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Co je to Widget?
Jedná se o jednotlivé komponenty či funkcionality, z nichž se skládají stránky. V editoru Moje
stránky vkládáte jednotlivé widgety z nabídky do stránky jednoduchým tažením myši.
Příklady některých oblíbených widgetů:
1. Textový widget: Po přesunutí widgetu na stránku funguje jako jednoduchý textový
editor. Slouží k přidání textu na vaše stránky. Obsah můžete napsat přímo zde a
formátovat text pomocí nástrojů v editoru.
2. Obrázkový widget: Přetáhněte tento widget na svou stránku a s jeho pomocí nahrajte
obrázek buď nahraný do File Managera nebo přímo ze svého počítače
3. Rozdělovač sloupců: Umístěním tohoto widgetu získáte dvě pole pro lepší rozvržení
své stránky. Můžete poté např. na jednu stranu umístit text a na druhou obrázek
pomocí textového a obrázkového widgetu.
4. HTML widget: Pomocí tohoto widgetu můžete na stránku přidat HTML, případně
JavaScript.
V nabídce najdete množství dalších widgetů s nejrůznějšíi funkcemi. Doporučujeme vám
vyzkoušet všechny, abyste mohli stránku vytvořit přesně podle svých představ.

Jak přidám na stránku text?
Text na stránku přidáte jednoduše pomocí textového widgetu, který najdete mezi
oblíbenými. Pomocí myši přetáhněte widget na svou stránku, obsah pak můžete vložit či
vepsat přímo do textového editoru. Nekopírujte obsah z programu MS Word nebo jiné
webové stránky, jeho specifické formátování by mohlo způsobit nefunkčnost stránky. Obsah
vkládejte vždy jako prostý text (např. z Poznámkového bloku), formátování pak upravte
přímo v textovém editoru widgetu.

Jak přidám na stránku obrázek?
Obrázek přidáte na stránku jednoduše pomocí obrázkového widgetu, který najdete mezi
oblíbenými. Ten stačí myší přetáhnout na stránku a následně vybrat obrázek k nahrátní
z Vašeho počítače, případně zvolit některý z již nahraných.

Jak zkopíruji/zduplikuji stránku?
Pokud potřebujete zkopírovat existující stránku i se všemi prvky, provedete to pomocí volby
„Uložit stránku jako“.
Duplikování stránky doporučujeme provést, pokud se chystáte provádět rozsáhlejší změny
jako zálohu. Díky tomu nepřijdete o svá data v případě, že se vám nepodaří docílit
požadovaného výsledku.
Postup:
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1.
2.
3.
4.

Přejděte na stránku, kterou chcete zkopírovat.
Klikněte na Záložku stránka
Klikněte na šipku dolů vedle názvu stránky a zvolte „Uložit stránku jako“
Zobrazí se vám dialogové okno, ve kterém pojmenujete novou stránku a zvolíte, zda
má být zahrnutá v navigačním menu.
5. Potvrdíte kliknutím na OK
Pokud zvolíte, že se stránka nemá zobrazovat v menu, najdete ji v rozbalovacím seznamu,
umístěném v levé části lišty.

Jak změním vzhled svých stránek?
1. Klikněte na tlačíko „Styl“
2. Procházejte mezi nabízenými styly, některé z nich je možné i dále upravovat. U
každého z nich můžete zobrazit jeho náhled.
3. Až si vyberete nejvhodnější styl, klikněte na něj, rovnou se aplikuje na vaši stránku.
Pokud jste nahráli na stránky vlastní banner a až poté změnili styl, váš obrázek se nepřenese,
bude třeba ho znovu vložit (pokud to zvolený styl umožňuje). Nahraný obrázek najdete ve
správci souborů.

Jak na svůj web přidám novou stránku?
Pokud vytváříte nový web, vždy se automaticky vytvoří menu s úvodní stránkou a
kontaktním formulářem. Pro přidání dalších stránek postupujte následujícím způsobem.
1. V editoru webu klikněte na záložku „Stránka“ a za zelené tlačítko „+“.
2. Otevře se vám dialogové okno, ve kterém pojmenujete novou stránku,
3. Po vyplnění názvu a kliknutí na OK se stránka vytvoří a rovnou se přidá do menu
(pokud jste v předchozím bodě zvolili, aby se stránka v menu zobrazila).

Jak smažu existující stránku?
1. Přesvědčte se, že se nacházíte na stránce, kterou si přejete smazat
2. Klikněte na Stránka – Vlastnosti stránky – Smazat stránku
3. V dialogovém okně potvrďte, že si stránku skutečně přejete smazat.
Než stránku smažete, promyslete prosím, zda ji skutečně nebudete chtít znovu využít.
Smazání nevratné, není žádná možnost pro obnovení smazané stránky.
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Jak na stránku přidám favicon?
Favicon je ikonka, která se zobrazuje při otevření stránky v adresním řádku webového
prohlížeče, na panelu se stránkou, v seznamu oblíbených položek apod. Nastavíte ji
následujícím způsobem:
1.
2.
3.
4.

Klikněte na Stránka – Vlastnosti stránky
Zvolte možnost „Favicon“ (ikonka s hvězdičkou)
Můžete vybrat některou z existujících ikonek, nebo si nahrát vlastní.
Abyste viděli, jak favicona vypadá přímo na vaší stránce, musíte ji uložit a publikovat.

Jak vložím obrázek přímo do textu?
1. Přidejte na stránku textový widget
2. Klikněte na tlačítko „obrázek“ (ikonka s obrázkem stromu v rámečku) v řádku s
nástroji pro úpravu textu.
3. V dialogovém okně můžete vybrat obrázek buď z již nahraných, nebo nahrát nový.
Klikněte na obrázek, který chcete vložit.
4. Poté v řádku s nástroji pro úpravu textu uvidíte tři nová tlačítka: obrázek s textem
pod sebou, s textem napravo a s textem nalevo.
5. Vyberte možnost, která vám nejvíce vyhovuje, a začněte psát, text pak obteče
obrázek podle Vašeho nastavení.

Jak na stránku přidám kontaktní formulář?
1. Klikněte na Widgety – Formuláře
2. Widget pro formulář přetáhněte myší na stránku.
3. Na výběr máte dvě možnosti – Kontaktujte nás a Prázdný formulář. Obě varianty
umožňují libovolně upravovat obsah jednotlivých polí.
4. Pro změnu názvu pole na název klikněte. Stávající text můžete odstranit a místo něj
vložit vlastní.
5. Máte rovněž možnost změnit popis na tlačítku „Odeslat“ a přizpůsobit ho tak účelu
formuláře.
6. Pro smazání nepotřebného pole klikněte na křížek (x) u dané položky.
7. Pro přesunutí pole na jinou pozici ho stačí přetáhnout myší tam, kam potřebujete.
8. Pro přidání dalšího pole do formuláře stačí kliknout na tlačítko „Add New Field“.
9. Máte možnost přidat „Single Line Text“, „Multi Line Text“, „Multiple Choice“,
„Checkboxes“, „Choose from a list“, „text“ a „Spam Protector (captcha)“. Všechny
tyto varianty můžete dále upravovat.
10. V položce „Settings“ je pole pro úpravu e-mailové adresy, na které jsou zprávy
z formuláře zasílané, a zprávu, kterou návštěvník stránky uvidí po vyplnění a odeslání
formuláře.
11. Až budete hotovi s úpravou formuláře, uložte jej kliknutím na OK.
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12. Kliknutím na „Náhled“ si zobrazíte, jak bude formulář vypadat.
13. Aby se formulář zobrazoval na stránce a správně fungoval, je třeba stránku znovu
publikovat.

Mohu svou stránku chránit heslem?
Tento systém pro tvorbu stránek umožňuje vytvořit soukromou stránku, případně zaheslovat
část vašich stránek.
Co tato funkce umožňuje:






Vytvořit samostatný účet s vlastním uživatelským jménem a heslem.
Zvolit, zda si přejete heslem chránit celý web
Uživatelské jméno a heslo můžete sdílet s lidmi, kterým chcete přístup na
zaheslovanou část webu povolit.
Chráněná část webu bude přístupná pouze po zadání uživatelského jména a hesla.

Co tato funkce neumožňuje:



Tato funkce neumožňuje zákazníků registrovat se na vaše stránky za účelem získání
uživatelského jména a hesla.

Jak nastavit ochranu stránek heslem?

1. Klikněte naWeb – a následně zvolte možnost Ochrana heslem
2. Zadejte uživatelské jméno a heslo a označte stránky, které chcete chránit heslem.
3. Pokud chcete chránit všechny stránky svého webu, klikněte na „Uzamknout vše“,
ochranu heslem odeberte od všech stránek kliknutím na „Odemknout vše“.
4. Při vytváření další nové stránky vždy uvidíte zaškrtávací políčko, které vám dá
možnost stránku chránit existujícím heslem.
5. Klikněte na Náhled, abyste viděli, jak vypadá formulář pro zadání hesla.
6. Aby se nastavení projevilo, je třeba stránky publikovat.

Jak vložím na stránku hypertextový odkaz?
1.
2.
3.
4.

Vepište text do textového widgetu tam, kde chcete odkaz umístit.
Označte text, který má sloužit jako odkaz.
Klikněte na ikonku Odkaz v nástrojích pro správu textu.
Otevře se vám okno, kde můžete zadat odkaz na jinou stránku ze svého webu, externí
URL adresu, e-mailovou adresu nebo soubor.

Jak vytvořím odkaz z obrázku?
1. Přidejte na stránku obrázek pomocí obrázkového widgetu.
2. Klikněte na tlačítko pro editaci vlevo nahoře.
3. Klikněte na „Choose A Link“.
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4. Otevře se vám okno, kde můžete zadat odkaz na jinou stránku ze svého webu, externí
URL adresu, e-mailovou adresu nebo soubor.

Mohou se návštěvníci na mé stránky zaregistrovat?
Tuto funkci systém Moje stránky momentálně nenabízí, je možné pouze chránit část webu
(nebo celý) heslem, které pak předáte jednotlivým uživatelům, kteří mají mít na chráněnou
stránku přístup. Více o této funkci výše v tomto dokumentu.

Jak přidám do stránek HTML kód?
Část kódu můžete do stránek přidat pomocí HTM widgetu
1. Přejděte na Widgety – Oblíbené
2. Přetáhněte HTML widget na stránku
3. Otevře se HTML editor, kam můžete vepsat nebo vložit HTML kód, poté klikněte na
„Uložit“
HTML kód můžete do stránek vložit i pomocí textového widgetu.
1. V nástrojích textového editoru klikněte na tlačítko HTML
2. Upravujte kód podle svých potřeb.
3. Po kliknutí na OK se vrátíte k úpravě textu pomocí běžného textového editoru.

Jak na své stránky přidám blog?
Systém moje stránky nenabízí ryze blogovací nástroj. Stránku však můžete propojit s vlastní
blogem ve službě Tumblr.
1. Přejděte na widgety – media
2. Přetáhněte Tumblr widget na stránku.
3. Přihlaste se pomocí přístupových údajů ke službě Tumblr. Pomocí widgetu můžete
případně provést novou registraci do služby ve dvou jednoduchých krocích.
Po přidání widgetu a jeho napojení na váš profil bude obsah blogu integrovaný do vaší
stránky. Veškeré změny, které provedete v blogu se automaticky projeví i na vaší stránce.

Jak změním barvu odkazů na své stránce?
Pro změnu barvy odkazů doporučujeme použít Style Designer, nastavení barev pak bude
jednotné pro všechny stránky na vašem webu.
1. Klikněte na Styl – Nastavení – Style Designer
2. Přejděte do sekce barvy
3. Vyberte barvu, kterou potřebujete pro daný prvek a uložte.
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Jak změním barvu a typ písma?
Pro změnu barvy písma a fontu doporučujeme použít Style Designer. Nastavení pak bude
stejné pro všechny stránky na vašem webu, který tak bude vypadat jednotně.
1. Klikněte na Styl – Nastavení – Style Designer
2. V sekci barvy si vyberte vhodnou barvu z palety pro každý typ formátovaného textu,
nebo požijte její číselný kód.
3. V sekci fonty zvolte vhodný styl písma pro každý typ formátovaného textu.
4. Změny uložte

Jak změním pozadí své stránky?
Pro změnu pozadí stránky doporučujeme použít Style Designer, pozadí pak bude jednotné
pro všechny stránky na webu.
1.
2.
3.
4.
5.

Klikněte na Styl – Nastavení – Style Designer
V sekci Barvy vyberte „Obrázek na pozadí“
Můžete vybrat vlastní obrázek po kliknutí na tlačítko editace
Barvu na pozadí nastavíte po kliknutí na „Barva popředí“ a zvolením barvy z palety
Změny uložte.

Jak změním obrázek v horním banneru?
Pro změnu obrázku doporučujeme použít Style Designer. Nastavení pak bude stejné pro
všechny stránky na vašem webu, který tak bude vypadat jednotně.
1.
2.
3.
4.
5.

Klikněte na Styl – Nastvení – Style Designer
V sekci Barvy vyberte „Obrázek banneru“.
Klikněte na tlačítko Upravit a poté na „Select Image“
Nastavte velikost a umístění obrázku podle svých potřeb.
Uložte změny.

Jak změním písmo v menu?
Font, barvu i velikost písma v menu můžete jednoduše změnit pomocí Style Designeru.
1. Klikněte na Styl – Nastavení – Style Designer
2. Barvu písma změníte v sekci Barvy, kde vyberete barvu pro příslušný typ položky
v menu.
3. Font a velikost písma změníte v sekci Typy písma po kliknutí na „Navigace“
4. Změny uložte
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Jak na stránku přidám více obrázků vedle sebe?
Přidat více obrázků na stránku vedle sebe je možné dvěma způsoby:




Přetáhněte na stránku widget Oddělovač slopců a na každou stranu pak vložte
obrázkový widget. Případně můžete stránku rozdělit na 4 části použitím dalších
Oddělovačů sloupců a obrázek pak přidat do každé z částí.
Použijte widget Fotogalerie. Přetáhněte jej do stránky a vyberte obrázky, které má
galerie obsahovat.

Jak přidám na stránku galerii?
Galerii obrázků přidáte na stránky jednoduchým způsobem.
1. Přejděte na Widgety – Oblíbené – Obrázková galerie
2. Přetáhněte myší widget galerie na svou stránku.
3. Nahrajte obrázky ze svého počítače nebo pomocí File Managera vyberte z již
nahraných.
4. Označte obrázky, které chcete v galerii zobrazit.
Další obrázky do existující galerie můžete přidat pomocí tlačítka edit v levém horním rohu
widgetu.

Jak přidám tlačítka sociálních sítí?
Na stránku můžete jednduše přidat tlačítka pro sdílení na sociálních sítích.
1. Klikněte na Widgety– Více – Sociální
2. Vyberte tlačítko, které potřebujete a přetáhněte jej na stránku.
Widget „Share Me“ obsahuje Twitter, Facebook a Google+, je to nejjednodušší způsob, jak
tlačítka pro sdílené na těchto sítích přidat na stránku.

Jak přidám na stránku meta data pro SEO?
Na každou stránku můžete jednoduše přidat meta tagy titulek, popis a klíčová slova.
1. Přesvědčte se, že jste na stránce, kam chcete meta data přidat.
2. Klikněte na Stránka – Vlastnosti – Metadata
3. Zadejte potřebná data a změnu uložte.
Tento postup opakujte pro každou stránku, kde chcete meta data uložit.

Jak přidám na své stránky logo?
1. Klikněte na Styl – Nastavení – Style Designer
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2. Zvolte možnost Logo
3. Klikněte na tlačítko pro editaci a přidejte své logo.

Mohu přidat soubory (např. PDF), které budou návštěvníkům stránek
k dispozici ke stažení?
K nahrání souborů, které budou moci návštěvníci stránek stahovat použijte widget Soubor:
1. Klikněte na Widgety – Media – Soubor
2. Přetáhněte widget na stránku.
3. Zde vyberete soubory ze svého počítače nebo z již dříve nahraných.
Soubor bude zobrazený na stránce a návštěvníci jej budou moci otevřít nebo stáhnout.

Mohu požít vlastní šablonu?
Systém neumožňuje nahrání vlastních šablon. Pomocí Style Designeru a úpravou CSS budete
moci přednastavené šablony upravit podle svých potřeb.
Mohu na web nahrát stránku, kterou jsem si sám vytvořil?
Není to možné, stránku je možné tvořit pouze pomocí administrace systému.

Mohu na stránky přidat Flash?
Pomocí SWF widgetu můžete na stránku přidat flashový soubor, aniž byste museli upravovat
html kód.
1.
2.
3.
4.

Klikněte na Widgety – Media – Soubor Flash SWF
Přetáhněte SWF widget do svých stránek.
Nahrajte soubor ze svého počítače anebo zvolte některý z již dříve nahraných.
Pokud je to potřeba upravte rozměry flashe

Proč se stránka v prohlížeči jmenuje „Untitled Site“?
Pokud se ve vašem prohlížeči zobrazuje jako titulek stránky „Untitled Site“, můžete tento
popis změnit.
1.
2.
3.
4.

Klikněte na stránku
Klikněte na obrázek tužky vedle stávajícího jména stránky
Klikněte na Přejmenujte si stránku
Přepište a po uložení stránku publikujte, aby se změna projevila.

Pokud chcete změnit titulek stránky zvlášť pro každou stránku, provedete to pomocí meta
tagu (viz návod výše v tomto dokumentu).
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Jak změním pořadí stránek v menu?
1. Přejděte do sekce Stránka – Vlastnosti stránky – Navigace
2. Otevře se správce stránek, kde uvidíte seznam všech vytvořených stránek.
3. Stránky můžete přesouvat jednoduchým tažením myší (drag-and-drop)

Jak nastavím, aby se odkazy otevíraly v novém okně?
1. V textovém widgetu označte text, který má sloužit jako odkaz a v nástroji pro správu
textu klikněte na tlačítko pro odkaz (ikonka s obrázkem řetězu).
2. Otevře se vám okno pro nastavení odkazu
3. Do cílové adresy vepište celou URL (např. http://active24.cz), aby bylo možné odkaz
rozkliknout.
4. Po zvolení typu odkazu můžete zaškrtnout možnost „Otevřít v novém okně“.

Mohou si návštěvníci přeložit stránku do svého jazyka?
Pomocí Google Translate Widgetu umožníte návštěvníkům svých stránek, aby si je mohli
přeložit do svého jazyku.
1. Klikněte na Widgety – Více – Různé – Gadgety Google
2. Přetáhněte widget na svou stránku.

Mohu na stránku přidat video?
Není možné nahrát video přímo na stránku, ale můžete použít widget pro video např.
z Youtube nebo Metacafe.
1.
2.
3.
4.

Klikněte na Widgety– Média – YouTube Video
Přetáhněte widget na stránku.
Vložte URL adresu videa, které chcete na stránce zobrazit.
Uložte nastavení

Mohu použít AdSense?
Google AdSense je možné použít, pomocí tohoto modulu můžete na stránky přidat
kontextovou reklamu Google a vydělávat na jejím zobrazování.
1. Přejděte na Widgety – Elektronický obchod a přetáhněte widget Google AdSense na
svou stránku
2. Otevře se vám okno ve kterém se přihlásíte (případně zaregistrujete) do služby
AdSense.
3. Vložte kód vygenerovaný od Google do dialogového okna a uložte.
4. Pro správné fungování je třeba publikovat stránku.
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