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V současné době se Internet dostává
do role přirozeného média pro publiko-
vání dokumentů a šíření informací. Vy-
tváření dokumentů určených pro tuto
sí$ – a$ už je nazýváme internetové ne-
bo webové (WWW) stránky – se tak
stává novou běžnou dovedností i oby-
čejných uživatelů. Uplatnění těchto
stránek je přitom stále širší: jsou výklad-
ními skříněmi firem, prezentacemi orga-
nizací i součástí náročných obchodních
aplikací. Na Internetu můžete mít také
i svou soukromou domovskou stránku
a používají se i ve vnitrofiremním měřít-
ku jako tzv. intranety. Těžko přitom do-
sud najít takovou knihu, která by vedla
uživatele za „ručičku“ tak, aby se i bez
předchozích znalostí a zkušeností doká-
zal v této oblasti zorientovat.

Tato kniha – Tvorba WWW stránek
pro úplné začátečníky  –  seznamuje
čtenáře s problematikou jazyka HTML
– základního stavebního materiálu dnes
naprosté většiny stránek na Internetu –
názorně a od základů. Vysvětluje všech-
ny podstatné značky (tagy) a jejich uži-
tí na mnoha komentovaných příkla-
dech včetně obrazové dokumentace.
Uživatel, v tomto případě tvůrce webo-
vých stránek, tak má jedinečnou mož-
nost vidět vliv značek a parametrů na
výslednou stránku, aniž by musel po-

užívat metodu pokus-omyl – zkoušet,
jak se každá značka HTML nebo jejich
kombinace na výsledné stránce projeví.
Dozví se při tom základní zásady,
osvědčené postupy, kterými je vhodné
se řídit, aby stránky byly srozumitelné
a atraktivní.

Kniha tímto způsobem podává látko-
vý základ k pochopení celé problemati-
ky tvorby webových stránek. Nezachy-
cuje pochopitelně tuto oblast celou, ob-
sahuje však nutnou výbavu, kterou by
každý tvůrce stránek měl znát, aby mo-
hl začít. Podrobně je probráno formáto-
vání textu, umís$ování obrázků, sezna-
my, odkazy, tabulky a rámy. Obsahuje
i vyřešené ukázky celých webových
stránek z autorovy praxe – cílem je čte-
náři problematiku co nejvíce přiblížit
a zlidštit. Kromě postupného studia se
ke knize můžete vrátit i kdykoli později
a díky přehledné stavbě se v ní snadno
dohledat potřebné informace. 

Kromě vlastní tvorby stránek zasvě-
cuje kniha začínající tvůrce do základ-
ních souvislostí ve světě Internetu: co
je Internet, jak jej používat a využívat,
jaké hardwarové a softwarové vybavení
k práci s ním potřebují. Nabyté znalosti
plně postačí pro tvorbu běžných strá-
nek, budoucí profesionálové na ně
snadno navážou při dalším studiu. 
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1. Než začnete vytvářet stránky
Pro některé z nás je Internet nedílnou součástí každodenního života. Lze na něm nalézt úpl-
ně všechno, od nejrůznějších (textové, grafické, zvukové nebo filmové) informací až po celé
virtuální obchodní domy. Pro někoho je výrazem jeho osobitého stylu, pro někoho holou nut-
ností, potřebnou k přežití v dnešním tržním světě.

I když tato kniha již předpokládá, že jste se s pojmem Internet minimálně setkali a tedy
víte co znamená a k čemu slouží, jinak byste si ji nejspíš nepořídili. Malá rekapitulace toho-
to pojmu rozhodně nemůže uškodit, ačkoliv knih a článků Internet vysvětlující bylo napsáno
bezpočet.

1.1. Co je Internet a jeho význam
Internet je celosvětová počítačová síL velice podobná té, kterou znáte ze školy nebo zaměst-
nání. Počítače jsou mezi sebou navzájem propojeny kabely (v současné době již existuje
i bezdrátové připojení), díky nimž spolu mohou komunikovat, předávat informace a data. Je-
diný praktický rozdíl mezi touto sítí a Internetem je jeho globálnost, nespočetné, prakticky
nekonečné množství počítačů (další a další se v každém okamžiku připojují) na celém světě,
navzájem propojených velkou spoustou buRto klasických (pevných, kabelových), nebo
bezdrátových spojů. Každý počítač připojený do Internetu může komunikovat s jakýmkoliv
jiným počítačem, který to výslovně nezakáže (není zrovna příjemné, aby vám někdo mazal
soubory z druhého konce světa) – existuje spousta druhů ochrany, které jsou na jednotlivé
počítače, na něž si majitelé nepřejí cizí přístup, instalovány (např. firewall) – to je však již ji-
ná kapitola.

Běžný uživatel si pod pojmem Internet nepředstaví výše popsanou abstraktní síL počíta-
čů, ale zejména služby, které může na Internetu využít (tj. činnosti, které může dělat). Na
Internetu může komunikovat se svými známými, přáteli, obchodními partnery, na Interne-
tu může zjišLovat cenové nabídky, odjezdy a příjezdy vlaků, ulice na mapě, telefonní čísla, vý-
pisy z obchodního rejstříku a herce ze svých oblíbených filmů. Internet je tu pro užitek i pro
zábavu a lze jej dokonale charakterizovat dvěmi hlavními slovy: komunikace a informace.

IInntteerrnneett  aa lliiddéé
Původním určením Internetu, účelem, za jakým vznikl, bylo publikování informací, stejně ja-
ko byly a jsou dosud publikovány v televizi, novinách, časopisech či knihách. Internet však
měl mít a má jednu podstatnou výhodu: máte naráz, v jediný okamžik přístup k úplně všem
těmto informacím, které jsou na něm zveřejněny. Vy si jen vybíráte, co vás zajímá. Odlišnost
od dosavadních médií je zjevná: zatímco v televizi, novinách či knize vidíte nebo čtete pouze
to, co vám vydavatel právě nabízí, tedy pokud chcete vidět zprávy, a v televizi se místo toho
vysílá film, musíte počkat, až vydavatel, tedy ten, kdo vysílání provozuje, tyto zprávy ukáže.
Internet je ale jiný: všechny informace jsou zveřejňovány v ten samý okamžik a vy jen jako-
by přepínáte mezi jednotlivými kanály v televizi, a tudíž se sami rozhodujete, co chcete vidět
právě teR.
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Internet je tedy především zdrojem informací. V současnosti se jeho možnosti podstatně
rozšířili díky novým technologiím, výkonnějším počítačům, zvýšeným komunikačním mož-
nostem – zvýšená rychlost přenosu mezi jednotlivými počítači připojenými do Internetu
a větší propustnosti linek, které jsou schopny za stejný okamžik přenést stále více dat.

Jak se tak mění možnosti Internetu, získávají jeho uživatelé přístup k obrazových i zvu-
kovým datům, z Internetu tak lze sledovat televizní vysílání, poslouchat rozhlas z druhého
konce světa nebo mít přístup k elektronické podobě Národní galerie v Londýně. Přes
Internet lze hrát hry s kýmkoliv na světě, stačí být jen připojen. Pořádají se videokonfe-
rence, jejichž jednotliví účastníci jsou od sebe vzdáleni na stovky mílí. V praxi se tímto způ-
sobem pořádají valné hromady akcionářů, můžete on–line sledovat newyorskou burzu, do-
konce se i aktivně účastnit, aniž vstanete od svého stolu. Přes Internet lze telefonovat, což
díky levnému přenosu šetří kapsu podstatně více, než klasická telefonie. Možnosti Interne-
tu jsou zkrátka z časového hlediska prakticky nekonečné.

Největším hitem současnosti je však nakupování přes Internet. Není problém koupit si
knihu v největším světovém velkoobchodě s knihami, kde naleznete přes několik miliónů ti-
tulů. Prostřednictvím Internetu můžete dnes nakoupit prakticky vše, aL už se jedná o již
zmíněné knihy, hudební CD, lze si takto vybrat a samozřejmě koupit dovolenou nebo třeba
vaši oblíbenou hru či počítač postavený přesně podle vašich požadavků.

Díky Internetu mohou existovat také elektronické noviny a časopisy, aL už se jedná o sa-
mostatně (speciálně pro Internet a jeho uživatele) tvořená média či jakési odvozeniny od kla-
sických papírových. Každý se dnes může stát vydavatelem, aniž by musel vynaložit přehna-
ně vysoké částky, jichž by bylo zapotřebí v případě skutečných novin.

To je opravdu jen velmi krátký výčet toho, co Internet nabízí. Ani celá kniha by nestačila
pokrýt byL jen zlomek toho, co se před vámi rozprostře, když uděláte svůj první krok vstříc
Internetu.

WWeebb  nneebboollii  WWoorrlldd  WWiibbee  WWeebb
Web, World Wide Web, WWW (všechno jedno a totéž) je služba Internetu, kterou nejlépe vy-
stihuje přímo její název – „web“ znamená anglicky „pavučina“. Používáte-li web (a děláte te-
dy některou z činností popsaných v části Internet a vy), prohlížíte si (webové) stránky, kte-
ré obsahují text a obrázky. Určitá část textu může být zvýrazněna a odkazuje na další strán-
ku, zvýrazněné části textu se říká link nebo odkaz.

Obdobným způsobem je vyřešen např. glosář v papírové knize, když jí listujete odpředu
dozadu a ztrácíte přehled. Na webu stačí klepnout myší na odkaz a zobrazí se se stránka, na
kterou odkaz vedl. Této vlastnosti se říká hypertextovost – text není obyčejný, ale je vylep-
šený, můžete v něm listovat napřeskáčku, což říká právě superlativ hyper – a proto se někdy
i odkazům říká hyperlinky.

Stránky jsou tedy provázané jakousi pavučinou. Je jedno, kde další stránka leží (kam vás
odkaz zavede) – další stránku vám může poslat jiný počítač klidně z opačného konce světa.

Za dobu, co byl web uveden do provozu, doznal mnohých vylepšení. Stránky už nemusí
být ozdobeny pouze písmeny a statickými obrázky, ale třeba i zvuky a animacemi. Pomocí
webu se dá přistupovat do rozsáhlých databází čehokoliv, prohlížeč webu se stal jakýmsi uni-
verzálním rozhraním ke službám Internetu. Proto je asi nejdůležitější vedle e–mailového
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klienta (program umožňující využít služeb internetové elektronické pošty) umět ovládat
prohlížeč webu (program, kterým je web prohlížen). AL už je odkazem další stránka, obrá-
zek, zvuk či něco jiného, mělo by to být úplně jedno – vy prostě klikáte myší a prohlížeč by
si už měl s obsahem nějak poradit (ideální stav).

1.2. Jak Internet funguje
Tuto část můžete klidně přeskočit. Je určena zvídavějším čtenářům, kteří se nespokojí s kon-
statováním, že to funguje; chtějí totiž vědět, jak vše funguje. Pokud jste tedy ti zvídavější,
pokračujte ve čtení.

Internet běží na zcela prostém principu. Každý počítač připojený k Internetu má svoji ad-
resu, stejně jako má adresu vaše bydliště. Žádný jiný z počítačů v Internetu nemůže mít ad-
resu stejnou, podobně jako adresa vašeho domova je jedinečná. Pokud tedy pošlete dopis,
vždy dojde právě vám, a ne třeba vašemu sousedovi. Prakticky stejně je tomu i u počítačů
připojených na Internet. I jim chodí „dopisy“, které dojdou „právě jim”. O to se starají spe-
cializované servery, rozmístěné po celém světě. Tyto servery, zjednodušeně řečeno, obsahu-
jí databázi adres počítačů, takže pokud jim dojde tento „dopis“, pošlou jej dál tomu správné-
mu počítači (takto vlastně funguje i opravdová, kamenná pošta).

Adresa počítače je vyjádřena čtveřici čísel od 0 do 255, celkem je tedy možné připojit do
Internetu přes 4 miliardy, aniž by měly stejnou adresu (zde je patrné, že počet těchto adres
nebude v blízké budoucnosti stačit). Tato IP adresa je vyjádřena např. takto:

195.49.27.1

mezi jednotlivými čísly se tedy píší kvůli oddělení a lepší čitelnosti tečky. Abyste nemuseli
znát přesná čísla pro přístup na počítač v Internetu, byla definována tzv. URL (Uniform Re-
source Locator), která číselnou adresu nahrazuje adresou slovní, což Internet podstatně
zlidštilo. Taková adresa, definovaná pomocí, URL může znít:

zive.cpress.cz

kde cz definuje zemi, v níž se počítač nachází, tzv. doména první úrovně, cpress, definuje
společnost, firmu či jiného vlastníka daného počítače, jedná se o doménu druhé úrovně, a ko-
nečně živě je doména třetí úrovně, která definuje již specifickou část daného serveru. V jed-
né doméně první úrovně tedy může existovat více domén druhé úrovně, a této druhé pak ví-
ce domén třetí úrovně. V doméně cpress tak jsou např. domény computer, connect apod.

Z předchozího textu tedy nepřímo vyplynulo, že existuje několik druhů počítačů připoje-
ných do Internetu. Jednak jsou to počítače, které slouží pouze k přistupování k Internetu.
To může být pracovní stanice, připojená k počítačové síti, která je napojena na Internet ne-
bo také jeden jediný počítač s možností přístupu k Internetu, který stojí na vašem pracov-
ním stole. Tyto počítače nemusí být připojeny k Internetu trvale, ani nemusí být neustále
v provozu.

Druhou skupinu tvoří počítače, které by naopak měly být v provozu neustále a trvalé by
mělo být i jejich připojení k Internetu. Těmto počítačům se obecně říká servery. Servery
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jsou jakousi kostrou celého Internetu, stejně tak linky (fyzické kabely nebo bezdrátové spo-
jení), které jsou dostatečně propustné, aby jimi mohlo téci co nejvíce dat – páteřní linky.
Servery jsou tedy počítače, na nichž je uložena ona nepředstavitelně rozsáhlá „informační
náplň“, kterou v sobě Internet skrývá a kvůli které se především stal tím, čím dnes je – mé-
diem s obrovským významem, médiem, které se pomalu vyrovnává jakýmkoliv jiným dosud
existujícím. Díky Internetu máte přístup k jakémukoliv takovému serveru, aL už je on v Los
Angeles a v doma Brně, nebo je umístěn v protějším činžáku. Internet tak bourá hranice ne-
jen mezi jednotlivými státy, ale také mezi celými světadíly, a globalizuje svět do jednoho cel-
ku. Aniž byste to museli nutně zaregistrovat, můžete se velmi jednoduše pohybovat ze „ze-
mě do země“, ze světadílu na světadíl, a to pouze prostřednictvím vašeho počítače. Neexis-
tují zde omezení daná hranicemi či rozdílnými kulturami.

Internet, to samozřejmě nejsou jen servery s uloženými daty. Nutně musí existovat i dal-
ší počítače, které zajišLují správný chod něčeho tak velkého, jako je Internet. Můžete se se-
tkat s pojmy poštovní server, což je počítač, který se stará o doručování zpráv zasílaných
elektronickou poštou. Existují také tzv. DNS servery. Jsou to počítače, jejichž hlavním úko-
lem je správné rozpoznání adresy počítače a směrování komunikace. Především tyto počíta-
če mají největší zásluhu na tom, že nemusíte používat ona několikamístná čísla (IP adresu),
ale místo nich se lze na počítač „dovolat“ prostřednictvím jeho jména, které mu bylo přidě-
leno. Takové jméno je určitě člověku podstatně bližší, než několik „chladných“ čísel.

Stručně řečeno a shrnuto: Internet je celosvětová síL počítačů. Jednotlivé počítače jsou
spolu propojeny tak, že může komunikovat v podstatě každý s každým. Těmi, kdo v této sí-
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ti poskytují informace, jsou servery. Těmi, kdo informace od serverů získávají, jsou klienti.
Na webovém serveru leží webové stránky, které webový server poskytuje těm, kdo si o to
řeknou. Klientem webového serveru je prohlížeč webu – tedy program, který běží na vašem
počítači, prostřednictvím kterého poručíte, aby se zobrazila vámi požadovaná webová strán-
ka. Aby bylo jasno, kterou stránku chce prohlížeč webu zobrazit, musí existovat nějaká jas-
ná identifikace stránek. Každou stránku, každý dokument v Internetu identifikuje jedno-
značně jeho adresa.

1.3. Internetové služby
Počítače v Internetu musejí mezi sebou nějakým způsobem komunikovat. Abych mohl lépe
vysvětlit podstatu této komunikace, nebude pro nás v této části Internet výjimečně médiem,
ale sítí počítačů – prostřednictvím této sítě komunikují počítače mezi sebou. Nekomunikují
spolu však samotné počítače, ale programy, a to pomocí standardizovaných (aby si každý
s každým opravdu rozuměl) komunikačních protokolů. Internet je pouze nejnižší vrstvou sí-
tě, nejhrubším vodičem, po kterém putují konkrétní informace z počítače do počítače. Jaký
význam informace nesou, závisí na komunikačním protokolu a tedy samozřejmě i na progra-
mu, jaký právě používáte.

Každý protokol náleží určité internetové službě. Posíláte-li dopisy, využíváte internetové
poštovní služby – e–mailu a internetových protokolů POP3, MAPI a IMAP. Umožňuje vám
to program zvaný e–mailový klient. Prohlížíte-li si interaktivní stránky, využíváte služeb
World Wide Webu – WWW, webu a protokolu HTTP (HyperText Transfer Protocol). Umož-
ňuje vám to program zvaný prohlížeč webu. Stahujete-li si na váš počítač instalační verzi ně-
jakého software, využíváte nejspíše internetové služby zvané FTP a programem, který po-
užíváte je FTP–klient a protokolu stejně nazvaného, FTP (File Transfer Protocol).

Fungování protokolu je něco, co laika nemusí příliš zajímat. Stačí mít jenom jakés takés
povědomí o tom, že různé protokoly znamenají různé internetové služby a různé interneto-
vé služby znamenají různé programy, prostřednictvím kterých služby Internetu využíváte.
Trend poslední doby však je, že se využívání všech služeb Internetu centralizuje do jedno-
ho programu od jednoho výrobce – dostanete tak v jednom balíku mezi jinými programy
e–mailového klienta i prohlížeč webu, který vám poslouží zároveň jako primitivní FTP–kli-
ent.*

Problematika Internetu, jeho chod, správa a využití je, jak jsem již naznačil, obrovská
a není cílem této knihy obsáhnout ji celou. K tomu účelu vznikla desítka specializovaných
publikací, aL už se každá věnují podrobně jednomu specifickému problému nebo se snaží
stručně popsat všechny.
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prohlédnout si webovou stránku. Napíšete-li FTP://URL, pak je evidentní, že chcete přenést
ze serveru na váš počítač nějaký soubor. Pokud máte zájem dozvědět se více o protokolech
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1.4. Když „mám Internet na stole“
Máme Internet, mám doma Internet, mám Internet na stole. Pokud to také můžete říkat,
máte počítač vybavený patřičným hardwarem a softwarem a máte zakoupené připojení od
internetového poskytovatele. Tohle všechno totiž potřebujete, aby předchozí tvrzení bylo
pravdivé. V jádru to znamená, že máte k dispozici následující prvky této jednoduché sklá-
dačky:

PPooččííttaačč  aa ppřříísslluuššeennssttvvíí
Osobní počítač vybavený pevným diskem, monitorem, klávesnicí, myší a fyzickým zařízením
pro připojení k Internetu. Pokud „máte Internet“ na svém počítači v práci, a „Internet má“
na svém počítači také každý váš kolega, je tímto bezprostředním zařízením nejspíše síLová
karta, a o více se nemusíte starat (jste totiž připojení k serveru, který za vás obstarává síLo-
vý správce firmy nebo organizace).

Pokud ale k Internetu v práci přistupujete z vyhrazeného počítače, pokud jste zakoupili
připojení k Internetu do vaší domácnosti, obchodu, živnosti či malé firmy, jde s největší prav-
děpodobností o připojení pomocí vytáčené telefonní linky a zařízením, pomocí kterého se při-
pojujete, se nazývá modem.

PPrrooggrraammoovvéé  vvyybbaavveenníí
Operační systém (aL už Windows 95, Windows 98, Windows NT v počítačích PC nebo MacOS
v počítačích Macintosh apod.; v textu budeme předpokládat, že se jedná o počítač PC a sys-
tém Windows 98), prohlížeč webu, e–mailový klient a další programy, které umožňují služeb
Internetu využívat. Popis nejzákladnějšího softwarového vybavení jsem uvedl ve stručnosti
v předchozí kapitole, část Internetové protokoly.

PPřřiippoojjeenníí  kk IInntteerrnneettuu
Připojení zakoupíte od poskytovatele Internetu; jedná se službu, kterou vám poskytuje a vy
za to, že můžete k Internetu přistupovat, poskytovateli platíte. Abyste jeho služby mohli vy-
užít, poskytovatel vám sdělí telefonní číslo k přípojnému bodu – na to se dovoláte modemem.
Poté, co se dovoláte, musíte se přihlásit – aby služeb mohla využít pouze oprávněná osoba,
poskytovatel vám podle vašich požadavků při objednávání služby přidělí přihlašovací jmé-
no a heslo. Přihlášení se děje automaticky a telefonní číslo, přístupové jméno i heslo se za-
dává do programu, pomocí kterého se připojujete.

Pokud jste připojeni ve firmě přes pevnou linku, o nic takového se nemusíte starat
– všechno za vás udělá síLový správce včetně nastavení vašeho počítače, aby jeho připojení
do Internetu správně fungovalo. Pokud se však připojujete z domova pomocí vytáčené tele-
fonní linky, pak si všechno musíte nastavit sami, a sice podle pokynů vašeho poskytovatele
připojení. Pro laiky to není zrovna jednoduché, ovšem dobrý poskytovatel vám jistě rád po-
může (a nechá si to za to samozřejmě zaplatit).
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1.5. Připojení k Internetu
Hodně lidí stále nemá jasno v tom, kolik je Internet bude stát a za co všechno budou mu-
set platit. Proto se pokusím o celkem jasné vysvětlení.

Základem je počítač s modemem. Ten stojí od dvaceti do třiceti tisíc. Samozřejmě jsou
i dražší, pro připojení k Internetu však nemusíte mít vždy pouze poslední nejdražší model,
stačí obyčejný průměr v uvedené cenové relaci. Dále potřebujete operační systém, Windows
95/98 nebo NT. To je další výdaj, zhruba okolo tří tisíc; většinou jej dostanete přímo s počí-
tačem jako OEM verzi.

Další základní programy nutné pro využití Internetu jsou však již zdarma. Za prohlížeč
webu, e–mailového klienta i spoustu dalších programů nezaplatíte ani korunu. V současné
době lze takto získat dva skvělé produkty: Netscape Communicator a Internet Explorer
(stručně popíšu na konci této kapitoly; ty v sobě kumulují veškeré prostředky pro práci
s Internetem).

PPřřiippoojjeenníí  kk IInntteerrnneettuu
Za to, že budete moci využívat internetových služeb, zaplatíte poskytovateli připojení (ISP
– Internet Services Provider). Cena připojení se může pohybovat od 89 korun do měsíce
(nejlevnější možnost – služba Internet OnLine), většinou však kolem dvou až tříset korun
měsíčně. V této ceně bude zahrnuto využívání všech služeb Internetu včetně e–mailu a ně-
kdy i prostor na serveru poskytovatele pro vaši vlastní prezentaci (většinou je však potřeba
připlatit). Tato cena je paušální (platí se zpravidla měsíčně) a můžete se za ni připojit kdy-
koliv na jakkoliv dlouhou dobu. Můžete se však setkat i s jinými cenovými programy (plat-
ba závislá na délce připojení, na tom, jestli se připojujete ve špičce či mimo špičku, na tom,
jaké internetové služby můžete využívat; existují slevy, platíte-li např. půlročně atd.).

Abyste se mohli k Internetu připojit, musíte vytočit telefonní číslo a váš modem se po te-
lefonní lince připojí k zařízení poskytovatele. Další výdaje jsou tedy za telefon, platíte je va-
šemu telefonnímu operátorovi, kterým je u nás ve většině případů zatím SPT Telecom.
I když se budete připojovat mimo špičku a za lokální poplatky, můžete počítat s tím, že vaše
výdaje za telefon vzrostou o alespoň dalších 500 korun měsíčně.

A teR už se pojRme ve stručnosti podívat na nejpoužívanější program, který slouží k pro-
hlížení webových stránek, tedy toho, co budete s pomocí této knihy vytvářet: Internet Explo-
rer.

1.6. Umíme to s Internet Explorerem 5.0
K prohlížení webových stránek slouží program Microsoft Internet Explorer. Dodává se
v české a anglické verzi; já budu popisovat anglickou verzi 5.0 (česká v době psaní knihy ne-
byla k dispozici). Pokud máte systém Windows 98, máte již v základní sestavě Internet
Explorer 4.0 jako nedílnou součást operačního systému. Nutno říci, že pro práci s Interne-
tem bohatě stačí.
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SSppuuššttěěnníí  IInntteerrnneett  EExxpplloorreerruu
Po kliknutí na ikonu Internet Exploreru se po několika sekundách (závisí na rychlosti vaše-
ho počítače) otevře okno programu a načte se implicitně zadaná počáteční stránka. Na vrš-
ku okna nás čeká několik lišt s menu a tlačítky, necháme je tam prozatím tak, jak jsou. Chce-
me-li začít rychle pracovat, budou nás zejména zajímat tlačítka v prostřední liště a textové
pole v liště pod nimi.

JJaakk  zzoobbrraazzíímmee  ssttrráánnkkuu  ss nnáámmii  zznnáámmoouu  aaddrreessoouu??
Když potřebujete načíst jakoukoliv stránku z Internetu, klepněte do adresního řádku myší
(řádek s popiskem Address) a text, co tam byl, se automaticky označí do bloku. Smažte jej
klávesou Delete a vepište požadovanou adresu. Ta může být např. zive.cpress.cz – pokud se
setkáte s adresou ve tvaru http://zive.cpress.cz, předponu http:// můžete vynechat a psát pou-
ze zive.cpress.cz. Pokud totiž neurčíte, o jakou službu máte zájem (a tedy nedefinujete žádný
protokol), pak prohlížeč automaticky předpokládá, že chcete využít služeb webu, a tedy pro-
tokolu HTTP. Ten automaticky doplní před specifikaci URL.

Nyní stiskněte klávesu Enter pro potvrzení této volby. Začne probíhat připojování k da-
nému serveru a posléze přenos stránky.

Pokud jsme se v zadání adresy spletli nebo server neexistuje, popř. pokud server existu-
je, ale není na něm námi požadovaná stránka, ohlásí vám to Internet Explorer chybovým
hlášením.
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OOvvllááddáánníí  ssttrráánnkkyy  vv pprroohhllíížžeeččii
Pokud je všechno v pořádku, zadali jste správné jméno existující stránky, stránka se načte do
prohlížeče a můžete s ní začít pracovat. Stránku můžeme posouvat nahoru a dolů uchopením a ta-
žením pravé svislé lišty. Pokud jste šLastní majitelé myši Microsoft Intellimouse (nebo jakékoliv
jiné s kolečkem místo prostředního tlačítka), můžete posouvat stránkou také rolováním kolečka.

Ve stránce může být nějaký text zvýrazněný – zpravidla je podtržený (to ale nemusí být
pravidlem; zvýraznění může spočívat třeba i v tom, že text např. změní svoji barvu, když na
něj najedete kurzorem myši). Jedná se o odkaz (link) na další stránku – poznáte ho stopro-
centně tak, že kurzor myši nad ním změní svůj tvar na malou ručku. Zkuste pohybovat my-
ší nad stránkou a pozorovat, jak kurzor myši mění svůj vzhled.

Pokud kliknete na odkaz, program se zachová stejně, jako kdybyste adresu odkazu zapsa-
li do políčka pro adresu vy sami. Snaží se spojit se serverem, jehož adresa se skrývá pod da-
ným odkazem, a přenést zadanou stránku do vašeho prohlížeče – jeho reakce budou stejné,
jako jsem už popisoval (buR se stránka zobrazí, nebo server či stránka neexistuje). Tím jste
si v praxi vyzkoušeli nejvíce patrnou vlastnost webu – hypertextovou provázanost odkazy ze
stránky na stránku. Je úplně jedno, kde další stránka leží (míněno geograficky), vy se na ni
jednoduše přesunete klepnutím myši.

JJaakk  ssee  vvrrááttiitt  nnaa  mmiinnuulloouu  ssttrráánnkkuu??
Pokud jste např. zjistili, že stránka, která se zobrazila, není ta, co hledáte, a chcete se vrátit
na stránku, ze které na ni vedl odkaz, nebo na nějakou ještě starší vámi navštívenou strán-
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ku, poslouží k tomu tlačítko Back na liště.
Na tlačítko klepnete myší, čímž se přesunete se o stránku nazpět. Klepnete-li ještě jed-

nou, budete zpět o další stránku apod. Nyní, když jste o stránku či dvě dozadu, můžete se
přesunout stejným způsobem i směrem kupředu – stiskem tlačítka Forward.

JJaakk  ssee  vvrrááttiitt  nnaa  ssvvoojjii  oobbllííbbeennoouu  ssttrráánnkkuu??
Pokud máte několik oblíbených stránek, které často čtete, např. denní zpravodajství, může-
te, abyste si nemuseli pamatovat všechny jejich adresy a dlouze je vypisovat do adresního
řádku, využít tzv. Oblíbených položek (Favorites). Oblíbené položky pak tvoří seznam adres,
na něž máte přístup přímo z nabídky Exploreru – je to pohodlné a rychlé.

Přejděte na stránku, kterou chcete přidat do tohoto seznamu. V nabídce klikněte myší na
Favorites a vyberete možnost Add to Favorites. Zobrazí se dialog, ve kterém stačí stisknout
OK. A adresa, na níž se právě nacházíte, je včetně jména stránky přidána do seznamu.

TeR se ji můžete kdykoliv v budoucnu navštívit. Klikněte v nabídce na Favorites a všimněte
si, že pod několika základními možnostmi přibyl řádek s vámi zaznamenanou adresou strán-
ky. Můžete ji vybrat a Internet Explorer vám danou stránku zobrazí.

Nyní byste měli znát o Internetu alespoň nejnutnější základy. K čemu slouží, jak se v něm
pohybovat, jak ovládat nepoužívanější webový prohlížeč. Můžete tedy začít studovat jazyk
HTML – o němž především tato knížka je. Naučíte se vytvářet vlastní webové stránky.
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2. Základy tvorby webových stránek

2.1. Co je HTML
HTML (Hypertext Markup Language) je kód, který slouží k zobrazování dat předem
zadaným způsobem; je to vlastně podrobný návod, jak zobrazit přijatá data na obrazovce –
HTML kód je tedy přesným a stručným vyjádřením toho, co chceme zobrazit v programu
obecně zvaném prohlížeč, jedná se o jazyk, který slouží k popisu webové stránky.
Představíte-li si tedy HTML kód jako návod na sestavení nábytku nebo recept v kuchařce,
může vypadat například takto:

Vezmi obrázek s logem společnosti, který se jmenuje logo.gif, a umísti jej na obrazovku vlevo nahoru. Vedle
něj napiš černým písmem o velikosti 3: “Vítejte na stránkách společnosti Nábytek”. Posuň se o dva řádky níž,
změň písmo na kurzívu o velikosti 2 a napiš: “Společnost Nábytek se zabývá výrobou nábytku.”

Aby prohlížeč rozuměl takovémuto návodu, je potřeba jej přepsat právě do kódu HTML,
který je podstatně stručnější a hlavně přesnější než předchozí slovní vyjádření:

<IMG SRC=”logo.gif” ALIGN=”left”>
<FONT SIZE=”3” COLOR=”black”> 

Vítejte na stránkách společnosti Firma, s.r.o.
</FONT>
<BR><BR>
<FONT SIZE=”2”>  

<I>Společnost Firma se zabývá výrobou nábytku.</I>
</FONT>
Ač se vám bude zdát vyjádření téhož v kódu HTML podstatně nesrozumitelnější, vězte, že
za chvíli budete takový zdrojový text číst téměř jako knihu a poznáte z něj, jak bude taková
stránka v prohlížeči vypadat (zobrazení v prohlížeči je umístěno na následující straně).

V průběhu let vývoje Internetu se samozřejmě vyvíjel i jazyk HTML. Nejedná se
v žádném případě o jednou navržený kód – HTML se dynamicky mění v souladu s techno-
logickým vývojem a požadavky producentů softwaru a jeho uživatelů. Na jeho vývoji se však
nepodílí jen jedna skupina lidí, svou troškou do mlýna přispívají prakticky všichni, zejména
dvě vedoucí firmy na poli prohlížečů – Microsoft a Netscape, které svými prohlížeči ovláda-
jí přes devadesát procent trhu. Každá tedy do svých programů implementuje vlastní značky,
takže konečná podoba stránky vypadá v každém rozdílně. Aby se tomuto předešlo, vznikla
W3C (WWW Consorcium), která konečnou podobu HTML schvaluje. Existují tak jednotlivé
verze HTML, každá je schválena po určité době používání. Postup je tak opačný, než by
každý očekával – místo aby něco vstoupilo v platnost a pak bylo užíváno, nejdříve se užívá
a pak teprve oficiálně schválí (nebo také neschválí). V současnosti je poslední schválená
verze HTML 4.0, ovšem nejvíce se dosud používá předchozí specifikace 3.2. Tou se zabývá
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i tato kniha – jedná se o základní prvky HTML – přičemž jsou zde uvedeny i některé části
specifikace HTML 4.0. Tuto specifikaci lze v kompletní podobě dokumentovaného výpisu
nalézt na internetové adrese

http://www.w3c.org

Abyste si mohli stránky vytvořené v jazyce HTML prohlížet, potřebujete již zmíněný program,
obecně nazývaný prohlížeč. Ten interpretuje zdrojovou podobu HTML do grafické podoby,
která je čitelná všem uživatelům Internetu (což se o zdrojovém textu říci nedá). Formát HTML
je maximálně úsporný, a sice z důvodu zatím nedostatečné propustnosti internetových linek.
Pokud vezmu tutéž stránku se stejným nebo podobným formátováním, bude tato stránka
v HTML řádově desetinásobně úspornější než tatáž vytvořená programem Microsoft Word.
Tato úsporná data jsou také dekódována do grafické podoby podstatně rychleji než z již
zmíněného dokumentu Wordu. Nevýhodou HTML jsou zatím omezené formátovací možnosti –
na Internetu je totiž vše orientováno na rychlost. Na rozdíl od textového editoru je prohlížeč
skutečně pouze prohlížeč – slouží tedy jen k prohlížení dat, ne k jejich vytváření.

Na poli prohlížečů jsou v současnosti dva vedoucí programy – Microsoft Internet
Explorer a Nestcape Navigator (součást balíku Netscape Communicator). Pokud kliknete
myší na jakýkoliv soubor HTM nebo HTML, spustí se automaticky jeden z těchto prohlížečů
(nebo jakýkoliv jiný, který máte nainstalovaný) a danou stránku zobrazí. Ovládání těchto
programů je však již záležitostí knih jiných.

2.2. Zdrojový text HTML
Každý programovací jazyk má svůj zdrojový text, vytvořený programátorem. Stejně tak
HTML má svůj zdrojový text, který popisuje grafickou podobu stránky v prohlížeči. Jako
každý jazyk i HTML má svoji přesnou syntaxi, kterou je nutno dodržovat, zároveň je ovšem
velice přizpůsobivý. I když se dopustíte ne zcela zásadních chyb, dokáže prohlížeč zobrazit
prakticky celou stránku tak, jak vypadat má. Více než tři čtvrtiny stránek na Internetu
nemá zcela správnou syntaxi, a přesto jsou zobrazeny správně. Tato flexibilita prohlížečů je
dána rychlým vývojem HTML, prohlížeč tedy přímo předpokládá, že se setká s nesprávnou
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syntaxí, jako je vynechání značky, špatné formátování, chybějící uvozovky u hodnot para-
metrů apod. Ovšem pokud narazí na zásadní chybu, nedokáže si poradit ani s ní, a pak je
stránka zobrazena špatně. Naštěstí se zdrojový text HTML velice době ladí, protože jediný
výsledek je zobrazení, kdežto u opravdového jazyka jde o složité operace, výpočty, které lze
odhalit až při důkladném prozkoumání celého programu. U HTML stačí jediný pohled a víte,
co není v pořádku. Také naučit se HTML je podstatně snadnější, než jakýkoliv programovací
jazyk. V podstatě vám na zvládnutí základů postačí jediný den důkladného studia a vlastního
praktického zkoušení a experimentování. 

TTvvoorrbbaa  zzddrroojjoovvééhhoo  tteexxttuu  
Zdrojový text HTML je vždy pouze ASCII textový formát, který má příponu HTM nebo
HTML. V tomto textovém formátu je také interpretován prohlížečem – ASCII podoba je
tedy finální a není dále kompilována do žádného binárního souboru jako EXE nebo COM.
Toto je zásadní rozdíl od klasických programovacích jazyků, kdy se program musí před
použitím zkompilovat. Všechny ostatní součásti stránky, jako obrázky, zvuky, videoklipy
nebo jakékoliv jiné binární soubory, nejsou umístěny ve zdrojovém kódu HTML, ale
v externích souborech, na něž se ze zdrojového textu odkazujete. Takovýto odkaz, konkrét-
ně na obrázek, byl uveden i v příkladě v první kapitole:

<IMG SRC=”logo.gif” ALIGN=”left”>
kdy jde o obrázek se jménem logo.gif, který je umístěn ve stejném adresáři jako kód HTML.
Při zobrazování stránky v prohlížeči je tento obrázek načten do paměti počítače a zobrazen
na obrazovce.

Z toho tedy vyplývá jedna důležitá skutečnost. Zdrojový text HTML lze vytvářet v ja-
kémkoliv ASCII textovém editoru, což je takový program, který výsledný text ukládá pouze
jako sled příslušných ASCII znaků. Mezi takové programy patří například Poznámkový
blok, dodávaný z základní výbavě k systémům Windows. Lze použít také Wordpad nebo
Word, ovšem je třeba dát pozor, aby byl kód uložen jako text. Uložený soubor tedy nesmí
obsahovat žádné formátovací znaky, kterými například dokumenty Wordu DOC oplývají
v hojné míře. 

Nejlepší je však použít specializovaných HTML editorů, které editují zdrojový text
podobně jako textové editory, ovšem práci s HTML kódem velice zjednodušují nejrůznější-
mi pomůckami. Existuje také typ HTML editorů nazývaných z anglického “What You See
Is What You Get” (Co vidíš, to dostaneš) WYSIWYG, kde místo zdrojové textu editujete
přímo výsledné zobrazení v prohlížeči. Mezi také patří např. Microsoft FrontPage, jehož
funkčně omezená verze FrontPage Express je součástí Internet Exploreru 4 a vyšších verzí.
V současnosti jsou také dostupné kombinované editory, které umožňují efektivně využívat
obou možností editace. Mezi ně patří Allaire HomeSite 4, který bez jakéhokoliv záchvěvu
svědomí mohu prohlásit za nejlepší editor v obou kategoriích vůbec (lze si jej stáhnout
z adresy http://www.allaire.com). Pokud se o těchto programech chcete dozvědět více, pře-
čtěte si knihu Vytváříme webové stránky (Computer Press, 1999). 

Veškeré příkazy, v HTML nazývané značky (dříve se používalo názvu tag), jsou uzavřeny
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ve špičatých závorkách <> včetně všech svých parametrů, které značku ovlivňují. Všechno
ostatní, co se mimo tyto značky nachází, je text, který prohlížeč zobrazí.

HTML používá párové a nepárové značky, kdy párové mají vliv na určitou část doku-
mentu, např. na text (kurzíva, tučnost, zarovnání apod.) – jeho první část se nachází před
danými prvky a druhá za nimi, což přesně vymezuje část, na niž má mít tato párová značka
vliv. Nepárová značka naopak má vliv sama na sebe, definuje v HTML nějaký prvek, napří-
klad obrázek, nebo má vztah k celému dokumentu. 

Párová značka tedy obecně vypadá takto

<značka> 
HTML kód, na nějž má mít tag vliv

</značka>
kdežto nepárová takto

<značka>
Pokud tyto znalosti adaptujete například na počátku kapitoly, pak <FONT></FONT> je pří-
klad párové a <IMG> a <BR> nepárové značky. Zjednodušeně lze tedy říci, že celý zdrojový
text HTML se skládá z párových a nepárových značek a textu, který je umístěn mimo tyto
značky, tedy mimo špičaté závorky. 

Z předchozích odstavců je vidět, že HTML má dány přesné principy stavby zobrazované
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stránky a že je podstatně jednodušší než programovací jazyky, neboP v něm jde pouze
o zobrazování, nikoliv výpočty, skoky, podmínky, funkce, podprogramy aj. Lze jej přirovnat
k textovému souboru RTF, který také používá k formátování obsahu dokumentu jednoduché
značky, i když jde o formát mnohem komplexnější a nabízejí lepší výstup.

Jednotlivých značek má HTML velice mnoho a není účelem této knihy vám je všechny
ukázat a popsat. Stále totiž vznikají nové, které nabízejí bohatší zobrazovací schopnosti –
HTML se stále vyvíjí a to, co je dnes složité, bude se za rok provádět jednou značkou. 

FFoorrmmááttoovváánníí  zzddrroojjoovvééhhoo  tteexxttuu
HTML je také velice tolerantní k chybám autora stránek. Pokud na stránce uděláte
chybu ve značce, syntaxi nebo v čemkoliv jiném, prohlížeč to bude ignorovat. Přehlíží
totiž všechno, co nezná, a zobrazí pouze to, co umí. Z nesprávné interpretace tak poznáte,
že je někde chyba, a opravíte ji. Na rozdíl od programovacího jazyka, kdy pokud narazí
interpret nebo kompilátor na neznámý příkaz nebo funkci (vzniklou překlepem nebo
špatnou syntaxí), bude vyžadovat opravu ještě dříve, než program spustí, HTML zobrazí
stránku vždy.

Abyste se při ladění vyznali ve zdrojovém textu, doporučuji dodržovat základní formá-
tování zdrojového textu, aby bylo na první pohled zřejmé, na jakou část kódu budou mít
ohraničené značky vliv. Nedodržování této zásady může mít za následek nečitelnost nejen
pro další osoby, které se budou chtít v kódu vyznat, ale po čase i pro samotného tvůrce.
Nemusíte používat žádných speciálních stylů, jiných písem apod., stačí pouhé odsazování
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textu od okraje a vynechání řádku mezi jednotlivými částmi HTML kódu. Celý zdrojový text
pak vypadá třeba takto:

<HTML>
<HEAD>

<TITLE>
Jméno stránky

</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

<H1>
Nadpis stránky

</H1>
<P>

Toto je stránka demonstrující formátování zdrojového textu.
</P>
<IMG SRC=”obrazek.jpg”>

</BODY>
</HTML>
Tento zdrojový text je podstatně čitelnější než úplně stejný, ale bez jakéhokoliv formátování:

<HTML><HEAD><TITLE>Jméno stránky</TITLE></HEAD><BODY><H1>Nadpis
stránky
</H1><P>Toto je stránka demonstrující formátování zdrojového
textu.</P><IMG SRC=”obrazek.jpg”></BODY>
Takovýto text je velice nepřehledný, zvláště pokud má několik stran. Jakékoliv vyhledávání
chyb nebo jiné zásahy při ladění jsou pak prakticky nemožné. 

2.3. Základní značky pro tvorbu stránky
Protože kniha pojednává pouze o základech HTML, nebudu brát v potaz existenci žádných
dalších modulů (ActiveX) a prvků programovacího jazyka (Javaskripty, Visual Basic skrip-
ty), které lze dnes do zdrojového kódu implementovat a vytvářet tak živé stránky reagující
na impulsy uživatele. 

Právě díky existenci těchto prvků je potřeba rozlišit, která část zdrojového kódu je
HTML, která právě zmíněné Javaskripty apod. HTML část tedy začíná párovou značkou 

<HTML>
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a pokud zdrojový text neobsahuje nic jiného kromě HTML, tak je ukončen značkou 

</HTML>
V části uzavřené touto párovou značkou se tedy nachází celý zdrojový text HTML
a prohlížeč jej také tak interpretuje. Pokud se zde objeví např. příkaz Javaskriptu, je
prohlížečem ignorován. Zdrojový text je dále rozdělen na hlavu a tělo. Hlava definuje zá-
kladní parametry, jako jméno stránky, verzi HTML, výchozí adresář, k němuž se udávají re-
lativní cesty k externím souborům, a mnoho dalších, většinou nedůležitých značek a para-
metrů. 

Hlava zdrojového textu je uvozena příznačnou párovou značkou

<HEAD>
a je ukončená adekvátní značkou

</HEAD>
Všechno, co se nachází uvnitř značky <HEAD>, nemá většinou žádný vliv na výslednou
podobu zobrazení HTML kódu v prohlížeči, přináší však zásadní a důležité informace
prohlížeči. Vlastní zobrazovaná data jsou umístěna až v těle dokumentu, definovaném
párovou značkou

<BODY> 
a samozřejmě ukončeném značkou

</BODY>
Celá základní syntaxe zdrojového kódu pak vypadá takto:

<HTML> počátek zdrojového textu HTML
<HEAD> počátek definice hlavy dokumentu

…    
…

</HEAD> konec definice hlavy dokumentu

<BODY> počátek definice těla dokumentu
…
…

</BODY> konec definice těla dokumentu
</HTML> konec zdrojového textu HTML
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Samozřejmě tento zdrojový text nebude mít žádné grafické vyjádření, protože jak hlava, tak
tělo dokumentu jsou prázdné. Jak budete číst knihu, naučíte se všechny základní značky,
které potřebujete k úspěšnému sestavení dobře vypadající a funkční stránky. 

HHllaavvaa  ddookkuummeennttuu
V této kapitole začnu rovnou hlavou zdrojového textu HTML, v níž jsou důležité dvě zá-
kladní značky. Jedna definuje samotné jméno stránky, které bude zobrazeno v záhlaví okna
prohlížeče, druhá nastaví adresář, ke kterému se budou definovat veškeré relativní cesty
k externím souborům.

Vždy když prohlížeč načte jakoukoliv stránku, zobrazí kromě jejího obsahu také její
jméno v záhlaví svého okna. Toto jméno by mělo být výstižné a hlavně stručné – jedno až
dvouslovné. Je definováno uvnitř sekce HEAD párovou značkou 

<TITLE> 
a rozhodně by v žádném zdrojovém textu nemělo chybět, vynechání titulky je podle mého
názoru chybou, které by se neměl žádný tvůrce stránek dopustit. Pokud značka <TITLE>
chybí, zobrazí prohlížeč místo jména cestu k danému HTML souboru, což vypadá značně
neprofesionálně:

Na obrázku je zobrazen takovýto titulek v případě, je-li soubor uložen na lokálním disku.
Pokud se jedná o dokument nacházející se na Internetu, je v záhlaví uvedeno dané URL,
např.: http://www.pokus.cz/pokus.html.

POZNÁMKA: Titulek stránky nemá vůbec nic společného se jménem souboru, v němž je zdro-
jový text uložen, a tudíž může být naprosto odlišný.

Správná syntaxe titulky stránky tedy je

<HEAD>
<TITLE>

Jméno dokumentu
</TITLE>

</HEAD>
V prohlížeči taková stránka vypadá podstatně lépe než v případě chybějící značky <TITLE>:
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Kromě jména stránky určeného značkou <TITLE> je důležitá také zejména značka

<BASE>
která definuje základní adresář, jenž se ve vztahu k relativní cestě bere jako kořenový. Toho
se využívá zejména tehdy, jsou-li jednotlivé dokumenty a soubory umístěny v různě
rozvětveném adresářovém systému, kdy pak stačí při přesunu na jiný počítač (např. z lokál-
ního počítače na internetový server) změnit jen cestu definovanou v této značce.

PŘÍKLAD:

<BASE HREF=”http://www.web.cz/pokus/index.html”>
Pokud se pak nachází obrázek logo.gif na serveru http://www.web.cz/pokus/obrazky, tak
stačí při určení cesty k tomuto obrázku napsat pouze relativní cestu:

obrazky/logo.gif
místo specifikace celé cesty

http://www.web.cz/pokus/obrazky/logo.gif
Pokud není kořenový adresář definován značkou <BASE>, pak je jako základní adresář,

k němuž se vztahují všechny ostatní relativní definice cesty k souborům, brán adresář,
v němž s nachází aktuální dokument, který je právě zobrazován prohlížečem.

S hlavičkou zdrojového textu souvisí ještě jedna značka, která není pro zobrazení stránky
vůbec důležitá, ale vzhledem k tomu, že se umisPuje do sekce HEAD a nepatří funkčně ani
tematicky do žádné z dalších kapitol, uvádím ji zde.
Určitě jste již někdy všimli, pokud vlastníte zvukovou kartu, zvuku hrajícího při načtení
stránky do prohlížeče. Někdy může takový zvuk působit rušivě, někdy však příjemně pod-
barvuje atmosféru danou grafickým ztvárněním stránky. Pokud chcete tohoto hudebního
prvku použít, vložte do hlavičky zdrojového textu (sekce HEAD) následující značku

<BGSOUND SRC=”zvukový soubor” LOOP=”xx”>
Značka <BGSOUND> má dva parametry:
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SRC definuje zvukový soubor, který se bude na pozadí přehrávat.
Může jít o jakýkoliv zvukový soubor, který dokáže daný systém přehrát. Vzhledem
k tomu, že jde o přehrávání souboru, který je nejdříve potřeba stáhnout z Internetu,
měl by být co nejmenší, zhruba okolo 20 až 30 kilobajtů. Tuto délku nemohou
dodržet žádné digitální zvuky, většinou ve formátu WAV, AU, VOC, MP3 apod.,
proto se používají zejména MIDI soubory, které využívají digitálních vzorků nástro-
jů uložených v paměti zvukové karty (popř. syntetické nástroje vytvořené proce-
sorem karty), takže většinou dodržují uvedenou délku.

LOOP určuje počet opakování přehrávání zvukové souboru. 
Jeho parametrem je přirozené číslo, implicitní zadání je jedno přehrání (tedy
LOOP=”1”). Můžete také nechat zvuk stále dokola, tedy donekonečna. Tehdy
zadáte LOOP=”infinite”.

UPOZORNĚNÍ: Značka <BGSOUND> se opravdu nachází v sekci HEAD, nejde o tiskovou
chybu!

PŘÍKLAD: Přehrávání zvuku na pozadí

<HTML>
<HEAD>

<TITLE>Stránka</TITLE>
<BGSOUND SRC=”stars.mid” LOOP=”infinite”>

</HEAD>

TTěělloo  ddookkuummeennttuu
Jak již bylo řečeno, tělo dokumentu je určeno párovou značkou <BODY> a obsahuje všech-
no, co chcete, aby prohlížeč zobrazil. Na rozdíl od hlavy dokumentu tedy obsahuje vlastní
data stránky. Značek, které je možné v těle dokumentu použít, je několikanásobně více než
v hlavičce. Všechny tyto značky a jejich parametry jsou popsány podrobně v dalších kapi-
tolách.
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3. Text a barvy
3.1. Formátování textu

NNoorrmmáállnníí  tteexxtt
Základním prvkem, kterým se publikují data na Internetu, je text. K jeho zobrazení není po-
třeba žádné zvláštní značky, za text se tedy považuje cokoliv, co není součástí žádné značky
(parametry, hodnoty) uvnitř sekce <BODY></BODY>.

PŘÍKLAD: Základní text bez formátování

<BODY>
Toto je pokusný text bez jakéhokoliv formátování.

</BODY>

Je třeba poznamenat, že prohlížeč nerozlišuje, zda stisknete mezi jednotlivými slovy kláve-
su ENTER a tak vlastně odsunete zbytek textu za klávesou ENTER na další řádek. Prohlížeč
totiž interpretuje znak ENTER (ASCII znak číslo 13) jako obyčejnou mezeru. Tohle, ač se
může zdát zpočátku nevýhodné, má svoje rozumné opodstatnění – pokud totiž píšete dlouhý
text a chtěli byste, aby jej prohlížeč sám odřádkoval podle toho, jaké bude rozlišení obrazov-
ky nebo jakou bude mít uživatel nastavenu velikost fontu, museli byste napsat v editoru jed-
nu dlouhou nudli textu. V případě, že byste v rámci viditelnosti celého takto napsaného tex-
tu rozdělili text na více řádků, zobrazil by jej prohlížeč přesně tak, jak jste to určili vy, což
v praxi nikdy nebude optimální vzhledem k různým rozlišením jednotlivých uživatelů.

Takže shrnu-li to, pokud ve zdrojovém textu odřádkujete text následujícího příkladu, ne-
bude to mít na výsledné zobrazení v prohlížeči naprosto žádný vliv. Prohlížeč sám zarovná
daný text podle velikost okna nebo nastavení rozlišení obrazovky.

PŘÍKLAD:

<BODY>
Klávesa ENTER
nemá žádný vliv
na formátování
textu.

</BODY>
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Pro ukončení řádku má proto HTML speciální nepárovou značku

<BR>
která tudíž nemá svůj ukončovací protějšek. Jejím úkolem je provést na místě, kde jste ji na-
psali, tzv. vynucené odřádkování, prohlížeč tedy v tomto místě odskočí na další řádek bez
ohledu na velikost okna nebo rozlišení obrazovky. Slouží zejména k ukončení odstavce nebo
vynechání řádku. Samozřejmě více značek <BR> vynechá adekvátní počet řádků.

PŘÍKLAD:

<BODY>
Takto<BR>
vypadá<BR>
odřádkovaný<BR>
text.

</BODY>

U předchozího příkladu je samozřejmě jedno, zda napíšete zdrojový text uvedeným způso-
bem nebo třeba takto:

<BODY>
Takto<BR>vypadá<BR>odřádkovaný<BR>text.

</BODY>
V obou případech zobrazí prohlížeč HTML kód úplně stejně.

POZNÁMKA: Teoreticky lze napsat celý zdrojový text HTML na pouhý jeden řádek bez jaké-
hokoli formátování. Toto formátování pomocí řádkování a odsazování slouží pouze uživa-
teli, kdy má za účel zpřehlednit zdrojový text, aby se v něm lépe vyznal a mohl snadněji
provádět případné úpravy.

Stejně jako odřádkování klávesou ENTER ve zdrojovém kódu nemá vliv na formátování
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zobrazovaného textu v prohlížeči, nemá na něj vliv ani vícenásobná mezera. Ta je totiž prohlí-
žečem vždy interpretována jako jediná.

PŘÍKLAD:

<BODY>
Jednotlivá slova tohoto textu jsou ve zdrojovém kódu oddělena
různým počtem mezer. Ovšem na zobrazení to nemá vůbec žádný 
vliv.

</BODY>

Pokud tedy chcete použít pro zpřehlednění textu více mezer za sebou (nebo máte jakýkoliv
jiný důvod), použijte ve zdrojovém kódu znak pro pevnou mezeru, která navíc znemožní roz-
dělení slov, mezi něž je vložena, na několik řádků. Této značky lze tedy využít i v případě, že
chcete zabránit odřádkování předložky nebo jednoslabičné spojky, což by ve výsledku neby-
lo gramaticky správně a působilo by to velmi neprofesionálně.

Tato značka se píše

&nbsp; (non–breaking space)

přičemž je nutné dodržet tuto syntaxi včetně středníku, jinak nedosáhnete kýženého efektu.

OOddssttaavvccee  aa jjeejjiicchh  zzaarroovvnnáánníí
Formátovat odstavce pouze pomocí značky <BR> je celkem neefektivní, nahromadění těch-
to značek by znepřehlednilo celý zdrojový text. Proto HTML definuje další dvojicí užiteč-
ných značek, jejichž pomocí je celý tento úkon podstatně jednodušší a hlavně zdrojový text
se stává čitelnějším.

Prvním z nich je

<DIV>
který definuje odstavec textu. Veškerý text uvnitř je tedy chápán jako odstavec, takže
prohlížeč, jakmile dekóduje ukončovací značku </DIV>, přejde automaticky na nový řádek
– efekt je tedy stejný jako u tagu <BR>. Jeho nespornou výhodou oproti <BR> je přehled-
nost, víte tedy, kde odstavec začíná, ne pouze, kde končí, a navíc lze vložit do uvozující znač-
ky <DIV> několik parametrů určujících zarovnání odstavce doleva, doprava nebo na střed.

Tento parametr se jmenuje
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ALIGN
a jeho syntaxe uvnitř značky je:

<DIV ALIGN=”zarovnání”>
kde parametr „zarovnání“ má následující hodnoty:

LEFT pro zarovnání odstavce doleva (je nastaveno jako implicitní, proto se nepo-
užívá)

RIGHT pro zarovnání odstavce doprava
CENTER pro zarovnání odstavce na střed, vycentrování

PŘÍKLAD: Zarovnání pomocí parametru ALIGN
<DIV ALIGN=”LEFT”>

Toto je odstavec zarovnán doleva.
</DIV>
<DIV ALIGN=”RIGHT”> 

Toto je odstavec zarovnán doprava.
</DIV>
<DIV ALIGN=”CENTER”>

Toto je odstavec zarovnán na střed.
</DIV>

Veškeré hodnoty parametrů značek se uvádějí v uvozovkách zejména kvůli přehlednosti,
dnešní prohlížeče je však dokážou interpretovat bez uvozovek. Záleží jen na vás, který způ-
sob zápisu si vyberete, v této knize však budou veškeré hodnoty parametrů uváděny v uvo-
zovkách kvůli zvýšené přehlednosti – nemůžete si tak splést hodnotu s parametrem nebo
značkou.

Podobný význam jako značka <DIV> má i další značka

<P>
která navíc mezi odstavce klade ještě prázdný řádek, tedy ukončovací značka </P> má de-
facto funkci dvou značek <BR> za sebou, ovšem stejně jako u <DIV> je její výhodou možné
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vložení formátovacího parametru ALIGN.

PŘÍKLAD:

<P ALIGN=”LEFT”>
V mezilidských vztazích, při interakci s mladými lidmi
i s dospělými si všímáme, si všímáme toho, že se každý
chová poněkud odlišně.</P>

<P ALIGN=”LEFT”>
K určité činnosti přistupujete s větším či menším zájmem,
radost a uspokojení pociťuje při působení nestejných
podnětů.

</P>

Chcete-li vycentrovat (tj. zarovnat na střed) určitou část textu, třeba nadpis, není potřeba
tento text dávat dovnitř značky <P></P> nebo <DIV></DIV> s parametrem
ALIGN=”CENTER”, které kromě potřebného vystředění mají na daný text i jiný nežádoucí
vliv. Tehdy stačí pouze vložit daný text dovnitř značky <CENTER>, která se o potřebné za-
rovnání postará. Výhodou je, že tato značka má vliv na veškeré prvky, které se uvnitř něj na-
cházejí, tj. na nadpisy, text, obrázky a další prvky, není tedy nutné zadávat zarovnávání
u každého prvku zvlášC. Pokud však chcete např. text uvnitř této značky zarovnat doleva, ne-
musíte značku <CENTER> ukončovat a po tomto textu jej opětně zapnout. Stačí nastavit to-
muto textu zarovnání například ve značce <DIV>, přičemž po jeho ukončení se bude všech-
no opět centrovat.

PŘÍKLAD: Ukázka využití tagu <CENTER>
<CENTER>

Pokusný text zarovnán na střed pomocí tagu CENTER.<BR>
<DIV ALIGN=”LEFT”>

Tento text je však zarovnán doleva.
</DIV>
A tento již opět vycentrován.

</CENTER>

KKaappiittoollaa  33::  TTeexxtt  aa  bbaarrvvyy

2255



CCiittaaccee::  ssppeecciiáállnníí  zzaarroovvnnáánníí  ooddssttaavvccee
Je však jeden velice zvláštní způsob tvorby odstavce, a sice pomocí odsazeného textu. Byl vy-
tvořen a implementován do HTML pro tvorbu tzv. citací. Jak taková citace vypadá, ukáže
příklad:

Dnes máme samozřejmě jiné představy o temperamentech, než ukazuje „š�ávová“ teorie
Hippokratova a později Galéna, protože víme, že chování a prožívání jsou závislé přede-
vším na nervové soustavě a na sociálně psychologických zákonitostech chování člověka.
Uvedeme proto několik definic temperamentů jednotlivých autorů:

„Temperament je dynamický aspekt osobnosti, charakterizující dynamiku psychic-
ké činnosti.“

S. L. Rubištejn, 1964

„Temperament se kryje s pojmem typu vyšší nervové činnosti, který je dán vzta-
hem procesu podráždění a útlumu.“

I. P. Pavlov

Co je to citace, máte tedy představu. Jak ale provést výše zmíněné v HTML? Pomocí znač-
ky <BLOCKQUOTE> to nebude vůbec nic složitého. Jeho syntaxe je následující:

<BLOCKQUOTE> 
Citovaný text 

</BLOCKQUOTE>
Značka se postará o odsazení odstavce, případné uvozovky již musíte doplnit sami. Výše zmi-
ňovaný příklad dvou citací bude tedy vypadat v HTML takto:

<P>
Dnes máme samozřejmě jiné představy o temperamentech,
než ukazuje ”šťávová” teorie Hippokratova a později Galéna,
protože víme, že chování a prožívání jsou závislé především
na nervové soustavě a na sociálně psychologických 
zákonitostech chování člověka. Uvedeme proto několik definic
temperamentů jednotlivých autorů:

</P>
<BLOCKQUOTE>
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<DIV>
”Temperament je dynamický aspekt osobnosti, charakterizující
dynamiku psychické činnosti.”

</DIV>
<DIV ALIGN=”RIGHT”>

S. L. Rubištejn, 1964
</DIV>

</BLOCKQUOTE>
<BLOCKQUOTE>

<DIV>
”Temperament se kryje s pojmem typu vyšší nervové činnosti,
který je dán vztahem procesu podráždění a útlumu.”

</DIV>
<DIV ALIGN=”RIGHT”>

I. P. Pavlov
</DIV>

</BLOCKQUOTE>
POZNÁMKA: Místo dlouhé značky <BLOCKQUOTE> lze od specifikace HTML 4.0 použít
i zkrácenou značku <Q>, která má analogický význam.

ZZoobbrraazzeenníí  ppřřeeddffoorrmmááttoovvaannééhhoo  tteexxttuu
V této kapitole jste měli možnost si všimnout jednoho výrazného prvku HTML: text umís-
těný ve zdrojovém kódu ztrácí při zobrazení v prohlížeči své formátování, které v tomto kó-
du měl. Prohlížeč ignoruje vícenásobné mezery, odřádkování pomocí klávesy ENTER, odsa-
zení od levého okraje.

PŘÍKLAD:
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<BODY>
Jednotlivá  slova    tohoto     textu  jsou

ve  zdrojovém    kódu  oddělena   různým   počtem    mezer,
každý řádek je odsazen od okraje, je provedeno vícenásobné

odřádkování klávesou Enter, 
ale nyní to už má na zobrazení vliv.

</BODY>

Pokud chcete, aby se vámi zadaný text objevil v prohlížeči přesně tak, jak jste jej zadali do
zdrojového kódu, použijte párové značky

<PRE>
do něhož tento text uzavřete. Prohlížeč jej pak zobrazí s dodržením všech formátovacích zna-
ků (mezery, řádky), jak jste jej zadali do prohlížeče. Zároveň použije neproporcionálního pís-
ma Courier, které má všechna písmena stejně široká.

PŘÍKLAD:

Zdrojový text je stejný jako v předchozím případě, jen je uzavřen do párové značky
<PRE></PRE>.

<PRE>
Jednotlivá  slova    tohoto     textu  jsou

ve  zdrojovém    kódu  oddělena   různým   počtem    mezer,
každý řádek je odsazen od okraje, je provedeno vícenásobné

odřádkování klávesou Enter, 
ale nyní to už má na zobrazení vliv.

</PRE>
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3.2. Nadpisy, písmo, velikost písma
Při vytváření přehledného dokumentu není možné vystačit pouze s jednou velikostí písma
a k tomu ještě bez jakýchkoliv dalších formátovacích možností, pokud nechcete prezentovat
informace a data na vašich stránkách jako pouho změC znaků a čísel.

HTML proto nabízí hned několik prostředků, jak zpřehlednit text pomocí nadpisů, růz-
ných fontů a jejich řezů (kurzíva, tučné), efektů (podtržení, indexování atd.) a barev.

EEffeekkttyy  aa zzvvýýrraazzňňoovváánníí  ppííssmmaa
Každé písmo v HTML, které použijete, může mít v rámci zdůraznění několik zvýrazňujících
prvků. Nejdříve popíši tři základní, a sice jak bylo řečeno v úvodu kapitoly – kurzívu, tuč-
nost a podtržení – a na znalosti jejich syntaxe a použití ty zbylé.

Každý z těchto prvků má svoji vlastní značku, která má vliv na veškerý text nacházející
se uvnitř těchto značek. Samozřejmostí je kombinace, tzn. písmo může být jak podtržené,
tak tučné a skloněné.

Pro tyto základní efekty nabízí tedy HTML tyto značky:

<B> tučné písmo
<I> kurzíva (nakloněné písmo)
<U> podtržené písmo

PŘÍKLAD:

<P>Toto písmo je bez formátovacích prvků.</P>
<P><I>Toto písmo je skloněné.</I><BR>

<B>Toto písmo je tučné.</B><BR>
<U>Toto písmo je podržené.</U>

</P>
<P>

<I><B><U>
Toto písmo je jak skloněné, tak tučné a podržené.

</U></B></I>
</P>
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POZNÁMKA: Pokud budete používat kombinace více zvýrazňujících prvků, nezapomeňte na
správný postup při zadávání a ukončování platnosti značek, a sice prvně zadaná značka
musí být ukončen jako poslední a naopak, posledně zadaná značka ukončena jako první.
Bude-li tedy prvně zadána kurzíva, následně tučnost a nakonec podtržení, pak nejdříve
musíte ukončit účinek podtržení, následně tučnosti a teprve nakonec kurzívy! Jiný postup
než tento je sice přípustný, vnáší však do zdrojového textu spíše chaos než tolik potřebný
pořádek pro snadnou orientaci v něm (správný postup je ukázán v předchozím příkladu).

Jak jsem naznačil v úvodu této části, HTML se neomezuje pouze na uvedené tři zvýrazňo-
vací efekty, ale nabízí i další:

<STRIKE> přeškrtnutí písma
<BIG> ohraničuje písmo, které bude o jeden bod větší než standardní
<SMALL> ohraničuje písmo, které bude o jeden bod menší než standardní
<SUB> dolní index
<SUP> horní index

PŘÍKLAD:

<BODY>
<P><STRIKE>

Tento text je přeškrtnutý.
</STRIKE>

</P>
<P>

Tento text je normální <BIG>a tento o něco větší.</BIG>
</P>
<P>

Tento text je normální <SMALL>a tento o něco menší.</SMALL>
</P>
<P>Tento text je normální, 

<SUB>tento psán dolním indexem</SUB> a 
<SUP>tento horním indexem.</SUP>

</P>
</BODY>
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FFoonnttyy  aa jjeejjiicchh  ppoouužžíívváánníí
V textu se navíc nemusíte omezovat pouze na změnu řezu písma, lze zaměnit dokonce i celý
font za jiný, a to včetně jeho velikosti, která má celkem širokou škálu od 1 do 7 (pozor, tohle
není velikost v bodech jako u textových editorů). Vynikající vlastností je možnost zadávat ve-
likost písma i relativně, vzhledem k velikosti aktuálně definované. Pokud je například aktu-
ální velikost fontu 2 (standardní nastavení, odpovídá zhruba absolutní velikosti 10), lze ji
změnit pouhým přičtením nebo odečtením požadovaného čísla.

Font se definuje značkou

<FONT>
a jeho parametry jsou následující:

SIZE=”velikost” velikost zvoleného písma od 1 do 7
Pokud zadáte před velikostí znaménko + (plus) nebo – (minus),
změníte velikost písma vzhledem k aktuální tak, že se zadaná hod-
nota přičte (popř. odečte) od této velikosti.
Orientační přehled velikostí fontu (Times New Roman) vidíte na
obrázku:

FACE=”písmo” název písma, který bude použit
Toto písmo musí být v seznamu nainstalovaných písem a musí být
zadán jeho přesný celý název; pokud jej zadáte špatně, bude použi-
to písma standardního (Times New Roman).

COLOR=”barva” definuje barvu písma
Pro základní barvy můžete použít slovního vyjádření (red, blue,
yellow apod.), jinak je potřeba zadat číslo barvy hexadecimálně.

Pro úplné pochopení uvedu několik jednoduchých příkladů včetně stručných popisků, jaké
budou mít vliv na písmo v dokumentu:
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<FONT SIZE=”2” FACE=”Arial” COLOR=”Red”>
Tento řádek ve zdrojovém kódu  nastaví červené písmo Arial s absolutní velikostí 2.

<FONT SIZE=”+1” FACE=”Times New Roman” COLOR=”Black”>
Značka nastaví písmo Times New Roman s černou barvou a velikost o jednu větší, než je ak-
tuální.

<FONT SIZE=”–2” FACE=”Courier New”>
Bude nastaveno písmo Courier New s velikostí o dva menší, než je aktuální, barva zůstane
původní. Z tohoto příkladu je patrné, že ne všechny parametry musí být zadány, stačí pouze
jeden z nich, ten, jehož změnu chceme uplatnit.

Takže ve značce <FONT> lze použít i pouze jeden parametr, který mění jen jednu z vlast-
ností písma – velikost, barvu nebo font:

<FONT SIZE=”3”> bude změněna pouze velikost písma
<FONT FACE=”Arial”> bude změněn pouze font
<FONT COLOR=”Red”> bude změněna pouze barva písma

POZNÁMKA: Všechny změny dané touto značkou budou platné pouze do jeho adekvátního
ukončení (pro lepší pochopení viz následující příklad), stejně jako platí závislost ukončo-
vání u všech ostatních značek.

PŘÍKLAD: Pravidla pro zavádění a ukončování platnosti značky FONT
(Poznámky umístěné u jednotlivých značek napsané menším písmem a kurzívou jsou pouhý-
mi poznámkami, na výsledné zobrazení tudíž nebudou mít vliv, i když syntaxi poznámek pro
větší přehlednost záměrně nemají – viz kapitolu 3.4.)

NechC je základní (implicitní) font nastaven na Times New Roman, velikost písma 2 a bar-
va písma černá.

Times New Roman, velikost 2, černá
<BR>
<FONT SIZE=”+1”> bude změněna velikost písma na 3, barva a font zůstává

Times New Roman, velikost 3, černá
<BR>
<FONT FACE=”Arial”> bude změněno písmo na Arial velikosti 3, barva zůstává

Arial, velikost 3, černá
<BR>

<FONT COLOR=”Green”> písmo bude mít barvu zelenou
Arial, velikost 3, zelená
<BR>
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</FONT> písmu bude vrácena černá barva
Arial, velikost 3, černá 
<BR>

</FONT> font bude změněn zpět na Times New Roman
Times New Roman, velikost 3, černá
<BR>

</FONT> velikost písma bude opět 2
Times New Roman, velikost 2, černá

IImmpplliicciittnníí  nnaassttaavveenníí  vveelliikkoossttii  ppííssmmaa
Značka <FONT>, o níž jsem psal v předchozí části, umí kromě zadání specifické velikosti pís-
ma také písmo relativně zvětšovat či zmenšovat. Provádí to vzhledem k velikosti písma, kte-
ré je nastaveno implicitně, v případě Internet Exploreru to je 2. Ovšem pokud používáte ji-
ný prohlížeč, může se stát, že se implicitně nastavená velikost může lišit – pak všechny veli-
kosti, které nastavíte značkou <FONT>, budou samozřejmě odlišné. Aby se tomuto prece-
dentu zabránilo, definuje HTML značku <BASEFONT>, která nastaví implicitní velikost
všech písem. Pokud tedy tuto velikost značka <FONT> změní, vrátí se ukončením platnosti
této změny značkou </FONT> velikost zpět na tu, kterou definovala značka <BASEFONT>.

Její syntaxe je následující:

<BASEFONT SIZE=”n”>
kde n je velikost písma od 1 do 7, tedy podobně jako u značky <FONT>. Na rozdíl od ní ne-
lze zadávat relativní velikost, což je logické, jinak by to nemělo smysl.

NNaaddppiissyy
HTML není samozřejmě skoupé ani k používání nadpisů, bez nichž by byl dlouhý text pou-
hou chaotickou směsicí slov. Jako nadpisy lze sice použít změny fontů, velikostí a barev, po-
psané v předchozí části, ovšem HTML má pro nadpisy vyhrazeny speciální tagy, jejichž po-
užití je podstatně jednodušší a praktičtější vzhledem k definici zarovnávání přímo v tagu
a automatickému odřádkování za koncem nadpisu. Výhodou je také vyšší přehlednost ve
zdrojovém kódu.
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Celkem máte k dispozici šest úrovní nadpisů, každý se svou specifickou značkou, v níž je pří-
mo definoána úroveň velikosti nadpisu. Tyto jednotlivé značky mají následující syntaxi:

<H1>, <H2>, ..., <H6>
přičemž tag <H1> zobrazí největší nadpis, jehož velikost se plynule zmenšuje až k <H6>. 

PŘÍKLAD: Přehledné velikosti všech nadpisů

Standardně je nadpis zarovnán doleva. Podobně jako u odstavců jej máte možnost díky pa-
rametru ALIGN zarovnat doprava a na střed, podobně jako u značek <P> nebo <DIV>, a to
i se stejnou syntaxí. Každý parametr ALIGN má vliv pouze na ten nadpis, v jehož tagu byl
umístěn, a jeho platnost jím také končí.

PŘÍKLAD: Zarovnání nadpisů

<H1 ALIGN=”LEFT”>
Nadpis zarovnaný doleva

</H1>
Text normálního odstavce, který je zarovnán standardně doleva,
parametr ALIGN na něj tedy nemá žádný vliv.
<H1 ALIGN=”RIGHT”>

Nadpis zarovnaný doprava
</H1>
Text normálního odstavce, který je zarovnán standardně doleva,
parametr ALIGN na něj tedy nemá žádný vliv.
<H1 ALIGN=”CENTER”>

Nadpis zarovnaný na střed.
</H1>
A opět text normálního odstavce, který je zarovnán standardně
doleva, parametr ALIGN na něj tedy nemá žádný vliv.
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Na vzhled nadpisu, tedy jeho font a barvu, má vliv jednak globální nastavení barev (viz dal-
ší kapitolu), jednak poslední nastavení tagu <FONT>. Bylo-li tedy touto značkou nastaveno
písmo Arial a barva červená, tak i nadpis bude zobrazen písmem Arial a červenou barvou.
Na nadpis samozřejmě nemá vliv nastavení velikosti fontu, ta je závislá přímo na použití kon-
krétní značky pro nadpis.

3.3. Barvy
Jistě znáte ten pocit, když se, zvyklí na barevný televizor, musíte dívat na černobílý obraz
starého přístroje. Připadáte si tak trochu jako ve starém filmu. Abyste si tak nepřipadali při
vytváření webových stránek, umožňuje HTML použití i barev. O základním využití – barvě
textu – jste si mohli přečíst v minulé kapitole, kde byla krátce vysvětlena i syntaxe zadávání
barev do zdrojového kódu. S barvami se však setkáte v HTML i jinde, než v textu, proto
v dalších částech vysvětlím stručně všeobecné použití barev, což usnadní pochopení dalších
kapitol.

ZZaaddáávváánníí  bbaarreevv
HTML definuje pro základní barvy (bílá, černá, modrá, červená atd.) přímé názvy odpoví-
dající anglickému ekvivalentu jména barvy, tedy bílá=White, černá=Black, modrá=Blue,
červená=Red apod. Tyto barvy se zadávají jako hodnota parametrů značek. Jak jste si jis-
tě všimli v předchozí kapitole, barva textu se zadává značkou

<FONT COLOR=”barva”>
kdy HTML nastaví danou barvu. Názvy barev se zadávají do uvozovek stejně jako všechny
hodnoty v HTML (viz kapitolu 3.1). Je nasnadě, že není sílou HTML pokrýt názvy všechny
možné barvy a jejich kombinace – pojmenováno jich tak zůstává pouze několik desítek.

KKaappiittoollaa  33::  TTeexxtt  aa  bbaarrvvyy

3355



K tomu, abyste mohli používat další barvy, potřebujete mít alespoň základní znalosti míchá-
ní barev a hexadecimální soustavy. Tyto barvy se definují jako šesticiferná hexadecimální
čísla, např. modrá vypadá takto

#0000FF
Jednotlivé složky barvy – červená, zelená a modrá (red, green, blue – RGB) se zadávají po-
mocí osmibitových čísel (8 bitů = 256 kombinací = dvojciferné hexadecimální číslo), tedy
v tomto konkrétním případě je červená reprezentovaná dvojicí 00, zelená také dvojicí 00
a nakonec modrá dvojicí FF. Je nasnadě, že změna poměru barev RGB změní i výslednou
barvu.

ZZáákkllaaddnníí  bbaarrvvyy  aa jjeejjiicchh  hheexxaaddeecciimmáállnníí  vvyyjjááddřřeenníí
Aqua tyrkysová #00FFFF
Black černá #000000
Blue modrá #0000FF
Fuchsia fialová #FF00FF
Gray šedá #808080
Green tmavě zelená #008000
Lime zelená #00FF00
Maroon tmavě červená #800000
Navy tmavě modrá #000080
Olive tmavě žlutá #808000
Purple tmavě fialová #800080
Red červená #FF0000
White bílá #FFFFFF
Yellow žlutá #FFFF00

Je potřeba mít na paměti, že hexadecimálně zadaná čísla barev musejí začínat znakem
# a navíc uzavřená v uvozovkách:

<FONT COLOR=”#CCFF00”>
Abyste nemuseli potřebné barvy míchat přímo v HTML podle oka, je dobré je vytvořit nej-
dříve v nějakém grafickém editoru, který umožňuje editovat barevnou paletu. Hodnoty ty-
to barvy tvořící si zapíšete a teprve pak umístíte do HTML. Pozor ovšem v hexadecimální
podobě, jak je uvedeno výše – na prvním místě červená, pak zelená a nakonec modrá. Upo-
zorňuji, že se musí jednat o barevný model RGB, nikoliv CMYK!

VVýýcchhoozzíí  nnaassttaavveenníí  bbaarreevv
Každý HTML dokument má svoje výchozí barevné nastavení – barva pozadí, implicitní bar-
va textu, barva odkazu na jinou stránku, barva odkazu již navštívené stránky apod. Všech-
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ny tyto implicitní barvy se nastavují na začátku zdrojového textu ve značce <BODY>, který
uvozuje tělo vlastního kódu, který bude prohlížeč zobrazovat (viz kapitolu 2).

Jednotlivé jeho parametry jsou následující:

BGCOLOR barva, která bude použita na pozadí, standardně bílá
TEXT implicitní barva textu, která se použije, nestanoví-li uživatel jinak, stan-

dardně černá
LINK barva odkazu, který jste ještě nenavštívili, standardní nastavení je modrá
VLINK barva již navštíveného odkazu, implicitní nastavení fialová
ALINK barva odkazu, na nějž jste právě kliknuli, standardně červená

POZNÁMKA: Uvedené implicitní hodnoty barev platí pro Internet Explorer, Netscape Navi-
gator má jinou např. barvu pozadí – světle šedou.

Pokud tedy použijete ve značce <BODY> všechny uvedené parametry, vypadá to např. takto:

<BODY BGCOLOR=”BLACK” TEXT=”WHITE” LINK=”YELLOW” VLINK=”GREEN”
ALINK=”RED”>
Tato značka nastaví následující barvy: barva pozadí černá, barva textu bílá, barva odkazu
nenavštívené stránky žlutá, barva odkazu navštívené stránky zelená a konečně barva odka-
zu, na nějž jste právě kliknuli, červená. Samozřejmě stejně jako u jiných značek není nutné,
abyste zadávali všechny parametry, použijte pouze ty, které chcete, aby se změnily – ostatní
barvy zůstanou stejné, původní.

POZNÁMKA: Je ovšem dobré pamatovat na to, že návštěvníci stránek jsou zvyklí na určitý
standard, tzn. vědí, že barva nenavštíveného odkazu je modrá apod., takže pokud barvami
moc zamícháte, uživatel bude zmatený a bude mu chvíli trvat, než se zorientuje, a je také
možné, že z vašich stránek odejde dříve, než přišel.

BBaarrvvaa  tteexxttuu
Barvě textu jsem se věnoval již v předchozí kapitole, takže udělám jen malou rekapitulaci
pro ty, co ji přeskočili, aC už pro to měli jakýkoliv důvod.

Barva textu se nastavuje značkou

<FONT>
jejímž prvotním úkolem je, jak již její název napovídá, nastavit písmo pro text. Kromě toho
také nastavuje písmu velikost a pro nás momentálně nejdůležitější parametr, barvu. Jméno
parametru, který toto provádí, je

COLOR
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a jeho hodnotou je název barvy v uvozovkách, přičemž syntaxe zadání barvy je plně v soula-
du s předchozí částí. Celá značka, která změní barvu textu např. na zelenou, pak vypadá
takto:

<FONT COLOR=”Green”>
a bude platit až do ukončení adekvátní značkou </FONT>.

3.4. Poznámky ve zdrojovém textu
Abyste se ve zdrojové textu vyznali, tj. aby tento text byl maximálně přehledný, je dobré po-
užívat komentáře (poznámky), co která část kódu zobrazí nebo udělá. V takto označeném
textu se pak i lépe vyhledává, což je důležité např. při ladění. A co je rovněž důležité, komen-
táře se nijak neprojeví na výsledném zobrazení v prohlížeči, vždy jsou součástí pouze zdro-
jového textu.

Aby prohlížeč poznal, co poznámka je a co není, musíte svoje komentáře ohraničit násle-
dujícími znaky:

<!–– text poznámky ––>
Poznámka může být libovolně dlouhá, žádná omezení co se délky týče, nejsou. Ovšem pova-
žuji za nutné zdůraznit, že se poznámka může vyskytovat i přes více řádků zdrojového kódu
– otevírací sekvence je tehdy pouze jedna, na začátku komentáře, a uzavírací také, na konci
komentáře. Neplatí tedy, že by se měla vyskytovat na začátku a konci každého řádku.

PŘÍKLAD: Víceřádkový komentář

<!–– první řádek textu poznámky
druhý řádek textu poznámky
třetí řádek textu poznámky
čtvrtý řádek textu poznámky ––>
Poznámky také mohou obsahovat libovolné značky HTML, aniž budou jakkoliv interpreto-
vány prohlížečem.

Internet Explorer navíc podporuje speciální značku

<COMMENT>
do něhož je také možno napsat poznámku:

<COMMENT>Toto je poznámka</COMMENT>
Z příkladu je patrné, že má vlastnosti, co se týče syntaxe, jako každá jiná značka HTML.

TTvvoorrbbaa  WWWWWW  ssttrráánneekk  pprroo  úúppllnnéé  zzaaččáátteeččnnííkkyy

3388



4. Obrázky
Dokážete si v současnosti představit webovou stránku bez jediného obrázku? Pokud se na
takovou stránku podívám, mám pocit, jako by mi někdo dal štětec a paletu barev a já místo
abych nakreslil obraz, hodil oboje do koše a počmáral celé plátno černou tužkou. Analogie
s HTML je nasnadě – máte k dispozici velké množství možností práce s obrázky a nevyužít
je by byla velká škoda. Stránka bez grafiky je frustrující a hůře se v ní orientuje, zvláště po-
kud je delší a špatně naformátovaná.

Na druhou stranu nelze s obrázky plýtvat. Jakákoliv zbytečná data prodlužují délku sta-
hování a obrázky, ač se dají v současné době podstatným způsobem redukovat díky kompre-
si JPEG, jsou stále oproti textu podstatně větší. Celá stránka včetně obrázků by neměla pře-
kročit 80 až 100 KB, jinak se stahování pořádně protáhne a pocítí to zejména majitelé tele-
fonního připojení na svých peněženkách. Pokud tedy budete umis<ovat na svoje stránky ob-
rázky, používejte co největší kompresi, neumis<ujte obrázky zbytečně velké a hlavně se vy-
varujte zbytečných a matoucích obrázků, a to nejen kvůli vyšší celkové velikosti stránky –
dbejte na grafickou vyváženost, střídmost a úpravu. Internet by totiž měl být přímočarý
a přehledný, ne plný všelijakých obrázků, které nemají pro uživatele význam.

A< tak či onak, obrázky mají na webových stránkách svoje pevné místo a ochudit je o ně
by byl prakticky hřích.

4.1. Umis	ujeme obrázky
Značka <IMG> pro umístění obrázku na stránky je po <BR> další nepárovou, která nemá
svoje ukončení. Všechny potřebné informace pro prohlížeč jsou totiž umístěny v hodnotách
jednotlivých parametrů včetně formátovacích znaků, popisků apod.

Základní syntaxe zní

<IMG SRC=„obrázek“>
a definuje soubor s obrázkem, který se má na stránku umístit. Jméno souboru je uvedeno
v hodnotě parametru SRC (source, určení) v uvozovkách. Pokud není u jména souboru uve-
dena cesta, jak relativní nebo absolutní, prohlížeč hledá obrázek v aktuálním adresáři, tedy
v tom, kde je umístěn dokument, který obrázek zobrazuje. Celkem lze použít čtyři způsoby
zadávání cesty:
<IMG SRC=”obr.gif”> obrázek je umístěn v aktuálním adresáři
<IMG SRC=”../obr.gif”> relativní zadání lokální cesty, obrázek umístěn

v nadřazeném adresáři
<IMG SRC=“c:/gifs/obr.gif„> absolutní zadání lokální cesty, kdy je obrázek na

místním pevném disku v určeném adresáři
<IMG SRC=”http://www.stranka.cz”> cesta k obrázku je zadána s celou URL,

kde se obrázek nachází, tzn. lze zobrazit jakýkoliv
obrázek na jakémkoliv serveru na celém světě,
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ovšem za předpokladu, že znáte danou cestu k ně-
mu (tato alternativa se příliš často nepoužívá, ne-
bo< je nutné se serverem navázat spojení, čímž do-
chází ke zbytečnému zdržení – lepší je obrázek
stáhnout a umístit lokálně)

Nejčastěji používané grafické souboru jsou typu JPG a GIF, které zároveň nabízejí nejvyš-
ší kompresi a tedy i úsporu místa. Oba však mají také své nevýhody:

Formát JPG používá ztrátovou kompresi (jmenuje se JPEG, odtud také název formátu),
která odstraňuje z obrázku grafické informace tak, aby to lidské oko co nejméně postřehlo.
Čím je tato komprese vyšší, tím více informací se z obrázku ztratí a obrázek se stává rastro-
vitějším (pokud nevíte, co je to rastr, podívejte se pod lupou na obrázky v novinách, tam je
to nejvíce patrné). Výhodou na druhou stranu je zmenšení velikosti obrázku až na několik
procent původní velikosti (ovšem záleží na předloze) a možnost použití celé palety barev
RGB, tedy až 16,7 miliónu barev (24 bitů, každou barvu – červenou, zelenou a modrou – za-
stupuje jeden bajt, tedy 8 bitů).

Naproti tomu formát GIF nepoužívá ztrátovou kompresi, a přesto v některých případech
umožňuje kompresi vyšší než formát FPG. Ovšem GIF neumožňuje použít celou paletu
RGB, ale pouze 256 barev (8 bitů). Ale oproti JPG nabízí tzv. průhlednost, kdy jedna barva
je definována jako transparentní. Ta při načtení do prohlížeče není zobrazena a je nahraze-
na barvou pozadí, tedy chová se jako průhledná.

Oba formáty jsou používané přibližně stejně často, a sice tam, kde se více hodí. Potřebu-
jete-li celou barevnou paletu, například u fotografií, použijte JPG. Potřebujete-li naopak ob-
rázek s průhledným pozadím, sáhněte po GIFu. Formát GIF se také hodí zejména pro růz-
ná tlačítka akcí a jiné grafické prvky.

PŘÍKLAD: Umístění obrázku do HTML dokumentu

<BODY>
<P>Na dalším řádku je umístěn obrázek.</P>
<IMG SRC=”obrazek.gif”>

</BODY>
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4.2. Zarovnání obrázku a textu
Obrázky lze také s omezenými možnostmi zarovnávat vzhledem k okolnímu textu, který ob-
rázek obtéká. Jelikož HTML nepodporuje takové možnosti formátování jako standardní
textový editor, neočekávejte žádné zázraky. Jedná se pouze o základní zarovnání, které je do-
saženo následujícím parametrem ALIGN (stejný parametr jako u zarovnání odstavců) znač-
ky <IMG>:

<IMG SRC=”obrazek.gif” ALIGN=”zpusob zarovnani”>
Jednotlivé hodnoty zarovnání pak jsou následující:

left Obrázek je umístěn zcela vlevo a je obtékán textem z pravé strany. Jakmi-
le je dosaženo spodního okraje obrázku, pokračuje text zleva doprava na ce-
lou šíři okna prohlížeče.

right Obrázek je umístěn zcela vpravo a je obtékán textem z levé strany. Jakmi-
le je dosaženo spodního okraje obrázku, pokračuje text zleva doprava na ce-
lou šíři okna prohlížeče.

texttop Zarovná horní okraj obrázku s nejvyšším písmenem v řádku, u něhož je
umístěn.

top Zarovná horní okraj obrázku s nejvyšším prvkem (většinou písmenem –
tehdy je zarovnání stejné jako u předchozí hodnoty texttop) v řádku,
u něhož je umístěn.

middle Zarovná linku, na níž je posazen text, na střed daného obrázku.
absmiddle Zarovná prostředek daného řádku na střed obrázku.
bottom Zarovná spodní okraj obrázku s linkou, na níž je posazen text.
absbottom Zarovná spodní okraj obrázku s nejspodnějším písmenem v textu, tedy pís-

mena, která jsou posazena pod linkou (např. j, p, y).

Standardně je v prohlížeči navoleno zarovnání bottom, tedy spodní okraj obrázku s daným
řádkem, dále pak text pokračuje pod obrázkem normálně. Většinou se používá zarovnání
left nebo right, aby text obrázky hezky obtékal.

PŘÍKLAD: Zarovnání obrázku doleva

<BODY>
<P><IMG SRC=”obrazek.gif” ALIGN=”left”>

Toto je obrázek zarovnán doleva a text jej obtéká zprava po
celé jeho výšce. Je potřeba jej umístit tam, kde bude začí-
nat obtékání, většinou tedy k začátku odstavce. Jakmile
text dosáhne spodního okraje obrázku, pokračuje dále od le-
vého okraje okna.

</P>
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<P>Toto je také obrázek zarovnán doleva a text jej obtéká 
zprava po celé jeho výšce.
<IMG SRC=“obrazek.gif„ ALIGN=“left„>
Text začne obrázek obtékat po umístění značky IMG do 
zdrojového textu, což v praxi vypadá takto.

</P>
</BODY>

Podobně pracuje prohlížeč s textem, pokud je obrázek zarovnán doprava.

PŘÍKLAD: Zarovnání obrázku doprava

<BODY>
<P><IMG SRC=”obrazek.gif” ALIGN=”right”>

Toto je obrázek zarovnán doprava a text jej obtéká zleva po
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celé jeho výšce. Je potřeba jej umístit tam, kde bude začí-
nat obtékání, většinou tedy k začátku odstavce. Jakmile
text dosáhne spodního okraje obrázku, pokračuje pod obráz-
kem až k pravému okraji okna.

</P>
<P>Toto je také obrázek zarovnán doprava a text jej obtéká

zleva po celé jeho výšce.
<IMG SRC=”obrazek.gif” ALIGN=”right”>
Text začne obrázek obtékat po umístění značky IMG do zdro-
jového textu, což v praxi vypadá takto.

</P>
</BODY>
A takto vypadají další zarovnání, na střed, na spodek a vršek obrázku.
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Hodnoty parametru ALIGN však nelze nastavit tak, aby byl obrázek umístěn uprostřed
a text jej obtékal z obou stran, což někdy trošku vadí. Lze ovšem vycentrovat obrázek bez
obtékajícího textu, a sice značkou <CENTER>, která, jak jsem naznačil ve třetí kapitole, má
vliv na všechno, co je uvnitř ní umístěno, tedy i obrázky. Nesmíte ovšem použít parametr
ALIGN, který by formátování nastavené značkou <CENTER> zrušil!

PŘÍKLAD: Vystředění obrázku

<CENTER>
<P>Značka CENTER má vliv jak na text, tak na obrázek</P>
<IMG SRC=”obrazek.gif”>

<CENTER>

Pokud nepoužijete žádného zarovnávacího parametru, je obrázek vložen do textu přesně
tam, kde jej umístíte ve zdrojovém kódu. Ovšem zarovnání je implicitně nastaveno na bot-
tom, text tedy bude zarovnán na spodek obrázku.

PŘÍKLAD: Implicitní zarovnání textu a obrázku

<BODY>
Tohle je obyčejný text, do něhož je
<IMG SRC=“obrazek.gif„>
vložen obrázek. Text se zarovná ke spodnímu okraji tohoto 
obrázku a dál bude pokračovat pod ním.

</BODY>
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Jediný způsob, jak nastavit obtékání obrázku textem podél celé jeho výšky, je tedy nastavit
mu zarovnání doleva či doprava, jinak bude text vždy srovnán se spodním okrajem. Jedno
z řešení, jak toto obejít, je použití tabulek (viz kapitolu 7).

4.3. Velikost obrázků
HTML umožňuje zadávat jako další parametry značky <IMG> také velikost obrázku. Pokud
ji nezadáte, zobrazí se obrázek normálně, budou tedy dodrženy jeho rozměry. Pokud má
např. obrázek výšku 100 bodů a šířku 50 bodů, pak se tak i zobrazí na obrazovce. Někdy je
potřeba zobrazit obrázek větší nebo menší, než je jeho skutečná velikost. Pokud tedy nasta-
víte rozměry jiné, než je pravá velikost obrázků, prohlížeč je adekvátně zvětší nebo zmenší
do vámi určené velikosti. V obou případech však bude obrázek zkreslen – při zmenšování bu-
dou některé části vypuštěny, při zvětšení naopak znásobeny. Nastavíte-li tedy velikost dva-
krát větší než je 100 %, pak každý bod obrázku obsadí čtyři body obrazové (dva na výšku
a dva na šířku), obrázek tedy bude čtyřikrát větší. A naopak, zadáte-li velikost dvakrát men-
ší, bude vypuštěn každý druhý bod horizontálně a každý druhý vod vertikálně, což obrázek
čtyřikrát zmenší. Tohle jsou ovšem ideální případy, kdy je vámi nastavená velikost celým ná-
sobkem nebo podílem skutečné, a obrázek tedy bude ještě vypadat dobře. Pokud je tento po-
díl nebo násobek zlomkový, pak už dochází k roztažení nebo naopak vypuštění např. každé-
ho třetího nebo pátého bodu a obrázek už je zkreslen nepravidelně a výsledné zobrazení již
nevypadá dobře.

PŘÍKLAD: Různě zvětšené nebo zmenšené obrázky
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Pro nastavení velikosti obrázku jsou definovány tyto parametry značky <IMG>:

WIDTH=”šířka v bodech”
HEIGHT=”výška v bodech”
PŘÍKLAD:

<IMG SRC=”obrazek.gif” WIDTH=”50” HEIGHT=”100”>
zobrazí obrázek o velikosti 50 x 100 (šířka x výška) bodů bez ohledu na to, jaké skutečné roz-
lišení má. Pokud tedy bude větší, bude zmenšen do odpovídající velikosti a naopak.

Lze také zadat pouze jeden parametr, výšku nebo šířku. Pokud takto učiníte, bude zbýva-
jící rozměr obrázku dopočítán podle následujícího příkladu.

PŘÍKLAD: Dopočítaání druhého rozměru obrázku o velikosti 75 x 100 bodů

<IMG SRC=”obrazek.gif” WIDTH=”50”
Šířka obrázku byla zmenšena o jednu třetinu, ze 75 bodů na 50, zlomek zmenšení je proto
2/3. Adekvátně se tedy musí zmenšit i výška, také v poměru 2/3, výsledná výška tak bude po
zaokrouhlení 67 bodů. Obrázek tedy bude mít na obrazovce 50 x 67 bodů. Je proto výhodněj-
ší zadávat pouze jeden parametr, je jedno, zda výšku nebo šířku, prohlížeč totiž dopočítá ten
druhý v tom správném poměru. Pokud zadáte oba a neznáte přesné rozměry obrázku, může
dojít ke změně poměru stran.

TIP: Vytvářejte vždy obrázky v takovém rozlišení, v jakém je chcete publikovat na Interne-
tu. Pokud totiž vytvoříte obrázek větší a budete jej parametry WIDTH a HEIGHT zmenšovat,
obrázek nejenže ztratí kvalitu, ale budete načítat zbytečně mnoho dat – obrázek v menší ve-
likosti by totiž mohl mít daleko menší velikost! A pokud jej budete zvětšovat, dochází k ne
zrovna hezky vypadajícímu zkreslení, kdy jeden bod obrázku je roztažen přes více obra-
zovkových. Na druhou stranu, pokud zkreslení zrovna nevadí (zejména při zvětšení celým
násobkem, např. 2x, 3x, popř. i 1,5x), je tak možno ušetřit na velikosti dat tekoucích
Internetem, což už je docela pádný důvod sáhnout i k částečnému znehodnocení obrázku.

Proč se však tak obsáhle rozepisuji o těchto parametrech, když od výše popsaného užívání
spíše zrazuji, než abych jej doporučoval? Výšku a šířku ve značce <IMG> byste totiž měli za-
dávat i tehdy, když velikost obrázku měnit nechcete, tedy zadat přesné rozměry obrázku,
i když si je prohlížeč zjistí, jakmile obrázek začne načítat a zobrazovat. Podívejte se na
obrázek na následující stránce.

Oba jsou to rámečky obrázků těsně před načtením do prohlížeče a oba jsou totožné, při-
čemž u druhého byla zadána parametry WIDTH a HEIGHT přesná, 100% velikost. Prohlížeč
tak může zobrazit správně velký rámeček ještě dřív, než do něj bude vůbec načítat samotný
obrázek. Prohlížeč totiž nejdříve načte vlastní HTML kód a následně teprve načítá prvky,
které jsou v něm obsaženy. Pokud tedy zdrojový text definuje obrázky bez jejich velikosti,
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prohlížeč neví, kolik místa jim má vyhradit, a použije pouze malý čtvereček, přičemž teprve
až se začne obrázek načítat, zobrazí jeho správnou velikost a celou stránku přeskládá. Tak-
že než se celá načte, bude vám před očima poskakovat jako dítě přes švihadlo. Pokud ale de-
finujete u všech obrázků rozměry, stránka se naformátuje správně již při načtení ještě před
tím, než se začnou stahovat obrázky, takže prohlížeč již jen defacto bude plnit vyhrazená
místa obrázky.

4.4. Další nastavení obrázků
Kromě již uvedených lze rozšířit možnosti práce s obrázky o další čtyři parametry, které
vám nyní již jen ve stručnosti představím.

PPooppiisseekk  oobbrráázzkkuu
HTML umožňuje přiřadit každému obrázku jeden jakýkoliv popisek, který je využit v násle-
dujících případech:

zobrazí se nad obrázkem ve formě bublinky, kdykoliv nad něj najedete kurzorem myši
ukáže se v rámečku vyhrazeném pro načítání během stahování obrázku, které někdy tr-
vá opravdu dlouho (nemusíte pak čekat, až se načte celý, stačí se orientovat podle těch-
to popisků)
zobrazí se na místě obrázků, pokud vypnete zobrazování obrázků kvůli rychlejšímu zob-
razování

Tento parametr má syntaxi

ALT=”Popisek obrázku”
a jeho využití v praxi vypadá takto:

<IMG SRC=”obrazek.gif” ALT=”Tohle je popisek obrázku”>
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Na následujícím obrázku vidíte první dvě výše popsané možnosti zobrazení popisku. První,
kdy ještě obrázek není načten do prohlížeče, a druhou, kdy je kurzor myši umístěn nad již
zobrazeným obrázkem.

DOPORUČENÍ: Tyto popisky používejte vždy, protože předem nevíte, jak dlouho se u případ-
ného uživatele bude stránka s obrázky načítat nebo zda nemá vypnuto zobrazování grafi-
ky! Popisky na takových stránkách rozhodně usnadňují orientaci.

RRáámmeeččeekk  ookkoolloo  oobbrráázzkkuu
Obrázek také může mít volitelně okolo sebe rámeček různé velikosti, což se hodí zejména
tehdy, nemá-li okraj vlastní a tento okraj by přispěl k přehlednosti celého dokumentu (např.
je bílé jak pozadí obrázku, tak pozadí stránky, a tudíž není patrné, kde se nachází obrázek
a kde ohraničení obrázku).

Rámeček se definuje parametrem

BORDER=”n”
kde n je šířka rámečku v obrazových bodech. Barva tohoto rámečku je vždy černá, výjimku
tvoří případ, kdy je obrázek zároveň odkazem (viz následující kapitola), tehdy je barva rá-
mečku modrá (či má barvu odkazu definovanou ve značce <BODY>) a zároveň je velikost rá-
mečku dva body. Pokud neuvede parametr BORDER, nebude rámeček zobrazen; to se stane
i tehdy, nastavíte-li hodnotu BORDER=”0” – implicitní nastavení.

VVoollnnéé  ookkrraajjee  ookkoolloo  oobbrráázzkkuu
Určitě jste si již všimli, že pokud text obtéká obrázek, je na něj vždy těsně nalepen – mezi
ním a obrázkem tedy není žádná mezera, což nepůsobí zrovna esteticky. Abyste tomuto mo-
hli zabránit, definuje HTML dva parametry pro značku <IMG>, které nastavují volný prostor
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mezi obrázkem a dalšími prvky, které se okolo nich vyskytují, v našem případě textem.

HSPACE=”n” nastaví velikost volného prostoru v bodech na levé a pravé straně
VSPACE=”n” nastaví velikost volného prostoru v bodech nad a pod obrázkem

PŘÍKLAD: Různé nastavení volného prostoru okolo obrázku

<BODY>
<P><IMG SRC=”obrazek.gif” ALIGN=”left”>

Tento obrázek nemá okolo sebe definován žádný prostor. Text  
jej tedy bezprostředně obtéká jak ze stran, tak i zespodu   
a z vrchu.

</P>
<P><IMG SRC=”obrazek.gif” ALIGN=”left” HSPACE=”10”>

Tento obrázek má nastaven volný prostor ze stran o velikos-
ti 10 bodů, což odsadilo nejen text po straně, ale i obrázek
samotný od okraje.

</P>
<P><IMG SRC=”obrazek.gif” ALIGN=”left” HSPACE=”30” VSPACE=”30”>

Tento obrázek má nastaven okolo sebe volný prostor 
o velikosti 30 bodů, což odsadilo obrázek nejen do strany,
ale i posunulo dolů, zároveň jej text obtéká v patřičné
vzdálenosti.

</P>
</BODY>
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4.5. Obrázky na pozadí stránky
Problematiky obrázků se týká i jejich poslední využití – přímo na pozadí vlastní stránky. Jis-
tě jste již takovou stránku viděli, představit si ji tedy nebude problém. Jaký bude tedy ob-
rázek použit, se definuje přímo ve značce <BODY> parametrem

BACKGROUND=”pozadi”
kde pozadi je patřičný soubor s obrázkem včetně cesty, přičemž cesta může být jak relativ-
ní, tak absolutní, dokonce lze použít i obrázek z jiného serveru (podobně jako u značky
<IMG>), tehdy je zapotřebí definovat přesnou internetovou adresu (např. http://www.obraz-
ky.cz/pozadi.gif).

Jak je tedy patrné, pokud obrázek přesahuje pravý nebo dolní okraj, je patřičně ořezán.
Zajímavý je také efekt při rolování stránky, kdy obrázek na pozadí „stojí“, zatímco obsah

stránky roluje přesně podle pokynů uživatele (tedy podle toho, jak táhne myší nebo používá
kurzorových kláves). Standardně totiž obrázek na pozadí roluje společně obsahem stránky.
Tohoto ukotvení obrázku se dosahuje parametrem

BGPROPERTIES=”FIXED”
POZNÁMKA: Tento parametr nepodporují straší verze Netscape Navigatoru.

A na závěr kapitoly již jen několik rad pro efektivní využití bitmapových pozadí stránky:

Vybírejte co nejmenší obrázky, které zbytečně nebudou prodlužovat dobu stahování
a zabírat mnoho místa v paměti. Velké obrázky na pozadí výrazně zpomalí práci s prohlí-
žečem, zejména pak rolování dokumentem.
Obrázek na pozadí by měl být co nejméně kontrastní a neměl by rušit text v popředí.
Ideální jsou obrázky v šedé paletě.
Protože prohlížeč skládá obrázky vedle sebe a jakmile dojde na konce řádku, pokraču-
je opět zleva na dalším, je dobré používat bezešvé obrázky, které na sebe navazují jak
svisle, tak vodorovně – takové je třeba dláždění chodníku apod. Pozadí pak bude vypa-
dat jako jednolitá plocha.
Nejvyužívanější rozlišení obrazovky je dnes 800 x 600 a 1024 x 768, proto je dobré si
vždy stránku s obrázkem na pozadí prohlédnout v těchto rozlišeních, zda je umístění
a vyskládání obrázku vyhovující.
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5. Seznamy
Nákupní lístek. Výherní listina. Výčet komponent počítače. To všechno jsou svým způsobem
seznamy, jejichž využití na webových stránkách je nasnadě. Jak už jsem naznačil, už jen ta-
kový seznam hardwarových komponent počítače, výčet vlastností programu apod.

Pokud byste chtěli tvořit tyto seznamy pomocí vám zatím známých HTML značek, které
znáte z třetí kapitoly, se zlou byste se potázali. Tyto značky neznají nic jako odsazení, vnoře-
ní podseznamů, číslování aj. Pro tyto účely jsou tedy v HTML vyhrazeny speciální značky,
jejichž použití je opravdu velmi jednoduché, a vytvoření následujícího seznamu nebude žád-
ný problém:

Počítač pro domácí využití:
hardwarové komponenty:

procesor Intel Celeron 333 Mhz
pevný disk 2.1 GB
pamě" 32 MB SDRAM
mechanika CD–ROM

monitor 15’’
klávesnice myš
softwarové vybavení:

1. Windows 98
2. Office 2000
3. antivirový program AVG

5.1. Netříděný seznam
Netříděný seznam je jakýkoliv výčet, jehož položky nejsou závislé na pořadí, v němž jsou
uvedeny. Je tedy jedno, uvedu-li položku A před položkou B a naopak. Tento seznam:

Musím koupit:
brambory
cibuli
česnek
gulášovou polévku v sáčku

má stejný význam jako seznam

Musím koupit:
gulášovou polévku v sáčku
cibuli
brambory
česnek
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Je totiž úplně jedno, zda nakoupíte nejdříve polévku, pak brambory, nakonec česnek či cibu-
li, nebo provedete nákup v úplně jiném pořadí. Vždy bude jediným výsledkem úspěšný ná-
kup a plná taška jídla (obrazně řečeno).

Pro nečíslovaný, tedy netříděný seznam má HTML k dispozici značku

<UL>
Tato značka pouze uvozuje seznam a říká prohlížeči: pozor, tady bude začínat netříděný se-
znam. Ukončen je samozřejmě adekvátním </UL>.

Jednotlivé položky jsou pak označeny značkou

<LI>
přičemž značka <LI> nemá svůj ukončovací protějšek. Všechno, až do následující značky
<LI> nebo ukončení seznamu </UL>, je považováno za jeden řádek seznamu. Takže před-
chozí příklad s nákupním lístkem by vypadal takto:

Musím koupit
<UL>

<LI>gulášovou polévku v sáčku
<LI>cibuli
<LI>brambory
<LI>česnek

</UL>
Další text je automaticky o řádek níže.

Je nutné podotknout, a je to dokonce patrné z předchozího obrázku, že jakmile narazí prohlí-
žeč na značku <UL>, automaticky odskočí na další řádek a navíc jeden řádek vynechá. Po-
dobně to funguje v případě, že narazí na ukončovací značku seznamu </UL>, i tehdy odsko-
čí o jeden řádek. To je výhodou pro lepší přehlednost výsledného zobrazení HTML, ovšem
někdy to může být na překážku, ale nějak se s tím už musíte srovnat.
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VVíícceeúúrroovvňňoovvéé  sseezznnaammyy
Seznam nemusí být pouze jednoúrovňový jako nákupní lístek v minulé části, kdy obsahuje
pouze jednu úroveň, a sice položky určené k nákupu. Stejně jako v praxi, tak i v HTML je
možné vytvořit tzv. víceúrovňové seznamy, kdy jednotlivé položky mají další podpoložky a ty
pak další podpoložky atd. S těmito seznamy se setkáváte i v běžném životě:

Lidské tělo tvoří:
hlava

ústa
zuby
jazyk
dásně

nos
oči

tělo
hrudník
břicho
záda

končetiny
ruce
nohy

V tomto seznamu bylo použito zanoření až do třetí úrovně, a stejně jako v reálném životě ne-
jsme počtem těchto úrovní omezeni, neomezuje nás ani HTML. Jak je vidět, jsou jednotlivé
úrovně pro přehlednost odsazeny tak, aby netvořily jednolitý seznam, v němž by nikdo ne-
poznal, co patří k čemu apod. Stejně odsazuje tyto úrovně i HTML:

Lidské tělo tvoří:
<UL><LI>hlava

<UL><LI>ústa
<UL><LI>zuby

<LI>jazyk
<LI>dásně

</UL>
<LI>nos
<LI>oči

</UL>
<LI>tělo
<UL><LI>hrudník

<LI>břicho
<LI>záda

</UL>
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<LI>končetiny
<UL><LI>ruce

<LI>nohy
</UL>

</UL>
Na první pohled je patrné, že prohlížeč jednotlivé úrovně odsazuje o kousek doprava a na-
víc jim přiřazuje jiné odrážky – nejdříve puntík, pak prázdné kolečko, následuje čtvereček.
Pro další úrovně již zvláštní znaky nejsou, ty jsou zobrazovány stále pomocí čtverečků.

5.2. Tříděný seznam
Jiný případ nastává, pokud u položek seznamu záleží na jejich pořadí, nelze je tedy libovol-
ně zaměňovat. Názorným příkladem může být třeba pracovní postup, konkrétně kuchařka:

Jak upéci bábovku:
1. Rozšlehejte tři vejce společně se třemi lžícemi mouky a cukru
2. Přidejte mléko a prášek do pečiva
3. Vymastěte nádobu tukem a těsto do ní opatrně nalijte
4. Zapněte troubu a nechejte ji vyhřát na 200 stupňů
5. Pečte půl hodiny
6. Podávejte bábovku hostům

Z příkladu je jasné, že nemůžete podávat bábovku hostům, pokud jste ji neupekli, nebo pé-
ci bábovku, když nemáte těsto. Je třeba přesně dodržet pořadí kroků v seznamu.

Takovýto seznam můžete vytvořit i v HTML, a sice poměrně jednoduše. Stačí když zamě-
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níte značku <UL> (netříděný seznam) za značku

<OL>
jak to ukazuje upravený netříděný seznam (nákupní lístek) z předchozí kapitoly:

Musím koupit
<OL>

<LI>gulášovou polévku v sáčku
<LI>cibuli
<LI>brambory
<LI>česnek

</OL>
Další text je o automaticky o řádek níže.

Jednotlivé položky seznamu jsou označeny čísly tak jako v našem případě kuchařky. Díky to-
mu je výčet přehledný a srozumitelný.

POZNÁMKA: I v případě tříděného seznamu prohlížeč odděluje položky seznamu jak shora,
tak zespodu prázdným řádkem a opět s tím nic nenaděláte.

V případě naší kuchařky by to pak vypadalo takto:

Jak upéci bábovku:
<OL>

<LI>Rozšlehejte tři vejce společně se třemi lžícemi mouky
a cukru
<LI>Přidejte mléko a prášek do pečiva
<LI>Vymastěte nádobu tukem a těsto do ní opatrně nalijte
<LI>Zapněte troubu a nechejte ji vyhřát na 200 stupňů
<LI>Pečte půl hodiny
<LI>Podávejte bábovku hostům

</OL>
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Ne vždy však chcete zobrazit jednotlivé položky seznamu očíslované pomocí číslic, zejména,
pokud používáte zanořené podseznamy (viz předchozí část). Tehdy se hodí i označování po-
mocí písmen (A, B, C, ...) nebo pomocí římských číslic. Pro tento případ má HTML vyhra-
zen parametr TYPE, jehož syntaxe je následující:

TYPE=n
kde n je parametr určují typ číslovaných odrážek:

TYPE=a odrážky budou ve tvaru a, b, c, ...
TYPE=A A, B, C, ...
TYPE=i i, ii, iii, iv, v, ... (malé římské číslice)
TYPE=I I, II, III, IV, V, ... (velké římské číslice)
TYPE=1 klasické číslování 1, 2, 3, ...

5.3. Seznam definicí
Posledním typem seznamu je tzv. definiční výčet, který se používá zejména při vysvětlování
jednotlivých pojmů. Pro vaši lepší představivost uvedu příklad:

Pojem 1
definice nebo vysvětlení pojmu 1

Pojem 2
definice nebo vysvětlení pojmu 2

Pojem 3
definice nebo vysvětlení pojmu 3

Jistě uznáte, že s předchozími značkami <OL> a <UL> bychom těžko dosáhli efektivního vý-
sledku, protože tyto značky automaticky předsazují před jednotlivé prvky seznamu odrážky,
aA už číslice, puntíky nebo písmena. Pro tento případ můžete využít užitečné značky

<DL>
jejíž použití je prakticky stejné jako u tříděného a netříděného seznamu, jen se liší značka-
mi pro definování pojmu a jeho vysvětlení. Náš předchozí příklad by tedy v HTML vypadal
následovně:

<DL>
<DT>Pojem 1

<DD>definice nebo vysvětlení pojmu 1
<DT>Pojem 2

<DD>definice nebo vysvětlení pojmu 2
<DT>Pojem 3
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<DD>definice nebo vysvětlení pojmu 2
</DL>

Je samozřejmě možné u všech typů seznamu pro zlepšení přehlednosti nebo zdůraznění po-
užívat veškeré formátovací textové značky jako <FONT>, <B>, <I> a <U>. Předchozí příklad
může vypadat i takto:

<DL>
<DT><B>Pojem 1</B>

<DD><I>definice nebo vysvětlení pojmu 1</I>
<DT><B>Pojem 2</B>

<DD><I>definice nebo vysvětlení pojmu 2</I>
<DT><B>Pojem 3</B>

<DD><I>definice nebo vysvětlení pojmu 3</I>
</DL>
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66..  OOddkkaazzyy
Umístit veškeré informace na jediné stránce bude mít v případě jejich velkého množství dva
špatné důsledky: jednak bude HTML dokument velice dlouhý, uživateli může dojít trpěli-
vost dříve, než odroluje nakonec, stránka bude chaotická, nepřehledná. Jak by se vám asi lí-
bilo, kdybyste četli pětisetstránkovou knihu bez jediné kapitoly či nadpisu? Předpokládám,
že moc ne. Proto máte v HTML možnost vaše stránky, na nichž svoje data a informace pub-
likujete, rozdělit podobně jako knihu na části a kapitoly tak, že vytvoříte více nezávislých do-
kumentů a mezi sebou je svážete a propojíte.

Vezměte si například takový obsah knihy: pokud hledáte konkrétní kapitolu, podíváte se
do něj a nalistujete si patřičnou stránku, kde kapitola začíná. Něco podobného, a dokonce
efektivnějšího, lze vytvořit i v HTML. Můžete si vytvořit hlavní stránku, kde bude seznam
všech informací rozdělených podle témat či příbuznosti, a ke každé položce tohoto seznamu
vytvoříte samostatnou stránku, která se ho bude týkat. Tento seznam, nebo chcete-li obsah,
propojíte odkazy s příslušnými dokumenty tak, že se při kliknutí na daný odkaz reprezento-
vaný položkou v seznamu patřičný dokument zobrazí. Lze vytvořit i zpětnou vazbu, tedy po
dočtení nebo prohlédnutí otevřené stránky se kliknutím na odkaz uvedený na této stránce
vrátíte zpět do seznamu. Dokonce lze umístit na tutéž stránku seznam příbuzných témat,
které s problematikou na této stránce prezentovanou souvisí, opět pomocí odkazů. Obecně
lze vytvořit odkaz na jakýkoliv HTML dokument na celém Internetu, nemusí se tedy jednat
o lokální, vámi vytvořené stránky.

Možnosti odkazů jsou obecně velice rozsáhlé, lze se dokonce odkazovat i na část téhož do-
kumentu, kdy na začátku stránky vytvoříte jakýsi obsah stránky, kde jednotlivé položky jsou
tvořeny odkazy na další části dokumentu, kam stránka po kliknutí myší na daný odkaz odro-
luje.

6.1. Základy práce s odkazy
Dejme tomu, že chcete vytvořit podobnou HTML prezentaci, jako jsem popisoval v úvodu
této kapitoly: Vytvořím úvodní stránku, která bude jakýmsi sjednocujícím obsahem témat,
která budou rozvedena v dalších jednotlivých stránkách. Pro jednoduchost se všechny tyto
stránky včetně té obsahové budou nacházet v jediném adresáři, takže k nim nebudu muset
uvádět žádnou cestu.

Jedná se tedy o imaginární společnost s jednoduchým názvem Firma, která na svých
stránkách nabízí tyto informace a služby:

1. Informace o společnosti
2. Produktové portfolio
3. Ceník
4. Seznam prodejen
5. Kontakty
6. Napište nám
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Kromě poslední položky budou všechno odkazy na stránky věnující se dané oblasti informa-
cí. Napište nám bude také odkaz, který však místo aby zobrazil v prohlížeči patřičnou strán-
ku, spustí e–mailového klienta, jemuž předá předem nadefinovanou adresu, takže lze hned
psát dopis adresovaný společnosti Firma.

V následujících částech postupně tento příklad převedu do praxe, tedy do zdrojového tex-
tu HTML. Ale pěkně popořádku.

NNeejjddřříívvee  nnuuttnnáá  tteeoorriiee
Aby se daný prvek v HTML stal odkazem, je nutné jej uzavřít do párové značky

<A HREF></A>
kde <A> je vlastní značka a HREF parametr definující stránku, která se má po kliknutí na
tento odkaz zobrazit v prohlížeči. Hodnota parametru HREF může být i jakýkoliv binární
soubor (videoklip, ZIP archív, aj.) nebo URL (adresa Internetu), zatím však bude odkaz
směřovat pro jednoduchost pouze na konkrétní stránku, tedy HTML soubor.

Tento soubor se definuje jako hodnota parametru HREF, celý příkaz tedy vypadá takto:

<A HREF=„stranka.html“>
To, co bude na stránce vidět jako odkaz (text, obrázek), je uzavřeno mezi touto značkou.
Pokud tedy chcete, aby se odkazem stal text Toto je odkaz na další stránku, vložte do
zdrojového textu řádek

<A HREF=„stranka.html“>Toto je odkaz na další stránku</A>

Tento text bude v prohlížeči podtržen a zobrazen modře (nebo barvou, která je definovaná
na začátku sekce BODY, viz kapitolu 3.3). Když na tento text kliknete kurzorem myši, načte
prohlížeč do aktuálního okna (nebo toho, které definujete – o tom později) soubor stran-
ka.html, pokud se nachází v aktuálním adresáři (což předpokládám – pokud se nachází jin-
de, je třeba zadat přesnou cestu).

POZNÁMKA: Pokud by se nevyskytoval žádný text mezi značkami <A> a </A>, jednalo by
se o slepý odkaz, který by sice existoval, ale nic by se v prohlížeči nezobrazilo a nebylo by
tedy na nic kliknout.

Odkaz také může být pouze součástí věty, nejen věta celá. Lze tak vytvořit i několik odka-
zů v jednom odstavci:
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V textu může být i více <A HREF=”stranka.html”>odkazů</A>. 
Toto je <A HREF=”stranka.html”>první</A> odkaz, toto pak 
<A HREF=”stranka.html”>druhý</A> a nakonec 
i <A HREF=”stranka.html”>třetí</A>.

To co prohlížeč zobrazí jako odkaz, může být i obrázek nebo kombinace textu a obrázku. Po-
kud tedy chcete, aby se odkazem stal obrázek, zkuste napsat do zdrojového kódu

<A HREF=”stranka.html”>
<IMG SRC=”obrazek.gif”>

</A>

Daný obrázek (obrazek.gif) se v prohlížeči zobrazí s modrým rámečkem o velikosti dvou bo-
dů, pokud to nezakážete:

<A HREF=”stranka.html”>
<IMG SRC=”obrazek.gif” BORDER=”0”>

</A>
Samozřejmě orámování může mít libovolnou velikost, viz kapitolu 4.4.

Z předchozích příkladů tedy vyplynuly dva shrnující fakty:
Odkaz může být umístěn uvnitř věty, může tvořit samostatnou větu, nebo dokonce i celý
odstavec. Kromě textu může být součástí odkazu i obrázek.
Text, který je ohraničen značkou <A>, může být jakýmkoliv způsobem dostupným
v HTML, formátován a zvýrazňován (viz kapitolu 3). Značka <A> totiž definuje pouze ten
fakt, že tento text bude odkazem na nějakou stránku či soubor. Na text definovaný jako
odkaz nebude mít platnost pouze nastavení barvy značkou <FONT>, ta je totiž definová-
na na začátku dokumentu ve značce <BODY> parametrem LINK.
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VVyyttvvoořřeenníí  ttiittuullnníí  ssttrráánnkkyy
Se znalostí předchozího tedy nebude problém vytvořit úvodní stránku společnosti Firma,
která bude mít název nabidka.html:

<HTML>
<HEAD>

<TITLE>Hlavní nabídka společnosti</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

<H2>Vítejte na stránkách společnosti Firma</H2>
<P>Vyberte si jednu z následujících možností:</P>
<DIV><A HREF=”informace.html”>Informace o společnosti</A></DIV>
<DIV><A HREF=”produkty.html”>Produktové portfolio</A></DIV>
<DIV><A HREF=”cenik.html”>Ceník</A></DIV>
<DIV><A HREF=”prodejny.html”>Seznam prodejen</A></DIV>
<DIV><A HREF=”kontakty.html”>Kontakty</A></DIV>
<DIV><A HREF=”mailto:info@firma.cz”>Napište nám</A></DIV>

</BODY>

Jednotlivým položkám na této stránce byly přiřazeny i patřičné HTML soubory, které zatím
nebyly vytvořeny. Pokud tedy kliknete na prvních pět odkazů, vypíše prohlížeč chybové hlá-
šení, že cílová stránka nebyla nalezena (toto hlášení je samozřejmě závislé na typu prohlíže-
če):
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Poslední položku nabídky zatím ignorujte, budu se jí věnovat později.
Nyní postupně vytvořte jednotlivé stránky (informace.html, produkty.html, atd.). Na je-

jich obsahu nezáleží, ve finální podobě by obsahovaly to, co se od nich očekává: informace
o společnosti, produktové portfolio, ceník apod. Pro naši potřebu postačí, když jejich obsah
naplníte pouze patřičným nadpisem, aby bylo jasné, o kterou stránku jde. Pro ilustraci mů-
že taková stránka vypadat takto:

informace.html:

<HTML>
<HEAD>

<TITLE>Informace o společnosti</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

<H2>Informace o společnosti Firma</H2>
<P>Toto jsou informace o společnosti Firma ...</P>

</BODY>
A adekvátně k tomuto budou vypadat i další stránky, s patřičnými obměnami textu a dalších
náležitostí (obrázky, kontakty, seznamy apod.).

PPrroovváázzáánníí  ssttrráánneekk  ppoommooccíí  ooddkkaazzůů
Pro nás je však hlavní, aby tyto vytvořené stránky byly s ostatními provázány, tedy aby dal-
ší stránky nabídky byly přístupné ze všech těchto stránek. Nebude tak nutné se vždy tlačít-
kem Zpět v prohlížeči vracet zpět na titulní stránku a odtud zase dál pomocí odkazů v nabíd-
ce.

Po prezentaci informací v každé z těchto pěti stránek přidáme řádek, který bude odkazo-
vat na další čtyři stránky a zpět na stránku hlavní. Dosáhnete toho vložením následujícího
kódu před konec sekce BODY v souboru informace.html:

[<A HREF=”produkty.html”>Produktové portfolio</A> –
<A HREF=”cenik.html”>Ceník</A> –
<A HREF=”prodejny.html”>Seznam prodejen</A> –
<A HREF=”kontakty.html”>Kontakty</A> –
<A HREF=”mailto:info@firma.cz”>Napište nám</A>]

Tato sekvence se standardně vkládá do hranatých závorek, aby byla viditelně oddělena od
ostatního obsahu stránky.

Adekvátně jej upravte pro všechny ostatní soubory nabídky – v každém daném souboru
chybí odkaz sama na sebe, což by v opačném případě nemělo smysl.

Celá stránka informace.html bude vypadat v prohlížeči takto (tentokráte s vycentro-
váním, aby se vylepšil grafický vzhled):
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A ostatní samozřejmě podobně, jen s jinými odkazy na konci. Pokud jste tedy všechno vy-
tvořili podle tohoto návodu, máte soubor stránek navzájem provázaných odkazy tak, že se
z každého dostanete na všechny ostatní.

EElleekkttrroonniicckkáá  ppooššttaa  zz pprroohhllíížžeeččee
V předchozím příkladě byl použit mnou dosud nevysvětlený odkaz

<A HREF=”mailto:info@firma.cz”>Napište nám</A>
který jako jediný neměl modrou, ale tmavě červenou barvu, podobně jako již navštívený od-
kaz (tato barva se samozřejmě bude lišit, pokud jste to zadali parametrem VLINK značky
<BODY>). Jedná se také o odkaz, který ovšem nezobrazí žádnou stránku, nýbrž předá elek-
tronickou adresu definovanou v parametru HREF klientu elektronické pošty, který je nasta-
ven jako výchozí na tom kterém počítači. V tomto případě je elektronická adresa

info@firma.cz
Obecná syntaxe odkazu na elektronickou adresu je

<A HREF=”mailto:e–mail”>Adresa</A>
přičemž konkrétní využití již bylo ukázáno v minulém příkladě – šlo o elektronický kontakt
na společnost Firma.

6.2. Typy odkazů
Odkaz definovaný značkou <A> může být celkem dvojího typu:

Odkaz na externí soubor, který se může nalézat na pevném disku ve stejném adresáři, ale
také na druhé straně světa.
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Odkaz na jiné místo v tomtéž dokumentu, v němž je odkaz definován (využívá se zejmé-
na v dlouhých dokumentech pro větší přehlednost a rychlejší orientaci).

V následujících částech postupně ukážu všechny varianty obou typů.

OOddkkaazz  nnaa  ssoouubboorr
Základní znalosti tohoto typy odkazu jste získali již z minulé kapitoly, takže strávení proble-
matiky pro vás bude hračka.

Soubor, na nějž má odkaz ukazovat, většinou stránka HTML, se definuje značkou

<A HREF=”stranka.html”>
V tomto případě se daná stránka nachází na pevném disku ve stejném adresáři, jako je
stránka, z níž se na ni odkazuje. Pokud se nachází v adresáři jiném, je třeba také definovat
cestu.

PŘÍKLAD:

<A HREF=”czech/nabidka/stranka.html”>Odkaz</A>
kdy se daná stránka nachází v podadresáři czech/nabidka/.

Může však jít i o stránku na úplně jiném serveru kdekoli na světě, který je připojen do
Internetu. V tomto případě se definuje v parametru HREF internetová adresa (URL – Uni-
form Resource Locator):

<A HREF=”http://www.web.cz/czech/nabidka/stranka.html”>
Když kliknete kurzorem myši na daný odkaz, načte se do prohlížeče HTML soubor stran-
ka.html, která je umístěna na internetovém serveru www.web.cz v adresáři czech/nabidka/.

Pokud chcete zobrazit titulní stránku daného serveru (většinou se tato stránka jmenuje
index.html), stačí zadat pouze jméno internetového serveru.

PŘÍKLAD:

<A HREF=”http://www.web.cz”>Odkaz</A>
I v tomto případě se zobrazí soubor, i když není definován.

Posledním typem odkazu je binární soubor, tedy jakýkoli soubor, který není HTML strán-
kou (obrázek, videoklip, archivní soubor apod.):

<A HREF=”archiv.zip”>
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Rozdíl je v tom, že zatímco stránka je načtena a zobrazena, jedná-li se o binární soubor, zob-
razí prohlížeč nabídku, v níž máte možnost buFto daný soubor stáhnout z Internetu a uložit
na lokální disk, nebo spustit přímo z internetového serveru.

PŘÍKLAD: Dotaz prohlížeče Internet Explorer před stáhnutím souboru

Pokud zvolíte uložení, zjistí prohlížeč od serveru informace o délce souboru a začne jej uklá-
dat na váš pevný disk, což trvá úměrně tomu, jak je soubor dlouhý a jak rychlé je spojení se
serverem. Na obrázku na následující straně se právě stahuje soubor dizlist.zip ze serveru
http://www.dataphone.se.

Využijete-li druhé možnosti, spuštění z Internetu, je potřeba mít v systému asociovanou
aplikaci, tedy aplikaci, která umí s daným typem souboru pracovat.

PŘÍKLAD: Typy souborů a přiřazených apliakcí

Archív ZIP WinZip
Videoklip MOV QuickTime Player
Textový dokument DOC Microsoft Word
Tabulka XLS Microsoft Excel apod.

Tento soubor bude následně stažen na lokální disk, pak se spustí patřičná aplikace, do níž
bude tento soubor načten. Výjimku tvoří spustitelný soubor (EXE, COM), který se po sta-
žení spustí sám.

Existují však i soubory, s kterými umí pracovat i samotný prohlížeč. Jedná se např. o ob-
rázky (aby ne, když je zobrazuje na stránkách), videoklipy, zvuky, různé animace. Pokud
kliknete na odkaz, jehož cílem je právě takovýto soubor, pak se již prohlížeč na nic neptá
a přímo jej sám spustí (přehraje, zobrazí). Pokud chcete tento soubor stáhnout na lokální
disk, musíte na to jít přes pravé tlačítko, které zobrazí lokální nabídku, v níž kromě jiného
bude možnost uložení cílového souboru.
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POZNÁMKA: Pokud definujete v parametru HREF přesnou, absolutní cestu k dané stránce
nebo souboru, pamatujte na to, že po přenesení z disku vašeho počítače na internetový ser-
ver cesta nemusí souhlasit. Proto zadávejte pouze relativní cestu, tedy takovou, která bude
platná v každém případě:

”../stranka.html” soubor je uložen v nadřazeném adresáři
”/stranka.html” soubor je uložen v kořenovém adresáři disku
”../../stranka.html” soubor je uložen o dva adresáře výše než aktuální
”../archiv/stranka.html” soubor je uložen v adresáři archiv na stejné úrov-

ni jako aktuální apod.

OOddkkaazz  nnaa  jjiinnéé  mmííssttoo  ddookkuummeennttuu
Představte si dlouhý dokument, který se kvůli jeho vlastnostem (např. provázanost a sled in-
formací) nevyplatí rozdělit na samostatné stránky a propojit navzájem pomocí odkazů. Na
druhou stranu je dostatečně dlouhý, aby se v něm případný uživatel, který z tohoto dokumen-
tu čerpá informace, ztratil. Tady je dobré sáhnout po další vynikající možnosti značky <A> –
tou je odkaz na jiné místo dokumentu. Díky tomu lze na začátku dokumentu vytvořit jakýsi
obsah sestávající z odkazů, které po kliknutí kurzorem myši odrolují dokument v prohlížeči
na zadané místo. Dovedete si představit, jakým způsobem to usnadní orientaci.

Dejme tomu, že existuje dokument postupně rozdělený do těchto celkem obsáhlých částí:

1. Jak zasadit stromek
2. Jak jej zalévat
3. Jak se o něj starat a ošetřovat
4. Jak sklízet plody
5. Jak ho připravit na zimu

Abych se vyhnul zbytečnému a dlouhému teoretizování, přejdu rovnou k vyjádření tohoto
příkladu v HTML a pak jej přímo na něm vysvětlím:

<BODY>
<A HREF=”#kapitola1”>Jak zasadit stromek</A><BR>
<A HREF=”#kapitola2”>Jak jej zalévat</A><BR>
<A HREF=”#kapitola3”>Jak se o něj starat a ošetřovat</A><BR>
<A HREF=”#kapitola4”>Jak sklízet plody</A><BR>
<A HREF=”#kapitola5”>Jak ho připravit na zimu</A><BR>
...
<A NAME=”#kapitola1”></A>
<P>Jak zasadit stromek</P>
...
<A NAME=”#kapitola2”></A>
<P>Jak jej zalévat</P>
...
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<A NAME=”#kapitola3”></A>
<P>Jak se o něj starat a jak jej ošetřovat</P>
...
<A NAME=”#kapitola4”></A>
<P>Jak sklízet plody</P>
...
<A NAME=”#kapitola5”></A>
<P>Jak ho připravit na zimu</P>
...

</BODY>
Odkaz na jiné místo stránky se tedy definuje podobně jako odkaz na externí soubor, jen se
před něj přidá znak # (zahrádka):

<A HREF=”#kapitola”>Název kapitoly</A>
Někde ve zdrojovém textu pak musí existovat zarážka ve tvaru

<A NAME=”#kapitola”></A>
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kterou prohlížeč vyhledá a od ní pak stránku zobrazí (nebere se ohled na velikost písmen).
Pokud je uvnitř značky <A NAME></A> napsán nějaký text, nebude mít tvar odkazu, ale
obyčejného textu s daným formátováním, které platí v té části dokumentu. Nejčastěji se
však dovnitř nic nedává, značka slouží opravdu pouze jako zarážka.

Je také možné podobným způsobem zobrazit i předem definované místo v jiném doku-
mentu, tedy zobrazit externí stránku třeba od poloviny. To se provádí kombinovaným odka-
zem:

<A HREF=”http://www.web.cz/index.html#kapitola1”>
Kombinovaný odkaz

</A>
kdy stránka index.html na serveru www.web.cz musí mít někde ve zdrojovém kódu defino-
vánu zarážku ve tvaru:

<A NAME=”#kapitola1”></A>
POZNÁMKA: Pokud je odkaz na jinou část téže stránky neplatný, pak prohlížeč zbarví ten-
to odkaz jako navštívený a odskok neprovede – není totiž kam.

6.3. Další možnosti odkazů
DDooppllňňkkoovvýý  kkoommeennttáářř  ooddkkaazzuu
Podobně jako je možné u obrázku zadat popisek, který se vypíše formou bublinky, pokud nad
obrázkem zobrazeným v prohlížeči podržíte chvíli kurzor myši, lze totéž provést i u odkazu.
Funguje to analogicky s komentáři v textovém editoru Microsoft Word – tam pokud chcete
vložit komentář k nějakému slovu nebo větě, aniž byste narušili vzhled stránky, lze vložit
bublinkový komentář, který se zobrazí, jakmile přejedete takto označené slovo myší. Pokud
tedy nechcete takovýmito komentáři rušit vzhled stránky, nadefinujte odkazům vysvětlující
nebo doplňující popisky.

Komentář se zadává pomocí parametru

TITLE=”komentář”
přičemž v prohlížeči se odkaz vykreslí stejně, jako kdyby tento parametr chyběl.

PŘÍKLAD:

<P><A HREF=”stranka.html”>Odkaz</A> bez komentáře</P>
<P><A HREF=„stranka.html“ TITLE=„Vysvětlující komentář 

k odkazu”>Odkaz</A> se zobrazeným komentářem</P>
<P><A HREF=“stranka.html„ TITLE=“Vysvětlující komentář 

k odkazu”>Odkaz</A> bez zobrazeného komentáře</P>
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Z předchozího příkladu je zjevné, že komentář u odkazu v žádném případě nenaruší vzhled
stránky. Kdo si bude chtít komentář přečíst, ten si ho také přečte, a kdo ne, nechá jej bez
povšimnutí.

Komentář lze také zobrazit u odkazu, který představuje obrázek, pouze však tehdy, není-
-li definován popisek parametrem ALT značky IMG. Pokud ano, má přednost popisek obráz-
ku a komentář odkazu se nezobrazí.

OOtteevvíírráánníí  nnoovvéé  ssttrráánnkkyy
Určitě jste se setkali s tím, že po kliknutí na odkaz se stránka otevře v novém okně, aby ta
původní zůstala viditelná, místo aby se načetla do okna původního, jak je zvykem. Toho se
dociluje posledním velice důležitým parametrem TARGET.

Abyste tedy dosáhli výše zmíněného efektu, přidejte do značky <A>, která odkaz definu-
je, parametr

TARGET=”_blank”
Další hodnoty parametru TARGET souvisí s rámy, kterými se zabývá celá osmá kapitola, pro-
to je zde nebudu dále rozebírat. Pro jejich pochopení je totiž potřeba problematiku rámů
bezchybně ovládnout.
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7. Tabulky
Pod pojmem tabulky si každý určitě představí program Microsoft Excel. HTML však jde
ještě dál než přesné maticové uspořádání poliček. Pomocí tabulek lze totiž vytvářet velice
efektivní sloupcovou sazbu, která dnes stále častěji nahrazuje podobné vytváření pomocí
rámců (viz další kapitolu) – jiné možnosti totiž HTML nenabízí. Samozřejmě se tabulek vy-
užívá také k účelu, k jakému byly vytvořeny, tedy k přehlednému formátování dat do polí-
ček. Možnosti tabulek jsou ovšem tak vysoké, že se využívají i k mnoha dalším grafickým
zpracováním stránky. Rozpětí možností HTML v oblasti tabulek znázorňují následující ukáz-
ky.

Ač to není na první pohled patrné, jedná se o sloupcovou sazbu s využitím několika desítek
tabulek. Celý zdrojový text má přes 33 kB, a to nepočítám obrázky. Z příkladu je tedy
patrné, že za hezké grafické provedení se také zaplatí patřičná daň ve formě dlouhého sta-
hování, které pocítí zejména majitelé pomalého telefonního připojení. Nicméně je patrné,
kam se webová grafika ubírá – ke stále složitějšímu a dokonalejšímu provedení. Jednoduchý
web už dnes nikoho nepřitáhne. Dříve tak častá grafická, spíše textová jednoduchost tak
pomalu mizí v dálce.

Tabulky se nejlépe vysvětlují a popisují na příkladech, protože jednotlivé značky obsahu-
jí příliš mnoho parametrů a velmi snadno byste v nich ztratili u tabulek tolik potřebnou ori-
entaci. Jednotlivé značky, parametry a jejich hodnoty proto budu uvádět postupně, vždy
včetně názorného příkladu – pouhé teoretizování by se míjelo účinkem.
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7.1. Základy tvorby tabulek
JJaakk  vvyyppaaddáá  ttaabbuullkkaa
Pro vytváření tabulek používá HTML čtyři základní značky. Ale i tak je to dost na to, aby se
s nimi dala vytvářet téměř kouzla:

TABLE definuje, odkud pokud bude ve zdrojovém kódu definovaná tabulka, obsa-
huje základní nastavení platné pro tuto tabulku

TH definuje hlavičku tabulky a její parametry
TR určuje vlastnosti jednotlivých řádek
TD nastavuje obsah jednotlivých políček tabulky

Se znalostí těchto značek lze vytvořit velmi jednoduchou tabulku, zatím bez jakýchkoliv po-
zlátek:

<TABLE> <!–– Tady začíná tabulka ––>
<TR> <!–– Definice prvního řádku ––>

<TD>Sloupec 1, řádek 1</TD>
<TD>Sloupec 2, řádek 1</TD>

</TR> <!–– Ukončení prvního řádku ––>
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<TR> <!–– Definice druhého řádku ––>
<TD>Sloupec 1, řádek 2</TD>
<TD>Sloupec 2, řádek 2</TD>

</TR> <!–– Ukončení druhého řádku ––>
</TABLE> <!–– Tady tabulka končí ––>
Na tomto příkladě vidíte základní formátování zdrojového textu tabulky, pro jednoduchost
je vynechána hlavička určovaná značkou <TH>.

Základ tvoří značka <TABLE>, kterou je celá tabulka orámovaná, takže vše, co se nachá-
zí mezi a ní a ukončovací značkou </TABLE>, považuje prohlížeč za tabulku. Uvnitř by se te-
dy neměly nacházet jiné značky než <TR>, <TH> a <TD>.

Dále jsou definovány řádky značkou <TR>, tabulka bude mít tedy tolik řádků, kolik zna-
ček <TR> je ohraničeno značkou <TABLE>. Následně jsou určena jednotlivá políčka řádků
(defacto tedy sloupce) značkou <TD>, kdy uvnitř značek <TD> a </TD> je umístěn text, kte-
rý bude zobrazen v políčku.

Předchozí stručný popis syntaxe je doplněn ve zdrojovém textu tabulky poznámkami
a odřádkováním jednotlivých položek tabulky, takže je dosaženo maximální přehlednosti. Ta-
bulky jsou totiž obecně prvky HTML, které nejsou ve zdrojovém kódu příliš průhledné co
do čitelnosti, takže přímo doporučuji doplňovat poznámky kvůli srozumitelnosti.

A takto vypadá zobrazení v prohlížeči:

Vidíte sami, že to není žádná sláva. Nejcitelněji chybí ohraničení jednotlivých políček, neví-
te tedy, pokud neznáte zdrojový text tabulky, kde text jednotlivých buněk končí a kde začí-
ná. Ovšem jak už jsem naznačil, tabulky v HTML umožňují spoustu nastavení, a nezapomně-
lo se ani na tolik důležité ohraničení políček. Provádí se parametrem BORDER značky
<TABLE>:

<TABLE BORDER=”n”>
kde n je šířka okraje v bodech, implicitně je nulová, takže při neuvedení tohoto parametru
nebude mít tabulka žádné ohraničení.

Pokud tedy doplníte předchozí příklad tabulky o okraj přidáním parametru BORDER=”1”
do značky <TABLE>, dosáhnete tohoto efektu:
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VVllaassttnnoossttii  ttaabbuullkkyy
Je patrné, že nikdy prohlížeči neříkáte, kolik vlastně bude mít tabulka řádků a sloupců, pou-
ze zadáte příslušná políčka značkami <TR> a <TD>. Prohlížeč si totiž nejdříve celou tabulku
interpretuje, spočítá řádky a sloupce a teprve pak je zobrazí. Nevyvede ho z míry ani jeden
chybějící řádek:

<TABLE BORDER=”1”>
<TR> <!–– Definice prvního řádku ––>

<TD>Sloupec 1, řádek 1</TD>
<TD>Sloupec 2, řádek 1</TD>

</TR> <!–– Ukončení prvního řádku ––>
<TR> <!–– Definice druhého řádku ––>

<TD>Sloupec 1, řádek 2</TD>
<!–– Tady chybí jedno políčko ––>

</TR> <!–– Ukončení druhého řádku ––>
</TABLE>

Protože první řádek měl dva sloupce, bude je mít i druhý řádek; pouze druhé políčko toho-
to řádku bude prázdné.

Ale jak postupovat, chcete-li vynechat políčko v prvním sloupci? Pokud je ve zdrojovém
kódu vynecháte, vyjde to stejně jako v předchozím případě, protože prohlížeč na toto chybě-
jící místo automaticky dosadí druhý sloupec a ten opět zůstane prázdný. Tento fakt musíte
sdělit prohlížeči takto:

...
<TR> <!–– Definice druhého řádku ––>

<TD></TD> <!–– Toto políčko bude prázdné ––>
<TD>Sloupec 2, řádek 2</TD>

</TR> <!–– Ukončení druhého řádku ––>
...

TTvvoorrbbaa  WWWWWW  ssttrráánneekk  pprroo  úúppllnnéé  zzaaččáátteeččnnííkkyy

7744



Pokud jste se pozorně dívali na všechna zatím uvedená zobrazení tabulek, určitě jste si všim-
li, že políčka jsou přesně tak velká, aby se do nich akorát vešel jejich obsah. Velikosti políček
jednoho sloupce se automaticky přizpůsobují tomu nejširšímu, v němž je obsažen nejdelší
text, stejně jako velikost políček v jednom řádku se přizpůsobí tomu nejvyššímu.

Prodloužím-li tedy text v prvním políčku tabulky (levé horní), bude tabulka vypadat takto:

...
<TR> <!–– Definice prvního řádku ––>
<TD>Sloupec 1, řádek 1, sloupec 1</TD>
<TD>Sloupec 2, řádek 1</TD>

</TR> <!–– Ukončení prvního řádku ––>
...

A pokud vytvořím v políčku víceřádkový text (vložením značky <BR> do textu v políčku),
zvětší se všechna políčka daného řádku tak, aby jejich výška byla totožná:

...
<TR> <!–– Definice prvního řádku ––>

<TD>Sloupec 1, <BR> řádek 1</TD>
<TD>Sloupec 2, řádek 1</TD>

</TR> <!–– Ukončení prvního řádku ––>
...

Z těchto dvou zobrazení je patrné, jak prohlížeč zarovnává text v tabulce. Pokud je políčko
širší než text, pak je text zarovnán implicitně vlevo (LEFT), pokud je políčko vyšší, pak je im-
plicitně zarovnán na střed (TOP).

POZNÁMKA: Stejně jako nemají vliv přebytečné mezery v textu na výsledné zobrazení
v prohlížeči, nemají vliv ani na velikost políček tabulky. Nelze tedy zvětšovat jejich šířku
přidáním několika mezer, ty budou vždy ignorovány. V potaz je brána pouze pevná meze-
ra &nbsp;.
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PŘÍKLAD: Použití pevné mezery v tabulce

...
<TR> <!–– Definice druhého řádku ––>

<TD>&nbsp;Sloupec 1, řádek 2&nbsp;</TD>
<TD>Sloupec 2, řádek 2</TD>

</TR> <!–– Ukončení druhého řádku ––>
...

Díky vloženým pevným mezerám se zvětší velikost prvního sloupce, a tudíž na jeho druhém
řádku zbude za textem „trocha“ místa. Ovšem k takovýmto účelům jsou v HTML vyhraze-
ny efektivnější prostředky (viz kapitola 7.2).

HHllaavviiččkkaa  ttaabbuullkkyy
Na začátku této kapitoly jsem zmínil, že HTML umožňuje také definovat hlavičku tabulky,
tedy úvodní řádek nebo sloupec (nebo obojí), který říká, co dané položky uvedené v řádcích
nebo sloupcích znamenají. Tuto hlavičku lze vytvořit i pomocí již známé značky <TD>, kte-
rou vlastně značka pro tvorbu hlavičky <TH> nahradí. Ovšem výhodou značky <TH> je, že
hlavičkový text je automaticky tučný a zároveň zarovnaný na střed. Stejného výsledku by-
ste dosáhli u značky <TD>, ovšem museli byste navíc zadat zarovnání a tučný řez písma, pro-
tože značka <TD> text nijak neformátuje (o parametrech jednotlivých značek se dočtete
dále).

PŘÍKLAD: Denní plán – tabulka s řádkovou hlavičkou

<TABLE BORDER=”1”>
<TR> <!–– Definice řádku s hlavičkou ––>

<TH>Dopoledne</TH>
<TH>Odpoledne</TH>

</TR>
<TR> <!–– Definice prvního řádku ––>

<TD>Vstát a umýt se</TD>
<TD>Jít na procházku</TD>

</TR>
<TR> <!–– Definice druhého řádku ––>

<TD>Uvařit oběd</TD>
<TD>Nakoupit v obchodě</TD>

</TR>
</TABLE>
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Hlavička může být samozřejmě i v prvním sloupci, ovšem zde je kvůli standardnímu za-
rovnání textu v poli na střed (viz následující příklad) vhodnější použít klasickou značku <TD>
s upraveným formátováním (viz další kapitoly).

PŘÍKLAD: Denní plán – tabulka se sloupcovou hlavičkou

<TABLE BORDER=„1“>
<TR> <!–– Definice prvního řádku ––>
<TH>Ráno</TH>
<TD>Vstát a umýt se</TD>
<TD>Nakoupit v obchodě</TD>
</TR>
<TR> <!–– Definice druhého řádku ––>
<TH>Dopoledne</TH>
<TD>Uvařit oběd</TD>
<TD>Umýt nádobí</TD>
</TR>

</TABLE>

Je vidět, že umístění hlavičky lze různým způsobem kombinovat. Prohlížeči je naprosto jed-
no, zda je hlavička umístěna na logicky správném místě – pro něj to znamená pouze odlišné
formátování textu v buňce tabulky. Ovšem značka <TH> je původně zamýšlena pouze pro
hlavičku v řádku, což jasně ukazuje zarovnání na střed, proto ji používejte především zde.

NNaaddppiiss  ttaabbuullkkyy
Každá tabulka samozřejmě může mít i svůj nadpis, který napovídá, co vlastně zobrazuje. Pro
tuto skutečnost má HTML značku

CAPTION
která umístí nad nebo pod tabulku libovolný text, který je svírán značkami <CAP-
TION></CAPTION>. Název tabulky není umístěn v tabulce samotné, jedná se o obyčejný
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neohraničený text.

PŘÍKLAD: Nadpis tabulky

<TABLE BORDER=”1”>
<CAPTION>Denní plán</CAPTION>
<TR>

<TH>Dopoledne</TH>
<TH>Odpoledne</TH>

</TR>
<TR>

<TD>Vstát a umýt se</TD>
<TD>Jít na procházku</TD>

</TR>
<TR>

<TD>Uvařit oběd</TD>  
<TD>Nakoupit v obchodě</TD>

</TR>
</TABLE>

Nadpis je standardně zarovnán na střed tabulky a je umístěn nad ní. Jinak nemá žádné spe-
ciální formátování, to je potřeba doplnit přímo k danému textu nadpisu. Nadpis, či respekti-
ve značku <CAPTION>, musíte jej umístit dovnitř sekce <TABLE></TABLE>, ovšem vně
sekce <TR></TR>. Pokud ji umístíte jinam, bude ji prohlížeč ignorovat a bude brát v potaz
pouze text uvnitř, který zobrazí bez daného formátování.

Aby bylo možné zarovnat nadpis i vlevo nebo vpravo, případně umístit pod tabulku, má
značka <CAPTION> dva parametry:

ALIGN určuje horizontální zarovnání vlevo – LEFT, na střed – CENTER nebo vpra-
vo – RIGHT

VALIGN určuje vertikální zarovnání nad tabulkou – TOP a pod tabulkou – BOTTOM
Samozřejmě můžete přidat i vlastní formátování, změnu řezu písma, různá zvýraznění, jiný
font a další (viz kapitolu 3).
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7.2. Globální nastavení tabulky
Parametry týkající se tabulky jako celku se nastavují ve značce <TABLE>. To, co se týká jed-
notlivých řádků nebo políček pak určují značky <TR>, <TH> a <TD>. V této kapitole se bu-
du věnovat parametrům nejvyššího elementu <TABLE>, který definici tabulky otevírá a uza-
vírá.

OOkkrraajj  ttaabbuullkkyy
Jeden parametr značky <TABLE> jsem už použil v minulé části. Jednalo se o nastavení okra-
je políček a tabulky parametrem

BORDER=”okraj”
aby bylo vidět, kde která buňka končí a kde začíná. Hodnota okraj přitom definuje tloušIku
tohoto okraje v obrazových bodech. Není-li tento parametr přítomen, nebude mít tabulka ani
žádná buňka rámeček; tento stav je analogický nastavení parametru

BORDER=”0”
Je-li u tabulky přítomen rámeček, budí tvar prostorovosti efektem stínování dvěma odstíny
šedé. Dobře je to vidět na rámečku, který má velikost 10 bodů:

ZZaarroovvnnáánníí  ttaabbuullkkyy  nnaa  ssttrráánnccee
Podobně jako lze zarovnat odstavec nebo obrázek na stránce doleva, doprava a na střed, mů-
žete takto zarovnat i celou tabulku, pokud samozřejmě není roztažená od kraje do kraje.
I parametr toto určující je stejný:

ALIGN=”zarovnání”
kde hodnota zarovnání má následující vyjádření:

LEFT tabulka bude zarovnána na levý okraj stránky
RIGHT tabulka bude zarovnána na pravý okraj stránky
CENTER tabulka bude zarovnána na střed stránky
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PŘÍKLAD: Zarovnání tabulek na stránce doleva, doprava a na střed

PPoozzaaddíí  aa bbaarrvvyy  ttaabbuullkkyy
Pozadí tabulky může být stejně jako pozadí celé stránky jednobarevné, implicitně stejné ja-
ko pozadí stránky nebo obrázek. Stejně tak můžete zadávat jednotlivé barvy rámečku, kte-
rý je standardně tvořena dvěmý odstíny šedé, aby byl navozen dojem prostorovosti.

Barva pozadí se zadává parametrem

BGCOLOR=”barva”
a jeho hodnota může nabývat jak slovního vyjádření barvy, tak hexadecimálního vyjádření
(viz kapitolu 3.3).

PŘÍKLAD: Barevné pozadí tabulky

Pokud se rozhodnete umístit na pozadí tabulky obrázek, platí pro něj stejná pravidla jako
pro obrázek na pozadí celé stránky, tj. pokud je menší než rozměry tabulky, bude jej prohlí-
žeč skládat vedle sebe, a jakmile dojde na konec tabulky, bude pokračovat opět zleva na dal-
ším řádku. Je proto dobré používat bezešvé obrázky, které na sebe navazují jak svisle, tak
vodorovně – podobně jako dlaždice na podlaze. Pozadí tabulky pak bude vypadat jako jedno-
litá plocha. Obrázek na pozadí by také měl být co nejméně kontrastní a neměl by rušit text
v popředí.

Obrázek se do tabulky umisIuje parametrem

BACKGROUND=”obrázek”
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přičemž pro definování jména a cesty obrázku platí totéž, co pro obrázky globálně (viz kapi-
tolu 4). Pokud jsou zadány oba parametry, jak BACKGROUND, tak BGCOLOR, má přednost ob-
rázek před barevným pozadím (je to logické – obrázek leží na barevném pozadí, takže pokud
jde o průhledný, transparentní GIF, toto pozadí prosvítá, je částečně viditelné).

PŘÍKLAD: Obrázek dlaždic na pozadí tabulky

HTML umožňuje také jak definovat barvy rámečku a jednotlivých políček, tak i navozovat
dojem prostorovosti pomocí jiných barev než dvou odstínů šedé, tak, jak je to nastaveno im-
plicitně (viz část Okraj tabulky).

Jednotlivé „stínovací“ barvy se zadávají pomocí parametrů

BORDERCOLORLIGHT určuje barvu strany tabulky, na niž „svítí světlo“, a je tudíž svět-
lejší, implicitně světle šedá

BORDERCOLORDARK určuje barvu strany tabulky, která je „ve stínu“, a je tím pádem
tmavší, implicitně tmavě šedá

Chcete-li třeba vystínovat pětibodový okraj tabulky pomocí zelené barvy, zadejte do zdrojo-
vého textu následující řádek:

<TABLE BORDER=”5” BORDERCOLORLIGHT=”#00FF00” 
BORDERCOLORDARK=”#008800”>
nebo

<TABLE BORDER=”5” BORDERCOLORLIGHT=”Lime”
BORDERCOLORDARK=”Green”>
Dojem stínování se zároveň vytváří u políček tabulky, ale přesně opačný než u rámečku. Za-
tímco u rámečku je navozen pocit, že tabulka jakoby vystupuje z obrazovky, u políček je ten-
to pocit přesně opačný – ty jsou jakoby do obrazovky vmáčknuty. Tohoto efektu je dosaženo
opačnými barvami: u rámečku je světlejší barva nahoře a vlevo a tmavší dole a vpravo, kdež-
to u políček je tmavší nahoře a vlevo a světlejší dole a vpravo. Změna těchto barev paramet-
ry BORDERCOLORLIGHT a BORDERCOLORDARK se tak projeví i u políček tabulky, ne pouze
u rámečku.

A proč se tomu věnuji tak podrobně? HTML totiž umožňuje vytvořit také tabulku bez
efektu stínování, tj. ohraničení políček i rámeček tabulky budou mít stejnou barvu. Toho se
dociluje sjednocujícím parametrem

KKaappiittoollaa  77::  TTaabbuullkkyy

8811



BORDERCOLOR=”barva”
který má úplně stejný význam jako současné zadání

BORDERCOLORLIGHT=”barva” a BORDERCOLORDARK=”barva”
přičemž hodnota barvy bude u obou parametrů totožná.

PŘÍKLAD: Rozdíl mezi stínovanou tabulkou a tabulkou bez stínu

První tabulka má standardní stínování dvěma odstíny šedé, je definována pouze značkou

<TABLE BORDER=”5”>
zatímco druhá tabulka má definovánu barvu rámečku a zároveň políček černou:

<TABLE BORDER=”5” BORDERCOLOR=”Black”>

VVzzddáálleennoosstt  bbuunněěkk  aa tteexxttuu
Na mnoha tabulkách zobrazených v prohlížeči v jednotlivých ukázkách jste si jistě všimli, že
prohlížeč přizpůsobuje velikost jednotlivých buněk tabulky textu obsaženému uvnitř. Buň-
ky jsou zjednodušeně řečeno na text nalepeny jak svisle, tak vodorovně, takže je v tabulce
poněkud husto.

Aby tedy byla tabulka celkově přehlednější, můžete vložit mezery mezi jednotlivá políčka
tabulky a také mezi text a okraj buňky.

Pro první možnost má HTML v rukávu parametr

CELLSPACING=”mezera”
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kdy hodnotou je mezera mezi jednotlivými políčky (jak svisle, tak vodorovně) v bodech. Im-
plicitní nastavení mezery je 2 body, to se použije, pokud parametr CELLSPACING vynecháte.

PŘÍKLAD: Mezera mezi políčky od velikosti 10 bodů

<TABLE BORDER=”1” CELLSPACING=”10”>

Podobným parametrem se pak definuje odstup textu od vnitřního okraje buňky:

CELLPADDING=”mezera”
kdy mezera je opět udávána v obrazovkových bodech, implicitní velikost je tentokráte jeden
bod.

PŘÍKLAD: Mezera mezi textem a vnitřním okrajem buňky od velikosti 10 bodů

<TABLE BORDER=”1” CELLPADDING=”10”>

Samozřejmě je možné oba parametry kombinovat a tím od sebe oddálit jak políčka tabulky,
tak text od vnitřních okrajů:

<TABLE BORDER=”1” CELLPADDING=”10” CELLSPACING=”10”>
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Efektivní je také „přirazit“ políčka přímo na sebe, bez mezery, a zvětšit mezeru mezi textem
a vnitřkem buňky na 3 body:

<TABLE BORDER=”1” CELLPADDING=”3” CELLSPACING=”0”>

OOhhrraanniiččeenníí  ttaabbuullkkyy  aa ppoollííččeekk
Nenechejte se zmýlit nadpisem, o rámečku tabulky znovu psát nebudu. Tato část se týká
zobrazování jednotlivých částí ohraničení celé tabulky a jednotlivých buněk, které umožňu-
je HTML skrýt nebo naopak ukázat. Využití najdou následující dva parametry v případě, že
chcete v prohlížeči zobrazit např. pouze ohraničení políček bez rámečku tabulky, nebo na-
opak nechat rámeček a skrýt ohraničení políček. Kombinováním lze získat mnoho způsobů
zobrazení, kdy mohou chybět třeba všechny svislé ohraničující čáry apod.

Prvním parametrem, který manipuluje se zobrazováním rámečku okolo tabulky, je

FRAME
který může nabývat těchto hodnot:
VOID odstraní celý vnější rámeček tabulky, takže uvidíte pouze ohraničení políček
ABOVE prohlížeč zobrazí pouze část rámečku nad tabulkou
BELOW prohlížeč zobrazí pouze část rámečku pod tabulkou
LHS prohlížeč zobrazí pouze část rámečku na levé straně tabulky
RHS prohlížeč zobrazí pouze část rámečku na pravé straně tabulky
HSIDES prohlížeč zobrazí část rámečku nad a pod tabulkou (kombinace hodnot

ABOVE a BELOW)
VSIDES prohlížeč zobrazí část rámečku po levé a pravé straně tabulky (kombinace

hodnot LHS a RHS)

PŘÍKLAD: Jednotlivá nastavení parametru FRAME
Pro jednotlivá zobrazení všech typů ohraničení je použit následující zdrojový text tabulky,
přičemž v názvu (CAPTION) bude uvedeno, jaká hodnota parametru FRAME byla použita
(zde VOID).

<TABLE BORDER=”1” FRAME=”Void>
<CAPTION>Tabulka s různě nastavením orámování</CAPTION>

<TR>
<TH>Zelenina</TD>
<TH>Ovoce</TD>

</TR>
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<TR>
<TD>Okurka</TD>

<TD>Jablko</TD>
</TR>

</TABLE>

V HTML lze odstraňovat i jednotlivé části rámečků okolo políček tak, jak jste to viděli výše
u celého rámečku tabulky. V tomto případě je určující parametr

RULES
a lze mu přiřadit tyto hodnoty:

NONE všechny vnitřní okraje oddělující jednotlivé buňky budou odstraněny
ALL implicitní nastavení, zobrazí veškerá tato ohraničení
COLS budou zobrazeny všechny okraje mezi sloupečky tabulky
ROWS budou zobrazeny všechny okraje mezi řádky tabulky

V prohlížeči pak jednotlivé hodnoty tohoto parametru mají na tabulku tento vliv:

Parametr RULES má ještě parametr BASIC, který se používá ve spojitosti s dalšími značka-
mi užívanými při tvorbě tabulek, které podrobně vysvětlím až v další kapitole (7.3.):
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<THEAD> definuje hlavičku tabulky
<TBODY> definuje tělo tabulky
<TFOOT> definuje patičku tabulky

a určuje vodorovné ohraničení mezi hlavičkou, tělem a patičkou tabulky.

DDaallššíí  ppaarraammeettrryy  zznnaaččkkyy  TTAABBLLEE
V poslední části této kapitoly se budu věnovat parametrům, které se mi nepodařilo zařadit
do žádné z částí předchozích. Jedná se o parametry COLS, WIDTH.

Parametr COLS určuje počet sloupců, které bude tabulka obsahovat. Vzhledem k tomu, že
prohlížeč určuje definitivní počet sloupců až při interpretaci celého zdrojového textu tabul-
ky, kdy se počet sloupců rovná nejvyššímu počtu značek <TD> nebo <TH> v jednom řádku,
je tento parametr celkem bezpředmětný. Je ovšem vhodné jej definovat předem, protože
zrychlíte vykreslení tabulky v prohlížeči. Ovšem pokud tento parametr nezadáte vůbec, ne-
bo zadáte jiný počet než tabulka skutečně má definováno značkami <TD>, nebude to mít na
počet sloupců žádný vliv. Z toho je vidět, že COLS je parametrem pouze pomocným, nikoliv
činným.

PŘÍKLAD: Vliv parametru COLS na počet sloupců tabulky

<TABLE BORDER=”1” COLS=”4”>
<CAPTION>Dvousloupcová tabulka</CAPTION>

<TR>
<TH>Zelenina</TD>
<TH>Ovoce</TD>

</TR>
<TR>

<TD>Okurka</TD>
<TD>Jablko</TD>

</TR>
</TABLE>

Pomocí posledního parametru WIDTH se nastavuje šířka tabulky v obrazovkových bodech
nebo procentuálním vyjádřením šířky okna prohlížeče. Tohoto parametru se využívá zejmé-
na při sloupcové sazbě nebo při grafickém zpracování stránky pomocí tabulky, aby bylo mož-
no zadávat přesnou šířku sloupců (ta se pak definuje ve značce <TD>).
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Pokud definujete šířku tabulky tímto parametrem a již nespecifikujete šířku jednotlivých
sloupců, mohou nastat celkem dva případy:

Celková šíře tabulky je menší než délka, kterou by tabulka měla bez zadání přesné šíř-
ky, nebo stejná. Tehdy bude mít tabulka velikost jakoby parametr WIDTH nebyl zadán,
přizpůsobí se velikostem textů v jednotlivých sloupcích
Celková šíře tabulky je větší než délka, kterou by tabulka měla bez zadání přesné šíř-
ky. V tomto případě prohlížeč zachová zadanou šíři a rozdělí přebytečné místo rovno-
měrně do všech buněk.

Jak se tedy chová prohlížeč při přesném zadání šířky tabulky, je možné vysledovat z násle-
dujících příkladů.

PŘÍKLAD: Změna šířky tabulky parametrem WIDTH (pravá šířka použité tabulky je 112 bo-
dů)

V prvním případě je zadána šířka tabulka 250 bodů, v druhém 112 a v posledním pak 50.

PŘÍKLAD: Procentuální zadání šířky tabulky

<TABLE BORDER=”1” WIDTH=”50%”>
Tabulka bude mít poloviční šířku aktuálního okna prohlížeče.
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7.3. Definice částí tabulky
Aby se lépe odlišilo vlastní tělo tabulky od záhlaví (hlavička) a zápatí (patička), definuje
HTML tři další značky, bez nichž se lze v zásadě obejít, protože bez doplňujících parametrů
nemají jako takové žádný vliv na výsledné zobrazení tabulky v prohlížeči. Přispívají však
k lepší čitelnosti zdrojového textu a umožňují také definovat různé parametry týkající se
třech výše uvedených částí tabulky.

Jedná se o značky

<THEAD> určuje, kde bude začínat a končit záhlaví tabulky (záhlaví lze také definovat
značkou <TH>)

<TFOOT> určuje, kde bude začínat a končit zápatí tabulky (pro tuto značku nemá
HTML žádnou alternativní náhradu)

<TBODY> definuje samotné tělo tabulky, které je vloženo mezi hlavičku a patičku

Vezmu-li za základ již hotovou tabulku, např. Denní plán z minulé kapitoly, pak zdrojový kód
tabulky využívající uvedených značek bude:

<TABLE BORDER=”1” CELLPADDING=”2”>
<THEAD> <!–– Definice záhlaví ––>

<TR>
<TD>Dopoledne</TD>
<TD>Odpoledne</TD>

</TR>
</THEAD>
<TFOOT>

<TR> <!–– Definice zápatí ––>
<TD>Polední spánek</TD>
<TD>Večerní spánek</TD>

</TR>
</TFOOT>
<TBODY>

<TR> <!–– Definice prvního řádku ––>
<TD>Vstát a umýt se</TD>
<TD>Jít na procházku</TD>

</TR>
<TR> <!–– Definice druhého řádku ––>

<TD>Uvařit oběd</TD>
<TD>Nakoupit v obchodě</TD>

</TR>
</TBODY>

</TABLE>
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Z uvedeného zdrojového textu je patrné, že nejdříve je definováno záhlaví, hned nato zápa-
tí a pak teprve vlastní tělo tabulky. Všechny ostatní značky, <TR>, <TD>, popř. <TH>, zůstá-
vají beze změny. Ze zobrazení v prohlížeči

je patrné, že samotné značky <THEAD>, <TFOOT> a <TBODY> nemají na vizualizaci tabulky
žádný vliv. Ten dodají až případné parametry definované v těchto značkách (zarovnání, bar-
va pozadí, rámečku apod.), které mají účinek na danou část tabulky – <THEAD> na hlavičku,
atd. Tyto parametry jsou stejné jako u značky <TR>, která je tématem další kapitoly.

PŘÍKLAD: Formátováním odlišené záhlaví, zápatí a tělo tabulky

7.4. Tvorba řádku tabulky
Jednotlivé řádky tabulky jsou ohraničeny párovou značkou <TR>, která definuje veškerá na-
stavení týkající se právě této části tabulky. Samozřejmě lze individuálně nastavit i paramet-
ry jednotlivých buněk ve značce <TD>, ale o tom až v další kapitole.

BBaarrvvyy  řřááddkkuu
Značka <TR> má s nadřazenou značkou <TABLE> společné tyto parametry:

BORDERCOLOR nastavení barvy okraje buněk celého řádku, v tomto případě nebu-
de zachován dojem prostorovosti

BORDERCOLORLIGHT určuje barvu dvou světlejších stran rámečku buňky, na které „sví-
tí světlo“

BORDERCOLORDARK určuje barvu dvou tmavších stran rámečku buňky, na které „dopa-
dá stín“ (obě barvy pak tvoří dojem prostoru díky stínování)

BGCOLOR barva pozadí buňky
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Pro všechny tyto parametry platí veškerá pravidla pro zadávání barev (viz kapitolu 3.3) a zá-
roveň všechno, co jsem o nich napsal v kapitole 7.2.

PŘÍKLAD: Různá pozadí jednotlivých řádků tabulky Denní plán

<TABLE BORDER=”1”>
<TR BGCOLOR=”Aqua”>

<TH>Dopoledne</TH>
<TH>Odpoledne</TH>

</TR>
<TR BGCOLOR=”orange”>

<TD>Vstát a umýt se</TD>
<TD>Jít na procházku</TD>

</TR>
<TR BGCOLOR=”yellow”>

<TD>Uvařit oběd</TD>
<TD>Nakoupit v obchodě</TD>

</TR>
</TABLE>

ZZaarroovvnnáánníí  tteexxttuu  vv bbuuňňkkáácchh  řřááddkkuu
Ze všech příkladů uvedených v této kapitole, jste si jistě odvodili, jak prohlížeč zarovnává
text v políčku tabulky. Pokud je políčko širší než text, pak je text zarovnán implicitně vlevo
(LEFT), pokud je políčko vyšší, pak je implicitně zarovnán na střed (TOP). Toto nastavení
můžete změnit použitím těchto parametrů:

ALIGN určuje vodorovné zarovnání textu
VALIGN určuje svislé zarovnání textu v buňce

Hodnoty těchto parametrů vám jsou, pokud čtete knížku od začátku, notoricky známé (jsou
vysvětleny zejména v kapitole 4, pojednávající o obrázcích), nebudu je tedy rozebírat úplně
dopodrobna.

Vodorovné zarovnání tedy může být následující:

LEFT text je zarovnán na levý okraj buňky
RIGHT text je zarovnán na pravý okraj buňky
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CENTER text je zarovnán na střed buňky

PŘÍKLAD: Vodorovné arovnání textu v řádcích tabulky

Texty v řádcích jsou postupně zarovnány vlevo, vpravo a na střed.

Svislé zarovnání je pak takovéto:

TOP zarovnání textu k hornímu okraji buňky
BOTTOM zarovnání textu k dolnímu okraji buňky
CENTER, MIDDLE zarovnání textu na střed (přípustné jsou obě hodnoty)
BASELINE zarovnání textu na stejnou základnu celého řádku, pokud je v jed-

notlivých buňkách použito jinak velkého písma, jinak je zarovnání
analogické hodnotě TOP; pokud je text alespoň jedné buňky na ví-
ce řádcích, budou všechny ostatní texty zarovnány na základnu
prvního řádku textu v této buňce

PŘÍKLAD: Jednotlivá svislá zarovnání textu v řádku

Texty v řádku jsou postupně zarovnány nahoru (TOP), dolů (BOTTOM), na střed (CENTER)
a dvakrát na základnu (BASELINE), přičemž v prvním případě je použit víceřádkový text
(pak je zarovnání na základnu rovno zarovnání nahoru) a v druhém text různých velikostí.
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Posledním parametrem značky <TR> ovlivňujícím formátování textu je

NOWRAP
Zakáže zalomení textu v řádcích tabulky, texty se tedy nezobrazí na více řádcích, celá tabul-
ka bude tak natažena i přes velikost aktuálního okna prohlížeče. Pokud totiž prohlížeč má
zobrazit tabulku širší, než je velikost jeho okna, pak zmenší jednotlivá políčka a text se
v těchto políčkách adekvátně zalomí. Pokud je všem definován parametr NOWRAP, pak ke
zmenšení šířky nedojde, tabulka se „vylije“ ven z okna a texty v políčkách zůstanou tak, jak
jsou, tedy neodřádkovány.

PŘÍKLAD: Vliv parametru NOWRAP na tabulku

POZNÁMKA: Ne všechny prohlížeče podporují parametr NOWRAP na úrovni řádku, většina
pouze na úrovni jedné buňky, tedy pokud je zadána až ve značce <TD>.

7.5. Buňky – základní prvky tabulky
Jistě jste si všimli, že značka <TR> již není na parametry tak bohatý, jako <TABLE>. Zato
jednotlivá políčka tabulky definovaná značkou <TD> to více než dostatečně vynahrazují. Veš-
kerá nastavení mají však vliv pouze na aktuální buňku, zatímco značka <TR> na celý řádek
a značka <TABLE> na celou tabulku. Je také zřejmé, že nastavení definovaná pro řádek pře-
bíjejí nastavení celé tabulky a nastavení dané buňky přebíjí nastavení celého řádku.

PŘÍKLAD: Platnost parametrů na jednotlivých úrovních tabulky

Pro celou tabulku je definováno implicitní zarovnání textu ve všech buňkách vlevo. Zadáte-
li však zarovnání textu v jednom řádku doprava, pak toto nastavení přebije globální zarovná-
ní doleva a výsledkem bude v tomto řádku text zarovnaný doprava. A analogicky, definuje-
te-li v jedné buňce tohoto řádku, kde je nastaveno zarovnání vpravo, zarovnání textu na
střed, pak toto nastavení přebije zarovnání doprava určené tímto řádkem a výsledkem bude
text v této buňce zarovnaný na střed.

SSppoolleeččnnéé  ppaarraammeettrryy
Jak jistě tušíte, pro zarovnání textu používá značka <TD> naprosto stejných parametrů jako znač-
ka <TR>, tedy ALIGN a VALIGN. Protože jsou podrobně popsány i graficky znázorněny v před-
chozí části, věnované řádkům tabulky, a mají i stejné hodnoty, nebudu se jimi již dále zabývat.
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Společné jsou i parametry pro nastavování barvy rámečku BORDERCOLOR, BORDERCO-
LORLIGHT a BORDERCOLORDARK, včetně nastavení barvy pozadí parametrem BGCOLOR,
opět s úplně stejným nastavením. S pozadím buňky souvisí i další parametr

BACKGROUND
který nastavuje na pozadí jednotlivých buněk obrázek. S ním jste se již setkali při popisu pa-
rametrů značky <TABLE>, kde umožňoval zobrazit obrázek na pozadí celé tabulky. Platí pro
něj stejná pravidla – může být zadán společně s parametrem BGCOLOR definujícím barvu
pozadí, přičemž obrázek bude ležet na tomto pozadí (viz kapitola 7.2, část Barvy a pozadí ta-
bulky).

SSppoojjeennéé  bbuuňňkkyy
Zatím jste viděli pouze tabulky se stejným počtem sloupců ve všech řádcích a stejným poč-
tem řádků ve všech sloupcích, tzv. maticové tabulky. Ovšem HTML umožňuje spojit soused-
ní políčka tabulky v řádku i ve sloupci a dát tak vzniknout tzv. spojeným buňkám. A jak vy-
padají takové spojené buňky můžete si prohlédnout na následujících dvou příkladech, kdy
jsem použil upravenou tabulku Denní plán.

PŘÍKLAD: Spojené buňky ve sloupci

PŘÍKLAD: Spojené buňky v řádku

Z obrázků je více než patrné, jak toto spojování vypadá v reálu. Jak však vypadá v HTML?
V prvním případě se spojení definuje parametrem

ROWSPAN=”n”
kde n je celkový počet řádků, přes něž bude políčko „natáhnuto“. Abyste lépe pochopili, uve-
du zdrojový text prvního příkladu:

<TABLE BORDER=”1” CELLPADDING=”3”>
<TR>

KKaappiittoollaa  77::  TTaabbuullkkyy

9933



<TH>Ráno</TH>
<TH>Dopoledne</TH>
<TH>Poledne</TH>
<TH>Odpoledne</TH>
<TH>Večer</TH>

</TR>
<TR>

<TD ROWSPAN=”2”>Budíček</TD>
<TD>Nakoupit</TD>
<TD>Oběd</TD>
<TD>Procházka</TD>
<TD ROWSPAN=”2”>Večerka</TD>

</TR>
<TR>

<TD>Uvařit oběd</TD>
<TD>Umýt nádobí</TD>
<TD>Dívat se na televizi</TD>

</TR>
</TABLE>
Protože jsou v prvním a druhém odstavci buňky roztaženy přes řádky dva, stačí ve třetím
odstavci definovat pouze tři buňky, protože jejich vykreslování začne až ve druhém sloupci
a skončí ve čtvrtém.

Podobně funguje i definice spojení buněk přes více řádků parametrem

COLSPAN=”n”
kdy realizaci jste mohli vidět na druhém příkladě. I tady bude dobré ukázat zdrojový text
tohoto příkladu:

<TABLE BORDER=”1” CELLPADDING=”3”>
<TR>

<TD>Ráno</TD>
<TD>Dopoledne</TD>
<TD>Poledne</TD>
<TD>Odpoledne</TD>
<TD>Večer</TD>
<TD>Noc</TD>

</TR>
<TR>

<TD COLSPAN=”2”>Příprava obědu</TD>
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<TD>Oběd</TD>
<TD COLSPAN=”3”>Odpočinek</TD>

</TR>
</TABLE>
TIP: Vzhledem k tomu, že tvorba rozsáhlejších tabulek je poněkud náročná na napsání
zdrojového textu, zejména pokud se prolíná více spojených políček v obou směrech, můžete
využít možnost exportu hotové tabulky v Excelu do HTML. V tabulkovém procesoru Micro-
soft Excel si tedy tabulku připravíte včetně obsahu a spojených polí a pak jedním příkazem
vytvoříte zdrojový HTML souboru, který umístíte do vlastní stránky. Tímto exportem lze
vytvořit i poměrně složité tabulky.

ŠŠíířřkkaa  aa vvýýšškkaa  bbuuňňkkyy
Stejně jako je možné nastavit šířku celé tabulky, lze také zadat přesnou šířku jednoho řád-
ku, a to jak v obrazovkových bodech nebo procentuálním vyjádření šířky celé tabulky.
HTML definuje pro tento účel úplně stejný parametr

WIDTH=”šířka”
ovšem jen s tím rozdílem, že je umístěn ve značce <TD>. Zadáte-li šířku v procentech, počí-
tá se výsledná šířka ze šířky celé tabulky, tedy pokud bude šířka tabulky 200 bodů, pak při
zadání 10procentní šířky jednoho řádku bude mít tento řádek výslednou šířku 20 bodů.
Ovšem pokud bude text delší, tzn. do tak malé buňky by se nevešel, bude parametr WIDTH
ignorován a šířka se přizpůsobí obsahu.

Je-li zadána absolutní šířka tabulky, tj. parametrem WIDTH ve značce <TABLE>, musí se
tomu musí přizpůsobit i šířka buňky, byI je její šířka také definována. Lépe to vysvětlím na
posledním příkladu Denního plánu z předchozí části. Zde je šířka tabulky 345 bodů. Pokud
uvedu tuto velikost v parametru WIDTH a zároveň šířku první buňky větší, např. 100, než ja-
ká bude bez jejího zadání (tedy bez parametru WIDTH), nebude to mít žádný vliv, protože by
se zároveň musela zvětšit šířka celé tabulky, ovšem ta je pevně dána, a tudíž neměnná.

<TABLE BORDER=”1” CELLPADDING=”3” WIDTH=”345”>
<TR>

<TD WIDTH=”100”>Ráno</TD>
...

</TABLE>

Ovšem nebude-li šířka tabulka zadána, a tudíž parametr WIDTH ve značce <TABLE> bude
chybět, pak se šířka první buňky zvětší na zadaných 100 bodů a tabulka bude vypadat takto:
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Zároveň s rozšířenou buňkou parametrem WIDTH se rozšíří i všechny buňky ve stejném
sloupci tak, že budou mít všechny stejnou šířku. Pokud ale nastavíte v jiném řádku téhož
sloupce šířku buňky vyšší, bude platit tato. Sloupec bude mít tedy takovou šířku, která je
rovna nejvyšší hodnotě parametru WIDTH v řádku tohoto sloupce.

PŘÍKLAD: Vliv několika parametrů WIDTH na šířku sloupce

<TABLE BORDER=”1” CELLPADDING=”3”>
<TR>

<TD WIDTH=”100”>Ráno</TD>
<TD>Večer</TD>

</TR>
<TR>

<TD WIDTH=”150”>Snídaně</TD>
<TD>Večeře</TD>

</TR>
<TR>

<TD WIDTH=”200”>Nákup</TD>
<TD>Večerníček</TD>

</TR>
</TABLE>
Největší šířku, 200 bodů, má v prvním sloupci poslední řádek, proto budou předchozí hodno-
ty (100, 150) ignorovány a první sloupec bude mít šířku 200 bodů.

Podobně se nastavuje i výška buňky parametrem

HEIGHT=”výška”
ovšem bez možnosti procentuálního vyjádření. Platné jsou pouze absolutní velikosti v obra-
zovkových bodech. Výšce buňky v řádku se přizpůsobí i výška celého řádku, v němž se daná
buňka nachází. Podobně jako u šířky platí, že řádek bude mít takovou výšku, jako má defi-
novánu nejvyšší buňka.
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PŘÍKLAD: Vliv několika parametrů HEIGHT na výšku řádku

<TABLE BORDER=”1” CELLPADDING=”3”>
<TR>

<TD HEIGHT=”60”>Ráno</TD>
<TD HEIGHT=”70”>Poledne</TD>
<TD HEIGHT=”45”>Večer</TD>

</TR>
<TR>

<TD>Snídaně</TD>
<TD>Oběd</TD>
<TD>Večeře</TD>

</TR>
</TABLE>
Největší výšku, 70 bodů, má v prvním řádku prostřední sloupec, proto budou ostatní hodno-
ty (60, 40) ignorovány a první řádek bude mít výšku 70 bodů.

S výškou a šířkou řádku souvisí i poslední parametr značky <TD>
NOWRAP
který má stejnou funkci jako při zadání ve značce <TR>, ovšem zde nemá vliv na celý řádek,
ale pouze na jednu danou buňku. Zakazuje zalomení textu v buňce, text se tedy nezobrazí na
více řádcích, což rozšíří tuto buňku tak, aby se do ní vešel celý text pouze na jediné řádce. To
může vést k natažení celé tabulky i přes velikost aktuálního okna prohlížeče. Zde pak nefun-
guje automatické přizpůsobování tabulky velikosti okna, které řeší prohlížeč v případě vel-
ké tabulky zmenšováním šířky buněk a adekvátním zalamování textu v buňkách, aby se ta-
to tabulka zobrazila celá. Příklad vlivu parametru NOWRAP byl uveden v kapitole 7.4.

HHllaavviiččkkaa  ttaabbuullkkyy
Buňky hlavičky tabulky definované značkou <TH> mají naprosto stejné možnosti formáto-
vání jako políčka definovaná značkou <TD>, ovšem jen s tím rozdílem, že text je v hlavičko-
vých buňkách automaticky tučný a zároveň zarovnán na střed. Použití v tabulce jsem již uká-
zal v kapitole 7.1. ve stejnojmenné části.
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Pro úplnost ještě zopakuji všechny parametry, které lze v hlavičkových buňkách použít:

ALIGN, VALIGN, BGCOLOR, BACKGROUND, BORDERCOLOR, 
BORDERCOLORLIGHT,BORDERCOLORDARK, ROWSPAN, COLSPAN, WIDTH, HEIGHT
a NOWRAP
POZNÁMKA: Pro definování hlavičky a patičky slouží také tři další značky, <THEAD>,
<TFOOT> a <TBODY>, které jsou popsány v kapitole 7.3.

7.6. Formátování sloupců tabulky
Díky uspořádání zdrojového kódu tabulky v HTML se zdá být nemožné formátovat jednot-
livé buňky ve sloupci. Tabulky jsou totiž definovány po celých řádcích, pro něž je formátová-
ní možné snadno nastavit ve značce <TR>. Pokud by tabulka byla stavěna po sloupcích, by-
lo by zase snadné formátovat jednotlivé sloupce, nikoliv však řádky. Východiskem může být
nastavovat formátování, pozadí apod. každé buňce ve sloupci zvlášI, v patřičné značce <TD>.
To je však velice neefektivní a zbytečně tento postup zvětšuje velikost zdrojového textu.

Proto nabízí HTML speciální značku

<COLGROUP>
která umožňuje naráz zadávat parametry celým sloupcům. Protože se jedná o speciální znač-
ku, která není jen pouhým parametrem jiné značky, platí pro její umístění do zdrojového tex-
tu následující pravidla:

značka <COLGROUP> musí být umístěna dovnitř sekce <TABLE>, ovšem vně definice
řádku <TR>:
<TABLE>

<COLGROUP>
<TR>

...
</TABLE>
formátování značkou <COLGROUP> bude mít vliv na sloupec od toho řádku, před který
ji umístíte; v předchozím případě tedy na první sloupec od prvního řádku, protože se na-
chází před definicí prvního řádku
lze nastavit formátování libovolnému sloupci tabulky s tím, že první značka <COL-
GROUP> bude formátovat první sloupec, druhá druhý, atd.
<TABLE>

<COLGROUP> <!–– formátuje první sloupec tabulky ––>
<COLGROUP> <!–– formátuje druhý sloupec tabulky ––>
<COLGROUP> <!–– formátuje třetí sloupec tabulky ––>
...  
<TR>
...

</TABLE>
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Buňky sloupce lze uvedeným způsobem formátovat pomocí již notoricky známých paramet-
rů:

ALIGN zarovnání textu doleva, doprava a na střed
VALIGN zarovnání textu nahoru, dolů, na střed a na základnu
BGCOLOR nastaví barevné pozadí buněk ve sloupci

takže není nutné exaktně popisovat jejich jednotlivé hodnoty (viz kapitolu 7.4, část Zarovná-
ní textu v buňkách řádku). Značka <COLGROUP> má však navíc jeden parametr udávající,
na kolik sloupců po sobě bude mít tato značka vliv:

SPAN=”počet sloupců”
Tento parametr se dá také využít, pokud chcete zadat formátování třeba až čtvrtému a pá-
tému sloupci tabulky, což byste museli bez znalosti parametru SPAN udělat takto:

<TABLE>
<COLGROUP>
<COLGROUP>
<COLGROUP>
<COLGROUP ALIGN=”Left”>
...

</TABLE>
Jak už jste asi vytušili, jednodušší řešení uvedené situace je toto:

<TABLE>
<COLGROUP SPAN=”3”>
<COLGROUP ALIGN=”Left”>
...

</TABLE>
PŘÍKLAD: Tabulka Denní plán formátovaná značkou <COLGROUP>
<TABLE BORDER=”1” CELLPADDING=”3”>

<CAPTION>Můj denní plán</CAPTION>
<TR BGCOLOR=”cyan”> <!–– hlavička tabulky bude světle modrá ––>

<TH>Ráno</TH>
<TH>Dopoledne</TH>
<TH>Poledne</TH>
<TH>Odpoledne</TH>
<TH>Večer</TH>

</TR>
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<COLGROUP BGCOLOR=”yellow” SPAN=”5”>
<!–– spodní dva řádky budou žluté ––>

<TR>
<TD ROWSPAN=”2”>Budíček</TD>
<TD>Nakoupit</TD>
<TD>Oběd</TD>
<TD>Procházka</TD>
<TD ROWSPAN=”2”>Večerka</TD>

</TR>
<TR>

<TD>Uvařit oběd</TD>
<TD>Umýt nádobí</TD>
<TD>Dívat se na televizi</TD>

</TR>
</TABLE>

TTvvoorrbbaa  WWWWWW  ssttrráánneekk  pprroo  úúppllnnéé  zzaaččáátteeččnnííkkyy

110000



8. Rámy

8.1. Definování rámů
Mnohokrát vám nebude stačit mít svoji prezentaci jako jednu celistvou stránku. Pokud bu-
dete chtít mít třeba vlevo stále viditelný proužek nabídky a vpravo jednotlivé stránky, na něž
volby nabídky odkazují, nemáte jinou možnost než použít tzv. rámy. Takovýto případ ukazu-
je následující stránka:

Každý rám této stránky tvoří celistvý HTML dokument, rámy se tedy chovají jako malé
stránky uvnitř jedné velké. Můžete s nimi rolovat, tisknout jako s každou jinou samostatnou
stránkou. I odkaz na těchto „ministránkách“ umístěný zobrazí cílový dokument v tom sa-
mém rámu. Veškeré značky HTML mají účinek právě na tento rám a na žádný jiný.

Protože vytvořit stránku s rámy není záležitost jedné značky, ukážu vytvoření takové
stránky na příkladu. Bude se jednat o podobnou stránku jako výše – tedy dva rámy na výš-
ku vedle sebe.
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Protože každý rám tvoří samostatná HTML stránka, vezmu za základ dvě stránky, jejichž
obsah není důležitý. Mohou se jmenovat třeba stranka1.html a stranka2.html (názvy mohou
být samozřejmě libovolné). Celý HTML kód definující výslednou stránku s rámy bude vy-
padat jako v následujícím příkladu.

PŘÍKLAD:

<HTML>
<HEAD>

<TITLE>Stránka obsahující dva rámy</TITLE>
<FRAMESET COLS=”25%,*”>

<FRAME NAME=”Ram1” SRC=”stranka1.html”>
<FRAME NAME=”Ram2” SRC=”stranka2.html”>

</FRAMESET>
</HEAD>
</HTML>
Jak tento kód vypadá v prohlížeči, jste měli možnost vidět na předchozí stránce, přičemž stran-
ka1.html reprezentuje nabídku vlevo, stranka2.html samotný obsah stránky vpravo.

Když už znáte syntaxi vytvoření stránky s rámy, zaměřím se nyní podrobně na jednotlivé
značky a jejich parametry. Rozvržení rámů se definuje již v sekci HEAD, sekce BODY nemusí být
v HTML kódu vůbec přítomna (ale může). Vše další, jako prohlížení stránky, klikání na odkazy
apod. se děje již na stránkách v rámech samotných, tedy stranka1.html a stranka2.html, nikoliv
ve stránce rámy definující. Je nasnadě, že sekce BODY je úplně zbytečná a ani se nepoužívá.

Hned za úvodní značkou TITLE definujícím jméno stránky se nalézá značka

FRAMESET
definující, jak bude vypadat rozdělení stránky na rámy pomocí dvou parametrů:

ROWS=”a,b” definuje velikosti řádkových rámů
COLS=”n,m” definuje velikosti sloupcových rámů

Hodnoty a, b, n, m mohou mít následující vyjádření (šířka nebo výška):
přesný počet pixelů v rozmezí velikosti stránky

např.: ROWS=”10,20”
procentuální vyjádření

např.: 20 % znamená, že šířka/výška rámu bude 20 % šířky/výšky obrazovkového
rozlišení

hvězdička (krát na numerické klávesnici) značí, že tento rám bude nabývat velikosti,
která na něj zbyla, tzn. používá se po definici používající předchozích dvou způsobů

např.: <FRAMESET COLS=”20%,*”> (viz první příklad) znamená, že první sloupec
bude mít šířku 20 % šířky obrazovky a druhý ten zbytek, čili v tomto případě 80 %.
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Jak je vidět z předchozích příkladů, HTML nechce předem znát, kolik sloupcových nebo
řádkových rámů vlastně celkem bude. Vše si dopočítá z vámi zadaných parametrů. Důvod je
jednoduchý: nikdy nevíte, jaké rozlišení bude uživatel mít – to bude vědět až prohlížeč,
v němž bude vaše stránka zobrazena. Tady je pak výhodné kombinovat všechny tři způsoby
zadávání. Máte-li například úzký proužek obsahující ikony nabídky vlevo a chcete z něj udě-
lat rám, zadejte mu pevnou velikost v bodech, aby se zobrazil přesně tak, jak vy chcete.
Zbytku pak dejte hvězdičku, aby se tento rám vždy roztáhl na celou šíři obrazovkového roz-
lišení, aD už je toto 640 nebo 1280 pixelů. Rovněž je možné zadat šířku levého sloupce v pro-
centech, pokud chcete, aby jeho poměrná velikost vzhledem k rozlišení obrazovky zůstala
konstantní.

Další značka <FRAME> pak už jen definuje, jaký HTML dokument se do takto určených
rámů načte. Jeho parametry jsou jednak jméno a cesta k tomuto souboru a pak také jméno
rámu, jehož funkci vysvětlím později.

<FRAME NAME=”Jméno” SRC=”cesta/soubor.html”>
POZNÁMKA: Uvnitř značky FRAMESET musí být vždy tolik značek FRAME, kolik jich bylo
nadefinováno parametry COLS a ROWS.

8.2. Příklady použití rámů
Se znalostmi předchozího ukáži na pěti konkrétních příkladech, jak lze jednotlivé paramet-
ry a hodnoty kombinovat. Na nich uvidíte, že HTML si opravdu poradí prakticky se vším.

Pro tyto příklady budou implicitně použity soubory stranka1.html, stranka2.html, atd.
Počet HTML souborů, které se budou do rámu načítat, bude tedy závislý na počtu rámů, při-
čemž tyto jednotlivé stránky budou mít následující obsah:

<HTML>
<HEAD>

<TITLE>Stránka číslo X</TITLE>
</HEAD>
<BODY>Toto je stránka číslo X.</BODY>
</HTML>
aby bylo možné vizuálně rozpoznat, do kterého rámu se která stránka načetla. X zde má hod-
notu postupně 1, 2, 3 atd.

PŘÍKLAD: Dva sloupcové rámce o stejné šířce

<FRAMESET COLS=”50%,*”>
<FRAME NAME=”Ram1” SRC=”stranka1.html”>
<FRAME NAME=”Ram2” SRC=”stranka2.html”>

</FRAMESET>
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POZNÁMKA: U druhé hodnoty parametru COLS značky FRAME již není nutné zadávat veli-
kost sloupcového rámu 50 %, protože prohlížeč si automaticky ze znalosti šířky prvního
sloupce tuto hodnotu vypočítá. To ovšem neznamená, že nelze použít definici

<FRAMESET COLS=„50%,50%“>
která bude mít naprosto stejný výsledek.

PŘÍKLAD: Tři řádkové rámce, kdy šířka prvního je přesně 100 bodů, druhý zabírá půlku
výšky obrazovky a třetí zbytek

<FRAMESET ROWS=”100,50%,*”>
<FRAME NAME=”Ram1” SRC=”stranka1.html”>
<FRAME NAME=”Ram2” SRC=”stranka2.html”>
<FRAME NAME=”Ram3” SRC=”stranka3.html”>

</FRAMESET>

PŘÍKLAD: Dva sloupcové rámy, z nichž první bude třikrát větší než druhý
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<FRAMESET COLS=”3*,*”>
<FRAME NAME=”Ram1” SRC=”stranka1.html”>
<FRAME NAME=”Ram2” SRC=”stranka2.html”>

</FRAMESET>

PŘÍKLAD: Tři sloupcové rámy, z nichž první bude třikrát větší než druhý a poslední bude
mít 10 % rozlišení obrazovky

<FRAMESET COLS=”3*,*,10%”>
<FRAME NAME=”Ram1” SRC=”stranka1.html”>
<FRAME NAME=”Ram2” SRC=”stranka2.html”>
<FRAME NAME=”Ram3” SRC=”stranka3.html”>

</FRAMESET>

Jak je z těchto příkladů patrné, použití rámů je opravdu bohaté. Určitě jste se však setkali
při složitějším rozdělení rámů, například kdy je obrazovka rozdělena na dva sloupcové rámy,
přičemž první je rozdělen na dva řádkové. K takovémuto rozdělení používá HTML tzv. za-
noření jednotlivých značek FRAMESET, toto rozdělení definující. Ukažme si tento popsaný
případ konkrétně, ve zdrojovém kódu HTML:

<FRAMESET COLS=”50%,*”>
<FRAMESET ROWS=”50%,*”>
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<FRAME NAME=”Ram1” SRC=”stranka1.html”>
<FRAME NAME=”Ram2” SRC=”stranka2.html”>

</FRAMESET>
<FRAME NAME=”Ram3” SRC=”stranka3.html”>

</FRAMESET>
První značka FRAMESET rozdělí obrazovku na dva sloupcové rámy o stejných velikostech.
Druhá značka FRAMESET, zanořená do první, definuje v prvním sloupci dva řádkové rámy,
opět stejně veliké, jednotlivé značky FRAME do nich načtou patřičné HTML dokumenty, ná-
sledně je zanořená značka FRAMSET uzavřena, je definován druhý sloupcový rámec a do něj
načten patřičný třetí HTML dokument. 

Zanoření se nemusí omezovat pouze na první úroveň, lze jich vytvořit bezpočetné množství.
Ovšem je třeba dát pozor, aby jich na druhou stranu nebylo zbytečně moc, čímž by se strán-
ka mohla stát nepřehlednou, chaotickou.

8.3. Další parametry pro definování rámů
Obě značky, FRAMESET a FRAME, se však neomezují na pouhé definování počtu rámů a je-
jich rozložení. Lze také nastavit několik dalších parametrů, které dále rozšiřují možnosti
těchto značek.

ZZnnaaččkkaa  FFRRAAMMEESSEETT
Celá syntaxe značky FRAMESET je

<FRAMESET COLS=”sloupce” ROWS=”řádky” FRAMEBORDER=”0/1”
FRAMESPACING=”mezery”>
přičemž parametry COLS a ROWS již znáte. Další dva, FRAMEBRODER a FRAMESPACING,
mají následující význam a použití:

FRAMEBORDER=”0/1” nastavuje, zda bude mít rám ohraničení, nebo ne
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Implicitně je nastavena hodnota 1, která ohraničení nastavuje, 0 jej
naopak ruší. Ohraničení je standardně šedé a budí dojem prostoro-
vosti (používá stínování). Následující příklad je upraven z předcho-
zího, přičemž u levých řádkových rámů bylo zrušeno ohraničení:

PŘÍKLAD:

<FRAMESET COLS=”50%,*”>
<FRAMESET ROWS=”50%,*” FRAMEBORDER=”0”>

<FRAME NAME=”Ram1” SRC=”stranka1.html”>
<FRAME NAME=”Ram2” SRC=”stranka2.html”>

</FRAMESET>
<FRAME NAME=”Ram3” SRC=”stranka3.html”>

</FRAMESET>

Dalším parametrem je

FRAMESPACING=”n” nastavuje prostor mezi rámy, který nebude ničím vyplněn, v bo-
dech, zadává se tedy šířka nebo výška, podle toho, zda jde o sloup-
cové nebo řádkové rámy

Použití opět ukazuje upravený předchozí příklad, kdy mezi jednotlivé rámy bude přidána de-
setibodová mezera.

PŘÍKLAD:

<FRAMESET COLS=”50%,*” FRAMESPACING=”10”>
<FRAMESET ROWS=”50%,*”>

<FRAME NAME=”Ram1” SRC=”stranka1.html”>
<FRAME NAME=”Ram2” SRC=”stranka2.html”>

</FRAMESET>
<FRAME NAME=”Ram3” SRC=”stranka3.html”>

</FRAMESET>
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Jak je z tohoto příkladu patrné, nastavení značky FRAMESET, jako ohraničení nebo mezery
mezi rámy, platí i pro všechny další vnořené značky FRAMESET. Samozřejmě lze tyto para-
metry nastavit pro každou vnořenou značku zvlášD, přičemž tato nastavení platí pouze pro
daný FRAMESET (a popř. další vnořené). Nejlépe to uvidíte na dalším příkladu, kdy bude de-
setibodový prostor nastaven pouze pro sloupcové rámy.

PŘÍKLAD:

<FRAMESET COLS=”50%,*” FRAMESPACING=”10”>
<FRAMESET ROWS=”50%,*”, FRAMESPACING=”0”>

<FRAME NAME=”Ram1” SRC=”stranka1.html”>
<FRAME NAME=”Ram2” SRC=”stranka2.html”>

</FRAMESET>
<FRAME NAME=”Ram3” SRC=”stranka3.html”>

</FRAMESET>
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ZZnnaaččkkaa  FFRRAAMMEE
Základní použití značky FRAME jsem již ukázal, ovšem bez jakéhokoliv dalšího komentáře
nebo vysvětlení jednotlivých parametrů. A navíc kromě parametrů NAME a SRC, má tato
značka několik dalších, neméně důležitých.

Kompletní syntaxe značky FRAME je tedy následující:

<FRAME NAME=”jméno” SRC=”soubor” FRAMEBORDER=”0/1” NORESIZE
SCROLLING=”yes/no/auto” MARGINHEIGHT=”výška” MARGINWIDTH=”šířka”>
Významy jednotlivých parametrů jsou následující:

NAME velice důležitý parametr definující jméno rámu, používá se při směrování
HTML dokumentů do rámů pomocí odkazů

PŘÍKLAD: Má-li rám definován parametrem NAME jméno “Ram1”, pak odkaz

<A HREF=”soubor.html” TARGET=”Ram1”>
Vyvolání odkazu do rámu Ram1

</A>
načte dokument soubor.html do rámu se jménem Ram1 (viz část Směřování stránek do rá-
mů).

SRC cílový HTML soubor, který bude do rámu načten, včetně cesty (absolutní
nebo relativní)

FRAMEBORDER zapíná a vypíná ohraničení u daného rámu zvlášD, nezávisle na značce 
FRAMESET

NORESIZE zakazuje prohlížeči umožnit změnu velikosti rámu tažením za okraje
Toto je implicitně povoleno a lze tak kompletně změnit velikosti všech rá-
mů. Pokud si toto nepřejete, použijte tento parametr.

SCROLLING nastavuje, jestli bude možno rolovat dokumenty v jednotlivých rámech
Implicitně je nastavena hodnota auto, která zobrazí rolovací pruh se šip-
kami v případě, že není zobrazen celý dokument. Pokud rolování zakážete
hodnotou no, pak nepůjde rolovat dokumentem ani v případě, že se celý ne-
vejde do rámu, a naopak pokud zadáte yes, budou automaticky zobrazeny
rolovací šipky, opět nezávisle na velikosti dokumentu.

MARGINHEIGHT výška volného okraje nad a pod rámem v bodech
MARGINWIDTH šířka volného okraje vlevo a vpravo od rámu v bodech

Jak vypadá použití těchto parametrů v praxi, ukážou následující příklady, v nichž budou vždy
zobrazeny celkem čtyři rámy, dva stejně široké sloupcové, z nichž každý bude mít dva stej-
ně vysoké řádkové, opět s cílovými soubory strankaX.html.
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PŘÍKLAD: Individuální nastavení ohraničení jednotlivých rámů

<FRAMESET COLS=”50%,*”>
<FRAMESET ROWS=”50%,*”>

<FRAME NAME=”Ram1” SRC=”stranka1.html” FRAMEBORDER=”0”>
<FRAME NAME=”Ram2” SRC=”stranka2.html”>

</FRAMESET>
<FRAMESET ROWS=”50%,*”>

<FRAME NAME=”Ram3” SRC=”stranka3.html” FRAMEBORDER=”0”>
<FRAME NAME=”Ram4” SRC=”stranka4.html” FRAMEBORDER=”0”>

</FRAMESET>
</FRAMESET>
Tento zdrojový text odstraňuje ohraničení u levého horního a obou pravých rámů. Že to však
není tak přímočaré, se přesvědčete na obrázku:

Tady je jasně patrné, že ohraničení zmizí pouze tehdy, je-li odstraněno ohraničení z obou sou-
sedních rámů. A i tehdy zůstane na místě hranice tenká šedá čára. Plnohodnotného odstra-
nění ohraničení tedy dosáhnete pouze použitím parametru FRAMEBORDER ve značce
FRAMESET, což vřele doporučuji vzhledem k jednodušší definici, větší přehlednosti a správ-
né interpretaci prohlížečem.

PŘÍKLAD: Zamezení změny velikosti rámů

<FRAMESET COLS=”50%,*”>
<FRAMESET ROWS=”50%,*”>

<FRAME NAME=”Ram1” SRC=”stranka1.html” NORESIZE>
<FRAME NAME=”Ram2” SRC=”stranka2.html”>

</FRAMESET>
<FRAMESET ROWS=”50%,*”>

<FRAME NAME=”Ram3” SRC=”stranka3.html”>
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<FRAME NAME=”Ram4” SRC=”stranka4.html”>
</FRAMESET>

</FRAMESET>
Zakázání změny velikosti levého horního rámu nelze měnit ani velikostí levého dolního rá-
mu, neboD změnou jeho velikosti by se změnil i rám nad ním. Zároveň nelze měnit šířku obou
pravých rámů, protože by se musela změnit také šířka levého horního rámu, u nějž to je za-
kázáno. Z toho tedy vyplývá, že změnit lze pouze výšku obou pravých rámů tažením hranice
mezi nimi.

Pokud přidáte parametr NORESIZE i k jednomu, jedno jakému, pravému rámu (Ram3
a Ram4), pak už nezměníte ani výšku těchto rámů – všechny rámy budou mít pevnou veli-
kost. Takže k zamezení změn velikosti všech definovaných rámů stačí pouze dva parametry
NORESIZE, každý v jednom sloupci.

PŘÍKLAD: Zakázání a povolení rolování dokumentů v rámech

<FRAMESET COLS=”50%,*”>
<FRAMESET ROWS=”50%,*”>

<FRAME NAME=”Ram1” SRC=”soubor1.html”>
<FRAME NAME=”Ram2” SRC=”soubor2.html” SCROLLING=”yes”>

</FRAMESET>
<FRAMESET ROWS=”50%,*”>

<FRAME NAME=”Ram3” SRC=”soubor3.html”>
<FRAME NAME=”Ram4” SRC=”soubor4.html” SCROLLING=”no”>

</FRAMESET>
</FRAMESET>
V tomto příkladu jsou použity jednotlivé HTML dokumenty (souborX.html) tak, aby jejich
velikosti co nejlépe vystihovaly použití parametru SCROLLING. V případě prvního rámu to
je dokument větší než velikost rámu, aby se automaticky zapnula rolovací lišta. Naopak
u druhého rámu pak je dokument menší, aby bylo patrné, že lze zapnout tuto lištu, i když by
to automatické zobrazení neprovedlo. U čtvrtého je dokument zase větší než rám a rolovací
lišta bude zakázána, takže zbytek dokumentu nebude viditelný. Nejlépe to však uvidíte na
obrázku na další straně.

SSmměěřřoovváánníí  ssttrráánneekk  ddoo  rráámmůů
Pokud vytváříte rámy, určitě budete potřebovat načíst odkazovanou stránku (pomocí značky
<A>) do jiného rámce než toho, v němž je tento odkaz umístěn. O této problematice jsem se
již zmínil v kapitole 6 a v předchozí části, v obou však jen náznakem. Nyní jí tedy věnuji ně-
kolik následujících odstavců, nejdříve však shrnu, to, co jsem v těchto kapitolách nakousl.

Každý rám vytvořený v organizačním HTML souboru značkami FRAME má svoje jméno,
definované parametrem NAME:
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<FRAME SRC=”stranka.html” NAME=”Jmeno ramu”>
Pokud následně v kterémkoliv rámu definujete odkaz na jinou stránku, která se má do toho-
to rámu načíst, vložíte do zdrojového textu odkaz:

<A HREF=”stranka2.html” TARGET=”Jmeno ramu”>
Z předchozího je sice jasné, jak to funguje, vzhledem k tomu, že rámů se velmi často využí-
vá, uvádím v kapitole 8.5. rozsáhlejší příklad jednoho z nejčastějších využití, definování na-
bídky. Kdo nepochopil teT, tak rozhodně musí v daném příkladě.

Nyní se však budu podrobněji věnovat hodnotám parametru TARGET uvedeným v šesté
kapitole, kdy není definován konkrétní rám, do nějž bude stránka daná odkazem načtena,
protože to závisí na aktuální situaci. Tyto hodnoty jsou označeny podtržítkem na počátku,
aby nedošlo k záměně za jméno rámu:

_BLANK prohlížeč otevře nové okno, do nějž se stránka načte
_SELF stránka bude načtena do stejného rámu, z něhož byl odkaz vyvolán
_TOP stránka bude načtena do celého okna prohlížeče, nikoliv do aktuálního rá-

mu, z něhož byl odkaz vyvolán; toho se využívá tehdy, chcete-li zrušit dosa-
vadní rozdělení rámů a novou stránku zobrazit opět v celém okně prohlíže-
če; pokud nejsou rámy definovány, funguje jako _SELF

_PARENT stránka bude načtena do okna, které je nadřazené oknu aktuálnímu, z ně-
hož byl odkaz vyvolán; pokud takové okno není, pak funguje stejně jako
_SELF (v praxi jsem nepřišel na žádné využití tohoto parametru; co se tý-
če rámů, funguje stejně jako _TOP)
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8.4. Když prohlížeč nezná rámy ...
Ještě dnes se však mohou používat prohlížeče, které rámy neumí. V hlavních dvou, Internet
Exploreru a Netscape Navigatoru, byly rámy použity již před několika lety, takže by případ-
ný návštěvník vaší stránky musel mít buTto hodně staré verze, nebo používat nějaké alter-
nativní prohlížeče, které nikdy rámy nepodporovaly, těch se však v současnosti používá sot-
va procento. I tak je dobré na tyto prohlížeč myslet a používat další a poslední „rámovou“
značku NOFRAMES. Jedná se o klasickou párovanou značku, která v sobě ukrývá všechno, co
se má zobrazit, když prohlížeč rámy nezná. Její použití je následující:

<HTML>
<HEAD>

<TITLE>Jméno dokumentu</TITLE>
<FRAMESET COLS=”50%,*”>

<FRAME NAME=”Ram1” SRC=”stranka1.html”>
<FRAME NAME=”Ram2” SRC=”stranka2.html” SCROLLING=”yes”>

</FRAMESET>
<NOFRAMES>

Váš prohlížeč nepodporuje rámy
</NOFRAMES>

</HEAD>
</HTML>
A jak bude tento zdrojový text interpretován? Prohlížeč, který rámy umí, značku <NOFRA-
MES> a všechno, co je uvnitř, ignoruje a normálně rámy zobrazí. Ovšem prohlížeč, který rá-
my nezná, neumí vlastně ani značky <FRAMESET>, <FRAME> ani <NOFRAMES>. Jak tomu
tedy máte rozumět? 

Pokud totiž prohlížeč narazí na značku, kterou nezná, ignoruje ji včetně všech parametrů
a ukončovací značky. Přeskočí tedy jak značky <FRAMESET>, tak <FRAME>, načež narazí na
značku <NOFRAMES>. Tu ovšem také nezná, a nebude ji tedy ani interpretovat. Zobrazí text
„Váš prohlížeč nepodporuje rámy“, přeskočí značku </NOFRAMES> a ukončí interpretaci.
Upozorňující text bude zobrazen, i když je uložen nesprávně v sekci HEAD. Takže ač to zní
paradoxně, značka <NOFRAMES> má vlastně stejný účinek, jako kdyby ji prohlížeč nepodpo-
rující rámy znal.

POZNÁMKA: Pokud je definován v sekci HEAD jakýkoliv text, který není ohraničen žádnou
značkou, např. <TITLE>, prohlížeč jej zobrazí stejně, jako to dělá v sekci BODY. Přeskočí-
-li tedy značku <NOFRAMES>, narazí na samostatný text a tudíž jej zobrazí. Z toho tedy vy-
plývá, že v sekci HEAD není text ignorován, čehož se využívá např. právě zde. Ovšem je tře-
ba pamatovat na to, že tento případ je výjimka, a tudíž by se měl text stránku umis>ovat do
sekce BODY, a ne sem.

KKaappiittoollaa  88::  RRáámmyy

111133



8.5. Vícesloupcová vazba pomocí rámů
Tato kapitola je celá věnována jedinému konkrétnímu příkladu použití rámů, které se na
Internetu nejčastěji využívají. Jedná se o stále viditelnou nabídku jednotlivých možností
v levém pruhu, jehož jednotlivé odkazy zobrazují adekvátní stránky v pruhu pravém. Toto
řešení se používá všude tam, kde autor chce, aby celá nabídka odkazů byla stále dostupná
a uživatel měl rychlý přístup ke všem odkazům naráz. Podobný příklad, jen s méně efektiv-
ním zpracováním, byl již popsán v kapitole 6.1.

Tento příklad, popsaný v předchozím odstavci (obrázek na této stránce je uveden pouze pro
ilustraci, nemá tedy s tímto příkladem žádnou souvislost – ukazuje, že použití rámů může být
velmi pestré), se skládá ze třech hlavních souborů, přičemž zbývající, na něž směřují odka-
zy uvedené v levém pruhu nabídek, mohou mít jakýkoliv obsah, na němž není tento příklad
závislý. Stránky patří fiktivní společnosti, jejíž URL je http://www.spolecnost.cz.

Základem je soubor index.html, který bude zobrazen, jakmile uživatel v prohlížeči zadá
výše uvedenou adresu:

<HTML>
<HEAD>

<TITLE>Organizace rámů</TITLE>
<FRAMESET COLS=”200,*”>

<FRAME NAME=”Menu” SRC=”menu.html”>
<FRAME NAME=”Main” SRC=”main.html” SCROLLING=”yes”>

</FRAMESET>
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<NOFRAMES>
Váš prohlížeč bohužel nepodporuje rámy.

</NOFRAMES>
</HEAD>
</HTML>
Následuje soubor menu.html, který definuje nabídku v levém rámu:

<HTML>
<HEAD>

<TITLE>Hlavní nabídka</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

<P>
<FONT FACE=”ARIAL” SIZE=”3”>Základní nabídka:</FONT>

</P>
<P><A HREF=”main.html” TARGET=”Main”>Hlavní stránka</A></P>
<P><A HREF=”produkty.html” TARGET=”Main”>Produktové 

portfolio</A></P>
<P><A HREF=”cenik.html” TARGET=”Main”>Ceník</A></P>
<P><A HREF=”prodejny.html” TARGET=”Main”>Seznam 

prodejen</A></P>
<P><A HREF=”kontakty.html” TARGET=”Main”>Kontakty</A></P>
<P><A HREF=”mailto:info@firma.cz”>Napište nám</A></P>
<P>© 1999 Společnost Firma, s.r.o.<P>

</BODY>
</HTML>
A konečně soubor main.html, který bude zobrazen při první návštěvě stránky (viz definice
rámů v souboru index.html), zároveň bude vyvolán vždy, kdykoliv uživatel klikne myší na od-
kaz Hlavní nabídka. Jeho obsah již může být libovolný, zde je jeho zjednodušená verze:

main.html:

<HTML>
<HEAD>

<TITLE>Hlavní stránka</TITLE>
</HEAD>
<BODY>

<P>
<H2>Vítejte na stránkách společnosti Firma</H2>
<FONT FACE=”Arial” SIZE=”2”>
<P>Společnost Firma se zabývá výrobou počítačů

a komponentů.</P>
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<P>Pro další informace se řiďte nabídkou v levém pruhu.</P>
</FONT>

</P>
</BODY>
</HTML>
Následují jednotlivé soubory produkty.html, cenik.html atd., jejichž obsah již definuje autor
a zcela záleží na něm, čím je naplní.

Na tomto příkladu jsem chtěl ukázat, jak lze efektivně využít rámů. Vlastní tvořivosti se
však meze nekladou, nabídkový pruh lze umístit i vpravo, může být dokonce jako řádkový
rám nad nebo pod hlavní stránkou – to již záleží na vás (některé stránky mají dokonce více
nabídkových pruhů).

Využití rámů je tedy velice pestré, jak ukazuje také tento obrázek stránky
Hollywood.com:

8.6. Plovoucí rámy
Výše popsané rámy mají jednu zásadní nevýhodu. Nelze s nimi manipulovat, nelze je volně
umisDovat v okně prohlížeče, nelze ani stanovovat jejich velikost. Musejí se také definovat ve
zvláštním HTML dokumentu, v němž se již nic jiného nenachází. Nevýhody těchto rámů od-
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straňují tzv. plovoucí rámy (floating frames). Tento název je trošku matoucí – rámy nikde
neplavou, jsou pevně umístěny na stránce, stejně jako obrázky.
Tyto rámy se tak chovají částečně jako obrázky a částečně jako rámy: umisDují se v těle do-
kumentu a tam, kde se nacházejí, se také zobrazí, lze je zarovnávat na řádce, lze nastavit je-
jich velikost (šířku a výšku), lze je pojmenovat, nastavovat okraje, pozadí, zakázat či povolit
změnu velikosti táhnutím myši za okraj atd.

Plovoucí rám na stránce pak vypadá např. takto

a definuje se značkou:

IFRAME
S klasickými rámy má společné tyto parametry:

FRAMEBORDER určuje, zda bude mít rám ohraničení
FRAMESPACING prostor mezi rámy, který není ničím vyplněn
MARGINHEIGHT výška volného okraje nad a pod plovoucím rámem
MARGINWIDTH šířka volného okraje vlevo a vpravo od plovoucího rámu
NAME definuje jméno rámu – používá se při načítání stránky z odkazu

(analogie s normálními rámy je zřejmá)
NORESIZE zakazuje či povoluje změnu velikosti rámu tažením za okraj kurzo-

rem myši
Na rozdíl od klasických rámů však musí mít i hodnotu – nestačí je-
ho pouhé uvedení ve značce. NORESIZE=NORESIZE zakazuje
úpravu velikosti, NORESIZE=RESIZE naopak povoluje.

SCROLLING nastavuje, jestli bude možno rolovat dokumentem načteným do
plovoucího rámu

SRC definuje soubor i s celou cestou, který bude do rámu umístěn
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TITLE popis rámu, analogie s použitím ve značce odkazu <A>
Jejich syntaxe a použití byly již vysvětleny v předchozích kapitolách o klasických rámech,
takže není tedy nutné se jimi dále zabývat. Plovoucí rámy mají však navíc několik specific-
kých vlastních parametrů, které odstraňují nešvary rámů klasických:

ALIGN zarovná plovoucí rám vzhledem k řádce textu nebo následujícímu
objektu, stejně jako při použití u obrázku
Možné hodnoty jsou:
TOP, TEXTOP, BOTTOM, ABSBOTTOM, MIDDLE, ABSMIDDLE,
BASELINE, LEFT, RIGHT
přičemž se používají stejně jako ve značce <IMG>. Hodnoty LEFT
a RIGHT definují vodorovné zarovnání na řádce, ostatní pak za-
rovnání svislé.

BORDER udává šířku ohraničení okolo rámu
BORDERCOLOR pokud je definováno ohraničení, pak nastavuje barvu tohoto rá-

mečku
HEIGHT výška plovoucího rámu v bodech
WIDTH šířka plovoucího rámu v bodech; tyto dva parametry je nutné zadat

vždy, abyste se vyhnuli nežádanému zobrazení v prohlížeči

Vzhledem k faktu, že plovoucí rámy jsou jakousi kombinací obrázků a klasických rámů, de-
finovaných značkou <FRAMESET>, je i jejich použití podobné těmto dvěma prvkům HTML.
Umístění plovoucích rámů na stránce je analogické obrázkům, načítání stránky, okraje, vol-
né okraje okolo rámů, povolení či zakázání změny velikosti a rolování dokumentu jsou stej-
né jako u standardních rámů. AD je budete používat, či nikoliv, plovoucí rámy představují za-
jímavou alternativu při vytváření zajímavých a pestrých stránek.

TTvvoorrbbaa  WWWWWW  ssttrráánneekk  pprroo  úúppllnnéé  zzaaččáátteeččnnííkkyy

111188



9. A co dál?
Nyní byste měli znát základy jazyka pro tvorbu webové stránky, HTML. Měli byste být
schopni s využitím těchto znalostí poskládat jakoukoliv statickou webovou stránku, včetně
graficky náročných prezentací. To předpokládá ovšem určité zkušenosti a představivost
– vlastnosti, které získáte nejen častým používáním HTML, ale i studováním již hotových
kódů. Většina složitě vypadajících stránek je totiž postavena na velice jednoduchém zákla-
du. HTML je však jazyk tak rozmanitý, že ani jeho soustavným používáním a poznáváním se
jej nemůžete naučit znát celý. Vznikají totiž stále nové značky, přibývají jejich parametry,
přidávají se nové prvky mající s HTML máloco společného.
Pokud vám nestačí to, co vám dala tato kniha, můžete se zaměřit na další rozšíření jazyka
HTML, která ve stručnosti popíšu v následující části.

9.1. Co všechno ještě neznáte
II ssttrráánnkkaa  mmůůžžee  mmíítt  ssvvůůjj  ssttyyll
Velice používaným prvkem v současných webových stránkách jsou tzv. kaskádové styly. Jsou
podobné těm, co znáte například z Microsoft Wordu. Pokud si pamatujete na starý textový
editor Write nebo Text602, víte, že jakoukoliv změnu písma, barvy, velikosti fontu či řádko-
vání odstavce jste museli provést na každé části textu zvláš6. Nejdříve slovo označit, změnit
velikost, písmo, popř. barvu. V dalším odstavci to stejné – činnost velice únavná a časově ná-
ročná. V programu Microsoft Word si však nadefinujete na začátku psaní několik stylů, kte-
ré následně přiřazujete jednotlivým nadpisům nebo odstavcům. Tzn. činnost definice prove-
dete pouze jednou, pak již jenom aplikujete hotové. V případě editoru Write nebo Text602
jste tuto definici museli provádět vždy znova.

Podobně je tomu i u jazyka HTML. Pokud nepoužíváte styly, jakoukoliv změnu písma, ve-
likosti či barvy musíte vždy definovat znovu. Zdrojový kód pak přetéká značkami FONT
a stává se nepřehledným. Definicí stylů CSS (Cascading Style Sheets) si nejen ušetříte prá-
ci, ale zdrojový text je náhle přehlednější, menší a čitelnější. Nebudu zde rozepisovat všech-
ny vlastnosti a použití stylů, uvedu však velice výmluvný příklad, který problematiku osvět-
lí.

Základní definice syntaxe stylů je následující:

<STYLE TYPE=„text/css“>
<!––
.jmenostylu

{parametr: hodnota;
parametr2: hodnota;
parametr3: hodnota;}

.jmenostylu2
{parametr: hodnota;
parametr2: hodnota;
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parametr3: hodnota;}
––>>
</STYLE>
Konkrétní příklad takového stylu tedy může vypadat takto:

PŘÍKLAD: Definice stylu nadpisu

<STYLE TYPE=„text/css“>
<!––
.nadpis

{font–family: Courier New;
font–weight: bold;
font–size: 15pt;
color: Red;
background: Green;}

––>>
</STYLE>
Takto nadefinujete styl Nadpis, který bude psán písmem tučným Courier New o velikosti 15
bodů, červenou barvou na zeleném pozadí. Kdykoliv pak budete chtít napsat nadpis, stačí,
když sdělíte prohlížeči, jakým bude stylem, a nemusíte zdlouhavě vypisovat znovu všechny
parametry definujících značek:

<SPAN CLASS=”Nadpis”>
Tohle je nadpis článku

</SPAN>
Kaskádové styly se definují v hlavičce zdrojového kódu, tedy v sekci HEAD. Kdykoliv v do-
kumentu je možné pak značkou SPAN stylem naformátovat jakýkoliv text.

Všimněte si také tečky před jménem stylu – ta se používá v případě, že definujete styl no-
vý. Upravujete-li již existující, tečka před jménem stylu bude chybět.

Kaskádovým stylům se již věnuje pokročilejší literatura, v této knize se jimi nebudu více
zaobírat; jen jsem chtěl ukázat, že jejich používání je velice výhodné, a to nejen z uvedených
důvodů – stránky, které používají styly, mají vyšší grafickou úroveň.

JJaavvaa  aa  sskkrriippttoovvaaccíí  jjaazzyykkyy
Java je dnes velice omílaný pojem, a6 už v kladném, nebo záporném slova smyslu. Java je
programovací jazyk velice podobný známému C++. Jeho základní a velice dobrou vlastnos-
tí je hardwarová a platformová nezávislost. Nezáleží na tom, na jakém počítači program na-
psaný v Javě spouštíte, poběží totiž všude. To je dáno zvláštním přístupem ke kompilaci. Za-
tímco program napsaný v Pascalu nebo C musíte před použitím zkompilovat do strojového
kódu, což omezuje použití tohoto programu pouze na jednu platformu: program pro Win-
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dows 98 nepoběží na OS/2 nebo Linuxu a naopak, program v Javě se zkompiluje do zvláštní-
ho, tzv. Java Byte Code, kódu, který je následně kompilován za běhu na dané platformě. Jed-
noduše řečeno, program je interpretován a prováděn zároveň. Takový kód je stejný pro
všechny platformy, a je tedy přenositelný z jedné platformy na druhou. Musíte mít v počíta-
či interpret Javy – Java Virtual Machine. Tohle všechno zmiňuji z jednoho důvodu: JVM je
totiž implementován do většiny současných prohlížečů, včetně Internet Exploreru a Netsca-
pe Navigatoru. Důsledky z toho plynoucí jsou nasnadě – program napsaný v Javě může být
součástí webových stránek, což umožňuje webu být dynamickým a pohyblivým. V prohlíže-
či spustíte jakýkoliv program v Javě – viděl jsem dokonce i emulátor osmibitového počítače
ZX Spectrum.

Silnou nevýhodu Javy je ovšem nutnost interpretace a provádění v jednom kroku, což kla-
de veliké nároky na výkon počítače. Programy v Javě jsou v současné době i na rychlých
strojích celkem pomalé – je jasné, že tedy nemůžete používat žádné náročné aplikace.
JavaScript a Visual Basic Script

Velice podobný Javě je tzv. JavaScript, který není na rozdíl od Javy předkompilován do
žádného kódu, ale je umístěn v HTML dokumentu v syrové formě. Javě se však silně podo-
bá a má spoustu podobných vlastností, na druhou stranu je jednodušší a optimalizován pří-
mo pro použití na webu – Java je profesionální programovací jazyk, který není omezen pou-
ze na web; byl vyvinut kvůli platformové přenositelnosti.

JavaScript se stal velice oblíbený pro vytváření jednoduchých programů v HTML, na něž
klasické HTML nestačí. Lze jím vytvořit různé formuláře a jednodušší aplikace. Stejně ja-
ko Java a je také podporován jak Nestcape Navigatorem, tak Microsoft Explorerem.

Kromě JavaScriptu existuje ještě jeden skriptovací jazyk – Visual Basic Script. Byl vy-
tvořen Microsoftem z jazyka Visual Basic, kterému je podobný, stejně jako je JavaScript po-
dobný Javě. Bohužel je podporován pouze Microsoft Explorerem, navzdory tomu se však
stává stále rozšířenějším, i když méně než JavaScript.

SSttrráánnkkyy  vv ppoohhyybbuu  –– DDHHTTMMLL
Nedlouho po svém vzniku vznikla potřeba návrhářů statické webové stránky rozhýbat. Po-
užívané HTML i přes standard čtvrté generace nezvládá běžné náležitosti známé ze světa
DTP, jako je přesné umís6ování objektů na pixelové úrovni či překrývání objektů. Mnoha au-
torům rovněž vadí, že i přes možnost skriptování přes JavaScript či Visual Basic Script je
stránka po natažení do prohlížeče v podstatě mrtvá, její změna je možná jen opětovným
nahráním celé stránky.

Lékem na uvedené problémy může být dynamické HTML, které nabízí právě to, co do-
sud běžnému HTML chybí. Přesné umístění objektů, interaktivita stránky, jejíž obsah se dy-
namicky mění podle chování uživatele, překrývání objektů, řízené animace a další význam-
né pomůcky. Tím se HTML dostává na úroveň multimediálních aplikací a nabourává ustále-
ný názor na vzhled webových stránek.

Přesto DHTML není až tak něčím novým, co byste ještě neviděli, pokud se trošku tvorbou
webových stránek zabýváte. Základními stavebními kameny DHTML jsou totiž kaskádova-
né styly CSS a skriptovací jazyk JavaScript či VBScript. DHTML je tedy kombinace objek-
tů tvořených pomocí CSS a skriptovacího jazyka, který řídí jejich chování na obrazovce.
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Nechci vás nijak zahltit praktickými příklady zdrojových programů pro DHTML, ale bo-
hatě vystačím s tvrzením, že tvořit stránky v DHTML vyžaduje člověka schopného myslet
jak programátorsky, schopného pohotově chrlit kusy kódu, tak i nadaného graficky, aby
stránka vypadala k světu a příjemně se ovládala. Problém u DHTML je právě to, že dále
prohlubuje rozdíly mezi těmi opravdu dobrými a těmi, co si jen tak zkouší své webové strán-
ky.

Pokud tedy tvoříte opravdové webové stránky, nastudujte si DHTML se všemi nuancemi
co nejdříve. Možnosti má opravdu dobré a za pár měsíců může být pro vás pozdě. V této ob-
lasti prostě musíte připustit, že se věci velmi rychle mění – měňte se proto rychle také, ne-
bo skončíte.

PPrrooggrraammyy  bběěžžííccíí  nnaa  sseerrvveerruu  aa ddaattaabbáázzoovvěě  ggeenneerroovvaannéé  ssttrráánnkkyy
Kromě uvedeného existuje mnoho dalších možností, které vám umožní ovládnout web. Jsou
jimi například programy běžící na straně serveru, které prohlížeč pouze informují o své čin-
nosti (CGI skripty) a kumulují z něj data zadaná uživatelem (např. vyplňování formuláře),
nebo databázově generované stránky (ASP), kdy jsou na serveru uložena data v databázi
(např. databáze knih, jejich obsahů, obrázků, cen, autorů, apod.) a server vygeneruje plat-
nou HTML stránku v okamžiku, kdy o ni požádáte.

Tato řešení se nejčastěji používají u elektronických obchodů. Můžete si je sami naprogra-
movat, nebo využít již hotových programů, které to udělají za vás. Zboží, které chcete pro-
dávat, zadáte do databáze včetně všech podrobností – internetová prodejna pak dynamicky
generuje HTML stránky s nabídkou vašeho zboží. Většina elektronických prodejen obsahu-
je část, která je na internetovém serveru, a část, která je na lokálním počítači obchodníka.
V části na lokálním počítači se zadávají všechna data a ta se dávkově odesílají na server.
Serverová část se postará o kompletní provoz prodejny, tj. vystavení zboží a příjem a odeslá-
ní objednávek. Nejznámějším zástupcem takového řešení u nás je Zoner inShop.

9.2. I takto se dají dělat stránky!
Existuje mnoho nástrojů, jak vytvářet webové stránky. V této knize jsem psal převážně o vy-
tváření zdrojového textu, tedy toho, co bude zobrazeno v prohlížeči. Existují však nástroje,
které umožňují pracovat a vytvářet přímo grafickou podobu stránky, aniž byste častokrát
museli zdrojový kód jakkoliv upravovat. O těchto programech jsem hovořil již ve druhé ka-
pitole – jde o tzv. WYSIWYG editory HTML (zkratka „What You See Is What You Get“). Je-
jich nejznámějším zástupcem je Microsoft FrontPage 98, který je v omezené verzi, tzv.
FrontPage Express, distribuován zdarma s prohlížečem Internet Explorer od verze 4.0.
Microsoft dokonce podporuje HTML i ve svém kancelářském balíku Office 97 a ještě silně-
ji v připravovaném Office 2000. Takřka každý vytvořený dokument jde uložit jako HTML,
dokonce lze přímo HTML editovat; mám na mysli samozřejmě grafickou podobu, takovou,
jako uvidíte v prohlížeči. Z prvních verzí Office 2000 je více než patrné, že si na tom dal
Microsoft hodně záležet – v Excelu lze exportovat dokonce i sešity s více listy.

Práce s takovýmito produkty je velice jednouchá, podobá se práci v textovém editoru.
Prostřednictvím „obyčejného“ textového editoru Word 97 je možné vytvořit webovou strán-
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ku, kterou lze okamžitě zveřejnit na Internetu. Přitom stačí pouze napsat text, který má ta-
ková stránka obsahovat, patřičně ho zformátovat (vybrat správné písmo, zvolit jeho velikost,
zarovnání a odsazení, případně pro některé části vybrat odlišnou barvu, vložit do textu ta-
bulky a obrázky). Pro tuto činnost jsou sice lepší specializované WYSIWYG editory, ale ne
každý jimi disponuje. I FrontPage Express má svoje omezení oproti komerčnímu produktu
FrontPage 98.

Office 2000 jdou dokonce tak daleko, že bude možno načíst jakýkoliv HTML dokument,
upravit jej a zase uložit bez jakékoliv ztráty informací.

9.3. Jak publikovat vytvořené stránky
Až dosud jsem popisoval, jak se webové stránky vytvářejí a co k tomu potřebujete. Jakmile
je však máte hotové, vyvstává základní otázka: Co s nimi? Jak je dostanu na ten Internet,
aby si je ostatní mohli prohlížet? Jak se o ně dále starat a aktualizovat? Pokud neznáte od-
pověV na tyto otázky, tato krátká kapitola by vám měla vysvětlit, co všechno potřebujete
k tomu, abyste mohli sami publikovat informace prostřednictvím Internetu, vytvářet své
vlastní stránky WWW, které budou trvale přístupné každému, kdo je připojený k Internetu
a má zájem si je prohlédnout.

KKaamm  ssee  ssttrráánnkkaammii
Dřív než začnete webové stránky vytvářet, měli byste vědět, kam je umístíte. Musíte si vy-
brat vhodný webový server, počítač, na němž budou uloženy a odkud si je budou moci ostat-
ní prohlédnout. Takový server je neustále připojen k Internetu, a tudíž stále dostupný (viz
první kapitolu).

Pokud máte vytvořený učet u poskytovatele Internetu (více opět v první kapitole), který
vám za určitou sumu poskytl také kromě připojení místo na svém webové serveru, můžete
vytvořené stránky umístit např. sem. Záleží také na tom, kolik místa vám poskytl a zda vám
to bude stačit. Pokud ne, je možné využít některého z tzv. free serverů neboli serverů, které
nabízejí dostatek míst zcela zdarma. Většinou je to vázáno např. umístěním reklamy nebo ji-
ných forem inzerce. Zároveň získáte také e–mailovou adresu, takže obojího můžete využívat
zcela zdarma. Peníze vás pak stojí pouze připojení do Internetu, nikoliv žádné další služby
(službám Internetu, které jsou zdarma, je věnována celá kapitola v Duhových stránkách
Internetu Podzim 1998–Jaro 1999).

Poslední dobou je také stále populárnější využívání služeb specializovaných
web–hostingových serverů, kde za cenu většinou nižší než u klasických poskytovatelů získá-
te vlastní doménu, dostatečné místo na disku a mnohdy několik schránek elektronické poš-
ty.

UUmmiiss**uujjeemmee  ssttrráánnkkyy
Jakmile máte vybráno místo, kam svoje stránky umístíte, musíte si také zvolit vhodnou for-
mu jejich fyzického přemístění. Toto je většinou řešeno pomocí programu, obecně zvaného
klient FTP. Ten vám umožní připojit se k danému serveru, samozřejmě po ověření vašeho
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uživatelského jména a hesla – ta dostane přidělena od správce serveru. Pomocí tohoto pro-
gramu svoje stránky na tento server jednoduše zkopírujete (tzv. upload), stejně, jako třeba
v Průzkumníkovi Windows. Některé programy navíc umožňují automatickou aktualizaci
pouze změněných souborů. To v praxi znamená, že pokud změníte pouze několik souborů,
např. jednu stránku a obsažené obrázky, program nahraje na server pouze tyto soubory, ni-
koliv celý soubor stránek a přidružených objektů, což by mohlo trvat i dost dlouho, vzhle-
dem k současné malé propustnosti internetových linek.

Pokud žádného klienta FTP nevlastníte, vězte, že funkci těchto programů zastane i tako-
vý Internet Explorer nebo Netscape Navigator. Ty totiž integrují kromě klasického prohlí-
žeče také spoustu dalších nástrojů pro práci s Internetem, klienta FTP nevyjímaje. Existu-
je však spousta pohodlnějších a propracovanějších FTP programů, které je možné v share-
warové nebo freewarové podobě sehnat na Internetu (např. http://www.winfiles.com). Jde
o takové programy jako WS FTP Pro, CuteFTP, FTP Explorer, FTP Leech a další. Jedná
se o specializované programy, s nimiž je práce daleko pohodlnější než třeba s takovým In-
ternet Explorerem.

Jste na konci knihy. V žádném případě však tady vaše putování do světa webových stránek
nekončí, ba naopak – tohle byl pouze začátek. Po přečtení této knihy byste měli znát základ-
ní prvky jazyka HTML a vědět něco o fungování a možnostech Internetu. Existuje mnoho
dalších publikací, které vám umožní dojít k dalším hranicím poznání obrovského komplexu
lidské vynalézavosti – Internetu. Nejlepší z nich najdete na konci knihy v seznamu doporu-
čené literatury.
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