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• Definice podstaty informace zveřejňované na stránkách (Co?)
• Definice typického návštěvníka stránek (Kdo?)
• Definujte sdělení návštěvníkovi
• Utřídění prezentovaných informací do logických skupin
• Definice hlavních zásad konečné prezentace
• Vlastní proces tvorby stránek

– technické možnosti Internetu
– přehlednost zdrojáků
– zobrazování různými prohlížeči

• Zabezpečení průběžné aktualizace obsahu stránek

Inovace bakalářského studijního 
oboru Aplikovaná chemie

Zásady tvorby www stránek



• Stránky nabízející přímé služby či prodej, tzv. e-komerce
• Stránky prezentující produkty či služby (firemní stránky)
• Informativní nekomerční stránky
• Ostatní stránky

Zohlednění cílové skupiny



• Zohlednění typického rozlišení monitoru
• Hypertextové odkazy na www stránkách

– Plynulost textu
– Úspornost použití

odkazů
– Nápověda

Velikost www stránek a hypertextové odkazy



• Obsah první stránky
• Hierarchie témat – pyramidový systém
• Systém umístění odkazů
• Množství textu a jeho čitelnost
• Navigace po stránkách, tlačítko
• Mapa stránek, vyhledávání klíčových slov
• Unifikace označování systému souborů

Přehlednost a vhodné uspořádání www stránek



• Odkazy: ikony × text
• Minimalizace velikosti obrázků – použití vhodných formátů
• Využití parametrů pro vymezení prostoru: HEIGHT × WIDTH
• Alternativní popisky: ALT
• Obrázky na jiných serverech, fotoalba, ikony atd.
• Obrázky na pozadí

Obrázky na www stránkách



• Bernská úmluva (1886)
• copyright vs. TM  ochranná známka
• Šíření autorsky chráněných materiálů
• citovat, Citovat, CITOVAT!
• Co je vlastně chráněno? Autorský zákon 121/2000 sb.

Autorská práva na Internetu

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) v Ženevě

Státy, které přijaly Bernskou úmluvu



• VERZÁLKY, minusky, 
• Patkové písmo (Serif)
• Bezpatkové písmo (Sans-Serif)
• Šířka písma

– proporcionální
– neproporcionální

Základy typografie – typy a kódování písma

Kódování národních znaků:
• ISO 8859-2
• Windows CP-1250
• Unicode UTF-8 (32 bitů)



• CMYK a RGB kódování
– jméno: red
– hexadecimální kód: #RRGGBB; #FF0000
– procentový zápis: rgb(100%,0%,0%)

• Obrázky a jejich použití
– Bitmapové (rastrové, bodové)

• TIFF → barevné rozlišení: 1–24 bit; komprese: bez komprese; RLE, LZW,JPEG atd.
• JPEG → barevné rozlišení: 24 bit; komprese: vlnková; použití: nejlepší na fotky (nefunguje ale 

průsvitnost)
• PNG → barevné rozlišení: 24 bit barva a 8 bit průsvitnost; komprese: bez komprese; použití: 

grafika obsahující text (ikony, loga apod.)
• GIF → barevné rozlišení: 8 bit (256 barev); komprese:  bezeztrátová komprese LZW84; 

použití: jednoduché animace (GIF 89a), čárová grafika – loga 

– Vektorové (objektově orientované)
• SVG → popis vektorové grafiky pomocí XML (otevřený vektorový formát)

• PDF → založen na PostScriptu; 
použití: vkládání textových souboru

Barvy a obrázky na www stránkách

Rozdíl mezi .JPG a .PNG
Ukázka ztrátové komprese u obrázku ve formátu .JPG



• WYSIWYG editory
– MS FrontPage 2003
– KompoZer 0.8b3 (nástupce NVU)
– BlueVoda Website Builder 12.0

• Ostatní editory
– MAX's HTML Beauty++ 2004
– Notepad++ 5.9.3
– PSPad editor 4.5.4
– HTML-Kit 1.0 Build 292
– AceHTML Freeware Build 11

Editory vhodné k tvorbě www stránek



• přísný (strict) – používá jen prvky nového standardu
– <!DOCTYPE HTML PUBLIC ”-//W3C//DTD HTML 4.01//EN”

http://www.w3.org/TR/html4/strict.dtd>
• přechodový (transitional) – lze používat i tzv. zastaralé prvky

– <!DOCTYPE HTML PUBLIC ”-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN”
http://www.w3.org/TR/1999/REC-html401-19991224/loose.dtd>

• s rámy (frameset) – stejný jako přechodový režim a navíc lze používat prvky 
pro tvorbu rámů (např. frame, frameset)

– <!DOCTYPE HTML PUBLIC ”-//W3C//DTD HTML 
4.01 Frameset//EN” http://www.w3.org/TR/1999/
REC-html401-19991224/frameset.dtd>

Standard jazyka HTML v4.01

Vývoj: HTML + XML = XHTML v. 1.1



• Strukturu a formátování dokumentu definují
značky (tagy)

• Značky jsou párové <html> a </html>
a nepárové <br>

• Značky se mohou vnořovat, ale nesmí
se křížit

• Značky mohou mít své parametry 
<html lang=”cz”>

• Lze vkládat komentáře 
<!-- komentář -->

• Některé znaky lze vkládat pouze nepřímo 
(např. © → &copy;)

Základní rozvržení dokumentu HTML



• Dvě základní části: hlavička <head> a tělo <body>

Základní rozvržení dokumentu HTML

Grafická reprezentace www stránek Katedry fyzikální chemie



• Hlavička HTML dokumentu (<head>...</head>)→ na www stránkách se to co 
je v hlavičce nezobrazuje (kromě informace z titlu)

– Nepovinné tagy: title, meta, link, style, script aj.

Hlavička HTML dokumentu

Příklady použití tagu <link>
•Připojení stylu:

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

•Připojení ikonky:
•<link rel="shortcut icon" 
href="ikonka.ico">



• Tělo dokumentu (<body>...</body>) → obsahuje veškerý zobrazovaný obsah 
stránky.

Tělo HTML dokumentu + formátování

Příklad:
<b>text tučně</b>
<i>text kurzívou</i>
<tt>strojopis</tt>

Příklad: <body background=„pozadi.jpg" 
bgcolor="yellow" text="black" link="green" 
vlink="olive" alink="#FF0000">



• Nepárový tag <img>
• Možnosti vložení obrázku do HTML dokumentu

– <img src="obr1.gif"> → obrázek umístěný přímo v adresáři (relativní cesta)
– <img src="../gifs/obr2.gif"> → obrázek umístěný v adresáři gifs včetně

celé adresářové cesty
– <img src="http://www.neco.cz/gifs/obr3.gif"> → obrázek je zadán s 

celou URL i adresářovou adresou (absolutní cesta)

Obrázky v HTML dokumentu

<img src="html.png" align="right" alt="obrázek" width="130px" height="70px">



• Párový tag <a> → anchor (kotva) 
– Vše, co je mezi značkami <a>...</a> bude sloužit jako odkaz (= dá se na to kliknout 

myší).
– Př.: <a href="http://www.seznam.cz">Seznam, najdu tam co neznám</a>

• Příklady použití:

Hypertextové odkazy v HTML dokumentu



• Párový tag <table> → uzavíra celé prostředí tabulky
přehled tagů použitelných v prostředí <table>:

Tabulky v HTML dokumentu

Ukázka zdrojového kódu tabulky:

Další atributy tagu <table>:



Nepárový tag <frame>; párový tag <frameset>
• <frameset> → Skupina rámů. Rozděluje stránku do dvou 

nebo více oblastí. <frameset> se vyskytuje za hlavičkou místo 
tagu <body>.  

Rámy v HTML dokumentu

Příklad dvou rámů vedle sebe → levý je pevně široký (150px), zbytek (*) doplní druhý rám:
<frameset cols="150, *">
<frame name="sloupek" src="menu.html">
<frame name="obsah" src="uvod.html">

</frameset>

• <frame> → Vymezuje prostor pro načtení jiné stránky. 
Každý <frame> je vložen v elementu <frameset>, jenž
mu udává rozměry pro zobrazení. 
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