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Obsah lekce

1. JavaScript

Praktické cvičení: Využití JavaScriptu pro webové projekty

Zdroje pro tuto lekci: https://www.jakpsatweb.cz/javascript/



1. JavaScript - obecné informace

• Multiplatformní, objektově orientovaný, událostmi řízený skriptovací jazyk

• Vznik v roce 1995, autorem je Brendan Eich z tehdejší společnosti Netscape

• Slovo Java je součástí názvu pouze z marketingových důvodů.

• Vlastnosti:
• interpretovaný -- nemusí se kompilovat

• objektový -- využívá objektů prohlížeče a zabudovaných objektů

• závislý na prohlížeči -- funguje ale ve většině prohlížečů

• case sensitivní -- záleží na velikosti písem v zápisu

• syntaxí podobný jazykům C, Java a podobným

• dynamické přiřazování typů proměnným



1. JavaScript – omezení

• JavaScript funguje pouze v prohlížeči.

• Uživatel může JavaScript zakázat

• Existují různé odlišné verze jazyka i prohlížečů, což vede k častým
chybám.

• Neumí přistupovat k souborům (kromě cookies) ani k žádným
systémovým objektům.

• Neumí žádná data uložit (kromě cookies).



1. JavaScript - využití

• Webové stránky, do kterých je často vkládaný přímo jako součást HTML kódu stránky.

• Interpretaci v provádí webový prohlížeč (klient) návštěvníka stránky.
• Jsou jím obvykle ovládány různé interaktivní prvky GUI (= graphic user interface), tj. tlačítka, textová

políčka nebo tvořeny animace a efekty obrázků.

• Kód JavaScriptu se obvykle spouští až po stažení webové stránky z Internetu (tzv. na straně klienta), na
rozdíl od např. od PHP, které se spouštějí na straně serveru ještě před stažením z Internetu.

• Umožňuje vytvořit například hodiny, hodnotit data ve formuláři, počítat, dynamizovat data,
umožňuje tvorbu všemožných prvků k oživení webu, přes blikající texty po jednoduché hry.

• Základem dynamického webu je právě JavaScript.



1. JavaScript - zápis

Do těla HTML stránky

Do těla externího scriptu

In-line zápis



1. JavaScript - hlášky

Alert

Prompt

Confirm



1. JavaScript - operátory

Operátory přiřazení

Početní operátory

Logické operátory



1. JavaScript - funkce

Definice funkce v JavaScriptu

Volání funkce scriptem

Definice funkce událostí



Praktické cvičení

• Využití JavaScriptu pro webové projekty

PHP ->



Přepracujte PHP kalkulačku z jedné z minulých lekcí do jazyka JavaScript

Získání hodnoty z HTML elementu

Vložení hodnoty do HTML elementu



Přepracujte PHP kalkulačku z jedné z minulých lekcí do jazyka JavaScript



Na doma

Využijte možností JavaScriptu pro svůj semestrální projekt
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