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1. Responzivní webové stránky - princip

= Na mobilních zařízeních se zobrazuje stejná verze webu jako na běžném
počítači, ale zobrazuje se jinak.

• Jinými slovy web na straně serveru nerozlišuje na jakém zařízení se bude
web zobrazovat a všem typům zařízení posílá stejná data = stejný web.

• Tento "stejný" web se ale na mobilu, tabletu nebo notebooku zobrazí jinak
pouze na základě velikosti zobrazované plochy.

• Toto můžete vyzkoušet jednoduše v počítači tím, že zmenšíte šířku okna a
uvidíte při zužování okna prohlížeče jak se web mění.

• Obvykle není možné mezi jednotlivými verzemi přepínat, ta správná
přizpůsobená verze se zobrazí automaticky dle šířky okna prohlížeče.



1. Responzivní webové stránky – rady od Googlu



1. Responzivní webové stránky – desatero

1. Neopomeneš rozlišení všeho (= px -> %)
2. Cti SEO svého i obsah svůj
3. Nezabiješ (obsah)
4. Urychlíš načítání webu svého
5. Nevezmeš designéra svého nadarmo
6. Pomni, aby font čitelný byl
7. Bůh nejprve stvořil smartphone, pak 

tablet a nakonec desktop
8. Požádáš testera svého
9. Nesejdeš z cesty použitelnosti webu
10. Neopomeneš zákazníka svého

Podrobnosti a zdroj: https://ebrana.cz/blog/10-prikazani-spickoveho-responzivniho-webdesignu



1. Responzivní webové stránky – další tipy

• Výzvu k akci umístěte do nevýraznějšího místa stránky

• Ideálně hned na začátek, aby ji uživatel měl před očima hned při načtení.

• Používejte krátké a výstižné názvy položek navigačního menu

• Na mobilu je málo místa, ale uživatel vždy potřebuje jasně vědět, kam ho
chcete navést.

• Zvolte co nejjednodušší design

• Zbavte se nepotřebného obsahu a zjednodušte stránku, jak jen to jde –
minimalistický design je lehce ovladatelný a uživatel se v něm na malém
prostoru dobře orientuje.

• Nepoužívejte vyskakovací okna

• I malé vyskakovací okno je pro mobilního uživatele noční můrou. Mobilní
prohlížeče je většinou nepodporují a jejich zobrazení brání uživateli v pohybu
na stránce.

• Omezte pole, do kterých uživatel musí něco psát

• Vepisování údajů do políček není na mobilu vždy nejsnazší. Pokuste se nahradit
textové vstupy výběrem z nabídky možností, zaškrtávací nabídkou apod.

• Přidejte kotvu na začátek stránky

• Pokud máte na stránce více obsahu, je třeba na mobilu hodně scrollovat. Dejte
uživateli možnost rychle se vrátit na začátek stránky jednoduchým
nenápadným tlačítkem.



2. Knihovna Bootstrap - představení

• Jednoduchá a volně stažitelná sada nástrojů pro tvorbu webu a webových aplikací

• Obsahuje návrhářské šablony založené na HTML a CSS, sloužící pro úpravu
typografie, formulářů, tlačítek, navigace a dalších komponent rozhraní, stejně jako
další volitelná rozšíření JavaScriptu

• Pro použití Bootstrapu jsou nutné základní znalosti HTML a CSS, interaktivní prvky
jako jsou tlačítka, boxy, menu a další kompletně nastavené a graficky zpracované
elementy je totiž možné vložit pouze pomocí HTML a CSS.

• V srpnu 2011 byl vydán jako open source

• V únoru 2012 se stal nejoblíbenějším developerským projektem na GitHubu

• Je kompatibilní s poslední verzí všech hlavních prohlížečů a elegantně se
přizpůsobuje použití na starších prohlížečích jako je Internet Explorer 8

• Od verze 2.0 také podporuje responzivní design.

• Web, dokumentace a příklady https://getbootstrap.com/

https://getbootstrap.com/


2. Knihovna Bootstrap - nasazení

1. Napojení jQuery knihovny

2. Napojení CSS stylu Bootstrapu

3. Napojení JS knihovny



2. Knihovna Bootstrap - komponenty

• Vedle obvyklých HTML prvků, bootstrap obsahuje další běžně
využívané prvky uživatelského rozhraní.

• To zahrnuje tlačítka s pokročilými možnostmi nastavení a
funkcemi (např. seskupování tlačítek nebo tlačítka s drop-
down menu, vytváření navigačních listů, horizontální, či
vertikální záložky, navigace, drobečková navigace, stránkování,
atd.), štítky, pokročilé možnosti typografie, generování
náhledů, varovná oznámení a panel průběhu. Také rozšiřují
funkcionalitu dosavadních prvků uživatelského rozhraní, to
zahrnuje např. funkci auto-doplňování pro vstupní
formulářová pole.

• Bootstrap je dostupný s několika JavaScriptovými komponenty
ve formě jQuery (= pomocná volně šiřitelná knihovna pro
interaktivitu prvků) plug-inů

• Řada z těchto komponent má implementované JavaScriptové
funkce, pomocí kterých je lze ovládat. Pro některé z nich
Bootstrap definuje též události, na které si uživatelé mohou
„navěsit“ spuštění vlastního kódu (např. při vyvolání nebo
zavření modálního okna).



2. Knihovna Bootstrap - grid
• Bootstrap už od jedné z prvotních verzí implementoval tzv. mřížkový (grid) systém. Ten funguje v

součinnosti se zlomovými body (break-pointy) pro šířku okna.

• V mřížkovém systému lze jednotlivým elementům říci, jaký zlomek z šířky rodičovského elementu
mají zabírat. To se dělá přidáváním správné třídy správným elementům.

• Ve výše uvedeném příkladu se dva elementy v rodičovském elementu (postranní a hlavní panel)
nastylují tak, aby pro velikost (nebo rozsah šířek oken) lg (large) zabíraly 3/12 (tj. 1/4) resp. 9/12 (tj.
3/4) šířky rodičovského elementu a pro velikost md (medium) byl tento poměr 4/12 a 8/12, tedy 1/3
a 2/3. Pro velikost sm (small) a xs (extra small) nebudou vedle sebe, ale pod sebou (implicitní
chování). Jmenovatel těchto zlomků, 12, lze v konfiguraci změnit, ale vzhledem k jeho dobré
dělitelnosti to většinou není potřeba. A současně, přesnost rozdělení na dvanáctiny stejně jako
možnost rovnoměrného rozdělení prvků po celé šířce na poloviny, třetiny, čtvrtiny, šestiny a
dvanáctiny stačí pro naprostou většinu případů.



2. Knihovna Bootstrap - příklad



Praktické cvičení

• Nasazení šablony bootstrap do webového projektu



1. Vytvořte nový soubor boot.html

2. Napojte do něj JS knihovny jQuery a Bootstrap

3. Napojte CSS styl Bootstrap

4. Dále pracujte ve spolupráci s dokumentací na webu Bootstrap

5. Vložte tmavou horní navigační lištu (prvek Navbar) se dvěma funkčními položkami sbalitelného menu

6. Vložte pod sebe tři odstavce, přičemž prostřední z nich bude obsahovat tři sloupce dle definice grid zobrazení
a budou od sebe i od okraje stránky vzájemně odsazené

7. Do prvního odstavce vložte nadpisem první kategorie „Ahoj světe!“

8. Ve druhém odstavce obarvěte každý ze sloupců jinou barvou pozadí a do nich nějaký random text

9. Ve třetím sloupci vložte vedle sebe dvojici karet (prvek Card), jednu s obrázkem v nadpisu, druhou s jinou
barvou tlačítka které otevře vyskakovací okno (prvek Modal)



Pokud jste pracovali správně, vše funguje jak má… ☺



Na doma

1. Zvolte si jednu ze šablon na https://startbootstrap.com/?showPro=false

2. Nasaďte ji na svůj web a hrajte si ☺

3. V ideálním případě na základě této šablony vytvořte web který budete 

prezentovat jako svůj semestrální projekt.

https://startbootstrap.com/?showPro=false
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