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Praktické cvičení: Představení a zprovoznění programů a vývojových
prostředí využívaných v rámci kurzu

1. Představení předmětu
Tvorba www stránek
LS 2022, středy 16 – 18
Konzultace dle potřeby individuálně
Materiály na webu mjakl.cz
Zápočet -> 3 kredity

1. Představení předmětu
Podmínky pro udělení zápočtu:
• Účast na jednotlivých lekcích kurzu (povolená absence z předem oznámených
pochopitelných důvodů)
• Vytvoření semestrální práce v podobě vlastního webu dle níže zadaných
kritérií
• Splnění průběžných úkolů navázaných na jednotlivé lekce či splnění
závěrečného testu

1. Představení předmětu
Pravidla pro semestrální práci:
• Termín odevzdání je 18. 5. 2022
• Funkční webový projekt bude umístěn na vlastním free webhostingu
(doporučeno webzdarma.cz)
• Co musí web splňovat?

• Musí se držet předem zvoleného tématu, které je vhodné pro danou formu
prezentace
• Musí využívat funkčnost HTML, CSS, PHP a JavaScriptu
• Alespoň 4 různé stránky (či sekce singlepage webu)
• Implementace knihovny Bootstrap
• Web musí být responzivní pro zobrazení na mobilním telefonu
• Implementace interaktivní mapy pomocí libovolné knihovny (Leaflet, Mapy.cz,
StoryMaps…)
• Projekt nesmí využívat žádné prvky porušující autorská práva (tedy například grafika
použita z free repozitářů)

2. Představení vyučujícího
mjakl.cz

Alone (nature survival simulator)

Aplikace do přírody

Pozitivní Ústí

povestialegendy.cz

3. Představení studentů

4. O Internetu a webu obecně
•
•
•
•

„Síť sítí“
WWW = World Wide Web
29. 10. 1969 – ARPANET (USA)
1971 – první odeslaný e-mail
• Dnes čtyři miliardy e-mailových schránek
• Každou minutu odesíláno cca 210 milionů zpráv - až 75% z nich jsou spam

• 1982 – vznik smajlíku ☺
• 30. 4. 1993 – první webová stránka (CERN – Švýcarsko)
•
•
•
•
•

Před dvaceti lety pouze 700 webových stránek
Dnes 47 miliard webových stránek
3,2 miliardy uživatelů na celém světě X připojeno přes 20 miliard zařízení
Denně hacknuto přes 30 000 webových stránek
80% fotografií na internetu má erotický obsah

• 1994 - vznikl první reklamní banner
• 23. Dubna 2005 - první video na YouTube
• Na YouTube je každou minutu nahráno přes 100 hodin videa

• ČR má devátý nejrychlejší internet na světě
Zdroj: Autor: Redakce NejPřipojení.cz, 8.9.2019

4. O Internetu a webu obecně
• Protokol = konvence nebo standard, podle kterého
probíhá elektronická komunikace a přenos dat mezi
dvěma koncovými body (realizované nejčastěji
počítači). V nejjednodušší podobě protokol definuje
pravidla řídící syntaxi, sémantiku a synchronizaci
vzájemné komunikace.
• Protokol TCP (Transmission Control Protocol)/IP
(Internet Protocol)
• Pakety
• IP adresy X doménová jména (DNS)
• IPv4 X IPv6
• URL (= Uniform Resource Locator - „jednotná adresa
zdroje“)

Video zde

• 1) Počítač uživatele 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 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 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 a paket k němu směrují.
• 5) Cílový server po obdržení paketu připraví danou internetovou stránku a pošle ji zpět žadateli. Tato stránka již bývá obsahově větší a
pak se nevejde do jednoho paketu a je posílána ve více paketech. Z uvedeného je zřejmé, že v požadavku musí být i zpětná adresa,
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).

Video zde
Video zde

4. O Internetu a webu obecně
• Nejznámější protokoly:
• HTTP, HTTPS

• HTTP je aplikační protokol nad transportním protokolem TCP a je založen na principu požadavek/odpověď –
klient pošle požadavek (typicky cestu ke stránce, kterou chce) a server mu odpoví.
• Hlavičky

• SMTP, POP3, IMAP

• internetový protokol určený pro přenos zpráv elektronické pošty (e-mailů) mezi přepravci elektronické pošty
(MTA)
• Protokol zajišťuje doručení pošty pomocí přímého spojení mezi odesílatelem a adresátem; zpráva je doručena do
tzv. poštovní schránky adresáta, ke které potom může uživatel kdykoli přistupovat (vybírat zprávy) buď přímo na
serveru, nebo z jiného počítače pomocí protokolů jako POP3 nebo IMAP.

• FTP

• Pro přenos souborů mezi počítači pomocí počítačové sítě. Využívá protokol TCP z rodiny TCP/IP a může být
používán nezávisle na použitém operačním systému (je platformě nezávislý).
• Podrobněji v dalších lekcích

• VoIP

• Voice over Internet Protocol je technologie, umožňující přenos digitalizovaného hlasu v těle paketů rodiny
protokolů UDP/TCP/IP prostřednictvím počítačové sítě nebo jiného média, prostupného pro protokol IP. Využívá
se pro telefonování prostřednictvím Internetu, intranetu nebo jakéhokoliv jiného datového spojení.

5. Struktura a filozofie webové stránky
Webová stránka je dokument, který je uživatelům dostupný k přečtení prostřednictvím
internetového prohlížeče po zadání příslušné URL adresy, zpravidla v rámci World Wide
Webu.
Data jsou prezentována ve formě hypertextu, jehož kód je vytvořen pomocí značkovacího
jazyka HTML nebo XHTML a kaskádových stylů CSS.

Mezi jejich základní vlastnosti a specifika patří:
• přístupnost více uživatelům najednou
• prezentace skrze příjemné a dobře čitelné grafické rozhraní
• dostupnost za pomoci webového prohlížeče
• vzájemná provázanost s ostatními stránkami pomocí odkazů s URL adresami
Zdroj: https://topranker.cz/slovnik/webova-stranka/

5. Struktura a filozofie webové stránky
• „Klient – server – databáze“ systém
• Statické
• Veškerý obsah je připraven v HTML souboru, který tak jak je
připravený, je při zobrazení stránky předán webovému
prohlížeči. Neprobíhají žádné modifikace výstupu pomocí
skriptu atd.

• Dynamické
• Při požadavku na zobrazení webové stránky jsou na serveru
zpracovány příslušné skripty, které “vygenerují” patřičné
HTML soubory, které jsou teprve po jejich přípravě předány
prohlížeči, který následně předaný obsah zobrazí.
• Server-side: PHP
• Client-side: JavaScript

5. Struktura a filozofie webové stránky
Několik pravidel dobrého webu:
• O čem web je?
• Co má návštěvník webu udělat?
• Proč to má udělat?
• Jednoduchost a přehlednost vždy vítězí!
• Čitelnost a srozumitelnost textu
• Originalita v rámci zvyklostí
• Dělení do souborů – externí CSS, JS apod.
• Mobilní zobrazení! – více než 60 % zobrazení z mobilů!
• Ikonky místo seznamů
• Optimalizace pro vyhledavače
• Rychlost načítání a procházení webu

5. Struktura a filozofie webové stránky

Praktické cvičení
• Textový editor (doporučeno Atom)
• Webový prohlížeč (doporučeno Chrome)
• Webhostingový účet (doporučeno Webzdarma.cz)

Na doma

Nalezněte příklad dobrého a špatného webu a zdůvodněte
výběr

Děkuji za pozornost a těším se příště!
Prostor pro zpětnou vazbu

mail@mjakl.cz
Tel. 608 544 839
Web: mjakl.cz
Telegram: t.me/mikimikimikia

