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Úvod
V dnešní době chce mít každý své informace po ruce. Díky Internetu a online aplikacím je to
možné. K práci s těmito aplikace potřebujete pouze počítač připojený k Internetu
a internetový prohlížeč. Dokumenty, poštu nebo třeba plánovací kalendář máte přístupný
odkudkoli.
Jedním z balíku takových online programů je Google Apps for Education. Umožňuje
spravovat poštu, vytvářet a sdílet dokumenty a weby, komunikovat mezi uživateli.
Jednou z možností, kterou nabízí je vytváření vlastních internetových stránek.
Běžná tvorba takových stránek není nic jednoduchého. Musíte ovládat jazyk html a nejlépe
také kaskádové styly. Pro běžného uživatele dosti neprůchodná cesta.
Google Apps nabízí nástroje, kterými můžete stránky vytvářet podobně jako v textovém
editoru. A zároveň ihned stránky publikujete na Internetu a nepotřebujete pro ně hledat
hosting někde jinde.
A k čemu vlastní internetové stránky?
Prezentace na Internetu pomocí stránek je v současné době standardem a chcete-li něco sdělit
světu (nebo pouze svým žákům, protože viditelnost stránek se dá nastavit i pouze na doménu)
je to dobrá volba.
Můžete například vytvořit web svého předmětu. Nebo společně s vašimi žáky stránky o třídě
a rozvíjet tak týmovou spolupráci.

3

vytvořil Vladimír Hradecký

Přidání nové stránky
První stránku jste upravili a uložili. Tím jste se vrátili do základního prostředí. Pokud tuto
stránku budete chtít opět editovat, použijte tlačítko Upravit stránku 1 .
1

2

Pokud máte rozmyšlenou strukturu svých stránek, doporučuji vytvořit všechny stránky
a teprve potom jednotlivé stránky upravovat.
Chcete-li stránku přidat, použijte tlačítko Vytvořit stránku 2 . V následujícím okně vyberte
šablonu stránky 3 .
4

Webová stránka – standardní stránka

5

Oznámeni – miniblog se zprávami

6

7

4
5

Úložiště souborů – místo pro ukládání
souborů

6

Seznam – seznam pro sledování
nejrůznějších věcí

8

7

8

Úvodní stránka – úvodní stránka podle
uživatele

3

4
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Napište Název stránky 9 a
rozhodněte o jejím umístění.
Srovnejte obrázek na předchozí a
této stránce. Zatímco stránku
Planety jsme umístili na nejvyšší
úroveň, stránku Merkur jsme
9

umístili pod stránku Planety 10

10

My jsme zvolili šablonu Webová stránka. Všimněte si, že na konci takové stránky je možnost
přidat přílohy a komentáře 11 .
Na základě úrovní se vytváří v levém sloupci navigace 12 . Stránky se řadí abecedně. To
vám nemusí vždy vyhovovat. Jak upravit navigaci si ukážeme v další kapitole.
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Úprava postranního panelu
Vytvořili jste si strukturu stránek, ale na postranním panelu nejsou
stránky seřazeny ve správném pořadí 1 . To se dá snadno napravit
kliknutím na odkaz Upravit postranní panel 2 .

1

Ocitnete se na stránce správy webu, a to na položce Rozvržení webu
3

. V pravé části vidíte rozvržení webu, které můžete měnit.

Zajímat vás bude položka postranního panelu Navigace 4 . U ní
klikněte na odkaz upravit 5 .

4
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Otevře

se

okno

Konfigurovat

6

. Zde je standardně
Automaticky uspořádat

6

moji navigaci 7 . Tuto volbu
odškrtněte a objeví se vám návrh

7

navigaci
zatrženo

vzhledu postranního panelu

8

.

Pomocí odkazu Přidat stránku 9
můžete do něho přidávat další
stránky.

8

9

Otevře se okno pro výběr stránky.
Ty můžete vybírat buď z Mapy
10

webu 10 nebo z Nedávných změn

11

11

. Svou volbu potvrďte tlačítkem

OK 12 .

12
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Označte stránku a pomocí šipek nahoru
a dolu 13 ji umístěte na správnou pozici.
Šipky doleva a doprava 14 mění úroveň
15
stránky. Ikona křížku
stránku
z postranního panelu odstraní.
Až budou všechny stránky na svých místech,

13

potvrďte tlačítkem OK 16 .

15

14

Tím se vrátíte do správy webu. Nezapomeňte
Uložit 17 a můžete se vrátit na váš web
18

, abyste zkontrolovali, jak vypadá.
16

17
18
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