Web developer, web editor
Kurz Web developer, web editor je určený všetkým tvorcom webových stránok, ktorí sa chcú naučiť
vytvárať webové stránky na profesionálnej úrovni. Akciový balík sa skladá z nasledujúcich kurzov: Tvorba
www stránok základy, Wordpress - základy a pokročilý, kurz SEO optimalizácia pre vyhľadávače. V termíne
je uvedený len začiatok kurzu, o ďalších termínoch Vás budeme informovať.
Základný prehľad v najpoužívanejších CMS (Drupal, Joomla, Prestashop, BUXUS, ...) a fungovania databázy
Výhody použitia WordPress
Rozdiel medzi WordPress.com a WordPress.org
Príklady stránok vytvorených prostredníctvom WordPressu
Inštalácia a spustenie WordPress
Získanie domény a webhostingu pre stránku
Nahranie WordPressu na webhosting cez FTP / inštalácia XAMPP
Úvodné nastavenie, vytvorenie administračného konta a nastavenie databázy
Základná orientácia a nastavenia
Dashboard (Domovská stránka)
Administračné rozhranie
Nastavenie názvu a sloganu stránky, jazyk prostredia, viditeľnosť pre vyhľadávače
Prechod na zobrazenie stránky pre návštevníka
Správa a roly užívateľov
Vytváranie obsahu webstránky
Rozdiel medzi stránkami a článkami
Vytváranie nových stránok a článkov, vymazanie a revízie
Nastavenie poslednej časti URL, času publikovania, ilustračného obrázku
Úprava článkov a stránok novým editorom Gutenberg a pôvodným classic editorom (TinyMCE)
Práca s blokmi editoru Gutenberg
Vkladanie externého obsahu: obrázok, video, odkaz, ...
Správa kategórií článkov, nastavenie názvu a URL, nastavenie kategórií článkom
Povolenie/Vypnutie komentárov, správa komentárov
Nastavenie úvodnej stránky a počtu zobrazených článkov
Vzhľad stránky
Pridávanie tém (šablóny pre vzhľad stránky a rozloženie obsahu), zmena témy
Prispôsobenie témy vloženie loga stránky
Vysvetlenie pracovného priestoru stránky
Nastavenie Menu
Nastavenie a umiestenie widgetov na stránku
Dopĺňanie funkcionality do WordPress
Vyhľadávanie a inštalácia Pluginov (Doplnkov)
Aktivácia a aktualizácia Pluginov
Použitie vybraných Pluginov na: SEO, optimalizácia výkonu stránky, kontaktný formulár, GDPR výzvu,
bezpečnosť, Google analytics
Použitie shortcodov

Zopakovanie orientácie v admin prostredí
Dashboard (Domovská stránka)
Zopakovanie základných pojmov
Administračné rozhranie
Správa a roly užívateľov
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Práca s FTP

Úprava vzhľadu stránky
Jednoduché prispôsobenie vzhľadu stránky
Úprava html kódu stránky
Úprava stránky pomocou dodatočného kódu CSS a priame vkladanie
Editácia kódu témy - výhody/nevýhody
Použitie child témy

Tvorba obsahu stránky/článku
Práca s grafickým rozhraním a editorom kódu
Vkladanie externého obsahu pomocou iframe (Google mapy, formuláre, ...)
Porovnanie vizuálnych editorov: Page builder, Elementor, Gutenberg
Prispôsobenie pomocou vizuálneho editora
Práca s blokmi editoru Gutenberg
Vkladanie mediálneho obsahu (obrázky, videá) a galérie

Úprava vzhľadu stránky
Jednoduché prispôsobenie vzhľadu stránky
Úprava html kódu stránky
Úprava stránky pomocou dodatočného kódu CSS a priame vkladanie
Editácia kódu témy - výhody/nevýhody
Použitie child témy
Rozšírenie stránky o widgety

Webstránka, sociálne siete a Google produkty
Facebook social buttons
Facebook a Instagram feed
Facebook messenger ako komunikačný nástroj stránky
Google tag manager (Analytics, Ads), Google AdSense

SEO
Výber vhodného pluginu
Nastavenie a práca s pluginom
Vytváranie trvalých odkazov, meta description (popis stránky pre vyhľadávače)
Tvorba sitemap.xml
Google Search console
Význam heatmapy pri optimalizácii webstránky

Zabezpečenie webstránky
Výhody použitia SSL na webstránke
Zmena prihlasovacej stránky, vytvorenie silného administrátorského účtu
Využitie bezpečnostných prvkov

Optimalizácia rýchlosti webstránky
Minimalizácia pluginov
Optimalizácia veľkosti obrázkov
Minifikácia kódu stránky a správa pamäte (cache) pomocou pluginu
AMP (Accelerated mobile pages)

Záloha webstránky a databázy
Diskusia a ďalšie možnosti vzdelávania po absolvovaní školenia
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