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Prostor pro vyhodnocení úkolu z minula ☺



<meta>
Příklady:
<meta name="author" content="Web zdarma s.r.o.">

= identifikace autora webu

<meta name="description" content="Umístění webové prezentace zdarma s podporou PHP, MySQL. Freehosting
webzdarma je jeden z nejstarších freehostingů. Dovoluje také snadné přiřazení domény druhého řádu k jedné z
šestnácti domén třetího řádu.">

= popis pro vyledávače

<meta name="googlebot" content="nosnippet,noarchive">

= nastavení vyhledávačů

<meta name="keywords" content="webzdarma, web, zdarma, php, freehosting, hosting, databáze, PHP, MySQL">

= klíčová slova pro vyhledavače

<meta charset="windows-1250">

= definice kódování jazyka stránky

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1, shrink-to-fit=no">

= nastavení stránky pro přizpůsobení respozivního designu na mobilech



Obsah lekce

1. CSS

2. FTP

3. Webhosting

Praktické cvičení: Obohacení HTML o CSS, založení webhostingu



1. CSS

• Cascading Style Sheets = kaskádové styly

• Dnes se používají pro upravení vizuálního vzhledu stránky

• Oddělení formátování od obsahu

• Definice 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 nebo na více
stránkách.



1. CSS



1. CSS

• Barva textu

• Barva pozadí

• Šířka a výška

• Vnitřní okraj

• Odstup od okolí

• Rámeček

• Velikost písma

• Typ písma

• Zarovnání

…

color

background-color

width, height

padding

margin

border

font-size

font-family

align



1. CSS
• Jednotky v CSS

• Absolutní

• Relativní
• px (pixel) - skutečná velikost jednoho pixelu závisí na velikosti a rozlišení zobrazovacího

zařízení
• em (čtverčík) - typografická jednotnka odvozena šířky mísmene M (prhlížeč by ji měl

upravovat dle typu písma)
• ex (typografická jednotka) - typografická jednotka odvozena od výšky malého x
• % - počítá se z nadřazeného bloku. Budte-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.



1. CSS
• Barvy v CSS

• 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).

• 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.

• Procentuelně
• Obdobně jako decimální zápis lze zapsat hodnoty v

procentech, takže červená barva by měla zápis:
RGB(100%,0%,0%).



1. CSS

• Styl v atributu (atribut style)

• Vložený styl (element style)

• Externí styl (element link)

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styl.css" />



2. FTP

= File Transfer Protocol

• Protokol 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)

• Definován v roce 1985

• Jeho podpora je součástí webových prohlížečů nebo specializovaných
programů (tzv. FTP klientů).



2. FTP

1. Hesla a soubory jsou ve standardním protokolu zasílána jako běžný text (nejsou šifrovaná)
1. Snižuje bezpečnost (ohrožuje jméno, heslo, ale i přenášená data)
2. Existují rozšíření FTP protokolu, která tento nedostatek odstraňují

1. Při běžném připojování pomocí protokolu FTP jsou přihlašovací údaje (jméno a heslo) přenášeny v textové podobě a je 
technicky možné je odchytit. Následně mohou být data zcizena nebo upravena. Často se vyskytují zprávy o tom, jak se 
hackeři nabourali do serverů a nezřídka jim k tomu stačil tak triviální úkon, jakým je zachycení nešifrovaného FTP hesla. 
Netřeba zdůrazňovat, že následky těchto útoků mohou mít katastrofální dopad. V dnešní době je dostupný tzv. FTPS, který 
je zpětně kompatibilní s běžným FTP.

2. Používají se 2 TCP spojení (první TCP spojení je řídící, druhé datové pro vlastní přenos dat)
1. Je-li použit firewall, protokol vyžaduje jeho speciální podporu (aktivní FTP přenos)
2. Podpora aktivního přenosu nefunguje u šifrovaného řídícího spojení
3. Pasivní přenos tento nedostatek odstraňuje

3. FTP server má delší odezvy
1. Nemožnost sloučit přenos více (malých) souborů do jednoho zvyšuje časovou režii i zátěž serveru
2. Serverová část je jednodušší, než běžný HTTP server (neplatí pro odlehčené HTTP servery)
3. Na rozdíl od HTTP má protokol širší možnosti (nastavení práv, mazání, upload, rekurzivita, FXP, …)

4. v některých sítích je povolen pouze protokol HTTP
1. FTP je v současné době méně používáno



3. Webhosting Doména .cz

Servery webhostingu 
mjakl.cz

Váš prostor s vaší 
adresou mjakl.cz/xxx



Praktické cvičení

• Obohacení HTML o CSS

• Založení webhostingu

• Publikace webové stránky na internet



Upravte svou minule vytvořenou stránku s využitím CSS:



Řešení

HTML

CSS



Na doma

S využitím dosavadních znalostí vytvořte první verzi vlastního 
webu a publikujte ho na svém webhostingovém účtu.



mail@mjakl.cz

Tel. 608 544 839

Web: mjakl.cz

Telegram: t.me/mikimikimikia

Děkuji za pozornost a těším se příště!

Prostor pro zpětnou vazbu


	Snímek 1: Tvorba webu III.
	Snímek 2: Prostor pro vyhodnocení úkolu z minula 
	Snímek 3: <meta>
	Snímek 4: Obsah lekce
	Snímek 5: 1. CSS
	Snímek 6: 1. CSS
	Snímek 7: 1. CSS
	Snímek 8: 1. CSS
	Snímek 9: 1. CSS
	Snímek 10: 1. CSS
	Snímek 11: 2. FTP
	Snímek 12: 2. FTP
	Snímek 13: 3. Webhosting
	Snímek 14: Praktické cvičení
	Snímek 15
	Snímek 16
	Snímek 17: Na doma
	Snímek 18

