
● Grafické editory
● Prohlížeče
● FTP klienti



OpenOffice.org

● Kompletní kancelářský balík zdarma
● „Uložit jako ...“ HTML



NVU

● WYSIWYG editor zdarma



PSPad

● Editor kódu zdarma



IrfanView

● Rychlý editor obrázků zdarma



Gimp

● Editor obrázků zdarma



Adobe Photoshop

● Profesionální grafický nástroj



Opera



Mozilla Firefox



Microsoft Internet Explorer



Filezilla



Smart FTP



NetDrive

● Namapování FTP účtu jako virtuální 
disk



Zásady pro křesťanské weby

● 1. Obsah
● 2. Vzhled, grafika
● 3. Technické provedení
● 4. Optimalizace pro vyhledávače
● 5. Hyperlink
● 6. Nápaditost a funkčnost
● 7. Evangelizačně – pastorační výpověď



1. Obsah webu (1)

● Jasná struktura
● Hlavní menu: max. 7 položek
● Titulní stránka: aktuality
● Aktuální obsah: datum zveřejnění
● Kontakty na farnost, správce webu, 

tvůrce webu
● Aktivity farnosti: alespoň pořad 

bohoslužeb



1. Obsah webu (2)

● Farní život: fotogalerie (nebo články) ze 
života farnosti

● Pojmenování webu:
–Farnost, Římskokatolická farnost, 

Vikariát, Děkanát
–NE: Fara, Farní úřad

● Archiv aktualit
● NE: Vítejte na našich stránkách



2. Vzhled, grafika webu (1)

● Profesionální dojem, ladnost, vkus
● Základní grafika:

–Lidé, textový základ
–NE: pouze kostely, budovy
– „Raději bez grafiky, než jen kostely“

● Barvy: kontrastní, čitelné
● Písmo:

–bezpatkové
– větší patkové



2. Vzhled, grafika webu (2)

● Vzhled: jednotný, dojem celku
● Navigace:

–Kde se právě nacházím v rámci 
menu?

–Zdůraznění položek v menu
● Zastřešení:

– I na podstránkách
–Vždy odkaz na titulní stránku



2. Vzhled, grafika webu (3)

● Vizuální hierarchie: více a méně 
důležité informace

● Strukturování textů: nadpisy, 
podnadpisy

● NE: vstupní stránka „VSTUPTE“



3. Technické provedení (1)

● Zobrazitelnost v prohlížečích:
–Opera
–Mozilla Firefox
–MSIE 6 (7)

● Zobrazitelnost bez obrázků
● Přístupnost pro handicapované: 

– kontrastní barvy
– velikost písma

● Validní zdrojový kód



3. Technické provedení (2)

● Velikost kódu: max. 100 kB
● Okno prohlížeče: 800×600 bodů
● Zobrazitelnost i na PDA
● NE: rámce



4. SEO – optimalizace
pro vyhledávače (1)

● Doména: 
– .cz, .net, .org, .info
–NE: .com, .biz

● Adresa:
–Krátká

(NE: www.RimskoKatolickaFarnostSvateho...)
–Snadno zapamatovatelná (NE: 

Římskokatolická farnost sv. Víta, Václava a 
Vojtěcha Praha 1: www.rkfsvvvvp1.tk)



4. SEO – optimalizace
pro vyhledávače (2)

● Adresa:
–Celá slova v adrese, název obce

● ANO: www.farnost-tabor.cz
● NE: www.nejlepsi-farnost.cz
● NE: www.fartab.cz

● <title>:
– ANO: Farnost ...
– NE: Vítejte ..., Untitled document ...



4. SEO – optimalizace
pro vyhledávače (3)

● Česky srozumitelné názvy stránek:
– ANO: farni-rada.htm
– ANO: index.php?a=farni-rada
– NE: index.php?cisloclanku=123456789

● Umístění ve vyhledávačích:
–www.seznam.cz
–www.google.com

● Ruční zařazení do katalogů



5. Hyperlink (1)

● Srozumitelné odkazy:
–Klíčovým slovem (Farní rada)
–NE: zde

● Barva odkazů:
–modrá
–podtržený text

● Barva textů:
–NE modré
–NE podtržené!!!



5. Hyperlink (2)

● Služby jiných webů:
–Nedělní liturgie (vira.cz, katolik.cz)
–Liturgický kalendář (pastorace.cz, 

katolik.cz)
–Rozcestníky:

●christnet.cz/odkazy/, 
rozcestnik.krestane.cz,  
farnost.katolik.cz, 
ambit.hypernet.cz



5. Hyperlink (3)

● Odkazy na portály:
–www.vira.cz
–www.pastorace.cz
–www.katolik.cz
–www.christnet.cz



5. Hyperlink (4)

● Odkazy na křesťanské weby:
–www.katechismus.cz
–www.krestanstvi.cz
–www.maria.cz
–www.jezis.cz



5. Hyperlink (5)

● Odkazy na další služby:
–Linka důvěry (help.vira.cz)
–Seznamka (seznamka.katolik.cz)
–Online bible (např. 

www.biblenet.cz/bible/ )
–Biblický citát na každý den 

(www.vira.cz)



5. Hyperlink (6)

● Odkazy na křesťanská média:
– tisk.cirkev.cz
–www.proglas.cz
–www.katyd.cz
–www.tvnoe.cz
–www.ikarmel.cz
–www.paulinky.cz



6. Nápaditost a funkčnost webu (1) 

● Doplnění textů vhodnými obrázky
● Nabídka nejbližších akcí

–Dnes, zítra, tento týden, tento měsíc
● Myšlenka na den (www.vira.cz)
● Vyhledávání
● Kontaktní formulář
● Registrace k odběru informací
● Zapojení uživatelů do obsahu:

–Anketa, Kniha návštěv



6. Nápaditost a funkčnost webu (2) 

● RSS
● Redakční systém
● NEzobrazovat reklamu



7. Evangelizačně – pastorační 
výpověď webu (1)

● Reprezentace církve
–NE: jednostranný aspekt církve

● Srozumitelnost pro nekřesťany
–NE: „Zítra bude Májová“

● Srozumitelnost pro „přespolní“
–Začlenění v rámci ČR a diecéze
–Umístění na mapě

● Pastorační přínos
● Nedělní kázání



Sledování statistik

● Zpětná vazba
● NaVrcholu.cz



Literatura

● Steve Krug: Webdesign. Nenuťte 
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Brno, 2003

● Miroslav Kučera, Lukáš Žitník: 
Inspirativní webdesign. Knihy iDnes, 
2003


