Otázka číslo 14
TVORBA WEBOVÝCH STRÁNEK POMOCÍ HTML
Editor
K psaní HTML kódu nebudeme používat poznámkový blok, jelikož mu chybí mnoho funkcí. Mezi ně patří
zejména přehledné zvýrazňování kódu nebo podpora kódování češtiny a konců řádek. Stáhněme si tedy
nějaký chytřejší editor. Na začátku si vystačíme s českým editorem PSPad, pokud ho nemáte, stáhněte
si ho a nainstalujte. Pro vážnější projekty je potřeba tzv. IDE, což je pokročilejší editor, který navíc i
napovídá tagy, kontroluje to, co píšete a podobně.
Spusťme si PSPad a v menu nahoře vyberme ve položce Formát hodnotu UTF-8.

Tím jsme nastavili způsob kódování (zejména) českých znaků. Kódování UTF-8 se využívá u všech správně
napsaných webů. Windows bohužel UTF jako výchozí kódování nepoužívají, z toho důvodu není výchozí
ani zde v PSPadu. Je velmi důležité, abyste své stránky editovali pouze v editorech co UTF-8 podporují,
jinak dojde k rozbití diakritiky. Například je špatný nápad vytvořit stránky v PSPadu a poté do nich něco
dopsat v Poznámkovém bloku.

První webová stránka
HTML stránku je velmi jednoduché vytvořit, je to vlastně jen textový dokument. Vytvořme nový soubor
(Menu Soubor -> Nový) a jako typ souboru vybereme z nabídky HTML.

Tím jsme založili novou HTML stránku. PSPad nám již nějaký kód předpřipravil, ten ale nebudeme
používat, proto všechen text smažte a napíšeme si ho znovu.
HTML se skládá ze značek (tzv. tagů). Samo o sobě umožňuje hlavně dodávat prvkům (dále elementům)
na stránce určitý význam, a to je i jeho hlavní úkol. Dříve se používal i na grafické stylování stránek, ale
protože vzniklé weby byly nepřehledné, byl omezen pouze na webový obsah.
Tagy slouží k tomu, abychom jimi mohli obalovat text, a tak mu dávat určitý význam (např. toto je
důležitý text, toto nadpis, seznam, tabulka). Tagy se píší do špičatých závorek. Velmi specifickým tagem
je odkaz, který umožňuje procházet mezi jednotlivými stránkami, a tak je provázat. Od toho zkratka
HTML (Hyper Text Mark Up Language =odkazovací a značkovací jazyk).
HTML soubor má určitou strukturu. Na začátek souboru vložíme tzv. doctype:
<!DOCTYPE html>
Tím definujeme, že textový soubor je HTML dokumentem. Vykřičníku si zatím nevšímejte, prostě se tam
píše. Dále definujeme samotný HTML dokument. Ten je rozdělen na 2 části: hlavičku a tělo. Hlavička
obsahuje informace pro prohlížeč a vyhledávače, v těle nalezneme samotný obsah webové stránky.
Upravme náš soubor, aby vypadal takto:
<!DOCTYPE html>
<html lang="cs-cz">
<head>
</head>
<body>
</body>
</html>

Na dalším řádku otevíráme tag html, tím sdělujeme, zde odtud bude začínat naše HTML stránka.
Následuje hlavička, která je vložena v tagu <head>. Všimněte si, že konec hlavičky se od začátku liší
lomítkem. Takto se píší tzv. párové tagy. Párové proto, že jsou dva (začátek a konec) a mezi nimi je vložen
jejich obsah, zde obsah hlavičky. Stejně to máme i s tělem (tag body), kde definujeme jeho začátek a konec
s lomítkem. Nakonec ukončíme i samotnou HTML stránku.
U začátku HTML si všimněte atributu lang, který definuje jazyk stránky. Atribut je nějaká rozšiřující
informace k určitému HTML elementu. Zde říká, že HTML stránka je v češtině. Hodnoty atributů se píší
do uvozovek, k atributům se ještě vrátíme.
Přesuňme se do hlavičky a mezi její začátek a konec vložme informaci o kódování. Dělá se to tagem meta
s následující syntaxí (zápisem):
<meta charset="utf-8" />
Všimněte si lomítka na konci tagu, takto se ukončují nepárové tagy, tedy ty, které nemají 2 části (začátek
a konec), ale píší se pouze jednou. Mezi ně tag meta patří. U každého tagu si řekneme, jestli je párový
nebo nepárový. Kódování jsme nastavili na UTF-8. Jako další řádek přidejme do hlavičky titulek. Jedná
se o párový tag s názvem title, dovnitř tagu napíšeme text titulku.
<title>Moje první webová stránka</title>
Celý váš HTML dokument by měl nyní vypadat takto:
<!DOCTYPE html>
<html lang="cs-cz">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Moje první webová stránka</title>
</head>
<body>
</body>
</html>
Hlavičku již máme prozatím vyplněnou, nyní se přesuňme do těla (body), což je ta část stránky, která je
v prohlížeči vidět.
Do těla si vložíme dva odstavce textu. Využijeme k tomu párový tag <p> (jako paragraph = odstavec). V
HTML je vše jako element, i text zde nemůžeme nechat jen tak plavat, ale musí být obalen na jednotlivé
odstavce.
<p>Toto je moje první webová stránka, zatím na ní nic není, ale i tak jsem s ní spokojen</p>
<p>Toto je druhý odstavec</p>
Vytvořte si na disku nějakou složku (např. První stránka), do které soubor nyní uložte. Při ukládání ho
nazvěte index.html
Když soubor nyní otevřete ve webovém prohlížeči, měli byste vidět váš první web.

Základní HTML tagy.
Odstavce
Text nemůže v HTML jen tak plavat, ale je rozdělen do odstavců <p>. Tag <p> je párový a obaluje tedy
text, který má uvnitř odstavce být. Před text píšeme <p>, za textem odstavec uzavřeme </p>.
Ukázka:
<p>Toto je první odstavec</p>
<p>Toto je první věta druhého odstavce.
Toto je druhá věta druhého odstavce</p>
Všimněte si, že v HTML nehraje vůbec žádnou roli odřádkování. Druhý odstavec máme napsaný na 2
řádky, ale zobrazí se jako jeden řádek. Prohlížeč totiž přechod na nový řádek na stránce zobrazí jen jako
mezeru. Pokud bychom z nějakého důvodu chtěli v odstavci odřádkovat, využijeme nepárový tag <br />.
Vypadlo by to nějak takhle:
<p>Toto je první odstavec</p>
<p>Toto je první věta druhého odstavce.<br />
Toto je druhá věta druhého odstavce</p>

Zvýraznění textu
Když je nějaká část textu důležitá, sdělíme to prohlížeči pomocí zvýrazňovacích tagů. Jsou to hlavně
párové tagy<strong> a <em>.

Kurzíva a tučný text
Text v <em> (emphasis = zvýraznění) se zobrazí jako kurzíva (italika), ale to není vše. Říkali jsme si, že
HTML slouží hlavně k definování významu. Text v em se bere jako důležitý, internetové vyhledávače
(např. Google) se o něj pak zajímají více, než o ostatní text. Podobně text ve <strong> je vnímán jako
silně zvýrazněný (strong emphasis), tedy jako ještě důležitější. Prohlížeč ho zobrazí jako tučné písmo.
Ve starých materiálech můžete narazit na tagy <b> a <i>. Ovšem ty text pouze vykreslily jiným stylem a
jeho význam se vůbec nezměnil. Proto se již pro zvýraznění nepoužívají.
Zvýraznění si můžeme vyzkoušet, zdůrazníme důležitou skutečnost:
<p>Pro zneškodnění výbušniny přestřihněte <strong>červený</strong> drát, modrý drát může
zapřičinit explozi.</p>
<p>Spusťte editor registru příkazem <em>regedit.exe</em>. <strong>Neručím za případné
škody!</strong></p>
Tagy samozřejmě můžeme kombinovat, např. <strong><em>Tento text bude vykreslen jako kurzíva i
jako tučný</em></strong>. Dejte si pozor, aby byly tagy ukončeny ve správném pořadí.

Podtržení
K podtržení textu existuje tag <u>. Ten se však příliš nepoužívá, protože lidé jsou zvyklí, že podtržené
jsou odkazy. Přesto si jej pro úplnost vyzkoušejme, i když byste jej na webu neměli používat:
<p>Často vídávám psát <u>připoměl</u>, i když to není gramaticky správně.</p>

Přeškrtnutí
Přeškrtnutý text označíme opět párovým tagem <s> (jako strike = přeškrtnutý). Jedná se o text, který již
není aktuální nebo korektní (např. minulá cena zboží nebo zdůraznění nesprávného tvrzení/postupu).
Ukázka:
<p>Vítejte v České republice. Za hodinu internetu nyní na cestách zaplatíte
<s>10 Kč</s> 200 Kč.</p>

Optické zvýraznění
Jako poslední si zmiňme nový tag <mark>, který slouží k optickému zvýraznění nějaké části textu. Tento
text není důležitý pro vyhledávače (jako v případě strong), ale pro uživatele. Můžeme zvýraznit v textu
důležitou skutečnost, prohlížeč tento text vykreslí se žlutým pozadím:
<p>Během roku se návštěvnost sociální sítě itnetwork.cz <mark>zvýšila o 300%</mark>.</p>
Pokud vám výše zmíněné tagy připomněly tlačítka v MS Wordu, máte pravdu, jedná se o základní
typografii, která je přítomna ve většině textových editorů. Zvýrazňovacím tagům se říká tagy frázové.
Existuje jich ještě několik, ale pro naše potřeby jsou již zbytečné. Zájemce odkáži na český HTML 5
manuál. Vy budete ve většině případů používat hlavně strong, jelikož si tohoto textu poté všímá
vyhledávač.

Nadpisy
Nadpisy jsou považovány jako nejvýraznější text. Zapisují se párovým tagem <h1> (jako header). HTML
poskytuje 6 úrovní nadpisů, kde <h1> je nadpis nejvyšší úrovně a <h6> je nadpis úrovně nejnižší. Nadpis
<h1> by měla být ta úplně první věc na stránce a měla by obsahovat název stránky. Jako další by měly
následovat nadpisy <h2>, které rozdělují stránku na další podsekce. Další nadpisy se využívají jen zřídka,
zejména ke členění textu v článku.
Začněme pracovat na jednoduchém osobním webu, který budeme během seriálu postupně rozšiřovat
a vylepšovat, až ho nakonec nahrajeme na internet. Web s nadpisy by mohl vypadat například takto:
<h1>Můj první web</h1>
<p>Vítejte na mém prvním webu, psát weby se teprve učím, ale myslím, že mi to docela jde.</p>
<h2>O mně</h2>
<p>Jmenuji se Honza Bittner a je mi 16 let. Chodím na Střední průmyslovou školu v České Lípě na obor
IT.</p>
<p>Rád čtu a někdy (hlavně v létě) i sportuju.</p>

<p>Mým hlavním koníčkem (a doufám že jednou i zaměstnáním) je
<strong>programování</strong>!</p>
<h2>Dovednosti</h2>
<p>V prváku jsem začal ve škole s programovacím jazykem PASCAL. Hledal jsem na internetu nějaké
lepší jazyky a náhodou jsem narazil na itnetwork.cz, kde se nyní učím <strong>HTML</strong> a
<strong>Javu</strong>. Základy těchto jazyků ovládám.</p>

Obrázky
Co by to bylo za web bez obrázků? Obrázky vložíme pomocí tagu <img /> (jako image = obrázek).
Setkáváme se s prvním tagem, který vyžaduje tzv. atributy. Atribut je doplňující informace k tagu. Zde
bude atributem cesta k souboru obrázku - atribut src a popis obrázku alt. Atributy se píší do špičatých
závorek za název tagu, následuje rovnítko a obsah atributu je potom v uvozovkách. Dobrou praktikou je
mít všechny obrázky k webu v nějaké složce, aby se nemíchaly s dalším obsahem. Vytvoříme si tedy ve
složce s webem novou složku, kterou pojmenujeme obrazky. Do ní si vložíme obrázek, který budeme
chtít na stránce zobrazit. Můžete si stáhnout a použít tento zkušební obrázek. Uložte si ho do nově
vytvořené složky a zkusme si ho vložit do nového odstavce.
Výsledný kód obrázku by mohl vypadat takto:
<p>
<img src="obrazky/avatar.png" alt="Programátor HoBi" />
</p>
Pozor: Musíme si uvědomit, že až budou stránky na internetu, stažení obrázku bude nějakou dobu trvat.
Používejte tedy úsporné formáty, jako jsou JPEG nebo PNG, kde má výsledný obrázek malou velikost díky
kompresi. JPEG se zpravidla používá na velké obrázky a fotky, PNG na ikony, nákresy a obrázky, kde jsou
jednobarevné plochy. Rozhodně se vyhněte formátu BMP, který je bezkompresní nebo formátu GIF, který
poškozuje paletu.
Atribut alt bývá často vynecháván, ale to je chyba. Hraje totiž svou roli např. ve vyhledávačích obrázků
(Google Images) nebo v hlasových čtečkách.
Výsledek:

Výšku a šířku obrázku je možné nastavit pomocí atributů width a height. Hodnoty můžeme zadat buď
číslem (např width="64") a budou označovat velikost v pixelech nebo procenty (např width="50%").
Pokud je zadán jen jeden atribut, další se dopočítá tak, aby zůstal zachován poměr stran. Opět si však
musíme uvědomit, že obrázek by měl být na webu v té velikosti, ve které se bude zobrazovat. Měli
bychom ho tedy zmenšit např. v GIMPu a ne ho nahrát na web veliký a zmenšit si ho v HTML. Prohlížeč
by jinak musel načíst celý velký obrázek, zmenšit ho a až potom ho zobrazit. To by jistě chvíli trvalo.

Odkazy
Posledním a možná nejdůležitější tagem, který si tu zmíníme, je odkaz. Vložíme ho tagem <a> (jako
anchor = zakotvit, připoutat). Tag <a> je párový a obaluje text, který má být odkazem. Vyžaduje
atribut href, kde je cílová stránka, na kterou odkaz vede. Někdy se hodí, aby se stránka otevřela v nové
záložce prohlížeče, v tom případě přidáme atribut target s hodnotou _blank.
Ukázka kódu s odkazem:
<a href="http://www.google.com">odkaz na Google</a>
Nemusíme se odkazovat jen na stránky, ale také na soubory. Kliknutí na odkaz potom vyvolá jejich
stažení.
Ukázka kódu pro stažení souboru:
<a href="http://www.mujweb.cz/soubor.zip">Stáhnout soubor.zip</a>
Elementy v HTML se dělí na řádkové a blokové. Rozdíl mezi nimi je ten, že blokové mohou v sobě
obsahovat oba druhy, ale řádkové mohou obsahovat jen řádkové. Odkaz je element řádkový, stejně jako
všechny elementy, co jsme si zatím zmínili, kromě nadpisů, které jsou blokové. Do odkazu tedy můžeme
dát klidně i obrázek, ale ne nadpis.
Když vložíme vše, co jsme se dnes naučili do kódu webu, mohl by vypadat takto:
<!DOCTYPE html>
<html lang="cs-cz">

<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Moje první webová stránka</title>
</head>
<body>
<h1>Můj první web</h1>
<p>Vítejte na mém prvním webu, psát weby se teprve učím, ale myslím, že mi to docela jde.</p>
<p><img src="obrazky/avatar.png" alt="Programátor HoBi" /></p>
<h2>O mně</h2>
<p>Jmenuji se Honza Bittner a je mi 16 let. Chodím na Střední průmyslovou školu v České Lípě na
obor IT.</p>
<p>Rád čtu a někdy (hlavně v létě) i sportuju.</p>
<p>Mým hlavním koníčkem (a doufám že jednou i zaměstnáním) je
<strong>programování</strong>!</p>
<h2>Dovednosti</h2>
<p>V prváku jsem začal ve škole s programovacím jazykem PASCAL. Hledal jsem na internetu
nějaké lepší jazyky a náhodou jsem narazil na itnetwork.cz, kde se nyní učím <strong>HTML</strong>
a <strong>Javu</strong>. Základy těchto jazyků ovládám.</p>
<p>Tato stránka je vytvořena podle HTML tutoriálů na <a href="http://www.itnetwork.cz"
target="_blank">itnetwork</a>.</p>
</body>
</html>

Po kliknutí na odkaz se ITnetwork otevře v nové stránce.

Navigace
Na závěr si vyzkoušejme ještě jednoduchou navigaci v rámci stránky. Vytvoříme si v PSPadu nový HTML
soubor, půjde o kontaktní stránku, na kterou přejdeme ze stránky hlavní (z index.html) a naopak z
kontaktní stránky se budeme moci na hlavní stranu vrátit.
Kód nové stránky bude následující:
<!DOCTYPE html>
<html lang="cs-cz">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Kontaktujte mě</title>
</head>

<body>
<h1>Kontakt</h1>
<p><img src="obrazky/email.png" alt="email" /></p>
<p>
Pokud mi chcete něco sdělit, napište mi email na <strong>hobi (zavináč) hobi (tečka) cz.
</p>
<p><a href="index.html">Zpět na hlavní stranu</a></p>
</body>
</html>
Stránku uložíme jako kontakt.html do složky s webem. Obrázek (ikonku) emailu jsem stáhl z
webu http://www.iconfinder.com, kde máte k dispozici tisíce ikonek pro vaše webové stránky. Ikony
jsou zadarmo, u každé je napsaná licence, některé můžete použít libovolně, u některých je třeba uvést
odkaz na autora. Takových webů, které nám pomohou v tvorbou grafiky, si během seriálu zmíníme ještě
několik.
Zkusme si stránku kontakt.html otevřít v prohlížeči, vypadá asi takto:

Po kliknutí na odkaz níže se z ní vrátíme zpět na hlavní stránku. Aby byla navigace kompletní, dejme ještě
do hlavní stránky odkaz na stránku kontaktní, třeba do odstavce o mě:
<p>Jmenuji se Honza Bittner a je mi 16 let. Chodím na Střední průmyslovou školu v České Lípě na obor
IT. Kontaktovat mě můžete na <a href="kontakt.html">kontaktní stránce</a>.</p>
Máme hotovou obousměrnou navigaci v rámci našeho webu. V příští lekci, Tabulky v HTML, to bude o
tabulkách a seznamech. Dnešní kód je jako vždy ke stažení níže.

Tabulky

Často se stává, že na stránkách potřebujeme tabulku. Tabulka nám umožňuje vkládat do jejích buněk
elementy, které jsou potom hezky uspořádané. Na rozdíl od odstavců, které se vždy skládají pod sebe,
si můžeme text v tabulce skládat úhledně vedle sebe. V buňkách mohou být kromě textu samozřejmě i
obrázky a další elementy. To se může hodit například k zobrazování nějakých výsledků, parametrů nebo
statistik.

První tabulka
Vytvořme si první, jednoduchou tabulku. Založte si někde bokem nový HTML soubor, vyplňte doctype,
hlavičku, však to už znáte. Vytvořme si tabulku o 3 sloupích a 2 řádcích. Hlavičku i patičku zatím
vynecháme.
<table border="1">
<tr>
<td>Buňka 1</td>
<td>Buňka 2</td>
<td>Buňka 3</td>
</tr>
<tr>
<td>Buňka 4</td>
<td>Buňka 5</td>
<td>Buňka 6</td>
</tr>
</table>
Výsledek bude vypadat takto:

Tabulku uzavřeme mezi párový tag <table>. Každý řádek uzavřeme do párového tagu <tr> (jako table
row = řádek tabulky). Jednotlivé buňky jsou poté v řádku obalené tagem <td> (jako table data).
Zde prozradíme pouze atribut border, který označuje tloušťku rámečku tabulky. Jako výchozí je 0, tedy
vypnutý. Výše jsme ho nastavili na 1 pixel.
Tabulka s hlavičkou
Tabulce můžeme dát i složitější strukturu a to podobnou, jakou má HTML stránka. Může obsahovat
hlavičku v tagu <thead> a potom tělo v <tbody>. Hlavičkou tabulky se myslí první řádek, který popisuje,
co hodnoty ve sloupích znamenají.

Hlavičku můžeme také úplně vynechat a tělo poté nemusíme do tbody obalovat. Za thead může
následovat podobně tfoot, obsahující patičku tabulky. V hlavičce píšeme také <tr>, ale místo <td>
píšeme <th> (jako table header = nadpis tabulky).
Naši jednoduchou tabulku výše nyní přetvoříme na něco složitějšího, vložte místo ní kód níže:
<table border="1">
<thead>
<tr>
<th>Náhled</th>
<th>Typ</th>
<th>Procesor</th>
<th>Graf. karta</th>
<th>Skladem</th>
</tr>
</thead>
<tbody>
<tr>
<td><img src="obrazky/nb1.png" alt="Notebook"></td>
<td>AB8AC9</td>
<td>Intel Atom</td>
<td>Nvidia</td>
<td>Ano</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="obrazky/nb2.png" alt="Notebook"></td>
<td>GS8DGF</td>
<td>AMD</td>
<td>ATI</td>
<td>Ano</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="obrazky/nb3.png" alt="Notebook"></td>
<td>KG1862A</td>
<td>Neuvedeno</td>
<td>Neuvedeno</td>
<td>Ne</td>
</tr>
</tbody>
</table>
Výsledek:

Vidíme, že tabulka má hlavičku, text v hlavičce je tučný a centrovaný. Jinak zde není zatím nic nového.
Slučování buněk
Sousední buňky v tabulce můžeme slučovat. Pokud budeme slučovat buňky v řádku, zapíšeme buňku jen
jednou a dáme ji atribut colspan. Ten bude mít hodnotu s číslem, kolik buněk propojuje. V tabulce
uvedené výše se nabízí propojit buňky Neuvedeno v jednu. Hodnota colspan buňky bude tedy 2
(spojujeme 2 buňky v řádku) a druhou buňku smažeme. Kód posledního řádku tedy upravíme takto:
<tr>
<td><img src="obrazky/nb3.png" alt="Notebook"></td>
<td>KG1862A</td>
<td colspan="2">Neuvedeno</td>
<td>Ne</td>
</tr>
A výsledek:

Obdobně můžeme spojovat i buňky ve sloupci a to pomocí atributu rowspan, který udává, přes kolik
řádků se spojuje. Spojme ještě 2 buňky s textem "Ano". Jednu buňku opět vymažeme, té horní dáme
atribut rowspan s hodnotou 2. První 2 řádku budou tedy vypadat takto:
<tr>
<td><img src="obrazky/nb1.png" alt="Notebook"></td>
<td>AB8AC9</td>
<td>Intel Atom</td>
<td>Nvidia</td>
<td rowspan="2">Ano</td>
</tr>
<tr>
<td><img src="obrazky/nb2.png" alt="Notebook"></td>
<td>GS8DGF</td>
<td>AMD</td>
<td>ATI</td>
</tr>
Výsledek:

To je prozatím k tabulkám vše, kód dnešního tutoriálu opět ke stažení v příloze níže. Jak se text v
tabulkách styluje a zarovnává a jak se buňkám nastavuje velikost si ukážeme později. Dříve se k tomu
používaly speciální atributy, které jsou však nyní zastaralé a tak je zde nechci uvádět. Nově se pro vše
používá stylovací jazyk CSS, který si brzy uvedeme.
V minulosti se tabulky používaly pro tvorbu tzv. layoutu stránky (rozdělení stránky na odkazovou lištu,
logo a obsah), a i když to u statických stránek může zdát výhodné, je to z významového hlediska
nevhodné. Zpočátku seriálu jsem nechtěl čtenáře mást cizími slovy, ale odteď budu používat
slovo sémantika. Webová sémantika se zabývá významem jednotlivých elementů. Použití tabulky na
rozvržení stránky je tedy nesémantické, protože i když se web vykreslí správně, tabulka má obsahovat
nějaké hodnoty a ne celý webový obsah. Zkuste si vzpomenout na rozdíl mezi tagem <strong> a <b>. Oba
vypadají stejně, ale zvýrazňovat text tagem <b> je nesémantické, protože tento tag nedává textu
absolutně žádný vyšší význam, jen říká, že se má k vykreslení použít tučný font. Naopak <strong> říká:

"Tento text je důležitý". Sémantika je to, co to znamená, ne to, jak to vypadá. Je velmi důležitá, protože
sémantické webové stránky mají potom výhodu ve vyhledávačích a mají často vyšší návštěvnost.

Podstránka dovednosti
K našemu webu si vytvořte opět novou podstránku, tentokrát ji uložíme jako dovednosti.html. Vyplňte
si vše potřebné (doctype, html, head, body) a do těla nové stránky vložme tabulku s našimi dovednostmi.
Tabulka bude mít 2 řádky, v prvním bude ikona jazyka, který ovládáme, v druhém popis toho, co umíme.
Ikony jsem opět získal pomocí webového nástroje http://www.iconfinder.com. Výsledný kód naší
podstránky by mohl vypadat takto:
<!DOCTYPE html>
<html lang="cs-cz">
<head>
<meta charset="utf-8" />
<title>Dovednosti</title>
</head>
<body>
<h1>Dovednosti</h1>
<table>
<tr>
<td>
<img src="obrazky/html.png" alt="HTML" />
</td>
<td>
<img src="obrazky/java.png" alt="Java" />
</td>
<td>
<img src="obrazky/pascal.png" alt="Pascal" />
</td>
</tr>
<tr>
<td>
<h2>HTML</h2>
<p>S HTML začínám a umím vytvořit jednoduché webové stránky, jako jsou
tyto.</p>
</td>
<td>
<h2>Java</h2>
<p>Javu se učím z tutoriálů na ITnetwork.cz, dokáži tvořit jednoduché konzolové i
okenní aplikace.</p>
</td>
<td>
<h2>Pascal</h2>
<p>Pascal nás učí ve škole, ale raději se učím moderní jazyky z ITnetwork.</p>
</td>
</tr>

</table>
<p><a href="index.html">Zpět na hlavní stranu</a></p>
</body>
</html>
A náhled v prohlížeči:

Stránku si opět nalinkujeme z index.html. Prakticky jsme tedy použili tabulku na našich stránkách.

Seznamy
Seznam používáme vždy, kdy potřebujeme vyjmenovat položky, které se sebou nějak souvisí. Může se
jednat např. o seznam použité literatury, o číslované kroky v tutoriálu nebo o navigační menu. Určitě je
dobře znáte jako "odrážky" např. z MS Wordu. V HTML máme 3 typy seznamů.

Neuspořádaný seznam
Prvním typem seznamu je <ul> (Unordered List = neuspořádaný seznam). Položky v něm
jsou neočíslované (neuspořádané) a standardně se zobrazují pomocí odrážek. Ačkoli je seznam chápán
jako neuspořádaný, pořadí prvků v kódu na vykreslené stránce samozřejmě zůstane zachováno. <ul> je
tag párový a obaluje položky seznamu.

Položka seznamu
Tag <li> (jako List Item) označuje jednu položku seznamu a nejčastěji tedy obaluje její text. Může však
obsahovat i obrázky a další libovolné elementy.
Ukažme si jednoduchý příklad neuspořádaného seznamu:
<h2>Co jsem se dnes naučil</h2>
<ul>
<li>Vytvářet tabulky</li>
<li>Slučovat buňky</li>
<li>Co je to sémantika</li>
<li>Vytvořit uspořádaný seznam</li>
</ul>
Uspořádaný seznam
Uspořádaný seznam (Ordered List) se liší od neuspořádaného tím, že prvky jsou řazeny dle nějakého
klíče. Tím je nejčastěji priorita nebo posloupnost akcí. Zápis je naprosto stejný, jako u neuspořádaného
seznamu, opět <ol> obalíme položky seznamu <li>. Místo odrážek nám u položek seznamu prohlížeč v
základním stylu zobrazí číslice:
<h2>Můj prioritní jídelníček</h2>
<ol>
<li>Špagety</li>
<li>Smetanový sos</li>
<li>Hamburger</li>
<li>Cheese burger</li>
<li>Brokolice</li>
</ol>
Na rozdíl od neuspořádaného seznamu má element <ol> několik atributů:


reversed - Pokud je atribut uveden, jsou položky seznamu číslovány opačně, tedy sestupně.
Jako hodnota se obvykle uvádí reversed, ale může se uvést i prázdná nebo žádná.
 start - Hodnota atributu určuje první číslo v seznamu, zadáváme jako číslo.
 type - Nastavuje typ číslování, můžeme nastavit hodnoty: 1, A, a, I, i pro arabské číslice,
latinská písmena a římské číslice.
Elementu <li> můžeme přidat následující atribut:


value - U uspořádaného seznamu označuje číslo dané položky. Následující položky se poté
automaticky číslují od této hodnoty.

Zkusme si ještě pokročilejší příklad:
<ol reversed="reversed" start="4" type="I">
<li>Položka</li>
<li>Položka</li>
<li>Položka</li>
</ol>

Historie jazyka HTML
Stručně řečeno, první internet se nazýval Arpanet a vznikl v 60. letech 20. století jako armádní projekt
USA v době studené války. Později byl uvolněn mezi veřejnost a připojovaly se k němu univerzity a
výzkumné ústavy. Tehdy vůbec nevypadal jako dnes, protože se přes něj přenášely pouze textové
soubory.
Až v 90. letech se v evropském výzkumném ústavu CERN rodí jazyk HTML a standard WWW, tedy web,
jak ho známe dnes. HTML mělo sloužit pro sdílení interních dokumentů v ústavu. Jazyk HTML byl
vytvořen za účelem rozlišit jednotlivé části dokumetu od prostého textu (např. toto je nadpis, toto je
seznam, toto je tabulka) a hlavně, aby mohl propojovat jednotlivé dokumenty pomocí odkazů. Vznikaly
první webové prohlížeče.
Jak se web dostával mezi lidi, HTML se rozvíjelo a přidávaly se nové a nové tagy. Bohužel už nejen ty,
které přidělovaly význam, ale i ty, které elementy jen stylovaly. Prohlížeče se předháněly, kolik tagů
podporují a chrlily nové a nové značky. Problémem bylo, že v HTML dokumentech se rázem objevilo 60
% balastu, který sloužil pouze k obarvování textu, k zarovnání nadpisů na střed nebo k nastavení fontu
písma. Tento problém narůstal až do HTML verze 4, kdy se stylování přímo v HTML označilo za zastaralé
a přestalo se používat.

Odstrašující příklad zastaralého webu
Podívejte se sami, jak mohl vypadat zastaralý HTML 3 dokument (zobrazil jsem jen část body, hlavička
pro nás není zajímavá), který se autor snažil ostylovat.
<body bgcolor="#0395c3" text="white">
<h1 align="center"><font color="#0a294b">Web v HTML 3</font></h1>
<p>Když chci všechny nadpisy na stránce tmavě modré a centrované, musím to do každého psát
znovu a znovu. Můj kód je plný zastaralých atributů align a zastaralých tagů font.</p>
<h2 align="center"><font color="#0a294b">Další nadpis</font></h2>
<p>Opět do nadpisu musím napsat, že ho chci centrovaný a tmavě modrý. Ve stránce se již téměř
nevyznám.</p>
<table align="center" cellpadding="10" cellspacing="0" border="1" bgcolor="white"
bordercolor="#0a294b">
<tr><td valign="top" align="center"><font color="#0a294b">Tato tabulka</font></td><td
valign="top" align="center"><font color="#0a294b">obsahuje</font></td></tr>
<tr><td valign="top" align="center"><font color="#0a294b">příliš mnoho</font></td><td
valign="top" align="center"><font color="#0a294b">zbytečných atributů</font></td></tr>
</table>
<br />
<table align="center" cellpadding="10" cellspacing="0" border="1" bgcolor="white" text="white"
bordercolor="#0a294b">
<tr><td valign="top" align="center"><font color="#0a294b">Tato tabulka je
úplně</font></td><td valign="top" align="center"><font color="#0a294b">stejně stylovaná,
jako</font></td></tr>

<tr><td valign="top" align="center"><font color="#0a294b">ta nahoře, ale stejně
musím</font></td><td valign="top" align="center"><font color="#0a294b">všechny styly psát
znovu.</font></td></tr>
</table>
<h2 align="center"><font color="#0a294b">Smutné je</font></h2>
<p>Že hodně návodů na internetů vás bude učit psát web právě takto.</p>
<p align="center"><img src="obrazky/smutny.png" alt="Smutný" /></p>
<p align="center"><font size="4" color="#0a294b" face="arial">Proto používejte zejména
ITnetwork, kde učíme, jak psát web moderně. </font></p>
<p align="center"><font size="4" color="#0a294b" face="arial">Tento odstavec je tmavě modrý a
centrovaný stejně jako ten výše, ale já to musím stejně napsat znovu.</font></p>
</body>
Výsledný web by potom vypadal takto:

Všimněte si, kolik procent kódu zabírá samotný obsah webu a kolik procent balast, který slouží jen ke
stylování. Styly se také opakují zbytečně pořád dokola. Nevýhod jsou desítky, např. nepřehlednost kódu,
stránka je několikrát větší adéle se načítá, je potlačován význam elementů a tedy i základní účel jazyka
HTML, příliš mnoho tagů mate vyhledávače (např. Google) a ty pak stránky chybně chápají a indexují.
Hlavně si představte, že máte web, který má 50 stránek podobné této. A vy se rozhodnete, že se vám
modré tabulky s modrým písmem již nelíbí a že chcete zelené s tmavě zeleným písmem. Co uděláte?
Ano, budete muset přepsat stovky tagů na jinou barvu. Asi sami vidíte, že takhle to nepůjde. Proto byl
vyvinut jazyk CSS.

CSS
CSS (Cascading Style Sheets) je jazyk, speciálně vyvinutý pro stylování HTML. Kaskádový proto, protože
ve stylech funguje dědičnost. Když tedy např. dáme buňce tabulky červenou barvu písma, tuto barvu
písma automaticky dostanou i všechny odstavce textu v této buňce. Samozřejmě stále můžeme
nějakému odstavci dodatečně barvu změnit, vždy platí ten konkrétnější styl. Nejlepší je, že jeden a ten
samý CSS styl můžeme aplikovat třeba na 100 stránek a všechny budou vypadat stejně. Když se
rozhodneme něco změnit, změníme jednu řádku ve stylu a změny se samy projeví na všech stránkách.
CSS k sobě přesouvá veškeré stylování HTML dokumentu, kód se tedy čistí, je přehledný a odpadají
duplikace.
Ukážeme si ještě, jak by vypadal ten samý dokument s použitím CSS:
<body>
<h1>Web využívající CSS</h1>
<p>Když chci všechny nadpisy na stránce tmavě modré a centrované, jednoduše styl jednou
definuji v souboru CSS. Můj HTML kód je čistý a styl je zapsán pouze jednou a platí pro všechny
nadpisy.</p>
<h2>Další nadpis</h2>
<p>Nadpis výše se sám ostyloval, jelikož to bylo jednou pro všechny nadpisy definováno v
CSS.</p>
<table>
<tr>
<td>Tato tabulka</td>
<td>obsahuje</td>
</tr>
<tr>
<td>jen definici tabulky</td>
<td>a text.</td>
</tr>
</table>
<br />
<table>
<tr>
<td>Tato tabulka je úplně</td>
<td>stejně stylovaná, jako</td>
</tr>

<tr>
<td>ta nahoře, jednoduše</td>
<td>se použije ten samý styl.</td>
</tr>
</table>
<h2>Dobré je</h2>
<p>Že toto čtete a již tedy víte, jak se to dělá správně.</p>
<p class="centrovany"><img src="obrazky/vesely.png" alt="Veselý" /></p>
<p class="velky">Na ITnetwork se dočtete jak na to.</p>
<p class="velky">Tento odstavec používá styl s větším textem, který je jednou definován v
CSS.</p>
</body>
Výsledek:

To je poměrně zásadní rozdíl, že? Porovnejte si kód ještě jednou s kódem výše. Určitě jste si také všimli
atributů class, které přiřazují elementu nějaký styl, definovaný v externím CSS souboru.
Stylovat samozřejmě budeme náš rozpracovaný web. Otevřeme si PSPad a vytvořme v něm nový soubor,
jako typ souboru vyberme Cascading Style Sheet.

CSS je stejně jako HTML pouze textový soubor.

Selektory
CSS je založeno na tzv. selektorech. Jak již z názvu vyplývá, selektory umožňují označit (select = označit)
prvky na stránce podle určitých kritérií a potom tyto prvky ostylovat. CSS dokument nemá na rozdíl od
HTML žádnou hlavičku a kromě selektorů do něj již není potřeba psát cokoli navíc.

Typový selektor
Úplně nejjednodušší je tzv. typový selektor, který na stránce jednoduše vybere všechny elementy
daného typu. Budeme-li chtít např. označit všechny nadpisy h1 na stránce, kód bude vypadat
následovně:
h1 {
}
Stylujeme tedy elementy určitého typu, zde h1. Za selektorem následuje blok ze složených závorek, do
kterého se píší vlastnosti, podle kterých se mají elementy stylovat.

text-align
Uveďme si první CSS vlastnost, bude jí text-align. Vlastnosti vkládáme do složených závorek selektoru.
Za jménem vlastnosti následuje dvojtečka a její hodnota, poté následuje středník. Zkusme si text v
nadpisech h1 na stránce vycentrovat. CSS kód by vypadal takto:
h1 {
text-align: center;
}
Hned si to vyzkoušíme na naší HTML stránce. Do nového CSS souboru vložte kód výše a uložte jej jako
styl.css do složky s vaší stránkou.
Nyní musíme stránku na tento CSS styl napojit. Otevřeme si index.html a do hlavičky (<head>) přidáme
následující řádek:
<link rel="stylesheet" href="styl.css" type="text/css" />
Nyní se bude tato stránka stylovat podle toho, co napíšeme do CSS. Měli byste dostat takovýto výsledek:

Nadpis první úrovně má vycentrovaný text. Pokud bychom chtěli to samé i pro nadpis druhé úrovně,
nemusíme kód znovu opisovat, stačí jen připsat selektor i na nadpis h2. Selektory oddělujeme čárkou:
h1, h2 {
text-align: center;
}

Výsledek:

Již tedy umíme centrovat text. Centrování samozřejmě nefunguje jen pro nadpisy, ale úplně stejně
funguje pro odstavce, buňky tabulky a další elementy. Většina CSS vlastností není vázána na konkrétní
typ elementu.
Do vlastnosti text-align můžeme uvést tyto hodnoty:





left - Zarovná text nalevo.
right - Zarovná text napravo.
center - Zarovná text na střed.
justify - Zarovná text do bloku.

Poslední hodnotu justify je vhodné používat pouze v případě, že je element s textem dostatečně široký
(alespoň kolem 800px), jinak dochází ke vzniku neúhledných mezer, kterým se říká v typografii řeky. V
tisku se toto řeší rozdělováním slov, prohlížeč za nás slova v textu bohužel jednoduše nerozdělí.

color
Ukažme si, jakým způsobem bychom změnili barvu textu. Slouží k tomu CSS vlastnost color. Hodnotu
barvy můžeme zadat několika způsoby.
Prvním způsobem je použití barevné konstanty. Máme jich k dispozici 16, jsou to: aqua, black, blue,
fuchsia, gray, green, lime, maroon, navy, olive, purple, red, silver, teal, white a yellow. Bohužel se jedná
o barvy velmi ošklivé a kromě černé a bílé je nemá smysl používat. CSS nabízí mnoho dalších barevných
konstant (jmen barev), které však bohužel nejsou validní a proto by se neměly používat.

Častějším způsobem je zadat barvu jako RGB. Určitě víte, že v počítači má každá barva 3 složky:
červenou, zelenou a modrou. Zadáním těchto 3 složek namícháme naprosto libovolnou barvu.
Řekněme, že budeme chtít zadat modrou barvu. První možností je použít konstantu "blue":
color: blue;
Můžete si zkusit nastavení barvy přidat mezi vlastnosti v selektoru pro nadpisy h1 a h2. Styl bude nyní
vypadat takto:
h1, h2 {
text-align: center;
color: blue;
}
Pokud je vlastností v selektoru více, jednoduše je píšeme na samostatné řádky. Styl si uložte a obnovte
stránku, měli byste vidět něco podobného:

Protože často budeme chtít jiný odstín, než je oněch ošklivých 16 výchozích barev, ukažme si zadání té
samé modré přes funkci RGB:
color: rgb(0, 0, 255);
První nula označuje, že červená složka má hodnotu 0, druhá, že zelená složka má hodnotu 0, poslední,
že modrá složka má maximální hodnotu. Tou je 255.
Celý zápis lze ještě zjednodušit pomocí šestnáctkové soustavy. Modrou barvu bychom zapsali takto:

color: #0000FF;
Zápis barvy v šestnáctkové soustavě začíná mřížkou, dále následuje dvojice čísel pro každou ze složek
RGB (2 pro červenou, 2 pro zelenou a 2 pro modrou). Maximální hodnota je zde FF. Můžete si vyzkoušet,
že oba zápisy vám nadpis obarví na tu samou barvu, jako původní konstanta blue.
Nejpoužívanější je poslední typ zápisu, tedy ten přes šestnáctkovou soustavu, protože je nejkratší. Ačkoli
hodnota je špatně čitelná pro lidi, každý lepší grafický editor (např. Gimp nebo Photoshop) vám u barvy
ukáže její HTML zápis. Pro výběr barev můžete použít i online nástroj Colorpicker, kde jednoduše
vyberete barvu a aplikace vám vypíše její HTML notaci.
Pojďme našim nadpisům nastavit takový odstín modré, aby stránka nevypadala jako papoušek.
h1, h2 {
text-align: center;
color: #0a294b;
}
Je to taková tmavě modrá, ale stále ne černá, vypadá docela příjemně:

Centrování obrázků
Na naší stránce máme jeden obrázek. Určitě by vypadalo lépe, kdyby byl obrázek ve středu stránky.
Centrování je v CSS poměrně věda a během seriálu se naučíme několik způsobů, jak centrovat různé
prvky na stránce. Obrázek vycentrujeme tak, že ho vložíme do odstavce (v odstavci ho již máme) a

odstavci v CSS přidělíme vlastnost text-align s hodnotou center. Problém je, že zatím známe jen typový
selektor a pokud bychom do CSS napsali toto:
p{
text-align: center;
}
Vycentrovali bychom obsah všech odstavců na stránce. Výsledek by vypadal asi takto:

Takové odstavce jsou velmi špatně čitelné. Dnes se naučíme, jak ostylovat jen některé elementy na
stránce.
Třídní selektor
Ne vždy chceme stylovat úplně všechny elementy určitého typu. Z toho důvodu nám CSS nabízí další 2
selektory: selektory třídní a ID selektory. Třídní selektor funguje tak, že některé elementy na stránce
zařadíme pomocí atributu class do nějaké třídy. Elementy s tímto atributem se potom ostylují podle
toho, jaké vlastnosti daná třída v CSS má.
Zkusme si tedy vycentrovat obsah jen určitých odstavců. K tomuto účelu si vytvořme třídu "centrovany".
Třídu si můžeme pojmenovat jak se nám zlíbí, ale musíme používat jen malá písmena a pomlčky. Z názvu
třídy by mělo být jasné, co dělá (vyhneme se tedy názvům jako trida15 a podobně).
Přesuňme se do styl.css a v něm definujme třídní selektor na třídu centrovany. Třídní selektor začíná
vždy tečkou a pokračuje názvem třídy. Dále funguje stejně, jako selektor typový. Dovnitř selektoru
vložíme nám známou vlastnost text-align s hodnotou center.

h1, h2 {
text-align: center;
}
.centrovany {
text-align: center;
}
Nyní přejděme do index.html a náš odstavec s obrázkem zařaďme do třídy centrovaný. Uděláme to
pomocí atributu class:
<p class="centrovany">
<img src="obrazky/avatar.png" alt="Programátor HoBi" />
</p>
Poukládáme a vyzkoušíme. Výsledek:

Obsah ve všech elementech se třídou centrovany bude nyní zarovnaný na střed. Pokud vám přijde
zavádějící, že obrázek reaguje na vlastnost text-align, máte pravdu. Název je poněkud matoucí, jedná se
o zarovnání obsahu, nikoli textu. Element můžeme zařadit hned do několika tříd najednou, jednoduše
jejich názvy oddělíme v atributu class mezerou. Většinou jich ale příliš nebývá.

Stylování textu
Ostylujme lépe text na naší stránce a zmiňme si k tomu několik CSS vlastností.

Font písma
Font textu změníme pomocí vlasnosti font-family. Výchozí písmo na webu je patkový Times New Roman,
který se na web příliš nehodí a používá se spíše v tištěných dokumentech.
Písem (fontů) se na jedné stránce obvykle příliš mnoho nekombinuje, většinou jsou jen 2 - jedno na
nadpisy a další na zbytek textu na stránce.
S fonty je samozřejmě problém v tom, že když použijeme nějaký, který máme v počítači jen my, ostatním,
kteří toto písmo nemají, se web zobrazí výchozím fontem. Z toho důvodu se buď určité písmo ke stránce
připojí (což zatím neumíme), nebo se použije jeden z fontů, které jsou na většině počítačů. Na webech
se nejčastěji používají tyto fonty (i když např. na Linuxu je třeba nějaké doinstalovat):










Arial
Times New Roman
Verdana
Georgia
Comic Sans MS
Arial Black
Impact
Lucida Console
Tahoma

Nastavme pro stránku font Verdana. Dáme ho do typového selektoru body, tak budou mít toto písmo
nastavené všechny elementy v těle stránky, pokud neuvedeme jinak. Nadpisům nastavme Arial.
Do CSS tedy přidejme typový selektor na body a upravme ten na nadpisy:
body {
font-family: Verdana;
}
h1, h2, h3, h4, h5, h6 {
text-align: center;
color: #0a294b;
font-family: Arial;
}
Ke stylu nadpisů jsem do selektrou přidal i další 4, kdybychom je náhodou použili, tak aby vypadaly jako
ostatní.
Výsledek:

Velikost písma
Velikost písma nastavujeme pomocí vlastnosti font-size. Podobně jako u barev máme několik možností,
jak velikost zadat. Uveďme si základní 2.

Pixely
První možností je zadat velikost textu v pixelech. Nastavme všemu v body velikost písma 14 pixelů:
font-size: 14px;
Výhoda je, že font bude všude stejně velký. To je výhodné zejména pro nastavení hlavního písma pro
celé body.
Em == Druhým způsobem, jak velikost zadat, jsou tzv. jednotky em. Hodnota zadaná pomocí em
označuje, kolikrát je písmo větší než velikost písmena M současného písma. Jedná se tedy o jednotku
relativní. Výhodné je všude používat em, jelikož když se rozhodneme pro větší písmo naší stránky,
změníme jen písmo v body a všechna další písma se nám zvětší sama. Nastavme si nadpis h2 o něco
větší, na hodnotu 1.7em (tedy o 70% větší než současný text):
h2 {
font-size: 1.7em;
}
Výsledek:

Všimněte si, že děláme opravdu jen malé změny. Není důvod, proč dělat nadpisy křiklavě červené a
dvoumetrové.
Nastavení velikosti a fontu písma se většinou spojuje do jedné CSS vlastnosti font. Místo:
font-family: Verdana;
font-size: 14px;
Tedy můžeme napsat:
font: 14px Verdana;
Stín písma
Písmu můžeme velmi jednoduše přidat stín pomocí CSS vlastnosti text-shadow. Dejme trochu stínu pod
naše nadpisy:
text-shadow: 3px 3px 7px #666666;
První 2 parametry jsou pozice stínu, říkáme, že leží 3 pixely napravo od textu a 3x dole. Třetí parametr
je rozostření, čím vyšší hodnota, tím je text rozostřenější. Při hodnotě 1px je ostrý. Posledním
parametrem je barva, zde šedá.
Výsledek:

Se stínem se toho dá dělat poměrně hodně, když jich přidáte několik a nabarvíte, lze udělat např. efekt
ohně. Budu se vás snažit vždy takto navádět na různé vychytávky, kdyby vás něco zaujalo.

