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1 Úvod
Předmět Tvorba WWW stránek si klade za cíl seznámit studenty s možností publikace
vlastního obsahu na Internet. Oproti jiným obdobným kurzům není cílem do detailu ovládat
poslední verze technologií, ale dokázat publikovat výsledky své práce. Vzhledem k zaměření
fakulty je součástí i publikace mapového obsahu. Tato skripta nejsou jediným zdrojem
informací pro tento předmět. K dispozici jsou také interaktivní materiály dostupné přes
e-learningový systém fakulty. Z toho důvodu neobsahuje tento text některé detailnější popisy,
které jsou lépe pochopitelné z materiálů v e-learningu. Tato studijní opora je zaměřena
zejména na obecná pravidla, použitelná bez větších úprav i v budoucnosti.
V rámci tohoto kurzu se studenti seznámí s principy jazyka HTML, který slouží pro tvorbu
WWW stránek. Naučí se v tomto jazyku vytvořit vlastní stránky. V další části této publikace
se studenti seznámí s formátovacím jazykem CSS pro grafické formátování stránek. Jedna
kapitola je věnována také vkládání externího obsahu do vlastních stránek, jako je fotogalerie,
nebo mapa. V závěrečné kapitole je popsán postup a pravidla vystavení vytvořených stránek
na internetu.
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2 Úvod do tvorby WWW stránek
V první kapitole se seznámíte s principem internetové komunikace. S tím, jak vypadají
Internetové stránky a jaké technologie se při jejich tvorbě používají. Obeznámíte se se
základy jazyka HTML a vytvoříte první internetovou stránku.

2.1 Princip Internetové komunikace
Než začneme vytvářet vlastní WWW stránky, je třeba znát alespoň základní principy
Internetové komunikace, tedy způsob jakým se obsah Internetových stránek dostane ze
serveru do počítače, respektive do Internetového prohlížeče. Následující popis je pro
snadnější pochopitelnost mírně zjednodušen, ale pro tento kurz plně dostačuje.

2.1.1 Komunikace typu klient – server
Internetové stránky pracují na principu klient-server. Klient, v tomto případě internetový
prohlížeč, pošle serveru požadavek, ve kterém specifikuje konkrétní stránku, kterou chce
získat. Server požadavek zpracuje a požadovanou stránku vyhledá nebo vytvoří a pošle ji zpět
klientovi, který ji zpracuje a zobrazí. Pokud při zpracování stránky klient zjistí, že potřebuje
pro zobrazení ještě doplňující informace, jako jsou obrázky, soubory stylů či skriptů (viz
dále), zašle opět požadavek na server pro získání těchto dat. Aby si klient a server rozuměli,
musí být definován nějaký protokol (obvykle HTTP viz níže), který celou komunikaci
specifikuje. V analogii by se dalo říci, že se musí obě strany dohodnou, zda oba budou
preferovat papírovou poštu, nebo telefonní spojení. Není možné, aby jeden účastník
komunikace používal pouze telefon a druhý pouze papírovou poštu. Důležitou informací
k pochopení problematiky je i to, že mezi klientem a serverem není udržováno žádné trvalé
spojení. To znamená, že pokud klient požádá o internetovou stránku, server mu ji zašle a tím
se spojení uzavře. Není možné, aby server bez další žádosti klienta poslal klientovi například
doplňující obrázky.

2.1.2 IP adresa
Každé zařízení na internetu je jednoznačně identifikováno svou IP adresou1 (Internetový
Protokol). Jde o identifikátor, který je přidělen každému počítači připojenému do sítě.
Pomineme-li pokročilé mechanizmy jako je NAT2, tak můžeme tvrdit, že každý počítač na
internetu se dá dohledat podle jedinečné IP adresy. V současné době jsou nejrozšířenější dvě
verze protokolu IP (IPv4 a nastupující IPv6). Protokol IPv4 používá 32 bitový zápis adresy po
jednotlivých oktetech oddělených tečkou, kde v každém oktetu je číslo od 0 do 255 dle jistých

1

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/IP_adresa

2

NAT - Network Address Translation, nebo-li překlad síťových adres, je mechanismus na routeru, kdy je
umožněno více počítačům přistupovat na Internet pod jednou veřejnou IP adresou. To ovšem může způsobit
některé komplikace v síti.
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pravidel (což není v tuto chvíli pro nás důležité). Taková adresa pak vypadá například takto:
192.168.0.1. Jelikož je již na světě tolik počítačů, že je systém jedinečných adres IPv4 již
vyčerpán, je definován nový protokol verze 6. Jeho adresy nejsou pro člověka na rozdíl od
IPv4 moc čitelné. Adresa IPv6 je 128bitová a je zapisována jako osm hexadecimálních čtveřic
oddělených dvojtečkou.
Příklad takové adresy je zde: 2001:0718:1c01:0016:0214:22ff:fec9:0ca5
Z toho je zřejmé, že není možné si zapamatovat příliš mnoho takovýchto adres. Naštěstí to
není potřeba, jelikož se využívá systém Domain Name Serve (DNS), jak je uvedeno níže.

2.1.3 Kroky internetové komunikace
Vlastní komunikace na Internetu probíhá v následujících krocích (mírně zjednodušeno):
1) Počítač uživatele (klient) zašle do sítě požadavek, ve kterém specifikuje, že žádá o obsah
nějakého webu například http://fzp.ujep.cz.
2) Vlastní data po Internetu neputují s "lidsky čitelnou adresou" typu http://fzp.ujep.cz, ale
strojově přijatelnější IP adresou. Překlad mezi těmito dvěma typy adres provádí speciální
server nazvaný Domain Name Server (DNS). Ten v našem příkladu přeloží adresu webu
http://fzp.ujep.cz na strojově přijatelnou http://195.113.140.8 (pro verzi IPv4).
3) Server tedy pošle požadavek na tuto webovou stránku dále do internetu (nejedná-li se o
místní web), ale již nepožaduje http://fzp.ujep.cz, ale pro počítače jednoznačně určující IP
adresu, tedy http://195.113.140.8. Tento požadavek je zabalen do malého datového balíčku
nazvaného paket.
4) Po cestě Internetem se paket pohybuje mezi jednotlivými směrovači (routery), které vědí,
kde je cílový server umístěn a paket k němu směrují.
5) Cílový server po obdržení paketu připraví danou internetovou stránku (statickou či
dynamickou) a pošle ji zpět žadateli. Tato stránka již bývá obsahově větší a pak se nevejde do
jednoho paketu a může být posílána ve více paketech. Z uvedeného je zřejmé, že v požadavku
musí být i zpětná adresa (adresa klienta) odkud požadavek přišel, aby jej server mohl poslat
zpět. Tato zpětná adresa je opět ve formátu protokolu IP příslušné verze.
6) Když pakety s výsledkem dorazí zpět k uživateli, tak je daný program sestaví dle
správného pořadí a z jejich výsledků sestaví internetovou stránku (jedná-li se o požadavek
internetového prohlížeče).
Obsahuje-li stránka více souborů (obrázky, styly pro nastavení vzhledu, skripty pro
dynamické funkce,…), opakují se všechny kroky pro každý z těchto souborů. Existují
i optimalizační mechanizmy, které využívají předchozích návštěv serveru, a nemusí všechny
externí sobory vždy stahovat znovu z původního serveru. Jde například o funkce kešování
obsahu, kdy obsah, tedy například stránka či obrázek, již jednou ve stejné podobně byly do
prohlížeče staženy. Prohlížeč tedy při požadavku na daný obsah také odesílá informaci, že
daný obsah má uložen z některé z předchozích relací, a zašle mu unikátní identifikátor, který
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s daným obsahem původně získal. Server z tohoto identifikátoru pozná, zda se od té doby
obsah změnil či nikoli, a jako dopověď zašle buď nový obsah, nebo jen informaci, že se má
použít obsah původní. Další kešovací mechanismy fungují na podobném principu, ale nejsou
realizovány v prohlížeči, ale na speciálních proxi serverech. Obsah se tedy vždy nemusí
stahovat z původního zdroje, ale pokud je v aktuální podobě k dispozici na nejbližším proxi
serveru, může být použit právě tento naklonovaný obsah.

2.2 Internetová stránka
Stránka, jak jsme o ní do této doby uvažovali, je prostý textový soubor v jasně definovaném
formátu. Tento formát se nazývá HTML (HyperText Markupe Language) a dokáže popsat
veškerý textový obsah stránky.
První verze jazyka HTML vnikla v roce 1991 a od té doby vzniklo ještě několik verzí tohoto
jazyka. Mezi nejdůležitější a dnes nejpoužívanější patří verze HTMl 4.01 z roku 1999, dále
XHTML 1.0 z roku 2000 a nyní nejnovější verze HTML 5 z roku 2012. Vzhledem k tomu, že
existuje několik verzí HTML jazyka, musí moderní prohlížeč vědět, v jaké verzi jazyka jsou
stránky vytvořeny, aby je také dle dané verze mohl správně zobrazit. Tato informace je vůbec
první informací v HTML souboru a nazývá se deklarace.
HMTL jazyk má tři základní konstrukční prvky, a to elementy, atributy a entity. Elementy
určují logickou strukturu stránky a identifikují, jaké části co znamenají, respektive jak a kde
se zobrazí. Atributy dodávají elementům dodatečné informace. Entity pak zobrazí speciální
znaky, které by byly v konfliktu s HTML jazykem, nebo by je nebylo možné jinak zadat či
zobrazit.
Výše zmíněný jazyk XHTML vychází z jazyka HTML a zároveň jej upravuje tak, aby
odpovídal formátu XML Extensible Markup Language. Formát XML je určení k ukládání
strukturovaných dat a existuje pro zpracování dat v tomto formátu mnoho nástrojů
a analyzátorů. Aby tyto nástroje a zejména analyzátory, takzvané parsery, mohly být použity
i pro HTML, byl tento jazyk upraven do podoby XHTML. Pokud si uvedeme základní rozdíly
HTML a XHTML, tak je to jistá striktnost ve formátu XHTML. V něm je třeba uvádět názvy
elementů a atributů malými písmeny. Důrazně ukončovat všechny elementy a celá stránka
musí být validní, tedy správně naformátována podle dané normy. Analyzátory jazyka HTML
dovedou „odpustit“ i jisté prohřešky a chyby, a pokud například není nějaký element ukončen,
stránku přesto zobrazí. Nástroj pro práci s XML, tedy i XHTML by takovou stránku
nezobrazil.

2.2.1 Element
Internetová stránka je běžný textový dokument, ve kterém jsou nějakým způsobem označeny
sémanticky důležité části. Ony označované části jsou vyznačeny značkami, které se nazývají
elementy. Element se skládá ze tří částí. Z počátečního tagu, vlastního obsahu a koncového
tagu. Počáteční tag se skládá ze jména elementu, popřípadě atributů a je uzavřen do ostrých
závorek „< >“. Koncový tag se vždy skládá jen ze jména elementu, který je uvozen prefixem
„/“ a také je uzavřen do ostrých závorek. Obsah mezi těmito značkami (počátečním
a koncovým tagem) se nazývá obsah elementu.
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Příklad elementu s názvem „kurziva“ vypadá takto:
<kurziva>tento text je vysázen kurzivou</kurziva>
Obsahem elementu může být jeden nebo více elementů nebo běžných textů. Z tohoto popisu
vyplývá jedno důležité pravidlo. Elementy se nesmějí křížit a mohou být pouze vnořovány.
Příklad chybného křížení elementů
<kurziva>text kurzivou
<tučně>text kurzivou a zároveň tučně
</kurziva>pouze tučný text
</tučně>
Element tučně není vnořen v elementu kurziva. Přesto, že uvnitř tohoto elementu začíná (má
zde počáteční tag), končí až za tímto elementem.
Příklad správného řešení stejné situace bez křížení elementů
<kurziva>text kurzivou
<tučně>text kurzivou a zároveň tučně
</tučně>
</kurziva>
<tučně>
pouze tučný text
</tučně>
Druhá varianta správného řešení stejné situace bez křížení elementů
<kurziva>text kurzivou
</kurziva>
<tučně>
<kurziva>text kurzivou a zároveň tučně
</kurziva>
pouze tučný text
</tučně>
POZOR: Místo elementů kurziva a tučně se ve skutečnosti používají elementy em a strong.
V tuto chvíli jde jen o systematický výklad pravidel jazyka HTML.
Existuje i několik elementů, které nemají žádný obsah. Tyto elementy pak nemají ukončovací
element. Respektive při použití XHTML (viz kapitola Deklarace) je třeba každý element
uzavřít, jelikož se jedná o XML formát. V takovém případě se uzavírající lomítko píše do
počátečního tagu elementu takzvaným zkráceným zápisem.
Pro HTML:
<br> <img src=“obr.jpg“ alt=“hrníček“>
Pro XHTML:
<br /> <img src=“obr.jpg“ alt=“hrníček“ />
9

2.2.2 Entita
Pokud se elementy uzavírají do ostrých závorek „< >“, nabízí se otázka, jak napsat samotné
znaky „<“ a „>“ tak, aby nebyly zaměněny s počátečním či koncovým tagem. Tento problém
řeší takzvané entity. Jsou to speciální zápisy, které mají za úkol vložit do výsledného kódu
nějaký znak. Entita začíná znakem „&“ a je ukončena středníkem. Text mezi těmito znaky se
nazývá jméno entity a jednoznačně určuje vkládaný znak. Aby nedošlo k záměně entity, tak
i znak „&“ se musí zapisovat jako entita (viz příklady níže). Mezi uvedenými entitami je také
entita pro nedělitelnou mezeru. Ta se v HTML využívá jak pro spojení předložky
s následujícím textem a jejich zobrazení na jednom řádku, tak pro vytvoření několika mezer,
jelikož ve výchozím chování se posloupnost mezer a dalších bílých znaků nahradí jednou
mezerou. Toto chování bude podrobněji popsáno dále.
Příklady entit:
&gt;
&lt;
&amp;
&nbsp;

znak „ >“
znak „ <“
znak „ &“
nedělitelná mezera

2.2.3 Atribut
Jsou případy, kdy název elementu nemůže zcela popsat potřebnou vlastnost. Například
element pro obrázek by jistě měl nést informaci o cestě k obrázku popřípadě o jeho
rozměrech. Takovéto informace se do elementu přidávají pomocí atributů. Atribut je umístěn
v počátečním tagu elementu za jeho názvem a skládá se z názvu atributu a hodnoty oddělené
znakem „=“. Hodnota atributu musí být uzavřena do jednoduchých nebo dvojitých uvozovek.
Element také může obsahovat více různých atributů. Nemůže však jeden atribut obsahovat
vícekrát.

2.2.4 Deklarace
Jak již bylo řečeno, existuje mnoho verzí jazyka HTML. Tvůrce stránek musí internetovému
prohlížeči říci, v jaké verzi HTML danou stránku vytvářel. Tuto informaci řekneme
umístěním takzvané Deklarace typu dokumentu. Deklarace je prvním prvkem v souboru
a začíná řetězcem „<!“, aby byla jednoznačně odlišena od elementů. V následující tabulce
naleznete nejčastěji používané deklarace. V našich příkladech budeme pracovat s verzí
HTML 4.01, a proto budeme používat i příslušnou deklaraci.
Tabulka 1. Deklarace typu dokumentu pro různé verze jazyka HTML
HTML 4.01

<!DOCTYPE
HTML
PUBLIC
"-//W3C//DTD
HTML
4.01
Transitional//EN" "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
XHTML 1.0
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd">
HTML 5
<!DOCTYPE html>
Zdroj: http://www.w3.org
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Vidíte, že až na HTML5 jsou deklarace poměrně složité na zapamatování a jakýkoli překlep
vede k nenalezení deklarace. Naštěstí většina editorů HTML stránek tyto deklarace dokáže do
souboru vložit automaticky, čehož budeme využívat i my. Ve skutečnosti je deklarací ještě
více, protože až na verzi 5, mají ostatní verze ještě podmnožiny s omezenou skupinou
elementů pro jistá zaměření stránky za účelem zrychlení zpracování stránky prohlížečem. Tím
se zde ale nebudeme zabývat. Pro naše potřeby dostačuje výše zmíněná tabulka tří deklarací.

2.3 První internetová stránka
Nyní nastal čas, abychom si vytvořili první internetovou stránku. Před tím je ještě potřeba si
říci, jakým způsobem vlastní soubory stránek pojmenovávat a organizovat.

2.3.1 Názvy souborů
Jak již bylo řečeno, internetová stránka je běžný textový soubor, a proto je možné ji vytvářet
v libovolném textovém editoru, který dokáže soubor uložit jako prostý text. Při
pojmenovávání souborů je však důležité dodržovat jisté konvence. Tato pravidla platí jak pro
vlastní názvy HTML souborů, tak pro všechny soubory načítané do stránky, tedy pro obrázky,
pro CSS styly či pro skripty (naprogramované dynamické funkce). Stejné pravidla platí
samozřejmě pro celou stromovou strukturu webu, tedy i pro adresáře neboli složky.
Pravidla a doporučení v názvech soborů a adresářů jsou následující:
 Nepoužívat znaky s diakritikou.
 Nepoužívat v názvech souborů mezery ani jiné speciální znaky.
 Rozlišovat velikost písmen. Většina internetových stránek je spuštěna na serverech
s operačním systémem Linux. Ten na rozdíl od Windows rozlišuje velikost písmen,
a proto soubory stranka.html a Stranka.html jsou pro Linux dva různé soubory.
Pokud tedy pojmenujete soubor Stranka.html a následně na něj budete odkazovat
jako na stranka.html, soubor nebude nalezen. Nepříjemné je to, že při testování na
Windows vám vše bude fungovat, protože Windows velikost písma nerozlišuje. Je
proto vhodné si zvyknout na vlastní konvenci pojmenovávání souborů a tu dodržovat.
Možná a vhodná konvence je tato: prvniStranka.html. Tedy začátek druhého
a každého dalšího slova velkým písmenem, ostatní malými. Soubory jsou i dobře
čitelné.
Pro organizaci většího webu se nevyhneme rozčlenění souborů do složek. Pro názvy složek
platí stejná pravidla jako pro soubory.
Hlavní stránka webu musí mít speciální název, aby ji webový server identifikoval, i když
nenapíšeme přesnou adresu i s názvem souboru. Tento speciální název se může mírně lišit dle
nastavení daného serveru, ale je obvyklé, že soubor hlavní stánky se jmenuje „index.html“
(přípona souboru se může dle technologie lišit). Povšimněte si velikosti písmen. Ano, vše je
malými písmeny. Tím docílíme, že když bude na naše stránky někdo přistupovat, může zadat
adresu ve tvaru http://nasevlastnistranky.cz
a ne ve tvaru http://nasevlastnistraky.cz/hlavniStranka.html.
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2.3.2 Struktura HTML stránky
Vlastní struktura HTML stránky je naznačena na následujícím obrázku. Jak již bylo uvedeno,
každá stránka musí na začátku obsahovat deklaraci, ze které prohlížeč přečte, v jaké verzi
HTML byla stránka vytvořena. Následuje element html, který obsahuje dva elementy. První je
element head, ve kterém jsou elementy, jejichž obsah se nezobrazuje na stránce. Jde o titulek
stránky, který se zobrazuje v záhlaví prohlížeče nebo záložky. Dále může jít o doplňující
metainformace se jménem autora, s názvem programu, v němž byly stránky vytvořeny, nebo
s informacemi pro vyhledávače. Ty mohou obsahovat například klíčová slova a podobně.
Další informací, která se objevuje v hlavičce, je kódování stránky. Touto problematikou se
budeme zabývat později.
Za hlavičkou následuje vlastní tělo stránky uzavřené do elementu body. V tomto elementu je
umístěn veškerý obsah stránky, který se zobrazuje v prohlížeči.
Deklarace - <!DOCTYPE …
Element <html>
Hlavička stránky – <head>

Vlastní obsah stránky - <body>

Obr. 1 Znázorněná struktura HTML stránky
Zdroj: vlastní

2.3.3 Editor pro tvorbu stránek
Pro vytváření stránek lze použít libovolný textový editor, který ukládá text v nezměněné
podobě, takzvaný plaintext. Takových editorů existuje velké množství a liší se obvykle jen
v doplňkových funkcích a v komfortu ovládání. My budeme používat program PSPad3, který
je k dispozici zdarma. Pro nainstalování stačí postupovat dle průvodce instalací. Textový
editor typu Microsoft Word není pro editaci stránek vhodný, protože ve standardních
formátech neukládá obsah jako prostý text, ale má vlastní formát souborů.

3

PSPad - http://www.pspad.com
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Obr. 2 Editor HTML stránek PSPad
Zdroj: vlastní
PSPad je obecný editor, který podporuje mnoho programovacích jazyků a mimo to je
přizpůsoben pro vytváření HTML stránek. Jeho velkou výhodou je, že dokáže pomoci
s vkládáním elementů a entit. Pro jejich vložení stačí stlačit klávesovou kombinaci
CTRL + MEZERNÍK a objeví se rozbalovací seznam podporovaných prvků. Následně je
možné začít psát název elementu a filtr postupně filtruje nalezené položky. Při následném
potvrzení klávesou ENTER je ve většině případů zobrazen dialog pro případné vložení
atributu. Jednotlivým atributům se budeme věnovat jak u příslušných elementů, tak ve spojení
s CSS styly.

Obr. 3 Dialogy pro vložení elementu a následně pro doplnění atributů
Zdroj: vlastní
Jak je vidět v náhledu stránky například u obr. 5, zvýrazňuje editor syntaxi jazyka, a tím
výrazně zpřehledňuje kód stránky. Vlastní barevné nastavení pro elementy entity, atributy
a další prvky je možné upravit, ale i výchozí nastavení je dostatečně přehledné.
Další zajímavou funkcí editoru PSPad jsou nástroje pro výběr barvy. Umožňují vybrat barvu
z katalogu barev, který se dá filtrovat podle různých preferencí. Například pouze takzvané
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bezpečné barvy (budou na většině zobrazovacích zařízeních zobrazeny shodně), nebo třeba
barvy neobsahující modrou či červenou složku. Jak se dozvíme později, existuje několik
způsobů jak vyjádřit v HMTL barvu a PSPad podporuje všechny formáty. Druhý nástroj pro
práci s barvami, jehož ikona je hned vedle, umožňuje opačný proces. Při zápisu barvy
v některém formátu dokáže barvu zobrazit a navíc přidat zápis této barvy v dalších formátech.
Na Obr. 4 vpravo je zadána modrá barva (blue) a nástroj PSPadu nám řekne, že ekvivalentní
zápisy k pojmenované barvě jsou také „#0000FF“, „0%,0%,100%“ či „0,0,255“.

Obr. 4 Nástroje pro práci s barvou
Zdroj: vlastní
Nástrojů a funkcí má PSPad velké množství a není cílem tohoto textu se se všemi podrobně
seznamovat. K tomu slouží nápověda dané aplikace. Ještě snad jedna funkce hojně využívaná
při vytváření WWW stránek, a to rychlý náhled stránky. Ten je možné vyvolat klávesovou
zkratkou F10 nebo v nabídce HTML položka „Náhled HTML stránky“. Mezi další užitečné
funkce patří nastavení kódování souboru, ale o tom se zmíníme v kapitole, zabývající se
kódováním.
Nyní můžeme přistoupit k vlastní tvorbě první internetové stránky napsané v jazyce HTML.
V PSPadu vytvoříme prázdnou HTML stránku tak, že v nabídce soubor vybereme položku
„Nový“. Jako typ souboru vybereme HTML. PSPad tak vloží automaticky následující kód:
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Kostra HTML stránky
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01
Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;
charset=windows-1250">
<meta name="generator" content="PSPad editor,
www.pspad.com">
<title> </title>
</head>
<body> </body>
</html>
V tuto chvíli si povšimněme způsobu zápisu (zatím budeme ignorovat černé "nezvýrazněné"
řádky). Všechny prvky jsou uzavřeny do ostrých závorek. Tento prvek se nazývá Element a je
základním stavebním kamenem jazyka HTML. Tyto elementy se skládají ze dvou částí, a to
počátečního tagu a koncového tagu. Koncový tag je za otevírací závorkou ještě uvozen
lomítkem. Počáteční tag říká, že zde prvek začíná a koncový naopak určuje jeho konec.
U výše uvedeného kódu je zřejmé, že zeleně označený element html ohraničuje celou stránku.
V něm jsou pak zanořeny elementy head a body. Element head má ještě zanořen element title,
který můžeme doplnit. Jedná se o název stránky a měl by být vždy vyplněn. Prohlížeče
hodnotu elementu title zobrazují v názvu záložky, případně celého okna prohlížeče, je-li
záložka aktivní.
Veškerý obsah stránky pak píšeme do elementu body. Zkusíme tam napsat libovolný text.
V ukázce jsou vloženy dva elementy. První z nich je nadpis, druhý pak odstavec. Vše bude
podrobně vysvětleno níže. Soubor uložíme a otevřeme jej v internetovém prohlížeči.
První řádek kódu je nám již také známý a jde o definici typu dokumentu, viz výše. V našem
případě tímto řádkem říkáme prohlížeči, že stránka je napsaná v jazyce HTML verze 4.01
a podle toho má také jednotlivé prvky stránky zpracovávat.
V hlavičce se v našem případě vyskytuje dvakrát element meta, který není párový a nemá
tedy uzavírající tag. Element meta je volitelný prvek, pomocí kterého můžeme do stránky
přidat dodatečné metainformace. V tomto příkladě zde PSPad přidal v prvním řádku typ
kódování stránky a ve druhém informaci, v jakém editoru byla stránka vytvořena.
S kódováním stránek se seznámíme později. Druhá informace v elementu meta s atributem
name nastaveným na hodnotu generator je v podstatě jen reklama daného editoru a nijak
neovlivňuje vzhled stránky.

2.3.4 Vkládání obsahu stránky
Strukturu první stránky máme vytvořenou, ale po uložení na disk a následním otevření
v nějakém internetovém prohlížeči bude stránka zcela prázdná. Nyní tedy musíme vložit
nějaký obsah stránky. U každé nové stránky bychom měli zadat její titulek. Ten, jak již bylo
řečeno, se zobrazuje jako název záložky prohlížeče, případně při aktivní záložce jako název
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okna prohlížeče. Tuto informaci mimo jiné využívají i vyhledávací roboti k doplnění
informací o stránce. V následující ukázce jsme do titulku, tedy elementu title vložili text
„Titulek stránky“. Vlastní obsah stránky se vkládá do elementu body. Zatím jsme si říkali, jak
obecně vypadají jednotlivé prvky HTML jazyka, ale konkrétní elementy obsahu jsme zatím
neprobírali. V tuto chvíli malinko přeskočíme a řekneme si, že element h1 slouží pro vložení
a zobrazení nadpisu a element p pro vložení odstavce. Díky těmto informacím můžeme do
těla stránky, tedy do obsahu elementu body vložit po sobě element h1 s obsahem „Nadpis
stránky“ a dále element p s obsahem „První odstavec na stránce“. Kód v editoru PSPad
ukazuje obr. 5.

Obr. 5 Ukázka stránky v editoru PSPad
Zdroj: vlastní
Editor PSPad má mnoho funkcí. Jednou z nich je například náhled stránky. Jak již bylo
uvedeno výše, ten je možné jej spustit klávesou F10 nebo například příslušnou ikonou . Na
obr. 6 je zobrazen náhled naší první stránky v PSPadu. Vlastní stránku musíme uložit
a následně se na ni můžeme podívat v nějakém internetovém prohlížeči. Soubory
internetových stránek mají nejčastěji příponu .html a obvykle je v počítači tato přípona
asociována s internetovým prohlížečem. V takovém případě stačí daný soubor otevřít
(dvojklik, klávesa Enter, …) a otevře se ve výchozím prohlížeči. Další možností je spustit
nějaký internetový prohlížeč a v něm naši první stránku otevřít (obvykle nabídka
„Soubor/Otevřít soubor“, nebo klávesová zkratka CTRL + O). Příklad takového zobrazení
stránky ukazuje obr. 7.

Obr. 6 První internetová stránka v okně náhledu aplikace PSPad
Zdroj: vlastní
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Obr. 7 První internetová stránka v prohlížeči Mozilla Firefox
Zdroj: vlastní
Tím jsme vytvořili první internetovou stránku! V dalších příkladech již nebudeme zobrazovat
ukázky kódu v PSPadu a jejich náhled, ale jen vlastní kód a případně výsledné zobrazení. Pro
úspornost nebudeme již pokaždé psát deklaraci a hlavičku, a pokud to nebude nutné, budeme
uvádět pouze vlastní obsah těla stránky, tedy ty prvky, které se zapisují do elementu body.

2.3.5 Učení z existujících řešení
Již jsme popsali, že HTML stránky jsou běžné textové soubory a z toho vyplývá také jedna
velká výhoda. Můžeme se snadno učit od jiných autorů stránek. Tím, že je kód stránky
v čitelné podobě, můžeme si jej zobrazit na libovolné stránce na internetu. Všechny
prohlížeče umožňují zobrazit zdrojový kód stránky obvykle přes kontextové menu pravého
tlačítka. Tím je možné si zobrazit zdroj libovolné stránky dostupné na internetu a z tohoto
zdroje se inspirovat, jakým způsobem autor problém vyřešil. Pozor na plagiátorství
a nelegální přebírání obsahu, ale inspirovat se je v pořádku.

Obr. 8 Zobrazení zdrojového kódu stránky v prohlížeči Firefox
Zdroj: vlastní
Internetové prohlížeče v sobě mají (buď přímo, nebo při instalaci doplňkových modulů)
nástroje pro tvůrce WWW stránek. Takových nástrojů je celá řada, a tak si popíšeme jen
některé, a to v prohlížeči Mozilla Firefox. Ve standardní instalaci je v menu „Nástroje/ Vývoj
webu“ několik nástrojů. Hlavní jsou zahrnuty pod položkou „Nástroje vývojáře“.
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Záložka „Průzkumník“ slouží k zobrazení zdrojového kódu a zároveň vlastní stránky. Hlavní
přínos tohoto nástroje je v tom, že při výběru elementu ve zdrojovém kódu zvýrazní tento
prvek na stránce a naopak umožňuje vybrat prvek na stránce a zobrazí k němu příslušný
HTML kód. Tím usnadňuje orientaci ve zdrojovém kódu na velkých stránkách (viz obr. 9).
Tento nástroj mimo jiné dokáže sledovat síťovou komunikaci, a můžete tedy přesně zjistit, jak
prohlížeč a server spolu komunikují.

Obr. 9 Nástroj „Průzkumník“ prohlížeče Mozilla Firefox
Zdroj: vlastní

2.4 Internetové prohlížeče
Vytvářet internetové stránky přesně podle specifikací příslušných jazyků, tedy HTML
a případně CSS není bohužel v praxi možné. Internetová komunita je rozsáhlá a využívá pro
procházení internetových stránek mnoho internetových prohlížečů různých verzí. Jednotlivé
prohlížeče pak neumí zpracovat všechny části daných specifikací, nebo je zpracovávají
a zobrazují odlišným způsobem. Navíc si výrobci začali zejména do CSS jazyka přidávat
vlastní funkcionalitu a autoři ji začali vyžívat. Důsledkem toho je, že stejná stránka vypadá
v různých prohlížečích různě, některé části se nemusí zobrazit vůbec, nebo jsou rozhozené.
V praxi jde při vytváření stránek o proces, kdy autor musí stránky kontrolovat v několika
prohlížečích a nejlépe ještě v několika verzích těchto prohlížečů. Pro jednotlivé internetové
prohlížeče pak musí ladit kód stránky tak, aby se v něm požadovaná funkcionalita zobrazila
a zároveň ostatní prohlížeče nerozhodila. Existuje několik mechanismů, pomocí kterých toho
lze docílit.
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Nejnovější verze prohlížečů se snaží tuto nejednotnost eliminovat, a pokud by stránky byly
vytvářeny jen pro uživatele posledních verzí prohlížečů, bylo by takovýchto kliček potřeba
minimum.

2.5 Kódování
V našich končinách se bohužel při publikování na Internetu neobejdeme bez diakritiky a při
vytváření stránek s diakritikou je třeba s tímto počítat.
Abychom se v problematice kódování orientovali, je třeba se seznámit trochu s historickým
vývojem v této oblasti. Počítače ukládají vše, tedy i znaky, v binární soustavě, což je pro
člověka v podstatě nečitelné. Jedna tato binární jednotka je nazývána jeden bit. První počítače
byly osmibitové a pro jeden znak bylo vyčleněno právě těchto 8 bitů. Jeden bit je logické
hodnota 0 nebo 1. Při převodu do desítkové soustavy zjistíme, že 8 bitů (logická hodnota:
11111111) je v desítkové soustavě číslo 255, tedy je možné v jednom bajtu (jeden bajt je
8 bitů) uložit pouze 255 znaků (0 nebyla použita). Byla proto vytvořena tabulka, nazývaná
ASCII, která obsahuje 255 nejpoužívanějších znaků. Těmto znakům byla přidělena
jednoznačná, řekněme pořadová, identifikační čísla. V prvotních érách výpočetní techniky
tvůrci bohužel na jiné znaky, než na anglické nemysleli. Do takového počtu znaků se sice
vejde česká diakritika, ale nikoli všechny znaky ostatních jazyků. Je třeba si uvědomit, že
znaky jsou také číslice, speciální znaky jako pomlčka, hvězdička, mezera a podobně. Když
vznikla potřeba zapisovat i znaky jednotlivých diakritik, vzala se původní tabulka a nechala se
z ní pouze polovina znaků. Do těchto patří všechny číslice a znaky anglické abecedy plus
některé speciální znaky. Tato tabulka se dala zapsat v 7 bitech, tedy jeden bit byl volný. Pro
jednotlivé jazyky nebo geografické oblasti pak byly definovány vlastní tabulky, kde prvních
127 znaků bylo stejných jako původní ASCII tabulka. Zbylých 128 znaků byly zaplněny dle
potřeby dané oblasti nebo jazyka. Tímto byl text omezen právě na znaky z jedné tabulky.
Když byl text zapsán v jednom kódování a program, který jej zobrazoval, to nevěděl
a zobrazil jej v jiném kódování. Tak se místo znaku „ř“ (v kódování Winwows CP 1250 je na
pozici 248) zobrazí například „ø“, který je v tabulce „západní jazyky“ právě na pozici 248.
Bylo tedy třeba ještě danému programu nějakým způsobem sdělit, kterou kódovou tabulku
(stránku) má pro zobrazení používat. V této době nebyla ani jednoduchá možnost kombinovat
znaky z více kódových tabulek.
České znaky jsou zakomponovány v několika kódových tabulkách. Jednou z nich je „ISO8859-2“ dříve nazývané „Latin 2“ a Microsoft jej nazývá „Středoevropské jazyky (ISO)“.
Dalším používaným kódováním pro české znaky je kódování „Windows-1250“ označované
Microsoftem „Středoevropské jazyky“.
Tyto neduhy se pokouší řešit kódování nazvané UTF (UCS Transformation Format). Existují
základní verze kódování, a to UTF-8 a UTF-16 a UTF-32. Verze UTF-16 ukládá znaky
do 2 bajtů, UTF-32 do 4 bajtů a UTF-8 do proměnlivé délky 1-6 bajtů. Kódování UTF-8 má
prvních 127 znaků stejných jako kódování ASCII, takže je s ním zpětně kompatibilní.
Kódování UTF-8 Je nejvíce rozšířeno a obsahuje prakticky všechny používané jazyky. Pro
většinu běžně používaných znaků stačí 2 bajty, takže je i z hlediska velikosti zabírané
kapacity optimální.
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Při tvorbě stránek se u nás ještě stále často používá kódování „Windows-1250“ (obvykle
výchozí nastavení editorů), i když není žádný důvod, proč by nemohlo být používáno právě
kódování „UTF-8“. Všechny běžné editory internetových stránek to podporují a prohlížeče
samozřejmě také.
Z výše uvedeného vyplývá, že při vytváření stránek je s ohledem na jejich kódování zapotřebí
zajistit dvě věci. Jednak aby editor, ve kterém stránky vytváříme, tyto znaky správně
zakódoval ve zvoleném kódování (někdy je nazýváno jako znaková sada) a zadruhé aby
prohlížeč věděl, v jakém kódování byly stránky uloženy, a dokázal je správně zobrazit. Toho
docílíme elementem meta v hlavičce HTML stránky. Příklady tří zmíněných kódování
ukazuje následující příklad.
Příklad nastavení tří nejpoužívanějších znakových sad. Použije se vždy jen jedna z nich
v závislosti na nastavení editoru – třetí varianta je doporučená
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;
charset=windows-1250">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;
charset=iso-8859-2">
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;
charset=utf-8">

V editoru PSPad se kódování souboru nastavuje v menu Formát, kde jsou uvedeny všechny
tři u nás nejpoužívanější znakové sady. I když bývá předdefinované kódování Windows
CP 1250, je nejvhodnější používat kódování UTF-8 s příslušným meta tagem v hlavičce
HTML stránky. Jak bylo uvedeno výše, nejsme v textu stránky omezeni jen na znaky
používané v naších zemích, ale můžeme pak použít libovolný znak z jakékoli abecedy, tedy
například z azbuky.

Obr. 10 - Nastaven znakové sady, ve které bude PSPad soubor ukládat
Zdroj: vlastní
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3 Základní prvky HTML
V této kapitole se seznámíme se základními prvky jazyka HTML, které se používají prakticky
na všech stránkách. Ukážeme si také příklady použití těchto prvků (elementů) a jejich
doplňujících informací, tedy atributů. Na konci kapitoly byste měli být schopni vytvořit
internetovou stránku s nadpisy, obrázky, odkazy a samozřejmě běžným a zvýrazněným
odstavcovým textem.
Jak již bylo řečeno, základním stavebním kamenem HTML stránky je element neboli prvek.
Tyto elementy v textu stránky sémanticky vyznačují jednotlivé části a prvky stránky. Má-li
stránka například navigaci, je celá navigace uzavřena do některého elementu, který pak může
být zobrazen mnoha způsoby tak, aby se vlastní navigace přizpůsobila designu stránky. Toto
přizpůsobení se provádí pomocí kaskádových stylů jazyka CSS a seznámíme se s ním později.

3.1 Rozdělení HTML elementů
Elementy se dělí z pohledu ovlivňování svého okolí na dva základní typy. Na řádkové,
anglicky „inline“, elementy a blokové, anglicky „block“, elementy.
Řádkové elementy ovlivňují pouze obsah elementu a nemají žádný vliv na umístění prvku
v dokumentu. Jedná se o prvky, které obvykle něco zdůrazňují či vyznačují.
Druhý typ elementů je blokový, který ovlivňuje formátovací model dokumentu. Umožňuje
nastavit obtékání a další vlastnosti, které ovlivní okolní blokové elementy. Dále umožní prvek
vyjmout z formátovacího toku a umístit jej na absolutní pozici dokumentu či zobrazovacího
okna. Konkrétní vlastnosti těchto prvků budeme řešit později, ale již nyní je třeba rozlišovat,
o který z těchto dvou typů prvků se jedná.

3.2 Odstavec
Odstavec se v jazyce HTML vytváří elementem p (paragraph) a jedná se o párový element,
tedy má svou počáteční a koncovou značku. Na stránkách se využívá pro členění textu
obvykle jako v knize, kde se jednotlivé odstavce odsazují buď odsazeným prvním řádkem,
nebo zvětšenou mezi-odstavcovou mezerou. Zvětšená mezera mezi odstavci je výchozím
formátováním v prohlížečích. Změny vizuální podoby lze docílit formátováním vlastností
pomocí CSS stylů. Díky těmto možnostem může být odstavec například orámovaný či jinak
zvýrazněný.
Příklad použití odstavců
<p>Odstavec v jazyce HTML. Slouží k logickému členění
a oddělování textů na stránce.</p>
<p>Další odstavec se obvykle zobrazí s malým odstupem
od předchozího odstavce</p>
Jedná se o blokový prvek a uvnitř tohoto prvku mohou být další blokové nebo řádkové
elementy, a tím je možné obsah strukturovat.
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3.3 Zvýraznění
Ke zvýraznění je možné využít dva vestavěné elementy. Prvním z nich je element strong
(silný důraz), který ve výchozím stavu prohlížeče zobrazují text tučně.
Druhým elementem je element em (slabý důraz), jenž je obvykle zobrazován kurzivou.
Zvýraznění textu
<p>Text na stránce je <strong>zvýrazněn tučně</strong>.
Tento text je <em><strong>je tučně i kurzivou</strong> a tento
již pouze kurzivou</em>. Vše je uzavřeno do odstavce</p>
Ani jeden z elementů nemá povinný atribut a je možné pomocí CSS stylů jejich zobrazení
upravit, ale nebývá to moc časté.

3.4 Nadpisy
Pro nadpisy slouží elementy <h1> až <h6> podle logické úrovně. Jedná se o blokové párové
elementy, které ve výchozím stavu zabírají šířku celého nadřazeného elementu.
Jejich používání by mělo stránku rozdělit do logických celků.
Příklad použití nadpisů
<h1>Hlavní nadpis</h1>
<h2>Nadpis druhé úrovně</h2>
<h3>Podnadpis (třetí úroveň)</h3>
<h2>Druhý nadpis druhé úrovně</h2>
Ukázka výsledku:

Hlavní nadpis
Nadpis druhé úrovně
Podnadpis (třetí úroveň)
Druhý nadpis druhé úrovně
Nutno podotknout, že výchozí zobrazení jednotlivých elementů, tedy i nadpisů nastavuje
každý internetový prohlížeč mírně odlišně. Vše lze samozřejmě sjednotit pomocí CSS stylů
(viz dále).
Vlastní nadpisy by na stránce měly být logicky strukturované. Jednotlivé úrovně nadpisů by
na sebe měly navazovat. To znamená, že by se například neměl objevit nadpis h4 bez toho,
aby před ním v hierarchii neexistovaly nadpisy h1 až h3. Z toho vyplývá, že nadpisy se
nepoužívají podle jejich výchozího vzhledu, ale podle logické struktury stránky. Chceme-li
například vytvořit první nadpis na stránce, vždy použijeme element h1 i přesto, že
požadujeme menší písmo než má ve výchozím zobrazení h1. Velikost písma či další vzhled
následně upravíme pomocí CSS.
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Chcete-li zkontrolovat logickou strukturu nadpisů na stránce, můžete využít některý
z doplňků, které nabízejí internetové prohlížeče. Například pro prohlížeč Mozilla Firefox
existuje doplněk HeadingMap , který dokáže zobrazit strukturu nadpisů na stránce.

3.5 Obrázky
Většina webových stránek neobsahuje pouze textovou informaci, ale i obrázky. Jak již bylo
uvedeno, HTML jazyk je značkovací jazyk, a proto pro každý zobrazený prvek musí existovat
nějaký element. Vlastní obrázek se ale v textu stránky přímo nevyskytuje. Pouze se na daném
místě vloží element, který prohlížeči řekne, jaký obrázek má na tomto místě zobrazit
a případně jak má být velký. Také mu musí být schopen předat informaci, kde je daný
obrázek umístěn, aby ho prohlížeč byl schopen získat a následně začlenit do stránky. Obrázky
se do HTML stránky vkládají pomocí elementu img (image). Jelikož vlastní obrázek není
součástí stránky, ale pouze se uvede, kde a jaký obrázek bude zobrazen, je třeba přidat atribut
určující zdroj obrázku. Ten se jmenuje src a je možné uvést relativní i absolutní cestu
k obrázku. Další povinný atribut je alt, který obsahuje alternativní popis obrázku zejména pro
zrakově postižené. Je-li obrázek pouze dekorativní (grafická odrážka, rámeček,...), uvede se
atribut prázdný. Jelikož jde o element, který nemá obsah, zapisuje se ve zkráceném tvaru typu
<img />. Dalším volitelným atributem je atribut title. Jeho obsah se zobrazí při najetí myši nad
obrázek (viz ukázka níže).
Příklad použití obrázku
<img src="Opticka_aparatura.jpg" alt=" Optická aparatura na
FŽP" title="Foto laboratoře FŽP"/>
<img src="logo.png" alt="" />
Výsledek:

Pokud prohlížeč obrázek nenalezne, nebo je nastaveno, že obrázky nemá zobrazovat, zobrazí
místo nich alternativní text, tedy hodnotu atributu alt.
Výsledek stejného kódu v případě, že obrázek nebyl nalezen.
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3.6 Odkazy
Internetové odkazy jsou základním elementem internetových stánek. Umožňují propojovat
více stránek a uživatelům přináší nástroj, jak se pohybovat mezi jednotlivými stránkami.
Internetové odkazy se zapisují ve formátu URL, tedy Uniform Resource Locator. Jde o formát
umožňující jednoznačně popsat a lokalizovat libovolný zdroj na internetu.
Obvyklý tvar URL adresy je následující: protokol://server/cesta#záložka?parametry
Protokolů, tedy způsobů, jakým bude prohlížeč se zdrojem komunikovat, je mnoho. Nejčastěji
používaným je protokol HTTP (HyperText Transport Protocol) a jde o standardní protokol
používaný pro požadavky iternetových stránek. Existuje i zabezpečená verze tohoto protokolu
nazvaná HTTPS, které odesílá data šifrovaně. Protokolů je samozřejmě více, například
protokol pro přenos souborů FTP (File Transport Protocol), ale první dva jsou na stránkách
nejpoužívanější.
Za dvojtečkou a dvěma lomítky následuje specifikace serveru. Tak jak je známo, se skládá
z domén více úrovní, a ty jsou oddělovány tečkami. Pokud se podíváme na adresu podrobněji,
je první zprava takzvaná top level doména, tedy doména první úrovně, která představuje
nejčastěji zemi nebo typ organizace. Doména druhé úrovně je zakoupená doména pro danou
firmu, společnost nebo například osobu. V rámci vlastní domény (druhá úroveň) je možné
vytvářet libovolné subdomény, tedy domény třetí a vyšších úrovní. Příklad takového serveru
je „fzp.ujep.cz“. Část „cz“ je doména první úrovně, v našem případě „Česká republika“,
„ujep“ je doména druhé úrovně a v rámci ní je vytvořena sub-doména „fzp“. Pod tou může
být i další doména například „moodle.fzp.ujep.cz“ a podobně. Adresy se také používají při
vytváření odkazu na externí obsah, tedy například na textové soubory (doc, docx, pdf) či na
jakékoli jiné (xls, zip, jpg, …).
Za lomítkem následuje cesta, která připomíná adresářovou strukturu (a v mnoha případech
tomu tak i je). Cesta bývá buď zakončena adresářem, poté je serverem zobrazen (vrácen)
obvykle soubor s názvem „index.html“, nebo je cesta zakončena konkrétním názvem souboru.
Za ním pak můžou následovat identifikátory takzvaných záložek, nebo další parametry
stránky. Parametry stránky se využívají v dynamických stránkách, které se obvykle vytvářejí
v nějakém programovacím jazyce. Jde o další úroveň abstrakce, kdy vlastní HTML kód
stránky nevytváří její autor přímo, ale vytváří jej až program v konkrétní situaci.
Odkazy v rámci stránky je možné vytvářet pomocí takzvaných záložek. Pokud chcete, aby se
stránka v prohlížeči nezobrazila od začátku, ale byla posunuta ke konkrétnímu textu je třeba
v kódu stránky na tomto textu vytvořit záložku. Ta se vytváří pomocí atributu „id“, který je
možné vložit ke každému elementu ve stránce. Vlastní obsah tohoto atributu, tedy název
záložky je libovolný, ale nesmí obsahovat mezery a některé speciální znaky. Další logickou
podmínkou je, že v rámci stránky musí být tento identifikátor jedinečný. Na takto
pojmenované místo v dokumentu se pak odkazuje v adrese stránky přidáním znaku „#“
s následným identifikátorem záložky.
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Příklad odkazu na záložku a definovaná záložka:
<body>
<h1 id=“zacatek“>Hlavní nadpis stránky</h1>
…
…
<a href="#zacatek">Zpět na začátek</a>
Výsledek je pak tento:

Hlavní nadpis stránky
…
…
Zpět na začátek
Prvek pro vytváření internetových odkazů se jmenuje anchor (kotva) a jeho značka je
a. Jedná se o párový element, který ale obvykle má jeden či několik atributů. Aby prohlížeč
věděl, kam odkaz vede, je třeba tuto informaci sdělit v atributu nazvaném href (hypertext
reference - hypertextový odkaz). Jak již bylo zmíněno, atributy se zapisují do počátečního tagu
elementu a za jeho názvem následuje rovnítko a v uvozovkách či apostrofech pak hodnota
atributu. Vlastní obsah elementu je pak to, co se zobrazí na stránce.
Příklad odkazu na internetovou stránku fakulty by vypadal takto:
<a href="http://fzp.ujep.cz">Stránky fakulty</a>
Výsledek je pak tento: Stránky fakulty
Všimněte si, že adresa je zapsána včetně protokolu (v tomto případě http://), což je povinné.
Pro vytvoření odkazu na obrázek nebo jiný soubor je třeba zadat cestu k tomuto souboru. Je-li
soubor na stejném webu jako vlastní www stránky, není třeba psát celou, takzvaně absolutní
adresu, ale stačí zadat adresu relativní, což uvidíme později.
Další používaný atribut u internetového odkazu se nazývá target (cíl). Může nabývat několika
daných hodnot, z nichž nejpoužívanější jsou:
_blank - odkaz do nového prázdného okna
_self - odkaz do aktuálního okna - výchozí hodnota
Nebo lze zadat libovolný textový řetězec (bez mezer). To způsobí otevření do takto
pojmenovaného okna či rámce. Další odkazy se stejnou hodnotou target, se pak otevírají
do stejného okna.
Odkaz otevírající se do nového okna (záložky)
<a href="http://www.ujep.cz" target="_blank">Stránky
fakulty</a>

25

Výsledek je pak tento: Stránky univerzity
Po kliknutí na odkaz se ale otevře do nového okna prohlížeče.
Dalším používaným atributem je atribut title (titulek), do kterého můžete umístit text, který se
zobrazí po najetí myši nad odkaz.
Odkaz s titulkem
<a href="http://www.ujep.cz" target="_blank" title="Odkaz na
stránky WWW.UJEP.CZ">Stránky fakulty</a>
Výsledek vypadá stejně jako předcházející, ale po najetí myší nad odkaz se u kurzoru zobrazí
informace: Odkaz na stránky WWW.UJEP.CZ

3.7 Přehled základních elementů
Na závěr této kapitoly bychom si mohli shrnout základní prvky HTML jazyka a jejich stručné
použití.
<p></p> –[paragraph] – odstavec
-

Používá se pro běžné odstavce textu. Slouží k rozčlenění textu na
více částí. Graficky se standardně projevuje větší mezerou mezi
odstavci než mezi řádky a jiné grafické znázornění je možné
docílit pomocí CSS stylů, jak bude uvedeno v dalších kapitolách.

<a href=“URL“> </a> – [anchor] – internetový odkaz
-

Slouží k vytvoření hypertextových odkazů na libovolný cíl. Lze
použít pro odkaz mezi vlastními stránkami, jako odkaz na
libovolnou stránku na internetu nebo jako odkaz pro stažení
externího souboru.

<strong></strong> – důraz
-

Umožňuje zvýraznit text na stránce. Obvykle je zvýrazněn tučným
písmem, ale záleží na výstupním zařízení. Například odečítací
zařízení může na daný obsah zvýšit hlas, nebo jiné zařízení může
tento obsah zvýraznit barevně.

<em></em> – [emphasis] – slabý důraz
-

Obdobné použití jako element strong, ale prohlížeče tento prvek
ve výchozím formátování zobrazují kurzivou.

<h1></h1> – [heading] – nadpis
-

Slouží ke strukturování obsahu. V HTML je podpora šesti úrovní
nadpisů, tedy h1 až h6, což je obvykle dostatečné. Vlastní
26

formátování jednotlivých úrovní se v prohlížečích mírně liší, ale
vše lze sjednotit pomocí CSS stylů.
<img src=“URL“ alt=“TEXT“ /> – [image] – obrázek
-

Používá se pro vložení grafických prvků do stránky, tedy obrázků.
Nemusí ale sloužit jen pro fotografie, ale může se používat i pro
grafické prvky upravující design stránek, i když od toho se
v poslední době spíše odstupuje. Povinné atributy jsou src, což je
zdroj obrázku a atribut alt, který představuje alternativní popis
obsahu.

3.7.1 Poznámky k používání jednotlivých elementů
Element p je standardní odstavec a slouží k logickému členění a oddělování textů. Ve
výchozím nastavení prohlížečů se neodsazuje první řádek odstavce, ale jednotlivé odstavce
jsou od sebe vertikálně odsazeny mezerou. Prvek strong se používá k zvýrazňování textů.
Nejčastěji se zobrazuje právě tučně, ale je možné pomocí CSS stylů změnit způsob zobrazení,
a to buď pro všechna výstupní zařízení, nebo jen pro některá. Prvek em se používá téměř
výhradně pro kurzivu, i když je samozřejmě možné jej nastylovat jinak. Nadpisy h1 až h6 by
měly logicky členit stránku do sekcí. Nadpisů dané úrovně může být na stránce více, ale měly
by navazovat. To znamená, že když existuje nadpis h3, měl by ve struktuře nad ním existovat
i h2 potažmo h1. U obrázků, pro které se používá element img, se musí uvádět i atribut src,
který nese informaci o adrese, kde je obrázek umístěn. Obrázky, které nesou významovou
informaci, by měly mýt atribut alt vždy vyplněn, a to popisem obrázku, respektive popisem
situace na obrázku aby zrakově postižení uživatelé, kterým odečítací zařízení atribut přečte, se
dozvěděli vše podstatné. Atribut alt se nevyplňuje u obrázků, které jsou pouze dekorativní, ale
atribut musí být vytvořen s prázdnou hodnotou.

3.8 Komentáře
V HTML kódu stránky je možné označit část obsahu, který nebude internetový prohlížeč
analyzovat a přeskočí jej. Takové označení části textu se nazývá komentář. V HTML
komentář začíná sekvencí znaků „<!--" a končí sekvencí „-->“. Obsah takto označeného bloku
stránky je možné zapisovat libovolný obsah. Nesmí pouze obsahovat ukončovací sekvenci
komentáře.
Komentáře se obvykle používají ve dvou případech. Tvůrce stránky si v komentáři
poznamená, jak danou strukturu stránky vytvářel, aby následné úpravy byly snadnější a ten,
kdo bude stránky upravovat, věděl proč tam dané element, nebo jiná část obsahu je. Druhé
použití slouží k dočasnému skrytí části stránky nejčastěji z důvodu ladění a tvorby stránky. Je
třeba se však uvědomit, že i komentář se přenáší ve zdrojovém souboru k uživateli do
prohlížeče, jen není prohlížečem zpracováván. Nicméně je možné si zobrazit zdrojový kód
stránky a tyto komentáře si přečíst. Je tedy zcela nevhodné si do komentářů zapisovat nějaké
přístupové údaje a hesla. V některých příkladech níže se komentáře vyskytují.

27

4 Další HTML prvky
V této kapitole se dozvíte o pokročilejších prvcích jazyka HTML. Naučíte se vytvářet
například seznamy či tabulky. Na konci této kapitoly byste měli být schopni vytvořit
obsahově libovolnou internetovou stránku s obrázky, odkazy, tabulkami a dalšími běžnými
prvky.

4.1 Odrážky a seznamy
Internetová stránka nemusí obsahovat pouze prostý text. Pro snadné číslování nebo
zobrazování výčtů obsahuje jazyk HTML elementy, které se postarají o vytvoření seznamů.
Konkrétně existují elementy pro tři typy seznamů a to uspořádaný, tedy číslovaný seznam,
neuspořádaný seznam, který se zobrazuje formou odrážek, a definiční seznam. Poslední
zmiňovaný je strukturován jako výkladový slovník, tedy heslo a k němu popis.

4.1.1 Uspořádaný, neboli číslovaný seznam
Uspořádaný seznam je celý uzavřen do elementu ol [order list]. Aby bylo možné odlišit
jednotlivé položky seznamu, musí být také uzavřeny v elementu. Slouží k tomu element li
[list]. Číslovaný seznam podporuje pět možností číslování. To se nastavuje pomocí atributu
type v elementu ol. Povoleny jdou následující hodnoty: 1, A, a, I, i. Je-li potřeba zajistit, aby
seznam nezačínal od první položky, ale například až od třetí, je potřeba tuto informaci zadat
v atributu start. Toto se zadává jako číselná hodnota, a to bez ohledu na použitý typ číslování.
Tedy i u číslování pomocí velkých písmen se použije číselná hodnota 3, aby se seznam začal
číslovat od „C“.
Příklad uspořádaného seznamu
<ol type="a" start="2">
<li>úterý</li>
<li>středa</li>
<li>čtvrtek</li>
<li>pátek</li>
</ol>
Výsledek je pak tento:
b. úterý
c. středa
d. čtvrtek
e. pátek

4.1.2 Neuspořádaný (odrážkový) seznam
Pro odrážkový seznam lze využít element ul [unorder list]. Jednotlivé položky seznamu jsou
stejně jako u číslovaného uzavřeny v elementu li. V elementu ul lze definovat pomocí atributu
type typ odrážky. Povolené hodnoty jsou: disc (puntík), circle (kružnice), square (čtverec).
Přičemž výchozí je hodnota disc.
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Příklad odrážkových seznamů
<ul type="disc" >
<li>pondělí</li>
<li>úterý</li>
</ul>
<ul type="circle" >
<li>středa</li>
<li>čtvrtek</li>
</ul>
<ul type="square" >
<li>pátek</li>
<li>sobota</li>
<li>neděle</li>
</ul>
Výsledek je pak tento:

4.1.3 Definiční seznam
Definiční seznam slouží pro propojení hesla a vlastního popisu. Uzavřen je do elementu dl
[definition list] a skládá se ze dvojic prvků dt [definition term] a dd [definition data]. Termín
je obvykle sázen tučně a vysvětlení má levé odsazení. Vše lze samozřejmě upravit pomocí
CSS stylů (viz dále).
Příklad použití
<dl>
<dt>HTML</dt>
<dd>HyperText Markup Language</dd>
<dt>HTTP</dt>
<dd>HyperText Transport Protocol</dd>
</dl>
Výsledek je pak tento:
HTML
HyperText Markup Language
HTTP
HyperText Transport Protocol
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4.2 Některé další používané prvky
4.2.1 Zalomení řádku
Jelikož se HTML jazyk ke znaku nového řádku „Enter“ chová stejně jako k mezeře, není ve
většině případů (pokud se nepoužije speciální element pre, viz níže, nebo se to nenastaví
pomocí CSS) znak nového řádku, tedy enter zobrazován jako nový řádek. Proto pro ukončení
řádku bez konce odstavce se v jazyce HTML užívá nepárový element br [break] používaný
formou <br />.
Příklad zalomení řádku
<p>Toto je jeden odstavec. Toto je jeden odstavec. Toto je
jeden odstavec. <br />Toto je jeden odstavec. Toto je jeden
odstavec. Toto je jeden odstavec. Toto je jeden odstavec. Toto
je jeden odstavec. Toto je jeden odstavec. Toto je jeden
odstavec. </p>
Výsledek:

4.2.2 Vložení horizontální čáry
Vodorovnou čáru neboli horizontální předěl stránky, můžeme vytvořit pomocí nepárového
elementu hr [horizontal rule] zapisovaného formou <hr />. Pomocí kaskádových stylů lze i
tento prvek nastylovat a změnit tak jeho grafickou podobu.
Příklad horizontálního předělu
Toto je jeden odstavec. Toto je jeden odstavec. Toto je jeden
odstavec. Toto je jeden odstavec. <hr /> Toto je jeden
odstavec. Toto je jeden odstavec.
Výsledek:

4.2.3 Vložení naformátovaného textu – bílé znaky
Posloupnost bílých znaků, tedy znaků, jež při tisku nemají žádnou grafickou podobu, se
v jazyce HTML nahradí jednou mezerou. Mezi bílé znaky patří mezera, tabulátor nebo znak
konce řádku neboli „Enter“. Jak již bylo uvedeno, dvou mezer vedle sebe v jazyce HTML
docílíme použitím entity „&nbsp;“. Pro texty, kde se často vyskytují smysluplné a cílené
mezery, je možné toto chování změnit, a to buď elementem z jazyka HTML, nebo jak si
ukážeme později vlastností v CSS stylu.
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Chceme-li do HTML stránky vložit část textu, která je již naformátovaná pomocí mezer
a konců řádku (Enterů), můžeme použít element pre, který zobrazí bílé znaky. Standardně,
není-li ve stylu definováno jinak, se u ostatních elementů posloupnost bílých znaků spojí do
jedné mezery.
Příklad naformátovaného textu
<pre>Toto je jeden odstavec. Toto je jeden odstavec.
Toto je jeden odstavec. Toto je jeden odstavec.
Toto
je jeden odstavec. Toto je jeden odstavec.
Toto je jeden odstavec.
Toto je jeden odstavec. Toto je jeden odstavec. Toto je jeden
odstavec.
Několik
mezer </pre>
Výsledek:

4.2.4 Horní a dolní index
Jazyk HTML podporuje i horní a dolní index. Nedají se použít oba zároveň, ale pouze
jednotlivě. Element zajišťující horní index se jmenuje sup [superscripted text] a element pro
dolní index se jmenuje sub [subscripted text]
Příklad použití horního a dolního indexu
Text X2 se zapíše jako: X<sup>2</sup>
Text Xi se zapíše jako: X<sub>i</sub>

4.2.5 Dodatečně vložený text
Chceme-li při aktualizaci stánky zvýraznit, jaký text byl dodatečně vložen, můžeme k tomu
použít element ins. Prohlížeče tento element většinou zvýrazňují podtržený.
Příklad vloženého textu
Normální text. Normální text. Normální text.
Normální text. <ins>Vložený text</ins> Normální text. Normální
text.
Výsledek
Normální text. Normální text. Normální text.
Normální text. Vložený text Normální text. Normální text.
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4.2.6 Smazaný text
Pro text, který chcete označit jako smazaný nebo neplatný, lze použít element del, který bývá
v prohlížečích zobrazován jako přeškrtnutý text.
Příklad zvýraznění smazaného textu
Normální text. Normální text. Normální text.
Normální text. <del>Smazaný text</del> Normální text. Normální
text.
Výsledek:
Normální text. Normální text. Normální text.
Normální text. Smazaný text Normální text. Normální text.

4.3 Tabulky
Tabulky jsou nejnáročnější strukturou v jazyce HTML. Už ze své podstaty, kde je třeba
vyjádřit řádky a sloupce, si nevystačíme s jedním nebo dvěma vnořenými elementy.
Nejlepším způsobem, jak si problematiku tabulek ukázat, bude příklad, který si následně
popíšeme.
Příklad základní tabulky (neorámovaná)
<table>
<tr>
<td>řádek 1 sloupec 1 </td>
<td>řádek 1 sloupec 2 </td>
<td>řádek 1 sloupec 3 </td>
</tr>
<tr>
<td>řádek 2 sloupec 1 </td>
<td>řádek 2 sloupec 2 </td>
<td>řádek 2 sloupec 3 </td>
</tr>
</table>
Vzhledem k tomu, že je tabulka neorámovaná, vypadá výsledek poněkud neuspořádaně
Výsledek neorámované tabulky

Pokud se tabulka orámuje například atributem border na hodnotu 2px vypadá už výsledek
jako tabulka. Dalšími možnostmi orámování tabulek a dalších prvků se budeme zabývat
v kapitole 7.2.
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Výsledek orámované tabulky

Celá tabulka, jak je vidět, je uzavřena do elementu table, ve kterém jsou vnořeny elementy
pro řádky tr [table row]. V každém řádku jsou pak elementy odkazující na sloupce, přesněji
řečeno na buňky neboli data. Z toho vyplývá i název elementu td [table data].
Všechny zmíněné elementy mají spoustu atributů, ale jejich podpora v prohlížečích je buď
malá, nebo jsou nedoporučené, a jejich vlastnosti budeme nastavovat pomocí CSS v další
části semestru. Zmíním ale několik atributů, které jsou důležité, nebo využitelné.
Element td může mít atribut colspan s číselnou hodnotou, která udává, přes kolik sloupců se
buňka roztáhne. Standardně je přes jeden. Obdobnou funkci má atribut rowspan, který
definuje, přes kolik řádků se buňka roztáhne.
První řádek tabulky může být zvýrazněn a uveden jako záhlaví (hlavička). V takovém případě
se místo prvků td používají elementy th [table head]. Použití a atributy jsou u obou elementů
stejné. Obsah prvků th bývá vystředěn a sázen tučným, případně větším písmem.
Element table může obsahovat atribut border, označující sílu orámování buněk v pixelech
(viz kapitola 5.6). Lze také orámovat celou tabulku, a to atributem frame. Ten může
obsahovat například hodnoty: "void" pro tabulku bez rámečku, "border" pro tabulku
s ohraničenými všemi stranami. Existují i varianty na orámování pouze nahoře či dole, nebo
jejich kombinace.
Příklad složitější tabulky včetně orámování buněk i tabulky
<table frame="border" border="2">
<tbody>
<tr><th>První sloupec</th><th>Druhý sloupec</th><th>Třetí
sloupec</th></tr>
<tr>
<td rowspan="2">řádek 1a 2, sloupec 1</td>
<td>řádek 1, sloupec 2</td>
<td>řádek 1, sloupec 3</td>
</tr>
<tr> <td colspan="2">řádek 2, sloupec 2 a 3 zároveň</td></tr>
</tbody>
</table>
Výsledek
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5 Úvod do kaskádových stylů CSS
V této kapitole se seznámíte s principy jazyka CSS, který slouží k formátování HTML
stránek. Dozvíte se, jakým způsobem se CSS styly tvoří, používají a jak se připojují k HTML
dokumentu. Vytvoříte první stánku, která bude formátována pomocí CSS stylů.

5.1 Proč potřebujeme kaskádové styly
Kaskádové styly, anglicky „Cascading Style Sheets“ neboli CSS se dnes používají pro
upravení vizuálního vzhledu stránky. V počátcích iternetových stránek a v prvních verzích
jazyka HTML se stránky formátovaly pouze pomocí HTML a jejich atributů. Každému prvku
bylo možné atributem sdělit, jakou bude mít barvu textu či pozadí, jak bude velký a několik
dalších informací. Ve výsledku byl kód stránky velmi nepřehledný, protože tam mnohdy bylo
více informací o formátování než vlastního obsahu. Soubory se stávaly většími
a nepřehlednějšími. Další, možná největší nevýhodou bylo formátování každé stránky zvlášť.
Chtěl-li tvůrce změnit například barvu pozadí celého webu, musel ji upravit v kódu každé
stránky. S čím dál větším rozsahem webů se tato činnost stávala nepříjemná až skoro
nemožná.
Také možnosti takového formátování byly značně omezené. V současné době se "téměř"
striktně odděluje formátování od obsahu. Obsah stránky se, jak již dobře víme, tvoří v jazyce
HTML a slouží k tomu již popsané značky, tedy elementy a případně atributy či entity.
Formátování se pak provádí pomocí jazyka kaskádových stylů, tedy CSS. Jazyk CSS
umožňuje definovat skupiny vlastností nastavující například formát textu a ty poté aplikovat
na vybrané prvky v HTML stránce. Výhodou je, že tyto vlastnosti nebo skupiny vlastností
jsou definované pouze jednou a aplikují se na více místech na stránce nebo na více stránkách.
Poznámka: V následujících ukázkách již nebudeme zapisovat obsah pouze do těla stránky,
tedy elementu body, ale také do elementu head, tedy do hlavičky. Z toho důvodu bude většina
příkladů v této kapitole ve tvaru kompletní HTML stránky. V některých ukázkách bude navíc
oddělen CSS styl od HTML stránky a bude tedy ukázán obsah obou souborů.

5.2 Struktura jazyka CSS
Jazyk CSS je ve svém principu velmi jednoduchý jazyk. Skládá se z definic typu:
název-vlastnosti: hodnoty;
Název vlastností má konvenci, která je naznačena výše, tedy názvy oddělené pomlčkou. Vše
psané malými písmeny. Hodnot může být v některých případech více, jak bude uvedeno
později, a mohou mít různé způsoby zápisu. Vše je zakončeno středníkem. Respektive jsou
případy, kdy středník povinný není, ale je lepší jej uvádět všude.
Pokud je styl použit jinde než u atributu (viz dále), je třeba určit, v jaké části HTML stránky
se má aplikovat. Toto aplikování stylu se určuje pomocí selektoru. Jde o konstrukci
jednoznačně určující, na jakou část HTML stránky, respektive na jaké elementy na stránce se
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má daná definice, nebo více definic použít. Definice se spojují do skupin (bloků), které jsou
uzavřeny do složených závorek.
Struktura CSS stylu
selektor
{
vlastnost: hodnota;
vlastnost2: hodnota1 hodnota2;
}
Bíle znaky (odřádkování a mezery) jsou nedůležité. Celý zápis by fungoval stejně, i kdyby byl
zapsán na jednom řádku, ale byl by pro člověka dosti nepřehledný.

5.2.1 Komentáře
Stejně jako v HTML existuje v CSS možnost část obsahu stylu odstínit od prohlížeče, tedy
říci, aby tuto část obsahu neanalyzoval a přeskočil. Taková část se uzavírá do dvojice řetězců
„/*“ a „*/“. Komentář slouží k poznámkám autorů stylu nebo k dočasnému zneplatnění,
takzvané zakomentování, některých definic. Doplňovat poznámky k CSS stylům je dobrý
zvyk a určitě jej lze doporučit. Pokud bude stránky upravovat někdo jiný nebo budete stránky
editovat po dlouhé době, jistě vám poznámky ušetří mnoho času. V našich ukázkách budou
komentáře používány.

5.3 Možnosti připojení CSS stylu do stránky
Kaskádové styly je možné k dokumentu připojovat třemi způsoby. Jedním z nich je vložení
stylu přímo k příslušnému elementu do HTML stránky, ale tím neodstraníme neduhy
internetových stránek z devadesátých let zmíněné v úvodu této kapitoly. Další možnost je
vložit definice na začátek každé stránky a pomocí selektoru určit, kde se budou na stránce
používat. Třetí možnost je umístění stylu mimo HTML soubor a tento styl, případně více stylů
k danému HTML souboru připojit. Každý z těchto způsobů má své výhody a nevýhody.

5.3.1 Styl v atributu
Definice stylu se dá vložit ke každému prvku individuálně, a to do atributu style. Ten může
být umístěn u libovolného elementu a takto definovaný styl má největší prioritu. Používá se
často k ladění stránek, případně k individuálnímu odlišení nějaké části stránky. Pokud si již
v předstihu uvedeme, že změna barvy písma se provádí vlastností color a názvy některých
barev můžeme zadávat jejich anglickým názvem, bude následující příklad jistě srozumitelný.
Ano, výsledkem tohoto zápisu bude červený text nadpisu. Je zde jistě zřejmá nevýhoda toho,
že ke každému prvku bychom museli zapisovat formátovací informace a při používání pouze
této formy zápisu bychom docílili nepřehledných a velkých souborů s nevýhodou jednoduché
změny vzhledu. Nicméně, jak již bylo řečeno, pro ladění stránek nebo pro změnu jedné
vlastnosti to může být vhodný způsob zápisu.
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Příklad nastavení stylu pomocí atributu „style“
<body>
<h1 style=“color: red;“>Nadpis stránky</h1>
</body>

5.3.2 Vložený styl
Styl vložený v příslušné stránce HTML je určen pro formátování jedné konkrétní stránky. Má
větší prioritu než styl externí, ale nižší prioritu než styl v atributu. Využívá se pro ladění,
nebo pro odlišení jedné stránky na webu.
Vložený styl se vytváří pomocí elementu style a zapisuje se stejně jako externí styl se
selektorem. Jak vypadá struktura CSS stylu již víme a pokud si opět v předstihu řekneme, že
selektor „h1“ určuje, že následný styl bude použit pro všechny nadpisy první úrovně, bude
z následujícího zápisu, zřejmé, že na stránce budou všechny nadpisy první úrovně zeleně.
Příklad změny barvy nadpisů pomocí vložené stylu do hlavičky stránky – tučně jsou
zvýrazněny důležité části pro tuto ukázku
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01
Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;
charset=windows-1250">
<title>Titulek stránky</title>
<style type="text/css">
h1{color: green;} /* Všechny nadpisy h1 zeleně */
</style>
</head>
<body>
<h1>Nadpis stránky - zeleně</h1>
<p>První odstavec na první stránce</p>
<h2>Podnadpis</h2>
<h1>Další hlavní nadpis na stránce - zeleně</h1>
</body>
</html>

5.3.3 Externí styl
Poslední možností, jak připojit CSS styl ke stránce, je uložení stylových předpisů do vlastního
souboru. Takový soubor má obvykle příponou ".css". Následně je třeba dané HTML stránce
říci, že pro formátování má používat právě tento externí soubor stylů. Vlastní připojení do
HTML stránky se provádí pomocí elementu link, který má atribut href s odkazem na daný
soubor stylů. Dále je třeba doplnit (PSPad doplní automaticky) atribut type s hodnotou
"text/css" a atribut rel s hodnotou "stylesheet". Hlavní výhodou takto definovaného souboru
stylů je, že může být připojen k více HTML stránkám, a tím zajistit jednotný vzhled všech
stránek webu. Dokonce je možné připojit ke stránce více souborů stylu. Způsob, jakým se pak
vyhodnocuje, které pravidlo se použije, je trochu komplikovanější a nastíníme si jej později.
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Následující dva příklady ukazují použití externího stylu. Následující příklad obsahuje
zvýrazněný element v hlavičce, který zajistí propojení stránky se souborem stylů nazvaným
„styl-stranky.css“. Další příklad obsahuje vlastní definici CSS stylu pro formátování stránky.
V tomto příkladu budou všechny nadpisy h1 obarveny zeleně a nadpisy h2 modře. Všimněte
si komentářů, kde první dva řádky nebude prohlížeč vyhodnocovat, ale pro nás je to užitečná
informace. Obdobně mohou být komentovány i jednotlivé definice viz komentář u definice
selektoru h2.
Příklad - HTML soubor stránky formátované pomocí externího CSS
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01
Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;
charset=windows-1250">
<title>Titulek stránky</title>
<link rel="stylesheet" href="styl-stranky.css"
type="text/css">
</head>
<body>
<h1>Nadpis stránky - zeleně</h1>
<p> První odstavec na první stránce</p>
<h2>Podnadpis - modře</h2>
<h1>Další hlavní nadpis na stránce - zeleně</h1>
</body>
</html>
Příklad – CSS soubor pro formátování HTML stránky (soubor: styl-stranky.css)
/* CSS Document: styl-stranky.css
Autor: Petr Novák, FŽP UJEP
*/
h1{color: green;}
h2{color: #0000ff;} /*modrá barva podnadpisu*/

5.4 Selektory
Jak bylo uvedeno výše, selektory slouží k jednoznačné identifikaci částí HTML stránky, na
kterou se mají příslušné definice stylů aplikovat. V předcházející kapitole jsme si uvedli, že
selektor „h1“ aplikuje příslušný styl na všechny elementu h1 na stránce. Při zobecnění tedy
dospějeme k tomu, že název elementu je zároveň i selektorem a použije se na všechny
elementy stejného jména. Takovýto selektor se nazývá selektor elementu. Je však mnoho
situací, kde nechceme formátovat všechny elementy daného jména, ale jen vybrané.
Například jeden konkrétní nadpis nebo několik málo nadpisů. V takovém případě musíme tyto
prvky, v našem příkladu nadpisy, v HTML stránce nějak označit. Toto „označení“ se provádí
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pomocí atributu class (třída), jehož hodnota může být libovolné slovo4. Tuto hodnotu (slovo)
můžeme následně použít jako selektor pro aplikaci formátovacích pravidel. Aby nedošlo
k záměně se selektorem elementu, musí být název třídy v CSS souboru uvozen tečkou.
Prohlížeč pro formátování stránky hledá v definici stylů, nejspecifičtější selektor. Tedy ten,
který nejpřesněji určuje daný prvek.
Přehled nejdůležitějších selektorů ukazuje následující tabulka. Sloupec HTML říká, co je
třeba zapsat v internetové stránce, sloupec CSS ukazuje, jak vypadá daný selektor v zápisu
stylů.
Tabulka 1 - Seznam selektroů a jejich použití

Název selektoru HTML

CSS

Popis

univerzální

*

Aplikuje se na všechny elementy, používá se
k nastavení výchozích stylů.

h1

Styl se aplikuje na všechny elementy daného
jména použité ve stránce. V tomto případě na
všechny nadpisy první úrovně.

elementu

<h1>

třídy

<h1
.modra
class="modra">

Aplikuje se na všechny elementy, které mají
vyplněn atribut class na danou hodnotu, v
tomto případě na hodnotu modra.

<h1
id="prvni">

Styl se aplikuje na ten element, který má danou
hodnotu uvedenou v atributu id. V tomto
případě je to hodnota prvni. Takový element
může být pouze jeden na každé stránce.

identifikátoru

#prvni

a:visited Styl se aplikuje na každý navštívený odkaz.
pseudo-třídy

a:link

Naformátuje nenavštívený odkaz.

a:hover

Aplikuje se na aktivní odkaz - po najetí myši na
odkaz.

<p>

p:firstline

Styl se použije na první řádek.

<p>

p:firstletter

Tento styl se použije na první znak.

<a href="..

pseudo-elementu

kontextový –
potomka

<p><a
...>
nebo
pa
<p><div><a...>

V tomto případě se aplikuje na všechny
elementy <a>, které mají ve stromové struktuře
nad sebou element <p>. Obecně lze takto spojit
jakékoli dva seklektory.

4

Hodnota atributu class může obsahovat i číslice, případně některé další znaky, ale my si vystačíme s běžnými
texty doplněnými o číslice. Důležité je, že řetězce nesmí obsahovat mezeru, v takovém případě by nešlo o jednu
hodnotu, ale dvě hodnoty class, čehož se i využívá.
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kontextový přímého
<p><a ...>
následníka
Zdroj: vlastní

p>a

Aplikuje se na ty odkazy <a> které mají
přímého rodiče odstavec <p>.

5.4.1 Strom dokumentu
V této kapitole se vrátíme ke struktuře HTML dokumentu a podíváme se na pojmy, které
bude třeba znát pro pochopení následující kapitoly. Na libovolný HTML dokument, můžeme
z pohledu elementů, nahlížet jako na stromovou strukturu. Dokonce takto může vnímat
i libovolný element se svým obsahem, tedy vnořenými elementy.
Stránka HTML se skládá z elementu html, který je nazýván kořenový element. V tomto
elementu jsou vnořeny další dva elementy a to elementy head a body. Můžeme říci, že jsou
tyto dva elementy potomky elementu html. Naopak element html je předek těchto dvou
elementů. Příklad takové stránky je v následující ukázce. V této ukázce obsahuje element
body nadpis h1. Platí tedy, že nadpis h1 je potomkem elementu body a zároveň element body
ej předkem elementu h1, Můžeme ale také říci, že element h1 je náledník elementu html, což
se někdy označuje také jako nepřímý potomek. Naopak platí, že element html je předek
elementu h1.
Příklad HTML struktury dokumentu
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01
Transitional//EN">
<html>
<head>
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;
charset=windows-1250">
<title>Název</title>
</head>
<body>
<h1>Nadpis</h1>
<p>Text s <strong>důležitou</strong> informací</p>
<div>Následující text</div>
</body>
</html>
Aby tyto pojmy byly srozumitelnější, můžeme se podívat na příklad zobrazení stromové
struktury na následujícím obrázku. V kontextu následujícího obrázku stromové struktury
tohoto příkladu můžeme tvrdit následující (v tvrzeních vynecháme slovo element):







head je předek title
head je předchůdce title
h1 je potomek body
h1 je následník body
strong je následník body
strong není potomek body
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 body je předek strong
 body je předchůdce strong
 html je předchůdce všech elementů

html
head
meta

body
title

h1

p

div
strong

Obr. 11 Příklad stromové struktury dokumentu

Zdroj: vlastní
Uvědomění si, že na HTML dokument můžeme nahlížet jako na stromovou strukturu je při
práci se styly důležitá. Jak se dozvíme v kapitole 5.5, styly se aplikují kaskádově, tedy styl
nastavený na daný element se aplikuje i na jeho následníky a proto je důležité výše uvedeným
pojmům době porozumět.

5.4.2 Kontextové selektory
Existuje i možnost kombinovat více selektorů, a tím obecněji určit, pro které prvky se má
daná definice stylů použít. Jak již bylo uvedeno, selektor názvu elementu říká, že daný styl
bude použit na všech elementech daného jména. Pokud ale chceme zúžit oblast použití,
můžeme určit, že se použije jen v případě, že daný element je například potomkem jiného
elementu.
Selektor potomka se používá, pokud budeme chtít stylem ovlivnit pouze elementy strong
uzavřené v odkazech. Ale naopak jiné elementy strong například v odstavcích tímto
předpisem ovlivněny nebudou. V takovém zápise se používají běžné selektory oddělené
mezerou. Tedy v našem případě by selektor vypadal následovně: „a strong“ a definice by byla
použita pro všechny prvky strong umístěné uvnitř elementů a. Nemusí však být umístěny
přímo v elementu a, ale musí být jeho potomek. Struktura HTML stránky může být třeba
následující „<a href=“str.html“><span><strong> …</strong></span></a>“
Selektor přímého potomka se použije pouze na přímo vložené prvky. Jeho zápis je pomocí
znaku „>“. Jako kontextové selektory se mohou používat všechny selektory uvedené výše.
Pomocí selektorů ovlivňujících sourozence, tedy prvky se stejným rodičem, můžeme zajistit,
že se styl aplikuje na všechny sourozence, nebo první následující prvek. Selektor „+“ slouží
pro aplikaci stylu pro následujícího sourozence, selektor „~“ se pak používá pro všechny
sourozence.
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Následující příklady ukazují použití jednotlivých typů selektorů
Příklad použití selektorů – html soubor
1
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01
Transitional//EN">
2
<html>
3
<head>
4
<meta http-equiv="content-type" content="text/html;
charset=UTF-8">
5
<meta name="generator" content="PSPad editor,
www.pspad.com">
6
<link rel="stylesheet" href="styl_selektor.css"
type="text/css" media="all" />
7
<title>Priklady stelektorů</title>
8
</head>
9
<body>
10
<div class="obsah">
11
<h1>Přehled selektorů</h1>
12
<p>
13
<a href="a1.html">Odstavec</a>
14
<strong>1</strong>
15
</p>
16
<h2>Jednoduché selektory</h2>
17
<p>Odstavec
18
<strong>2</strong>
19
</p>
20
<p>Odstavec
21
<strong>3</strong>
22
</p>
23
<p>Odstavec
24
<strong>
25
<a href="a2.html">4</a>
26
</strong>
27
</p>
28
<h2>Kontextové selektory</h1>
29
<p>Odstavec
30
<strong>5</strong>
31
</p>
32
<p>Odstavec
33
<strong>6</strong>
34
</p>
35
</div>
36
<div id="odkazy">
37
<p>
38
<a href="a1.html">a1</a>
39
</p>
40
<p>
41
<a href="a2.html">a2</a>
42
</p>
41

43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

<p>
<a href="a3.html">
<strong>a3</strong>
</a>
</p>
<p>
<a href="a4.html">a4</a>
</p>
</div>
</body>
</html>

Příklad použití selektorů – soubor stylů „styl_selektor.css“ s vyznačením, jaké řádky
v HTML kódu příslušný selektor ovlivnil
h2 {color: brown;} /*selektor elementu (řádky: 16,28)*/
.obsah {border: 1px solid black;} /*selektor třídy (aplikuje
se na řádky:10-35 – celý element div)*/
#odkazy {background-color:lightyellow} /*selektor
identifikátoru (aplikuje se na řádky: 36-51)*/
a:link, a:visited {color: red;} /*aplikuje se na dvě
pseudotřídy odkazů (aplikuje se na řádky: 13, 25, 38, 41,
49)*/
#odkazy a:link, #odkazy a:visited {text-decoration: none;}
/*vypne podtržení odkazů, které jsou umístěny ve struktuře pod
identifikátorem "odkazy" (aplikuje se na řádky: 38, 41, 44-46,
49)*/
a>strong {color:purple;} /*aplikuje se na všechny prvky
strong, jež jsou přímými potomky odkazů (aplikuje se na řádek:
45)*/
h2~p{color:blue;} /*použije se na všechny následující
sourozence prvku h2 (aplikuje se na řádky: 17-27, 29-34) –
řádek 25 se použije barva červená (viz třetí selektor),
protože je selektor více specifikovaný. */
h2+p{background-color:lightyellow;}/*Použije se na prvního
následníka p prvku h2 (aplikuje se na řádky: 17-19, 29-31)*/
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Příklad použití selektorů – výsledná stránka
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5.5 Vyhodnocování stylů
Internetový prohlížeč před zobrazením stránky u uživatele musí analyzovat jak HTML kód,
tak všechny vnořené informace. Jde obvykle o CSS styl nebo více stylů a případně
JavaScriptový 5programový kód. V prvé řadě prohlížeč analyzuje vlastní HTML kód stránky
a vytvoří si v paměti hierarchický model dokumentu. Ten si lze představit jako rodokmen,
kdy vrchol stromu, někdy označován jako kořen, je uzel elementu html, který má dva
potomky head a body. Struktura se pak dělí dle konkrétního obsahu stránky. Následně musí
prohlížeč analyzovat všechny styly, respektive selektory a přiřadit hodnoty daných vlastností
konkrétním elementům.
U stylů, které nejsou vloženy jako atributy elementů, musí prohlížeč vyhledat, na které
elementy má daný styl aplikovat. Analyzuje selektor a vyhledá všechny relevantní uzly
hierarchického modelu. U nich pak aplikuje hodnoty příslušných vlastností. Při procesu
přiřazení stylů elementům dochází velmi často ke konfliktům. Pokud pro stejný uzel
hierarchického modelu, tedy elementu, existuje více vyhovujících stylů stejné vlastnosti, je
třeba určit ten, který bude aplikován. Při tomto rozhodování se postupuje dle následujících
pravidel:
-

v případě shody selektorů se použije ta hodnota dané vlastnosti, které je uvedena
později (dá se zapamatovat tak, že poslední výskyt přepíše předcházející hodnotu),
selektor, který přesněji určuje daný element, má přednost před obecnějším selektorem,
styl uvedený v atributu style, má vždy přednost.

Díky dědičnosti stylů není nutné nastavovat vlastnosti pro každý ve stránce se objevující
prvek. To by bylo nepřehledné a obtížně proveditelné. Princip dědičnosti navazuje na
stromovou strukturu HTML dokumentu a využívá toho, že každý prvek (až na kořenový
element html) má svého předka. Pokud tedy není daná vlastnost nastavena, odvodí se daná
hodnota ze stejné vlastnosti svého rodiče. Vlastní hodnota se nepřebírá absolutně, ale je-li
třeba, přepočítá se její výsledná hodnota. Například při procentuálním nastavení šířky bloku je
hodnota rodičovského prvku při vykreslování spočítána na konkrétní hodnotu a zděděný
procentuální údaj je opět nutné přepočítat.
U většiny vlastností CSS stylů je možné nastavit, že daná hodnota se má zdědit z nadřazeného
prvku, tedy rodiče. To se docílí nastavením dané vlastnosti na hodnotu inherit.
Část HTML stránky
<p>Text obarvený zeleně</p>
<a href="http://ujep.cz">UJEP</a> <!--standardně modrý-->
<p>Text odstavce s odkazem
<a href="http://ujep.cz">UJEP</a> <!--zelený-->

5

JavaScript je programovací jazyk, jehož kód múze být zpracován Internetovým prohlížečem. Lze tak pomocí
něho provádět n rámci stránky programově provádět akce v závislosti na událostech, nejčastěji na akci uživatele.
JavaScript slouží k takzvanému dynamickému chování stránky, aniž by došlo k načtení jiné stránky.
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</p>
Část CSS stylů
p {color: green;}
a:link, a:visited {color: inherit;}
Výsledná stránka

5.6 Jednotky v CSS
U některých vlastností CSS jsme nuceni uvádět jednotky. Jedná se například o rozměr bloků,
velikost textu či rozměr obrázku. Vlastní hodnoty se píší číslicí a v případě reálných hodnot se
jako desetinný oddělovač uvádí tečka (4.5px).
U hodnot je pak nutné uvádět jednotky (kromě hodnoty 0, u které jsou nepovinné).
Vlastní délkové jednotky se dělí na absolutní a relativní. Absolutní určují samy o sobě
přesnou hodnotu. U relativních jednotek musí přesnou hodnotu dopočítat prohlížeč, jelikož se
vztahují k jiné části stránky (nadřazený blok nebo rozlišení obrazovky).

5.6.1 Absolutní jednotky
Hodnoty absolutních jednotek jsou předem známé a prohlížeč nemusí nic dopočítávat ani
vyhodnocovat. Mezi absolutní jednotky patří následující:
-

mm – milimetr
cm – centimetr
in – palec (1in = 2,54cm)
pt – typografický bod (1pt = 1/72in)
pc – pica (1pc = 12pt)

5.6.2 Relativní jednotky
Pro určení hodnoty relativní jednotky musí zobrazovací zařízení, tedy nejčastěji internetový
prohlížeč analyzovat ne jen samotnou hodnotu, ale také kontext, kde se hodnota s relativní
jednotkou vyskytuje, a dle toho spočítat skutečnou hodnotu této vlastnosti. V CSS se
používají tyto relativní jednotky:
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-

-

-

px – pixel; skutečná velikost jednoho pixelu závisí na velikosti a rozlišení zobrazovacího
zařízení. Každé zobrazovací zařízení (např. monitor, projektor,...) zobrazuje obraz
v pomyslné obdélníkové mřížce. Například rozlišení 1024 x 768 bodů říká, že je na
monitoru zobrazeno 1024 sloupců a 768 řádků. Dále výsledná velikost závisí na skutečné
velikosti obrazovky (zobrazované plochy). Tedy pokud při výše zmíněném rozlišení má
prohlížeč zobrazit blok o šířce 100px, znamená to, že je to zhruba 10,2 procent šířky
obrazovky. Pokud ta je široká např. 33cm, je výsledný objekt široký 3,2cm. Napadají vás
záludné otázky? Ano, pokud budete mít monitor o fyzickém poměru stran 4:3 a vaše
(softwarové) rozlišení bude v jiném poměru, bude objekt, který má výšku i šířku
uvedenou na 100px zobrazen jako obdélník (někdy jen velmi mírný a okem těžko
pozorovatelný). Proč tedy vůbec používat relativní jednotky? Konkrétně jednotka pixel je
velmi používána, protože umožňuje uživatelům přizpůsobit velikost zobrazovaného
obsahu. Má-li někdo problém se zrakem, nastaví si menší rozlišení a ve výsledku bude mít
vaše stránky zvětšeny (dodrží-li poměr stran svého monitoru, nebude je mít
zdeformované).
em – čtverčík; typografická jednotka odvozena od šířky písmene M (prohlížeč by ji měl
upravovat dle typu písma). Tato jednotka se logicky nepoužívá k nastavení velikosti
písma, ale obvykle k odstupu písma, třeba prvního řádku textu. Hodnota 3em bývá vhodná
pro odsazení prvního řádku odstavce.
ex – typografická jednotka odvozena od výšky malého x a její použití je obdobné jako
u čtverčíku.
% – procenta; zde je situace na výpočet komplikovanější. Hodnota se totiž dopočítává z
nadřazeného bloku. Budete-li mít prvek přímo v těle stránky, znamená hodnota 50%, že
bude blok zabírat polovinu stránky. Bude-li blok v jiném bloku například o šířce 300px,
bude hodnota 50% znamenat šířku 150px. Obdobně to platí pro velikost písma, kterou je
též možno uvádět v procentech. Tedy pokud bude mít písmo hodnotu 10px, pak hodnota
písma ve vnořeném bloku s údajem 80% bude ve výsledku 8 pixelů.
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6 Formátování textu pomocí CSS
Tato kapitola osvětluje, jakým způsobem formátovat text, a popisuje nejdůležitější vlastnosti
pro úpravu textu, včetně změny fontu a různých možností zvýraznění textu. Naučíte se zde
také, jaké má jazyk CSS délkové míry a jak se zapisují.

6.1 Vlastnosti ovlivňující text
Pomocí CSS stylů lze upravit zobrazení textu. Je možné nastavit font, řez či velikost písma.
Samozřejmostí je barva textu či pozadí, ale to se častěji řadí do vlastnosti bloků než
do vlastností textu.
Vlastnosti ovlivňující font jsou zařazeny pod souhrnnou vlastností "font". Mají ale
i individuální vlastnosti s prefixem "font-". Jedná se o vlastnosti font-size, font-family, fontvariant, font-weight, font-style.
font-size - nastavuje velikost písma. Je možné použít jak absolutní, tak relativní jednotky.
Podrobnosti viz samostatná kapitola.
font-family - určuje, jaký font se použije. Je třeba brát v potaz, že počítač, který stránky
zobrazuje, musí mít daný font k dispozici. Proto je možné uvést fontů více oddělené čárkou
a prohlížeč použije ten, který má k dispozici, přičemž hledá zleva doprava. Obsahuje-li název
fontu mezeru, je třeba jej uvést do uvozovek. Podrobnosti viz samostatná kapitola.
font-variant - může nabývat hodnot normal, nebo small-caps což znamená kapitálky.
Příklad použití
<div style="font-variant: small-caps">Text s hodnotou smallcaps.</div>
Výsledek:
TEXT S HODNOTOU

SMALL-CAPS.

font-weight - zdůrazňuje vyznačený text tučným písmem. I když norma definuje několik
úrovní tučnosti, tak prohlížeče umí pouze krajní hodnoty, a to buď normal - tedy běžný řez
písma, nebo bold - tučné písmo. To, jaké hodnota je implicitní, záleží na konkrétním HTML
elementu a případně prohlížeči. Například element odstavce p má výchozí hodnotu této
vlastnosti normal, ale nadpis h1 má obvykle výchozí hodnotu bold.
Příklad použití
<div style="font-weight: bold">Text s hodnotou bold.</div>
Výsledek:
Text s hodnotou bold.
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font-style - nastavuje řez písma, tedy zda jde o kurzivu nebo běžný řez. Kurziva se docílít
hodnotou italic. Naopak běžný řez je definován hodnotou normal.
Příklad použití
<div style="font-style: italic">Text s hodnotou italic.</div>
Výsledek:
Text s hodnotou italic.
Další vlastnosti jsou uvedeny s prefixem "text-". Tyto vlastnosti je nutné používat
individuálně a neexistuje k nim sdružená vlastnost. Jedná se o text-transform, text-align, textdecoration a text-ident.
text-transform - dokáže transformovat vlastní znaky textu, a to z velkých na malá písmena
a opačně. Může nabývat těchto hodnot: none – bez transformace, capitalize – první písmeno
každého slova převede na velké, uppercase – všechny znaky převede na velká písmena,
lowercase – všechny znaky převede na malá písmena.
Příklad použití
<div style="text-transform: uppercase">Text převedený na velká
písmena.</div>
Výsledek:
TEXT PŘEVEDENÝ NA VELKÁ PÍSMENA.
text-align - tato vlastnost nastavuje zarovnání textu. Zde se chová odlišně prohlížeč Internet
Explorer, který zarovnává jak text, tak veškeré vnořené blokové prvky. Je tedy obvykle třeba
upravit HTML kód tak, aby případné blokové prvky byly zanořeny ještě v dalším bloku, ve
kterém se zarovnání nastaví znovu na požadovanou hodnotu. Vše bude patrné na příkladu.
Hodnoty, kterých může vlastnost nabývat, jsou tyto (význam je zřejmý): left, right, center
a justify (do bloku);
Příklad použití
<div style="text-align: right;">Text zarovnaný doprava.</div>
<div style="text-align: left;">Text zarovnaný doleva.</div>
<div style="text-align: center;">Text zarovnaný na
střed.</div>
Výsledek:
Text zarovnaný doprava.
Text zarovnaný doleva.
Text zarovnaný na střed.
text-decoration - tato vlastnost nastavuje podtržení, nadtržení či přeškrtnutí textu, a to
pomocí hodnot: underline, uperline, line-through. Hodnota none naopak znamená, že se tato
48

vlastnost nevyužije a u většiny prvků je implicitní. Internetový odkaz, má naopak implicitní
hodnotu underline.
Příklad použití
<div style="text-decoration: underline">Podtržený text</div>
<div style="text-decoration: line-through">Přeškrtnutý
text</div>
Výsledek:
Podtržený text
Přeškrtnutý text
text-indent – slouží k odsazení prvního řádku odstavce. Délkovou jednotkou lze určit, šířku
tohoto odsazení. Typograficky je vhodné nastavit hodnotu u textu na 3 čtverčíky.
Příklad použití
<p style="text-indent:3em;">text-indent – slouží k odsazení
prvního řádku odstavce. Délkovou jednotkou lze určit, šířku
tohoto odsazení. Typograficky je vhodné nastavit hodnotu u
textu na 3 čtverčíky.
</p>
Výsledek:
text-indent – slouží k odsazení prvního řádku odstavce.
Délkovou jednotkou lze určit, šířku tohoto odsazení.
Typograficky je vhodné nastavit hodnotu u textu na 3
čtverčíky.

6.2 Změna fontu - font-family
Typograficky správně naformátovaný obsah by měl být automaticky vytvářen ne jen pro
tištěné publikace, ale i pro publikování na internetu. Proto je třeba věnovat pozornost i fontům
písma. Platí zde trochu jiné zásady než pro tištěná média. Zejména pokud jde o typ písma,
tedy font. Pro texty čtené z monitoru se doporučuje používat zejména bezpatkové písmo. Pro
dlouhé texty tištěné pak písmo patkové. Pro změnu fontů písma se používá vlastnost fontfamily. Kaskádový styl CSS rozlišuje pět druhů písma, a to:
-

patkové (serif)
bezpatkové (sans-serif)
neproporcionální (monospace)
kurzíva (cursive)
ozdobné či jiné (fantasy)

Je třeba si uvědomit, že vlastní text bude zobrazovat prohlížeč uživatele a že nemusí mít
nainstalované stejné fonty jako autor stránky. Naštěstí lze uvést v jedné definici více písem
a prohlížeč použije první, který bude mít k dispozici a bude jej umět zobrazit. Proto se jako
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poslední v každé definici uvádí název daného druhu, kterým prohlížeč vždy rozumí. Skládá-li
se název písma z více slov, je třeba jej uzavřít do uvozovek6.
Příklady možného použití vlastnosti font-family – používat jen jednu z možností
font-family: "Times CE", "Times New Roman CE", "Times New
Roman", serif;
font-family: "Arial CE", "Helvetia CE", Arial, snas-serif;
font-family: "Courier CE", "Courier New CE", "Courier New",
monospace;
font-family: "Poptics ONE", Funny Fellow", MerryXmass,
fantasy;
font-family: cursive;

6.3 Změna velikosti písma - font-size
Pro úpravu velikosti písma slouží vlastnost font-size. Pro změnu velikosti lze použít hodnotu
vyjádřenou v procentech a výsledná velikost se odvíjí od hodnoty v nadřazeném elementu.
Tedy například hodnota font-size: 80%; říká, že pokud nadřazený prvek má velikost textu
20pt, bude velikost textu tohoto elementu 16pt.
Dále je možné vyjádřit velikost pomocí délkové jednotky (viz dále).
Příklad použití absolutní jednotky:
font-size: 20pt;
Dále lze použít relativní hodnoty, které se odvíjejí od hodnoty nadřazeného prvku.
Lze použít tyto hodnoty:
smaller - zmenšení o jeden bod
larger - zvětšení o jeden bod
Příklad použití relativních jednotek
font-size: larger;
Absolutní hodnoty lze zadat také slovy, kde je možné použít následující konstanty. Jejich
konkrétní velikost se může mírně lišit dle daného prohlížeče, ale hierarchie velikostí od
nejmenší po největší je vždy zachována.
-

xx-small - nejmenší písmo

6

Vkládá-li se tento styl jako hodnota atributu style, je třeba dát pozor na kolizi uvozovek. Řešením je uzavřít
hodnotu atributu do apostrofů.
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-

x-small
small
medium - střední písmo
large
x-large
xx-large - největší písmo

Příklad použití slovních konstant pro absolutní jednotky
font-size: small;

6.4 Barva pozadí a textu
Pomocí kaskádových stylů lze samozřejmě měnit i barvu písma a odstavce. Barvu písma lze
měnit vlastností color a barvu pozadí pak vlastností background-color.
Otázkou je, jak se hodnota barvy zadává. Možností je několik. Nejčastěji používané jsou dvě,
a to anglický název barvy anebo číselná specifikace jednotlivých barevných složek, takzvané
RGB.

6.4.1 Název barvy
Pro slovní zadání barvy je možné použít některou z následujících hodnot.
aqua
black
blue
fuchsia
gray
green
lime
maroon

světle modrá
černá
modrá
světle fialová
šedá
zelená
světle zelená
kaštanová

navy
olive
purple
red
silver
teal
white
yellow

tmavě modrá
olivová
purpurová
červená
stříbrná
modrozelená
bílá
žlutá

Pro většinu z nich lze použít ještě předpony light a dark, takže například lightgray je světle
šedá a darkgray naopak tmavě šedá.

6.4.2 RGB
Zápis barvy ve formátu složek RGB (red – červená, green – zelená, blue – modrá) lze
provádět následujícími způsoby.

Decimálně
Tento zápis se zadává rgb(red, gree, blue), kde jednotlivé barevné složky složené barvy se
zadávají číslem v rozsahu 0 až 255. Například čistě červená barva by měla zápis:
rgb(255,0,0).
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Hexadecimálně
Hexadecimální zápis je asi nejpoužívanější a vypadá takto: #RRGGBB, kde RR vyjadřuje
červenou složku, GG zelenou a BB modrou. Zápis složek je v hexadecimálním tvaru, takže
například červená barva by se zapsala ve tvaru: #FF0000.

Procentuálně
Obdobně jako decimální zápis lze zapsat hodnoty v procentech, takže červená barva by měla
zápis: RGB(100%,0%,0%).
Konkrétní příklad obarvení textu
<p style="background-color: lightgray; color: red;">Odstavec
se světle šedým pozadím a červeným textem.</p>
Výsledek:
Odstavec se světle šedým pozadím a červeným textem.

6.5 Vlastnosti pozadí
Jak již bylo uvedeno, lze pomocí CSS nastavit barvu pozadí textu a to pomocí vlastnosti
background-color. Pozadí nemusí obsahovat jen barvu, ale pomocí CSS lze vložit na pozadí
i obrázek. Toho se docílí vlastností background-image. Jako hodnota se použije absolutní
nebo relativní cesta uzavřená v závorce s prefixem „url“, jak ukazuje příklad.
Příklad obrázku na pozadí
background-image: url(logo.jpg);
Obrázek na pozadí

Jak je vidět, obrázek se opakuje v horizontálním i vertikálním směru. Toto chování lze
ovlivnit vlastností background-repeat, která může nabývat no-repeat, repeat, repeat-x,
repeat-y a jejich funkce je zřejmá z názvu.
Obrázek nemusí být umístěn vždy v levém horním rohu, ale může být i posunut. Tento posun
zajišťuje vlastnost background-position. Jako hodnoty lze uvést dvě absolutní nebo relativní
čísla s příslušnými jednotkami, kde první údaj je posun horizontální, druhý pak vertikální.
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Takže umístění na střed lze docílit hodnotami „50% 50%“. Lze použít i tato slovní
pojmenování top, bottom, left, right, center, případně logické kombinace jako je „right top“.
Existuje sdružená vlastnost background, která umožňuje nastavovat všechny výše zmíněné
vlastnosti v jedné deklaraci nazvané background. Obě možnosti použití ukazují následující
dva příklady.
Příklad nastavení pozadí pomocí nesdružených deklarací
<p style=" background-color: lightgray;
background-image: url(logo_BW.jpg);
background-repeat: no-repeat;
background-position: center;">Text s šedým
pozadím<br><br><br><br> a vycentrovaným logem na pozadí </p>
Příklad stejného formátování pozadí pomocí sdružené deklarace
<p style="background: lightgray url(logo_BW.jpg) no-repeat
center;"> Text s šedým pozadím<br><br><br><br> a vycentrovaným
logem na pozadí </p>
Výsledek výše uvedených příkladů formátování pozadí:
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7 CSS - Formátování bloků
Tato kapitola se zabývá blokovým modelem dokumentu, tedy nastavováním velikosti prvků,
orámováním okraje a také umísťováním prvků na stránkách. Vytvoříte si první šablony
stránek, takzvané layouty.

7.1 Bloky
Blokový model CSS popisuje, jakým způsobem chápe prohlížeč blokové prvky a jaké
vlastnosti jim umí přiřadit. Jak jsme si již uvedli, elementy se dělí na blokové a řádkové.
Základní rozdíl je v tom, že řádkové elementy ovlivňují pouze svůj obsah, kdežto blokové
elementy mohou ovlivnit i další elementy ve svém okolí, tedy ne jen potomky, ale například
také sourozence.
Každému blokovému prvku je možné přiřadit vlastnosti width (šířka) a height (výška). Tyto
vlastnosti se uvádí v některé z délkových jednotek (absolutní, relativní, či procentuální). Tím
je určen základní rozměr blokového prvku. Není-li hodnota uvedena, nabývá šířka hodnoty
100% nadřazeného prvku. Výška se pak odvozuje od vlastního obsahu.
K takto definovanému základnímu rozměru se pak přidává ještě šířka rámečku (ne všechny
prohlížeče šířku rámečku k tomu rozměru připočítávají), vnitřní okraj prvku a vnější okraj
prvku.
Rámeček je definován sdruženou vlastností border, případně specifickými vlastnostmi pro
každou hranu. Prostor mezi rámečkem a obsahem se dá upravit vlastností padding (vnitřní
okraj) a odstup od okolních objektů nastavuje vlastnost margin (vnější okraj bloku).
Celková šířka (výška), kterou objekt zabírá, tedy zahrnuje součet vlastní šířky obsahu,
vnitřního okraje, síly rámečku a vnějšího okraje. To vše navíc může být různé pro všechny
čtyři hrany. Přehled použití těchto vlastností ukazuje následující obrázek
width
margin-top

padding-left

obsah

padding-right

padding-bottom
border-bottom
margin-bottom

Obr. 12 – Graficky znázorněné vlastnosti blokových elementů
Zdroj: vlastní
54

margin-right

height

margin-left

barbor-left

padding-top

border-right

border-top

7.2 Orámování prvků
K orámování elementů slouží sdružená vlastnost border. Tato vlastnost sdružuje následující
dílčí vlastnosti:
border-width – šířka rámečku uváděná v délkové míře. Obvykle se uvádí v pixelech.
border-color – nastaví barvu rámečku. Lze použít libovolný dříve zmiňovaný způsob zápisu
barvy.
border-style – typ rámečku. Nastavuje způsob orámování prvku. Hodnota none říká, že
rámeček zobrazen nebude. Hodnota inherit převezme hodnotu z nadřazeného prvku. Další
používané7 hodnoty ukazuje následující obrázek.

Obr. 13 - Používané hodnoty vlastnosti border-style a způsob jejich zobrazení
Zdroj: vlastní
Sdružené vlastnosti rámečku lze zadat i pro každou stranu zvlášť přidáním přípon „-top“ pro
horní, „-right“ pro pravou, „-bottom“ pro spodní a „-left“ pro levou hranu. Takže vlastnost
border-right nastavuje pravou hranu rámečku. Jako hodnoty této vlastnosti se uvádějí šířka,
styl i barva. Hodnoty se uvádějí v libovolném pořadí oddělené mezerou. Lze také použít dílčí
vlastnosti pro jednotlivé hrany. Například vlastnost border-top-color nastavuje barvu horní
hrany rámečku.
Orámování prvku zleva tečkovanou černou linkou o síle 2px
border-left: 2px dotted black;
Orámování prvku zleva, nahoře a dole plnou černou linkou o síle 1px
border-left: 1px solid black;
border-top: 1px solid black;
border-bottom: 1px solid black;

7

Použitelných hodnot dle specifikace CSS je více, ale tyto fungují korektně ve většině moderních prohlížečů.
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Jiný (efektivnější) způsob zápisu pro orámování prvku zleva, nahoře a dole plnou
černou linkou o síle 1px
border: 1px solid black;
border-style-right: none;

7.2.1 Zaoblení rámečku
Vlastností border-radius lze docílit zaoblení rohů. Hodnotou této vlastnosti je poloměr
zakřivení. Lze tím docílit i nakreslení kruhu. Pokud budete mít blok o rozměrech 70x70 px
a nastavíte rádius na 35px, výsledkem bude kruh. Pro zadání rozdílných hodnot pro jednotlivé
rohy lze zadat hodnoty v pořadí: vlevo-nahoře vpravo-nahoře vpravo-dole vlevo-dole.
Hodnoty jsou odděleny mezerou.
Je možné použít i jednotlivé vlastnosti zvlášť dle vzoru border-top-left-radius - pro horní levý
roh.

7.3 Rozměry prvků
Jak jsme si již uvedli, HTML elementy se dělí na řádkové a blokové. Řádkové elementy,
neboli inline element, nemají explicitně definovaný svůj rozměr a jejich velikost přímo závisí
na jejich obsahu. Ten je ovlivňován jednak samotnou délkou textu, ale také například
velikostí a fontem písma. Naopak blokové elementy, neboli block element, mohou mít
explicitně uvedeny své rozměry. Pokud takové rozměry uvedeny nemají, počítají se
z výchozích nebo zděděných hodnot.

7.3.1 Výška
Každý blokový prvek může mít nadefinovanou vlastnost heigh pro výšku prvku. Tato
vlastnost nastavuje přesnou výšku prvku v délkových jednotkách.
Je-li potřeba zajistit, aby blokový element nepřesáhl danou výšku, ale mohl být i menší (dle
svého obsahu), je možné použít vlastnost max-height, která určuje maximální výšku. Naopak
vlastnost min-height nastaví minimální výšku bloku. Tyto vlastnosti mají samozřejmě smysl
pouze tehdy, není-li nastavena vlastnost height, a lze u nich použít i klíčové slovo none, což
značí neomezeno.

7.3.2 Šířka
Stejně jaké výška prvku, tak i šířka má svou vlastnost a to width. Platí zde stejná pravidla jako
u výšky (height) a to včetně vlastností min-width a max-width.
Pokud je u rozměrů bloku určena hodnota v procentech, vypočítává se z nadřazeného
elementu. Klíčové slovo inherit pak znamená, že se hodnota z nadřazeného elementu zdědí.
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7.4 Okraje
Každý prvek může mít nastaven vnitřní a vnější okraj, čímž zajistíme vhodné rozmístění
prvků na stránce a lepší grafické a typografické uspořádání.

7.4.1 Vnitřní okraj
Vnitřní okraj se nastavuje pomocí vlastnosti padding a vymezuje prostor mezi textovým
obsahem (prostorem pro textový obsah) a rámečkem (je-li zobrazen). Hodnota se opět udává
v délkových jednotkách. Má-li prvek nastaven rámeček, je obvykle vnitřní okraj nastavován
(není-li již pro daný element nastaven jako výchozí vlastnost prohlížeče), protože vložený text
by začínal přímo na hraně rámečku, a to je z typografického hlediska přinejmenším nevhodné.
Jedná se opět o sdruženou vlastnost, která nastavuje všechny čtyři okraje najednou. Existují
individuální vlastnosti pro jednotlivé strany. Vše bude patrné z následujících ekvivalentních
zápisů.
Tabulka 2 Příklad zápisu vnitřního okraje elementu. Zápisy jsou po sloupcích ekvivalentní.

Všechny okraje stejné
padding: 20px;
padding: 20px 20px 20px 20px;
padding-top: 20px;
padding-right: 20px;
padding-bottom: 20px;
padding-left: 20px;
Zdroj: vlastní

Různé okraje
–
padding: 5px 10px 15px 20px;
padding-top: 5px;
padding-right: 10px;
padding-bottom: 15px;
padding-left: 20px;

7.4.2 Vnější okraj
Prostor mezi rámečkem a sousedním blokem je nastavován vlastností margin. Tím lze zajistit,
že se dva prvky pod sebou nebudou rámečkem přímo dotýkat, ale bude mezi nimi prostor.
To samozřejmě platí i o prvcích vedle sebe. Způsob zápisu je totožný se zápisem vnitřního
rámečku.
Je zde otázka, jak se chovají dva bloky pod sebou, mají-li oba nastavenu vlastnost margin.
V takovém případě se jejich hodnoty sčítají a ve výsledku je mezi bloky hodnota o velikosti
součtu těchto vnějších okrajů. Z typografického hlediska by možná bylo vhodnější, kdyby
fungovali jako nárazník a mezi prvky se vytvářela mezera o velikosti maximálního z nich, ale
bohužel tomu tak není.

7.5 Pozicování prvků
Do této chvíle byl výsledný vzhled stránky, tedy umístění prvků na stránce ovlivněn pozicí
HTML elementů ve struktuře HTML stránky. Tedy jednotlivé elementy se vnořovaly
do svých rodičovských elementů. Změnu pozicování prvků může ovlivnit vlastnost position.
Hodnota relative se chová tak, že prvek je nejprve vykreslen v místě, kam patří svým
umístěním v HTML struktuře. Následně může být posunut, je-li to nastaveno vlastnostmi left,
right, top nebo bottom. Všechny zmíněné vlastnosti se chovají relativně a posouvají prvek
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s ohledem k jeho současnému umístění a k definování je možné použít délkové jednotky.
V případech velkého posunutí může dojít i k překrytí jiného prvku a nečitelnosti obsahu
(čehož se někdy záměrně využívá). Hodnota absolute vlastnosti position zajistí, že prvek se
vyjme ze struktury HTML dokumentu. Výsledkem je, že následující prvky se chovají, jako by
ve stránce tento prvek nebyl. Ten se ve skutečnosti vykreslí na své místo přes případné ostatní
prvky. Vlastnostmi left, right, top nebo bottom je možné prvek přesunout, ale jeho pozice se
nepočítá relativně od původního umístění, ale absolutně od nadřazeného bloku.

Obr. 14 Absolutní a relativní pozicování prvků
Zdroj: vlastní

Obr. 15 Fixní a relativní pozicování prvků
Zdroj: vlastní
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Hodnota fixed zajistí, že se relativní umístění počítá z viditelné části obrazovky. Při posunu
obsahu stránky dolů, zůstává prvek stále viditelný. Tento efekt se využívá pro zobrazení
reklamy, nebo stále viditelné navigace, jak ukazují obrázky 14 a 15.
Standardní chování řádkových (inline) prvků je takové, že neovlivňují své okolí, tedy další
řádkový prvek následuje vedle vlastního prvku, a to za předpokladu, že se do nadřazeného
prvku vejde. V případě, že šířka je větší než volný prostor nadřazeného prvku, je přesunut na
„další řádek“, tedy prostor pod prvkem. Blokové elementy (block) se chovají tak, že obsadí
celou šíři nadřazeného prvku. Zda je prvek blokový nebo řádkový určuje vlastnost display,
která může nabývat hodnot inline, block nebo none. Výchozí hodnota se tedy dá snadno
změnit a například řádkový prvek a lze v navigaci změnit na blokový nastavením vlastnosti
display na block. Pomocí hodnoty none lze docílit skrytí prvku. První úvaha, k čemu je to
dobré, by se mohla ubírat směrem, proč schovávat nějaký prvek, když bych jej nemusel
v HTML vůbec vytvářet. Tato úvaha zní logicky, ale pokud si uvedeme, že můžeme vytvářet
pro jednu stránku více stylů a pomocí atributu media v elementu link je přiřadit k dané
stránce, bude pak zřejmé, že pro jeden soubor stylů můžeme požadovat skrytí některých částí
stránky. V tomto atributu media lze použít například hodnotu print a příslušný soubor stylů
bude použit jen při tisku. V konkrétním případě můžeme při tisku například skrýt navigaci
a nechat na celou stránku vytisknout pouze vlastní obsah stránky, nebo naopak při tisku
zobrazit informaci, z jakého webu byla stránka vytištěna, a při běžném prohlížení tuto
informaci skrýt, protože ji uživatel vidí v adresním řádku prohlížeče.
Zatím jsme si uvedli, že vedle sebe lze umístit pouze řádkové prvky, respektive prvky
s vlastností display nastavenou na hodnotu inline. Toto platí, ale obdobného efektu lze docílit
i u blokových prvků. Nejde přímo o řazení prvků vedle sebe, ale při nastavení obtékání lze
docílit obtékání obsahu jednotlivých prvků a i když vlastní blokové prvky jsou zobrazeny přes
sebe, obsah se posune tak, aby byl vedle sebe. Tímto efektem lze docílit zobrazení obsahu do
sloupců.
Abychom dosáhli tohoto efektu řazení obsahu blokových prvků vedle sebe, musíme prvnímu
z nich říci, že další prvky budou obtékány. To se zajistí vlastností float. Vlastnost float může
nabývat hodnot: left, right, none. Hodnoty určují, zda se prvky budou řadit zleva nebo zprava,
případně, zda se mají chovat standardně, tedy neobtékat. V této souvislosti se používá také
vlastnost clear, která naopak říká, že tento a následující prvky již dále nebudou obtékány.
Tato vlastnost má hodnoty left, right, both. Hodnotou se dá určit, zda se mají přestat obtékat
prvky s vlastností float na left nebo right, případně obě hodnoty.
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Příklad obtékání blokového prvku – HTML obsah stránky
<h1>Nadpis stránky</h1>
<div class="obsah">
<div class="levy">
Obsah levého sloupce, který je zobrazen přes několik řádků
</div>
<div class="pravy">
Obsah pravého sloupce se zobrazuje vedle levého - obtéká
jej,
protože levý sloupec má nastavenou vlastnost float na
left.
Je-li obsah delší než levý sloupec, nemá již co obtékat
a zobrazován zleva.
</div>
</div>
Příklad obtékání blokového prvku – CSS styl
.obsah{background-color: darkgray;}
.levy{
background-color:gray;
width:45%;
float:left;
position: relative;
margin:5px;
padding:10px;
border: dotted 1px black;
}
.pravy{background-color:lightgray;}

Obr. 16 Příklad obtékání blokového prvku - výsledek
Zdroj: vlastní
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7.6 Vzorové layouty stránek
Internetové stránky se obvykle nevytváří jednotlivě, ale jako skupina stránek. Jak bylo již
uvedeno, kaskádové styly napomohou sjednotit design více stránek. Není totiž potřeba
upravovat každou zvlášť, ale stačí si připravit nějakou vzorovou, tedy jakousi předlohu či
šablonu a na základě toho již doplňovat vlastní obsah pro každou stránku zvlášť. Taková
vzorová stránka je obvykle rozdělena na několik částí pro hlavičku, navigaci, vlastní obsah,
patičku a podobně. Takové členění stránky se nazývá layout a právě tvorbou layoutu obvykle
začíná každá webové prezentace. Následně se hotový layout pomocí CSS stylů graficky
doladí a upraví.
V této kapitole si uvedeme několik příkladů vytvořených layoutů, jak by mohly být použity
při webové prezentaci. Pro HTML prvky, které slouží pouze k seskládání layoutů, se obvykle
používají elementy div případně span, a tak tomu bude i v následujících ukázkách.

7.6.1 Dvousloupcový layout
Chcete-li vytvořit dva sloupce, musíte v HTML použít dva blokové elementy, tedy pro každý
sloupec vlastní element. Prvnímu sloupci u níže uvedeného příkladu nastavme atribut class
například na hodnotu levy. Dále mu nastavíme pevnou šířku (width) například 100px
a vlastnost plovoucí (flat) na hodnotu left. Druhému sloupci nastavme atribut class na
hodnotu pravy. Tomuto prvku nemusíme nastavovat žádné vlastnosti, a přesto bude
automaticky obtékat prvek "levy". Bude-li obsah prvku "levy" kratší než "pravy", bude obsah
bloku "pravy" pokračovat pod blokem "levy". Abychom tomuto zamezili, je třeba přidat do
bloku "pravy" vnější levý okraj na šířku bloku "levy" zvýšenou o odstup mezi bloky. V tomto
příkladě například na hodnotu 105px (viz příklad níže).
Příklad dvousloupcového layoutu - HTML
<h1>Nadpis stránky</h1>
<div class="stranka">
<div id="levy">Obsah levého bloku.</div>
<div id="pravy">Pravá část stránky určena pro obsah. Může
být libovolně dlouhá a stále bude uspořádána v pravé části
stránky a nebude se zobrazovat pod levým sloupcem.</div></div>
Příklad dvousloupcového layoutu - CSS
#levy {
width:100px; /*šířka levého sloupce*/
float: left;
border: 1px solid black; /* pro vizuální ukázku*/
background: lightgray; /* pro vizuální ukázku*/
}
#pravy{
margin-left: 105px; /*šířka levého sloupce + 5px na mezeru
mezi rámečky*/
border: 1px solid black; /* pro vizuální ukázku*/
background: darkgray; /* pro vizuální ukázku*/
}
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Obr. 17 Příklad dvousloupcového layoutu - výsledek
Zdroj: vlastní

7.6.2 Dvousloupcový layout s hlavičkou a patičkou
Další příklad layoutu, který si ukážeme, vychází z předchozího dvousloupcového layoutu.
Přidává k němu část, která se zobrazí nad oběma sloupci, takzvaná hlavička, a dále prvek pod
oběma sloupci, tedy patičku. Do HTML kódu stránky se přidají pouze tyto dva elementy
a celý obsah se ještě zanoří do jednoho prvku, který nazveme „stranka“. V kaskádových
stylech se pro oba sloupce využívá vlastností z předchozího příkladu. Patička se pak pomocí
vlastnosti clear vyjme z plovoucích prvků, a tím se zobrazí pod všemi plovoucími prvky.
Příklad dvousloupcového layoutu s hlavičkou a patičkou a pevnou výškou - HTML
<body>
<h1>Nadpis stránky</h1>
<div class="stranka">
<div id="hlavicka">Horní lišta - hlavička stránky</div>
<div class="obsah">
<div id="levy">levý panel obvykle pro navigaci</div>
<div id="pravy">pravý panel pro vlastní obsah
stránky.</div>
<div id="paticka">Dolní lišta - patička</div>
</div>
</div>
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Příklad dvousloupcového layoutu s hlavičkou a patičkou a pevnou výškou - CSS
.stranka{
border: solid 1px black; /*orámuje layout stránky*/
background-color: white; /*pozadí stránky - prosvítá v
mezerách mezi bloky*/
}
#hlavicka{
height: 40px; /* výška záhlaví*/
background-color: #dfdfdf;
}
#levy {
float: left; /*levý blok bude obtékán*/
width: 150px; /* šířka levého bloku*/
height: 400px;
background-color: rgb(207,207,207);
}
#pravy{
height: 400px;
margin-left:155px;
background-color: rgb(176,176,176);
margin-bottom: 5px;
}
#paticka{
clear: left;
height: 40px;
margin-top: 5px; /*horní odsazení*/
text-align:center; /* textový obsah bude vycentrován*/
background-color: rgb(152,152,152);
}
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Obr. 18 Příklad dvousloupcového layoutu s hlavičkou a patičkou a pevnou výškou – výsledek
Zdroj: vlastní

7.6.3 Příklad layoutu se třemi sloupci, hlavičkou a patičkou
Třísloupcový layout se liší v tom, že v HTML nejprve uvedeme prvek pro levý sloupec,
následně pro pravý a jako poslední bude prvek pro obsah, tedy prostřední sloupec. Opět
vlastností float nastavenou na left zajistíme obtékání a odsazení levého sloupce. Obdobně
nastavením této vlastnosti na right u pravého sloupce zajistíme, že bude obtékán a umístěn
vpravo. Vlastní CSS kód je dostatečně komentován a není zde tedy třeba dalších vysvětlení.
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Příklad layoutu se třemi sloupci, hlavičkou a patičkou - HTML
<div class="stranka">
<div id="horni">Horní lišta</div>
<div id="levy">levý panel slouží obvykle na hlavní
navigaci. Jeho délka je přes celou stránku
</div>
<div id="pravy">Pravý panel může sloužit pro reklamní
část, nebo pro dodatečnou navigaci.
</div>
<div id="stred">Internetové stránky se obvykle nevytváří
jednotlivě, ale jako …
</div>
<div id="paticka"> Dolní panel - patička</div>
</div>
Příklad layoutu se třemi sloupci, hlavičkou a patičkou - CSS
body {
margin:0px; /*hlavička bude hned na začátku stránky*/
background: white;} /*barva pozadí celé stránky*/
#horni , #paticka{
clear: both; /*patička se zobrazí až pod oběma sloupci*/
background: rgb(96,96,96);
padding:10px; /*odsazení textu*/
text-align: center; /*vycentrování textu hlavičky a
patičky*/}
#levy {
float:left; /*tento blok bude obtékán a zobrazen vlevo*/
width:150px; /*šířka prvku*/
min-height:250px; /*minimální výška bloku*/
background: rgb(238,238,238);}
#pravy {
float:right; /*tento blok bude obtékán a zobrazen vpravo*/
width:150px;
min-height:200px; /*minimální výška bloku*/
background: rgb(175,175,175);}
#stred {
margin-right:150px;/*obsah bude odsazen o šířku pravého
sloupce*/
margin-left:150px; /*obsah bude odsazen o šířku levého
sloupce*/
background-color:rgb(192,192,192);
padding:0px 8px;} /*odsadí vnitřní levý a pravý okraj*/
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Obr. 19 Příklad layoutu se třemi sloupci, hlavičkou a patičkou - výsledek
Zdroj: vlastní
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8 Vložení externího obsahu
V této kapitole se dozvíte, jak se vkládají do stránek již existující externí aplikace. Postup
bude nastíněn na příkladu vytvoření vlastní fotogalerie a na vložení videa na stránky. Dále se
v této kapitole dozvíte, jakým způsobem prezentovat mapové výstupy na internetových
stránkách.
Internetové stránky lze rozšířit o mnoho dalších funkcionalit. Na internetových stránkách
mohou fungovat různé e-shopy, redakční systémy a podobně. V takových případech je ale
nutná znalost programování. To je samozřejmě nad rámec tohoto kurzu a jedná se o odborně
i časově náročnou práci. Druhou možností, jak rozšířit funkčnost vlastních stránek, je do
vlastních stránek zakomponovat již naprogramovanou miniaplikaci, která sama o sobě
obsahuje vlastní funkcionalitu a netřeba ji do stránek „pouze“ přidat. Takové miniaplikace
bývají nejčastěji naprogramovány v klientském programovacím jazyce JavaScript. Může se
jednat o drobné aplikace typu „kalendář“, „dnes má svátek …“ nebo větší aplikace typu
„fotogalerie“ či zobrazení videa z nějakého streemovacího serveru.
Pro použití většiny již naprogramovaných aplikací na vlastních stránkách je třeba nastudovat
návod dané aplikace nebo skriptu a nelze popsat jednoznačný postup, který bude fungovat
všude. Nicméně základní kroky jsou následující:
1. Zkopírování zdroje aplikace (případně rozbalení) do adresáře se stránkami.
2. Do příslušné stránky nebo stránek přidat část kódu dle návodu. Obvykle to bývají dvě
části. Jedna se zapisuje do hlavičky stránky a připojuje se tím vlastní naprogramovaná
knihovna funkcí. Druhá část kódu se pak vkládá do místa, kde má být daný prvek
(aplikace) umístěn.
3. Ve vloženém kódu se nejčastěji pomocí atributů nebo jiných mechanismů aplikace
nakonfiguruje a přizpůsobí se její funkčnost (je-li aplikace konfigurovatelná).
4. Upraví se vzhled aplikace, nejčastěji pomocí CSS stylů, a to buď ve vlastním souboru
stylů, nebo v předpřipravené šabloně dané aplikace.

8.1 Dynamické stránky
V ranních dobách Internetu byly internetové stránky statické. Každá stránka byla vytvořena
ručně, v podstatě způsobem, jaký popsaným v tomto výukovém matriálů. Postupem času, se
začaly objevovat technologie, které ze statických stránek učinily do jisté míry stránky
dynamické. Tato dynamika spočívá ve dvou úrovních. Jednou z nich je dynamika na straně
serveru. Tedy HTML kód stránek nemusí být vždy napsán ručně, ale je možné vytvořit
program, který dané stránky sestaví v době, kdy je chce uživatel zobrazit. Takových příkladů
je v dnešní době mnoho, například jsou to veškeré komunikační stránky, jakou jsou emaily
a sociální sítě. Je asi zřejmé, že žádná osoba nevytváří HTML stránku se seznamem doručené
pošty, ale je vytvořena jakási šablona, do které program doplňuje data z nějaké databáze.
V prohlížeči pak nelze rozpoznat, zda stránky byly vytvořeny ručně, jako statické, nebo zda
byly částečně, nebo zcela vytvořeny programem, tedy dynamicky. Pro programování stránek
na straně serveru se dnes nejčastěji používají programovací jazyky PHP, Java, ASP, Python
nebo například Perl.
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Druhá úroveň dynamičnosti stránek je prováděna na straně klienta, tedy obvykle
v internetovém prohlížeči. S danou HTML stránkou se do prohlížeče ze serveru stáhne také
program, který pak zajišťuje onu dynamiku. Ta obvykle spočívá v různých efektech na
stránce, jako je skrývání částí stránky (menu, záložky …) v závislosti na akci uživatele. Akcí
uživatel může být kliknutí myši, najetí na nějakou část stránky a podobně. Pro dynamickou
část stránky na straně klienta se téměř výhradně používá programovací jazyk JavaScript. Síla
JavaScriptu spočívá v tom, že při změnách části obsahu stránky se stránka nemusí znovu
načítat ze serveru, tuto změnu může provést právě programový kód načtený v prohlížeči. Ten
také může na pozadí poslat požadavek serveru o nějakou část stránky či o nějaká data, a tuto
část stránky či tato data posléze zobrazit. Takových příkladů nalezneme také mnoho.
Například takzvané našeptávače internetových vyhledávačů, kdy JavaSript po zadání jednoho
nebo několika znaků vyhledávací fráze, zašle serveru požadavek s dosud zadaným textem
a obdrží odpověď, které pak zobrazí jako předpokládané fráze pro vyhledávání. Možnosti
JavaScriptu jsou opravdu veliké. Aby tvůrci dynamických stránek nemuseli programovat
veškerou funkcionalitu, existují takzvané knihovny kódů, které je možné na stránkách využít.
Použití těchto knihoven však vyžaduje alespoň základní znalosti algoritmizace
a programování. Pro pochopení další částí této kapitoly stačí vědět, že existuje programové
jazyk JavaScript, ve kterém je možné naprogramovat určité dynamické chování stránek.
V HTML stránce, ve které má být program použit, se pak uvede do hlavičky pomocí elementu
link odkaz na daný program. Ten je následně nahrán společně se stránkou, style a případnými
obrázky do internetového prohlížeče, který je následně zpracovává a provádí.

8.2 Fotogalerie
Programování vlastních fotogalerií je nad rámec tohoto kurzu, nicméně existuje mnoho
galerií, které je možné na vlastních stránkách použít bez větší znalosti programování. Jednou
z nich je HighSlide gallery. Nalezneme ji na adrese http://highslide.com/ a její výhodou je, že
je hodně konfigurovatelná a nastavitelná. I když vlastní stránky a konfigurátor jsou sice
v angličtině, ale vlastní vytvořené galerie podporují i češtinu. Tedy nápisy typu „Další“ či
„Předchozí“ fotografie jsou v češtině (případně v jiném vybraném jazyce).
Tato galerie je naprogramovaná modulárně a má mnoho možností na konfiguraci. Výsledné
fotogalerie lze tedy přizpůsobit, a to dvěma způsoby. Jednen z nich vychází z algoritmu výše,
kde si pomocí nabídky „Configurator“ vyberete funkcionalitu, kterou v galerii budete chtít
používat, a následně si stáhnete vlastní knihovnu funkcí pro tuto galerii. Staženou knihovnu
funkcí je třeba nakopírovat do adresáře stránek. Dále je třeba vytvořit HTML kód galerie
a připravit obrázky pro fotogalerii. Ty je třeba upravit do dvou formátů, jak pro výsledné
zobrazení, tak pro velikost náhledu.
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Obr. 20 Internetová stránka fotogalerie HighSlide
Zdroj: http://highslide.com

To vše je ve srovnání s programováním vlastní fotogalerie zlomek práce, ale přesto to není
zcela snadná činnost. Fotogalerie HighSlide má však ještě jednu možnost použití, a to pomocí
Editoru, který veškerou konfiguraci za nás provede. Celá konfigurace probíhá v pěti krocích.

Obr. 21 Fotogalerie Highslide - úvodní okno editoru s instrukcemi
Zdroj: http://highslide.com
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1) Vybrat vhodnou galerii z předdefinovaných seznamů a určit jazyk. Na záložce
„General“ je předpřipraveno několik variant. Od jednoduchých prohlížečů jednoho
obrázku až po rozsáhlé galerie s náhledy. Vše bude možné později ještě upravit.

Obr. 22 Fotogalerie Highslide - první krok editoru s možností volby předdefinované galerie
Zdroj: http://highslide.com
2) Uploadovat do aplikace vlastní obrázky, které mají být v galerii zobrazeny. To se
provádí v záložce Gallery, kde přes nabídku Image manager je možné nahrávat
obrázky a zároveň nastavit velikost náhledů a výsledných obrázků.
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Obr. 23 Fotogalerie Highslide - druhý krok editoru slouží k nahrání obrázků
Zdroj: http://highslide.com
3) Nakonfigurovat a upravit vlastnosti a nastavení galerie. Na stejné záložce jako
nahrávání obrázků je možné nastavit výsledný vzhled celé galerie. V možnostech je
třeba určit barvu a formu ovládacích prvků (Controls) a nastavit, které prvky budou
zobrazeny a kde budou umístěny. Pokud se mají zobrazovat v galerii i náhledy dalších
fotografií, je to možné nastavit v položce Thumbstrip, a to včetně pozice a velikosti
náhledů. V dalších záložkách lze nastavit mnoho dalších konfiguračních parametrů
včetně rychlosti zobrazení, ale pro běžné použití již není třeba nic jiného konfigurovat.

Obr. 24 Fotogalerie Highslide - třetí krok editoru umožňuje detailně nastavit design galerie
Zdroj: http://highslide.com
4) Stáhnout celou galerii a vložit ji do vlastních stránek. Po dokončení konfigurace je
možné přejít na fázi publikování, a to pomocí volby „Publish“. Galerie HighSlide je
zdarma pro nekomerční použití a musíte to odsouhlasit v následujícím kroku.
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Obr. 25 Fotogalerie Highslide - závěrečný krok editoru s výsledným vygenerovaným kódem
Zdroj: http://highslide.com
Následně je třeba provést tři popsané kroky. Stáhnout vlastní vygenerovanou fotogalerii
včetně fotografií a umístit ji do složky k webovým stránkám. Data se stahují zkomprimovaná,
takže je třeba je rozzipovat. V druhém kroku je třeba do stránky, kde bude fotogalerie
umístěna, vložit do hlavičky kód z rámečku „Step 2“. Jde o část HTML kódu, která
internetovému prohlížeči sdělí, které Javascriptové knihovny používat. V posledním kroku je
třeba umístit vlastní kód galerie (Step 3) na místo, kde má být fotogalerie na stránce umístěna.
Tímto je zakomponování fotogalerie do vlastních stránek dokončeno. Při doplňování
fotografií do galerie je možné postupovat stejným způsobem a galerii znovu vygenerovat
a nahradit, nebo do adresáře s obrázky nahrát nové obrázky, včetně náhledů v příslušné
velikosti, a do vlastního kódu přidat dle vzoru další odrážky. Vlastní kód je natolik
srozumitelný a se všemi prvky jsme se již setkali, že by to mělo být pro pozorného čtenáře
jednoduché.
Kód do hlavičky stránky fotogalerie HighSlede
<script type="text/javascript" src="highslide/highslide-withgallery.js"></script>
<script type="text/javascript" src="highslide/highslide.
config.js" charset="utf-8"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="highslide/
highslide.css" />
<!--[if lt IE 7]>
<link rel="stylesheet" type="text/css" href="highslide/
highslide-ie6.css" />
<![endif]-->
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Fragment kódu fotogalerie
<ul>
<li>
<a href="highslide/sample-images/thumbstrip01.jpg"
class="highslide"
title="Caption from the anchor's title
attribute"
onclick="return hs.expand(this, config1 )">
<img src="highslide/sampleimages/thumbstrip01.thumb.jpg" alt=""/>
</a>
</li>
...
Z ukázky kódu je zřejmé, že vlastní obrázky i náhledy jsou uloženy v adresáři
„highslide/sample-images/“ a náhledy pak mají v příkladu příponu „.thumb.jpg“. Atribut title
obsahuje vlastní popis obrázku. Tímto způsobem je možné upravit popisek nebo přidat nové
obrázky do galerie. Výslednou fotogalerii ukazuje Obr. 26.

Obr. 26 Výsledná podoba fotogalerie na stránkách
Zdroj: vlastní
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8.3 Další externí obsah na WWW stránkách
Do vlastních stránek lze zakomponovat mnoho již existujícího obsahu. Existují dvě základní
řešení. Jednou z nich je použití HTML elementu iframe, pomocí kterého můžeme do stránky
vložit libovolnou existující HTML stránku. Nejčastěji se využívá pro vložení vlastní stránky,
ale obvykle je možné tento mechanismus použít i pro vložení existující stránky z internetu.
Mnoho internetových aplikací je v současnosti přizpůsobeno pro vkládání do stránek nebo
k tomu mají připravené rozhraní. Na tomto místě nelze přesně popsat postupy, jak konkrétní
obsah do stránek vkládat, protože každá aplikace to má řešeno odlišně a navíc se to poměrně
často mění. Popsané obecné postupy však mohou při vkládání externího obsahu do vlastní
stránky pomoci.
Z komplexních aplikací se do stránek vkládají nejčastěji mapy, videa, obsah ze sociálních sítí,
tlačítka sociálních sítí typu „líbí se mi“. Ale může jít i o drobné aplikace jako počítadlo
stránek, zobrazení aktuálního data či kdo má v daný den svátek.
Například vkládání videa z populárního serveru http://www.youtube.com je velmi
jednoduché, protože přímo při zhlédnutí daného videa je možné přes odkaz sdílet vybrat
HTML kód, který je třeba vložit do vlastní stránky na místo, kde má být video umístěno.
Následující příklad ukazuje vložené video ze serveru Youtube. Všimněte si, že používá výše
zmíněný element iframe pro vložení externího obsahu. Velmi podobně jsou řešeny i mapy od
Google.
Příklad vložení videa ze serveru youtube.com
<iframe width="420" height="315"
src="//www.youtube.com/embed/4RlO9E_WMtU?rel=0"
frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Mapy od Seznamu se dají při vložení do vlastních stránek bohatě konfigurovat. Vše
s podrobnými ukázkami je popsáno na adrese http://api.mapy.cz. Mapy se do stránek integrují
dvěma kroky. Do hlavičky je třeba umístit odkaz na knihovnu funkcí a do míst, kde má být
mapa umístěna, se vloží řádek HTML kódu a několik řádků JavaScriptového kódu. Pomocí
parametrů tohoto JavaScriptového kódu je možné nastavit typ mapy či nakonfigurovat
ovládací prvky. Následující příklad ukazuje začlenění mapy do stránek. Vložené řádky kódu
jsou zdůrazněny.
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Příklad vložení mapy ze serveru www.mapy.cz
<!doctype html>
<html>
<head>
<script src="http://api4.mapy.cz/loader.js"></script>
<script>Loader.load()</script>
</head>
<body>
<div id="mapa" style="width:600px; height:400px;"></div>
<script type="text/javascript">
var center = SMap.Coords.fromWGS84(14.41790, 50.12655);
var m = new SMap(JAK.gel("m"), center, 13);
m.addDefaultLayer(SMap.DEF_BASE).enable();
m.addDefaultControls();
</script>
</body>
</html>

8.3.1 Použití iframe
Pro vložení externího obsahu do stránky je možné použít element iframe, který má povinný
parametr src, který určuje obsah prvku. Rozměry mohou být nastaveny pomocí CSS, nebo
pomocí atributů width a height.
Příklad použití elementu iframe
<iframe src="http://fzp.ujep.cz/nastenka/index.html"
height="600px" width="600px"></iframe>
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9 Publikování stránek na Internetu
Tato kapitola souhrnně popisuje pravidla a postupy publikace vlastních stránek na internetu.
Některá pravidla již byla dříve zmíněna, ale nyní jsou dána do širších souvislostí. V této
kapitole se naučíte dosud vytvářené stránky publikovat na internet.
Existuje několik pravidel, které musíme dodržovat, aby byly stránky funkční i při publikaci na
internetu. Již jsme se o některých pravidlech zmínili, ale shrňme je na jednom místě.

9.1 Názvy souborů
Pro názvy souborů je třeba dodržovat následující pravidla. Striktně rozlišovat velikost písmen.
Tedy pokud název souboru je „Soubor.html“, musí i odkaz na něj být stejný, tedy
„Soubor.html“ a ne například „soubor.html“ nebo „SOUBOR.html“. Pokud stránky vytváříte
pod operačním systémem Windows, vše funguje i s různou velikostmi písmen. Dokonce
pokud budou na internetu vystaveny na serverech s platformou Windows, bude vše v pořádku.
Nicméně většina web serverů je postavena na operačním systému Linux a ten již velikost
písma v názvech souborů rozlišuje. Tedy výše uvedené soubory „Soubor.html“
a „soubor.html“ jsou pro něj dva různé soubory. Aby tedy bylo možné stránky později uložit
na internet nebo je bez problémů přesunout na jiný server, je třeba tuto konvenci dodržovat již
při tvorbě webových stránek.
Dále je vhodné v názvech souborů nepoužívat českou diakritiku. Ne že by to přímo nešlo, ale
v adresách a odkazech se pak musí místo znaků s diakritikou psát speciálním způsobem kód
tohoto znaku. Adresa pak je pro člověka nečitelná a nesrozumitelná. Obdobně není vhodné
psát názvy souborů s mezerou. Ta se pak v odkazu musí nahrazovat řetězcem „%20“ a adresa
opět bývá hůře čitelné. Nejvhodnější je nahradit mezeru pomlčkou. Je možnost použít
i podtržítko „_“, ale to nebývá vhodné z toho důvodu, že vytištěná adresa bývá někdy
podtržena a není v ní pak zřetelné, že chybějící místo není mezera ale podtržítko. Pozorný
čtenář už by toto odhalil, protože ví, že mezera by byla zapsána jako %20, ale je třeba brát
zřetel i na laiky.

9.2 Adresářová struktura
Adresářová struktura webových stránek by měla být přímá a jednoduchá. Je obvyklé, že
obrázky se ukládají do zvláštního adresáře a podobně je tomu se styly, případně skripty.
V rozsáhlých projektech se i vlastní stránky ukládají do adresářové struktury, ale vždy by to
mělo být s ohledem na uživatele. Výsledné uložení stránky totiž přímo ovlivňuje adresu
webové stránky. Například stránka s názvem „detail-predmetu-nova-verze.html“ uložená
v adresáři „dalsi-stranky-mene-pouzivane“ na webu „stranky.cz“ by pak měla adresu:
http://www.stranky.cz/dalsi-stranky-mene-pouzivane/detail-predmetu-nova-verze.html,
což jistě není snadno zapamatovatelná adresa a při jejím opisování může snadno dojít
k překlepu. Kdyby v názvech byla místo znaku spojovníku „-“ použita mezera, adresa by byla
ještě nepřehlednější:
„http://www.stranky.cz/dalsi%20stranky%20mene%20pouzivane/detail%20predmetu%20nov
a%20verze.html“. Při použití znaků s diakritikou už to bude zcela nepřehledné:
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„http://www.stranky.cz/dalĹˇĂ%20straĂˇky%20mĂ©nÄ›%20pouĹľĂvanĂ©/detail%20pĹ
™edmÄ›tu%20novĂˇ%20verze.html“
Z výše uvedeného je zřejmé, že vhodné názvy adresářů a jejich správný zápis bez mezer
a diakritiky je pro použitelné stránky důležitý. Není zcela zásadní, protože vlastní stránky
fungovat budou, ale jak již bylo uvedeno, adresy by byly v mnoha případech nečitelné.

9.2.1 Relativní a absolutní odkazy
Na mnoha místech v HTML souboru je třeba odkazovat na nějakou adresu. Není to jen odkaz
na jinou internetovou stránku, ale třeba také na obrázek, který je ve stránce uveden, na CSS
styl nebo třeba na skript zapsaný v jazyce JavaScript.
Odkazy lze vytvářet dvěma formami, a to relativní nebo absolutní. Absolutní odkazy nejsou
závislé na tom, odkud se odkazují, tedy zda je to ze stránky v kořenovém adresáři webu, ze
stránky zanořené v podadresáři „detail“ nebo z úplně jiného webového serveru. Začátek
absolutní adresy obsahuje vždy název protokolu, tedy ve většině případů „http://“ nebo
„https://“. Následuje běžná adresa umístění cíle, jak jsme se s ní setkali dříve. Odkaz se tedy
zapisuje stejně, ať je umístěn kdekoli, což může být jistá výhoda. Nevýhodou je, že se odkaz
musí opravit, pokud se přesune celý web na jinou adresu, nebo pokud se zabezpečí a je
přístupný přes protokol HTTPS místo HTTP. V takovém případě je při použití absolutních
adres třeba opravit všechny tyto adresy v celém webu. Můžete namítnout, že web se často
nestěhuje, a je to pravda, ale vývoj webu obvykle vypadá tak, že stránky se vytváří a ladí
mimo produkční server. Buď na jiném serveru, nebo častěji na lokální stanici. Což je ale
případ stěhování stránek, kdy jsou vytvářeny na jiné adrese, než ve skutečnosti poběží8.
Popisovaná adresářová struktura této kapitoly
- index.html
- katedry
- kig
- projekty.html
- kontakty.html
- obr
- logo.jpg
Druhý typ odkazů jsou relativní, kdy cíl odkazu se hledá od umístění zdroje. Tedy pokud je
stránka v hlavním adresáři webu, například „index.html“, a cíl odkazu (ať už jiná stránka,
nebo například obrázek) je umístěn ve stejném adresáři. Relativní odkaz má formu pouze
názvu souboru, tedy například „kontakty.html“. Neuvádí se tedy prefix protokolu ani doména,
kde je stránka umístěna. Relativní adresa však nemusí odkazovat pouze do stejného adresáře,
ale může odkazovat i do podadresářů. Toho se docílí prostým zadáním cesty, tedy
posloupnosti adresářů, a jako oddělovač se použije znak „/“. Příklad takové adresy je:
„katedry/kig/projekty.html“. Adresa ukazuje, že v místě, kde je odkaz na tento cíl umístěn

8

Existují mechanismy, jako například úprava souboru „hosts“, kterými lze dosáhnout toho, že pro vývojáře se
stránky umístěné na jeho počítači tváří, jako by byly na cílové adrese, ale není to úplně komfortní řešení.
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existuje adresář „katedry“ v něm další adresář „kig“ a v něm soubor s názvem
„projekty.html“. Všimněte si, že adresa začíná přímo názvem adresáře a ne znakem lomeno.
Znak „/“ na začátku relativní adresy by oznamoval, že adresa se hledá od kořenového adresáře
webu bez ohledu na to, v jakém zanoření adresářů je odkaz použit. Kromě odkazu na
zanořený adresář je možné použít odkaz na nadřazený adresář. Toho se docílí použitím
virtuálního adresáře dvě tečky „..“. Pokud je odkaz na obrázek použit ve stránce v adresáři
„katedry“, který je umístěn v kořenovém adresáři webu a v tomto kořenovém adresáři je
umístěn i adresář „obr“ s příslušným obrázkem, vypadá odkaz na tento obrázek následovně
„../obr/logo.jpg“. Úvodní dvě tečky zajistí, že se server podívá do nadřazeného adresáře, tedy
v našem případě opustí adresář katedra a přesune se do hlavního adresáře webu. V něm
nalezne adresář „obr“ a v něm následně soubor „logo.jpg“. Tímto způsobem, lze odkázat
v rámci webu na libovolné umístění. Je pravda, že například při pětinásobném zanoření, pak
odkazy typu „../../../../../obr/logo.jpg“ nejsou nejčitelnější. V takových případech se obvykle
požívá řešení s úvodním lomítkem, které odkáže na kořenový adresář celého webu, tedy
„/obr/logo.jpg“, Takovýto odkaz ale nelze testovat bez použití webového serveru.

9.3 Publikace na server
Aby byly stránky veřejně přístupné na internetu, je třeba zajistit jejich umístění na počítač,
který bude trvale připojen k internetu. Takové speciální počítače se nazývají servery
a obvykle nebývají umístěny někde v domácnosti, ale v k tomu určených klimatizovaných
serverových místnostech s rychlým připojením k internetu. Na jednom takovém serveru
obvykle bývá provozováno více internetových domén. Není tedy rovnítko mezi počtem
internetových domén a počtem fyzických serverů. Těch fyzických serverů je řádově méně.
Pokud si svoje stránky chcete vystavit na internetu, nemusíte pořizovat vlastní server, ale lze
využít službu (placenou nebo za jistých podmínek bezplatnou) hostingové společnosti.
Hostingové společnosti se zabývají pronájmem prostoru na serverech připojených k internetu
a zajišťují obvykle i správu domén. V některých případech vlastní domény druhého řádu
a poskytují uživatelům doménu třetího řádu. Obvykle si ale může uživatel zaregistrovat
vlastní doménu druhého řádu a tu na příslušném hostingovém serveru provozovat.
Vlastní publikace vytvořených stránek na server přístupný z internetu je značně individuální
záležitost. Hostingové firmy, které poskytují datový prostor pro webové stránky, mají
povoleny technologie, pomocí kterých lze stránky na server nakopírovat. Nejčastěji jde
o přístup pomocí protokolu SCP, nebo některého zabezpečeného FTP, tedy například SFTP.
Dříve používaný protokol FTP již dnes není obvykle přístupný, jelikož je jen velmi slabě
zabezpečen. Heslo při komunikaci totiž není nijak zašifrováno a lze jej tedy poměrně snadno
zjistit a daný hosting napadnout.
Protokol SCP [Secure Copy] je protokol vyvinutý pro zabezpečený přenos souborů po
internetové síti. Programy, které pomocí tohoto protokolu umožní data kopírovat na server
nebo naopak ze serveru (má-li server tento protokol povolen), se obvykle také nazývají SCP
programy. Nejznámější pro platformu Windows je zřejmě freeware software WinSCP.
Po spuštění aplikace WinSCP máte k dispozici seznam dříve používaných a uložených
připojení k různým serverům. Tlačítkem „Nový“ lze vytvořit nové připojení. Zde je třeba
zadat hostitele, což je adresa serveru, a přístupové údaje (viz Obr. 27).
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Obr. 27 Aplikace WinSCP (seznam uložených připojení; dialog nového připojení)
Zdroj: vlastní
Vlastní kopírování vytvořeného webu probíhá (dle nastavení aplikace) buď v okně
s uživatelským rozhraním typu „průzkumník“, kde je jedno okno a uživatel může ze svého
počítače data „přetahovat“ myší (viz Obr. 28), nebo je možné program spustit ve vzhledu typu
„commander“. V tomto případě jsou zobrazena dvě okna současně (viz Obr. 29). V jednom je
zobrazen obsah počítače a ve druhém obsah serveru, ke kterému je aplikace WinSCP
přihlášena.

Obr. 28 WinSCP - uživatelské rozhraní Průzkumník
Zdroj: vlastní
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Obr. 29 WinSCP - uživatelské rozhraní Commander
Zdroj: vlastní
Některé hostingové společnosti mohou mít také zprovozněnou webovou aplikaci pro přístup
k obsahu hostingového prostoru a přístup k souborům webu tak může probíhat i přes
internetový prohlížeč. Obvykle jde pouze o doplňkovou funkcionalitu a přístup pomocí
protokolu SCP je dnes v podstatě standardem.

9.4 Závěrečné úpravy
Jak jsme si uváděli dříve v této kapitole, může nastat situace, kdy vytvořené stránky na
počítači s Windows fungují korektně, ale po nakopírování na server s operačním systémem
Linux přestanou fungovat. Jde obvykle o problém s velikostí písmen v názvech adresářů
a souborů potažmo v HTML kódu stránek. Je tedy jasné, že překopírováním obsahu webu na
server ještě práce nekončí, ale je třeba důkladně zkontrolovat, zda se koketně zobrazují
všechny stránky a všechny obrázky. Je také dobré stránky pravidelně s vhodnou periodou
kontrolovat, zda jsou stále funkční. Může dojít k problémům na hostingu nebo
i k nepříjemnostem typu napadený server či daný účet. K tomu dochází například v případě,
kdy je používán protokol FTP, který jak již bylo uvedeno, není bezpečný.
V souvislosti s kontrolou by mělo být zajištěno také zálohování obsahu serveru. Jde-li
o statické stránky, je možné zálohovat ručně, a to nejlépe při každé změně obsahu. V případě
zařazení alespoň části dynamických stránek s anketou, komentáři či diskusím fórem je pak
třeba zajistit pravidelné zálohování minimálně tohoto dynamicky se měnícího obsahu.

80

10 Literatura a odkazy
10.1 Studijní zdroje
MUSCIANO, Chuck a Bill KENNEDY. HTML a XHTML: kompletní průvodce. Vyd. 1.
Praha: Computer Press, 2000, 633 s. Pro webové tvůrce a programátory.
ISBN 80-722-6407-9.
STANÍČEK, Petr a Bill KENNEDY. CSS Kaskádové styly: kompletní průvodce. 2. vyd. Brno:
Computer Press, 2003, 178 s. Pro webové tvůrce a programátory. ISBN 80-722-6872-4.
HONEK, Lukáš a Bill KENNEDY. HTML: kapesní přehled. Vyd. 1. Brno: Computer Press,
2004, 110 s. Pro webové tvůrce a programátory. ISBN 80-722-6958-5.
KROUŽEK, Jiří a Martin DOMES. CSS: kapesní přehled. Vyd. 1. Brno: Computer Press,
2006, 135 s. Pro webové tvůrce a programátory. ISBN 80-251-0773-6.
HAUSER, Marianne. HTML a CSS: velká kniha řešení. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2006.
ISBN 80-251-1117-2.
KROUŽEK, Jiří a Martin DOMES. CSS: kapesní přehled. Vyd. 1. Brno: Computer Press,
2006, 135 s. Pro webové tvůrce a programátory. ISBN 80-251-0773-6.
FLANAGAN, David. JavaScript: kompletní průvodce. Vyd. 1. Praha: Computer Press, 2002,
825 s. ISBN 80-722-6626-8.
MARGORÍN, Marián. JQuery bez předchozích znalostí. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2011,
253 s. ISBN 978-80-251-3379-8.
Query: kuchařka programátora. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2010, 436 s. ISBN 978-80251-3152-7.

10.2 Odkazy o tvorbě WWW
Možné doplňkové zdroje pro další studium této problematiky
 http://www.w3schools.com/ – server o nejnovějších webových technologiích včetně
příkladů
 http://www.pixy.cz/dogma/dogmaw41/cs/ – Manifest Dogma W4 (W4D) –
Doporučená pravidla tvorby hodnotného a všeobecně přístupného webu
 http://www.kosek.cz – Stránky Jirky Koska – uznávaného odborníka na WWW
technologie (HTML, XML, PHP, ...)
 http://www.jakpsatweb.cz/ – Jak psát web – o tvorbě internetových stránek
 http://www.linuxsoft.cz/html – Seriál o HTML na www.linuxsoft.cz
 http://www.w3.org/TR/html401/ – specifikace jazyka HTML verze 4.01
 http://www.w3.org – web organizace zastřešující specifikace webových technologií
 http://interval.cz/hotova-reseni/pro-css/ - příklady hotových řešení pro CSS
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