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TVORBA WWW STRÁNEK V JAZYCE PHP 

Místo konání: České Budějovice 

Druh kurzu: rekvalifikace, počítačový 

Číslo akreditace: MSMT-14232/13-212/315 

Rozsah výuky: 126 vyuč. hodin, denní výuka obvykle od 8:00 do 14:00 hod. 

Zakončení kurzu: prezentace vytvořené www stránky 

Výstupní doklad: Rekvalifikační osvědčení s celostátní platností 
 

Komu je kurz určen 

Kurz je určen pro zájemce o tvorbu www stránek, kteří chtějí posunout své znalosti směrem 
k dynamickým webům. Nabité znalosti Vám pomohou tvořit složitější weby s automatickými funkcemi.  

Předpokladem pro vstup do kurzu je znalost HTML a CSS. Výhodou je znalost práce s grafikou a námět 
na vlastní projekt (webové stránky), který je možné během kurzu vytvořit. 

Cíle školení  

 Absolvent kurzu rozvine své znalosti práce v HTML a CSS. 

 Absolvent využívá možnosti jazyka PHP pro vytváření dynamických www stránek, používá vestavěné i vlastní 
funkce, vytváří formuláře.  

 Umí pracovat s databází MySQL, navrhnout jednoduchou tabulku a propojit tabulky pomocí dotazů. 

 Absolvent kurzu rozumí způsobům optimalizace vytvořených stránek a jejich umístění na síť Internet. Při 
tvorbě stránek využívá grafické prvky (tento kurz však není věnován tvorbě grafiky).  

Výstupní úroveň znalostí 

 začátečník 
mírně 

pokročilý 
pokročilý 

HTML, CSS       
       

PHP       
       

MySQL       

 

Osnova školení – viz další strana    
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Osnova školení 

1. Poučení o BOZP 

2. XHTML a CSS – sjednocení znalostí 

2.1. Opakování - Značkovací jazyk XHTML 1.1 

2.2. Opakování - Stylovací jazyk CSS 2.1 

2.3. Opakování - Značkovací jazyk HTML5 

2.4. Opakování - Stylovací jazyk CSS 3 

3. Programovací jazyk PHP 

3.1. Principy jazyka, proměnné, syntaxe, operátory 

3.2. Podmínky, cykly 

3.3. Vestavěné funkce jazyka 

3.4. Vlastní funkce v PHP 

4. Praktická cvičení s využitím PHP 

4.1. Zprac. formulářů, anketa, návštěvní kniha 

4.2. OOP v PHP (objektový přístup k datům) 

4.3. Aplikace skriptů do vlastního projektu 

5. Databázový jazyk MySQL 

5.1. Návrh jednoduché tabulky, primární klíč, dat. typy 

5.2. Databázové prostředí, principy práce s relačními databázemi 

5.3. Základní syntaxe  

6. Spolupráce s databází MySQL pomocí jazyka PHP  

6.1. Datové sloupce, návrhy propojených tabulek 

6.2. Spojování tabulek v dotazech 

7. Doplňkové programy a znalosti 

7.1. Search Engine Optimalisation (SEO) 

7.2. Grafika pro webové stránky, editory, formáty 

7.3. FTP protokol, přenosy souborů na server 

7.4. Hostingy, domény, registrace 

8. Skriptovací jazyk JavaScript 

8.1. Asynchronous JavaScript and XML = AJAX  

9. Aplikace znalostí do vlastního projektu  

9.1. Umístění vlastní prezentace na Internet 

9.2. Veřejné zhodnocení výsledku práce na vlastním projektu 
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