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Prostor pro vyhodnocení úkolu z minula ☺



Co se naučíte?

Tvořit webové stránky!



Co se nenaučíte?

Tvořit webové stránky!



Proč?



Znalosti = učení + 
trénink + chybování

Talent a kreativita

Odvaha a náhodaVýdrž a píle

DOBRÝ
WEB

Dokonalý web, který 
nikoho nezajímá

Krásný web, 
kterému se po 

chvíli nikdo 
nevěnuje

Zázračný startup

Velký risk



Obsah lekce

1. HTML

Praktické cvičení: Tvorba první jednoduché webové stránky



0. XML

• eXtensible Markup Language = obecný značkovací jazyk

• Umožňuje tvůrci, aby si pojmenoval elementy dle vlastního uvážení. Pro text,
který má být zvýrazněn by jednotliví tvůrci mohli například názvy zvýraznění,
důraz, důraz, strong atd. Internetové prohlížeče by však stěží mohli rozeznat, že
všechny tyto elementy znamenají to samé – tučně vysázený text. Proto vznikl
seznam značek, kterým musí rozumět každý internetový prohlížeč a tato
podmnožina XML je nazvána HTML (XHTML).

• W3C - standardizace



1. HTML

• = Hypertext Markup Language

• Značkovací jazyk používaný pro tvorbu webových stránek

• V roce 1990 byl navržen jazyk HTML a protokol HTTP pro první
webový prohlížeč, který nazval WorldWideWeb

• Aktuálně ve verzi 5

• Standardizace - W3C (World Wide Web Consortium)

• Textové editory X WYSIWYG editory („What you see is what you get“ =
„Co vidíš, to dostaneš“)



1. HTML

• Element (tag)

• Atribut

• Entita

<element atribut="hodnota"></element>

Zdroj: https://napoveda.seznam.cz/



1. HTML

• Oddíl 

• Odstavec

• Kurzíva/tučné/podtržené

• Odkaz

• Zvýraznění

• Nadpisy

• Obrázky

• Seznamy

• Zalomení řádku

• Horizontální čára

• Indexy

• Tabulky

…

<div> </div>

<p></p>

<i></i>,<b></b>,<u></u>

<a href=""></a>

<strong></strong>, <em></em>

<h1></h1> - <h6></h6>

<img src=""/>

<ol><li></li></ol>, <ul><li></li></ul>

<br/>

<hr/>

<sup></sup>, <sub></sub>

<table><tr><td></td></tr></table>



1. HTML



1. HTML



1,5. XHTML

• HTML vs. XHTML

• Požadavky na validitu kódu



Praktické cvičení

• Tvorba první jednoduché webové stránky

• Využívané nástroje: textový editor a webový prohlížeč

• Využívané technologie: HTML

• Potřebné atributy elementů vyhledejte na webu dle doporučených 
zdrojů -> Jak psát web

https://www.jakpsatweb.cz/


Úprava koncovek souborů



Vytvořte následující webovou stránku s použitím HTML:



Řešení



Na doma

Navrhněte základní strukturu Vašeho budoucího webu (stačí 
na papír, zatím nemusíte nic kódovat ☺)



TIP na procvičování



mail@mjakl.cz

Tel. 608 544 839

Web: mjakl.cz

Telegram: t.me/mjakl_cz

Děkuji za pozornost a těším se příště!

Prostor pro zpětnou vazbu
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