
TIPY NA PLUGINY A ŠABLONY 
PRO WORDPRESS  
  
 
 
 

  

Pluginů pro WordPress existuje obrovské množství. Abyste nemuseli složitě pátrat, jaké použít a proč, 

připravili jsme pro vás tento přehled. Obsahuje tipy a odkazy na základní pluginy zdarma, které byste 

určitě měli nainstalovat pro bezchybný chod webu i jeho potřebné zabezpečení.  

Se stejně rozmanitou nabídkou se setkáte i u šablon. Jestliže si nevyberete, můžete si ji nechat vytvořit 

na míru. Nevíte si s tímto krokem rady? Neváhejte se na nás obrátit. Jako Včeliště.cz máme bohaté 

zkušenosti a pomůžeme vám vybudovat skvělé stránky, které bude radost navštěvovat.  

NEZBYTNÉ PLUGINY PRO VÁŠ WEB 

• Akismet – spolehlivě zachytí spam v komentářích pod články. 

• All In One SEO Pack – pomůže nastavit titulky a popisky podstránek tak, aby byl web 

poutavější ve výsledcích vyhledávání. 

• Google Analytics by MonsterInsights – umožní snadno přidat kód z Google Analytics pro 

měření návštěvnosti. 

• All In One WP Security – slouží na ochranu vašeho webu před útoky hackerů. 

Doporučujeme nastavit všechna bezpečnostní opatření, k jejichž aktivaci vás plugin 

vybídne. 

• EU Cookie Law – plugin, díky kterému jednoduše přidáte na web lištu s informací o 

používání cookies, což je povinné v rámci EU. 

• Filenames To Latin – šikovný pomocník, co převede všechny názvy souborů na bezpečné 

znaky. Využijete ho, pokud byste v budoucnu přesouvali web. S jeho pomocí se vyvarujete 

problémů, které s přesunem obvykle souvisí. 

• WP Super Cache – zrychlí načítání webu.  

KDE HLEDAT ŠABLONY?  

Tisíce šablon zdarma máte přístupné přímo z administrace vašeho webu. Jděte do sekce „Vzhled“ 

(anglicky „Appearance“), poté klikněte na „Šablony“ (anglicky „Themes“). A vybírejte. Počítejte ale 

s tím, že bezplatné verze budou ochuzené o nějaké funkce nebo možnosti úprav. Pokud nechcete být 

při tvorbě webu takto limitováni, kupte si profesionální šablonu na themeforest. 

4 TOP ŠABLONY, NA KTERÉ SE URČITĚ PODÍVEJTE: 

• Avada 

• Total Responsive Multi Purpose 

• X The Theme 

• Enfold 

Proč doporučujeme zrovna tyto čtyři? Protože představují univerzální řešení se skvělou podporou. 

Postavíte na nich webové stránky, které budou splňovat nároky na kvalitní web – flexibilní, funkční 

a s moderním vzhledem. 

http://vceliste.cz/
https://wordpress.org/plugins/akismet/
https://wordpress.org/plugins/all-in-one-seo-pack/
https://wordpress.org/plugins/google-analytics-for-wordpress/
https://it.wordpress.org/plugins/all-in-one-wp-security-and-firewall/
https://wordpress.org/plugins/eu-cookie-law/
https://wordpress.org/plugins/filenames-to-latin/
https://cs.wordpress.org/plugins/wp-super-cache
http://vceliste.cz/themeforest
https://themeforest.net/item/avada-responsive-multipurpose-theme/2833226?ref=pepperos
https://themeforest.net/item/total-responsive-multipurpose-wordpress-theme/6339019?ref=pepperos
https://themeforest.net/item/x-the-theme/5871901?ref=pepperos
https://themeforest.net/item/enfold-responsive-multipurpose-theme/4519990?ref=pepperos

