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Základní informace o předmětu 
    

Vyučující: Mgr. Radek Němec 

 

Kontakt: katedra informatiky  

 

Hodinová dotace přímé výuky: 2 h/týden 

 

Hodinová dotace samostudia: 12 hodin 

 

Zařazení předmětu:  letní semestr  

 

Prerekvizity: Aplikovaná informatika 1 

 

Je prerekvizitou: předmět není prerekvizitou jiného předmětu  

 

Pravidla komunikace s vyučujícím: studenti komunikují s vyučujícím osobně v rámci 

řízených konzultací a elektronicky v prostředí MOODLE (Modular Object-Oriented 

Dynamic Learning Environment).  

 

 

Úvod do studia předmětu (anotace) 
 

Předmět Aplikovaná informatika 2 navazuje na předmět Aplikovaná informatika 1 

a předpokládá jeho velmi dobrou znalost. Je zaměřen na rozvoj práce s informačními 

a komunikačními technologiemi ve výuce a v přípravě a on-line podpoře výuky 

na školách. 

 

 Cíle předmětu 
 

Cílem předmětu je seznámení studentů se značkovacími a skriptovacími jazyky pro 

web, WYSIWYG editory a editory kódu, blogovacími a redakčními systémy, 

grafickými formáty a grafickými editory a s obecnými zásadami tvorby webových 

stránek. Úspěšný absolvent předmětu musí umět některým z výše uvedených způsobů 

vytvořit ucelenou webovou lokalitu (website) složenou minimálně z 10 obsahově 

provázaných stránek s jednoduchou navigací. 
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Osnova předmětu 
 

1) 2 h: Zásady tvorby webových stránek  

2) 2 h: Tvorba HTML dokumentu pomocí WYSIWYG (What You See Is What You 

Get) editoru NVU  

3) 2 h: Přímá editace HTML nebo XHTML pomocí editoru PSPad  

4) 2 h: Tabulky kaskádových stylů CSS a editor TopStyle Lite 

5) 2 h: Tvorba formulářů a jejich zpracování skripty - JavaScript  

6) 2 h: Vystavení stránek na webovém serveru, metainformace, katalogy  

 

SP) 2 h: Samostatná práce 

 

ad 1) Zásady tvorby webových stránek 

 

ad 2) Tvorba HTML dokumentu pomocí WYSIWYG editoru NVU 

 

ad 3) Přímá editace HTML nebo XHTML pomocí editoru PSPad  

 

ad 4) Tabulky kaskádových stylů CSS a editor TopStyle Lite 

 

ad 5) Tvorba formulářů a jejich zpracování skripty - JavaScript 

 

ad 6) Vystavení stránek na webovém serveru, metainformace, katalogy 

 

ad SP) Samostatná práce na závěrečných projektech 
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Požadavky na ukončení předmětu 
 

Zkouška má část písemnou (test základních znalostí o tvorbě webu) a ústní. Ústní část 

zkoušky má formu veřejné obhajoby vytvořené webové lokality (website). Téma musí 

souviset se studijním oborem nebo prokazatelným dlouhodobým zájmem autora. 

Rozsah a obsah práce je popsán dále v samostatném odstavci. Veřejná obhajoba práce 

se uskuteční v posledním výukovém týdnu daného semestru za přítomnosti studentů 

zapsaných na daný předmět a případně dalších zájemců. 

 

Základní požadavky (není třeba předem projednat s vyučujícím) 

Webová prezentace – uzavřený soubor hypertextových dokumentů s jednoduchou (buď 

lineární nebo hierarchickou stromovou strukturou) vytvořený v libovolném WYSIWYG 

editoru (např. NVU, MS FrontPage), nebo přímou editací HTML (XHTML). Celkový 

rozsah 7 až 10 stránek menšího rozsahu. Stránky musí být vzájemně provázány, musí 

mít jednotnou navigaci (ovládání) a jednotné barevné schéma. Část stránek musí 

obsahovat grafické objekty (fotografie, kresby, loga apod.). 

Stránky by měly souviset s některým předmětem studované aprobace, nebo 

s prokazatelným (tj. je potřeba jej doložit) dlouhodobým zájmem studenta.  

Stránky musí být validní při posouzení validátorem konsorcia W3 … 

http://validator.w3.org/ a musí být zveřejněny na webovém serveru. 

 

V rámci celkového rozsahu stran musí být zařazeny tyto čtyři stránky: 

● index.html … Hlavní stránka prezentace s výrazným nadpisem – názvem a pokud 

možno s jednoduchým logem nebo motem. 

● kontakt.html … Stránka s e-mailovou adresou autora ve formě obrázku formátu GIF, 

nebo PNG z důvodu ochrany proti spamu. 

● galerie.html … Galerie několika fotografií, kliknutím na zmenšený náhled se zobrazí 

velká fotografie v plné velikosti. 

● odkazy.html … Stránka s několika externími odkazy na webové lokality, které se 

zabývají podobnou tematikou jako závěrečná práce 

Uvedené požadavky jsou minimální, iniciativě se samozřejmě meze nekladou. 

 

Alternativní požadavky (není třeba předem projednat s vyučujícím) 

Alternativně je možné vytvořit počítačovou prezentaci (v programu OpenOffice.org 

Impress, nebo MS PowerPoint) a tu potom vyexportovat do formátu PDF. K prezentaci 

v PDF pak stačí vytvořit validní HTML stránky index.html, kontakt.html a odkazy.html 

(viz výše) a výsledek zveřejnit na webovém serveru. 

 

Alternativní (je třeba předem projednat s vyučujícím) 

Po dohodě s vyučujícím je možné předložit také práci obdobného rozsahu, ale 

zpracovanou v jiném software. Např. může jít o geometrické konstrukce v programu 

GEONExT, které si připraví student fyziky pro výuku tématu geometrická optika. 

Konstrukce budou představovat zobrazení čočkami a zrcadly, astronomickým 

dalekohledem a mikroskopem. 
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Význam ikon v textu 
 

 Cíle 
Na začátku každé kapitoly je uveden seznam cílů 

 

 Pojmy k zapamatování 
Seznam důležitých pojmů a hlavních bodů, které by student při studiu tématu neměl 

opomenout. 

 

 Poznámka 
V poznámce jsou různé méně důležité nebo upřesňující informace. 

 

 Kontrolní otázky 
Prověřují, do jaké míry student text a problematiku pochopil, zapamatoval si podstatné 

a důležité informace. 

 

 Souhrn 
Shrnutí tématu. 

 

 Literatura 
Použitá ve studijním materiálu, pro doplnění a rozšíření poznatků. 
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Seznam zkratek 
 

ARP (Address Resolution Protocol) se používá k nalezení fyzické adresy MAC podle 

známé IP adresy 

CNAME (Canonical name record) je alias - jiné jméno pro jméno již zavedené. Typicky 

se používá pro servery známých služeb 

CSS (Cascading Style Sheets) - kaskádové styly 

DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) je název protokolu z rodiny TCP/IP 

nebo označení odpovídajícího DHCP serveru či klienta, dynamické přidělování IP adres 

DNS (Domain Name System) je hierarchický systém doménových jmen, který je 

realizován servery DNS a protokolem stejného jména, kterým si vyměňují informace 

FDDI (Fiber distributed data interface) je síť s kruhovou topologií  

FTP (File Transfer Protocol) je protokol pro přenos souborů mezi počítači pomocí 

počítačové sítě 

HTML (HyperText Markup Language), označovaný zkratkou HTML, je značkovací 

jazyk pro hypertext 

HTTP (Hypertext Transfer Protocol) je přenos hypertextových dokumentů (WWW) 

ICMP (Internet Control Message Protocol) protokol pro odesílání chybových zpráv, 

například pro oznámení, že požadovaná služba není dostupná 

IGRP ((Interior Gateway Routing Protocol) 

IPSEC (IP security) je bezpečnostní rozšíření IP protokolu založené na autentizaci a 

šifrování každého IP datagramu 

ICMP (Internet Control Message Protocol) slouží k přenosu řídicích hlášení, která se 

týkají chybových stavů a zvláštních okolností při přenosu 

IMAP (Internet Message Access Protocol) umožňuje manipulovat s jednotlivými e-mail 

zprávami na poštovním serveru. 

IRC (Internet Relay Chat) – jednoduchý chat po internetu. 

ISO (mezinárodní organizace pro normalizaci) jako hlavní část snahy o standardizaci 

počítačových sítí nazvané OSI (propojení otevřených systémů) 

MX (mail exchange record) oznamuje adresu a prioritu serveru pro příjem elektronické 

pošty pro danou doménu 

NFS (Network File System) – síťový systém souborů, který umožňuje transparentní 

sdílení vzdálených souborů jakoby byly lokální 

NVU („N-view“) je WYSIWYG editor na vytváření a správu webových stránek, který 

je založen na Mozilla Composer, editoru z balíku Mozilla Suite 

NNTP (Network News Transfer Protocol) umožňuje číst a umísťovat do sítě zprávy 

typu news. 

NS (name server record) ohlašuje jméno autoritativního DNS serveru pro danou 

doménu 

NTLM (NT LAN Manager) je autentizační protokol, používaný zejména protokolem 

SMB a některými implementacemi síťových protokolů Microsoft 

NTP (Network Time Protocol) je protokol pro synchronizaci vnitřních hodin počítačů 

po paketové síti s proměnným zpožděním  

POP3 (Post Office Protocol) je internetový protokol, který se používá pro stahování 

emailových zpráv ze vzdáleného serveru na klienta. Jedná se o aplikační protokol 

pracující přes TCP/IP připojení. V současnosti je používána zejména třetí verze (POP3). 

PSPad - free unicode vývojářský editor určený pro HTML RARP 

SMB (Server Message Block) - sdílení souborů a tiskáren v sítích Windows 

SNMP (Simple Network Management Protokol) je určen pro správu síťových uzlů 
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SOA (start of authority record) je zahajující záznam zónového souboru 

SSH (Secure Shell) – bezpečný shell 

SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) zasílání elektronické pošty 

Telnet (Telecommunication Network) – protokol virtuálního terminálu 

TFTP (Trivial File Transfer Protocol) - je velice jednoduchý protokol pro přenos 

souborů, obsahující jen základní funkce protokolu FTP 

TopStyle - specializovaný editor nejen na tvorbu CSS 

TCP (Transmission Control Protocol), je jedním ze základních protokolů sady protokolů 

Internetu, konkrétně představuje transportní vrstvu 

UDP (User Datagram Protocol) je jeden ze sady protokolů internetu 

WYSIWYG - je akronym anglické věty „What you see is what you get“, česky „co 

vidíš, to dostaneš“  

X11 – zobrazování oken grafických programů v Unixových systémech 
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1 Historie internetu 

 

 Cíle 
Seznámení se s historií/vznikem celosvětové a české sítě internet 

 

 

 Pojmy k zapamatování 
 Doba a místo vzniku internetu 

 Počátky českého internetu 

 Peering, NIX 

 

1.1 Počátky internetu 

Historie internetu je spojena se vznikem počítačů (po roce 1945) a počítačových sítí, 

které jim umožnily vzájemnou komunikaci. První funkční síť byla vybudvána v USA 

agenturou DARPA. Tato síť byla decentralizována, takže mohla dále fungovat i při 

výpadku některých jejích částí.  

1.2 Český internet 

Historie českého internetu začíná v roce 1990, v bývalém Československu. Jako prvá se 

k nám dostává síť  EUnet, která propojovala zejména Unixové stanice. Následuje ji síť 

EARN (Europian Academic and Research Network), která je již provozována na 

pevných okruzích. Prvním uzlem této sítě byl střediskový počítač v Oblastním 

Výpočetním Centru (OVC) ČVUT v Praze připojený do rakouského národního uzlu 

EARN v Linci rychlostí 9600 bps. Provoz této sítě zajišťoval CESNET (Czech 

Educational and Scientific NETwork). V síti byly připojeny jednotlivé vysoké školy. 

 

CESNET byl původně vybudován jako páteřní síť, která měla sloužit pouze 

akademickým účelům. Později začal poskytovat služby různým dalším organizacím 

a tím se stal i poskytovatelem připojení k internetu. 

 

Kromě CESNETu a jím provozované akademické sítě se postupně objevilo množství 

dalších poskytovatelů přístupu k Internetu. Nejdůležitějšími z nich byli ti, kteří měli 

vlastní nebo pronajatou linku do zahraničí. Nejvýznamnějšími poskytovateli s přímým 

spojením do zahraničí (primární poskytovatelé) byly např.: 

 

 AT&T Unisource 

 Contactel 

 CZCOM 

 CZech On Line (VOL) 

 DirectNet 

 Global One 
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 GTS INEC 

 IBM  

 Internet CZ (EUnet) 

 InWay 

 PVT  

 Telecom (O2) 

 

1.3 Peering 

Na trh vstoupilo množství primárních poskytovatelů připojení s vlastní linkou 

do zahraničí. V případě, že spolu chtěli komunikovat dva tuzemští uživatelé připojení 

k různým poskytovatelům, musela jejich komunikace projít nejprve linkou jednoho 

poskytovatele ven za hranice a linkou druhého zase zpět. Nejenom že data těchto dvou 

účastníků (vzdálených třeba jen pár kilometrů) mohla putovat přes několik států, ale 

zároveň, tak docházelo i k zahlcování linek. Proto se od prvních chvil začíná mluvit o 

potřebě peeringu – přímého propojení jednotlivých sítí.  

 

Velcí provideři měli mezi sebou peering už od velmi brzkých dob, a to díky fyzické 

blízkosti jejich sítí. První globálnější pokus jak řešit svízelnou otázku peeringu byl 

učiněn v roce 1996, kdy bylo založeno zájmové sdružení právnických osob s názvem 

NIX (Neutral Internet eXchange). Toto sdružení mělo za úkol připravit technické 

předpoklady pro peering mezi svými členy. NIX měl technicky tento peering uskutečnit. 
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2 Model ISO/OSI, TCP/IP,  základní protokoly 

 Cíle 
Základy komunikace v internetu 

 

 Pojmy 
 Model ISO/OSI, 7 vrstev 

 TCP/IP, 4 vrstvy 

 Protokoly 

 Aplikační protokoly (služby) 

 

2.1 Referenční model ISO/OSI 

Referenční model ISO/OSI vypracovala organizace ISO (mezinárodní organizace pro 

normalizaci) jako hlavní část snahy o standardizaci počítačových sítí nazvané OSI 

(propojení otevřených systémů) a v roce 1984 ho přijala jako mezinárodní normu. 

Referenční model ISO/OSI se používá jako názorný příklad řešení komunikace 

v počítačových sítích pomocí vrstevnatého modelu, kde jsou jednotlivé vrstvy nezávislé 

a snadno nahraditelné. 

 

Úlohou referenčního modelu je poskytnout základnu pro vypracování norem pro účely 

propojování systémů. Otevřený systém podle tohoto modelu je abstraktním modelem 

reálného otevřeného systému. 

 

Příkladem připomínajícím vrstvový model ISO/OSI může být dopisová komunikace 

mezi manažery dvou firem. Jednotlivé vrstvy obou stran spolu zdánlivě komunikují 

přímo (stejné vrstvy na obou stranách používají stejný protokol, řeč, způsob prezentace 

dat), ale ve skutečnosti probíhá komunikace od vyšší vrstvy směrem k nejnižší, která 

jediná disponuje možností přenosu. Na cílové straně dochází naopak k předávání zprávy 

od nejnižší vrstvy směrem k vyšším. 

 

Jednotlivé vrstvy mají kontakt pouze s prvky v sousedních vrstvách. Rozhraním 

se myslí např. poštovní schránka mezi 4. a 3. vrstvou nebo přihrádka mezi 3. a 2. 

vrstvou. Každý prvek na straně odesílatele zpracuje zprávu do takového tvaru (dle 

daného protokolu), aby jí rozuměl jeho ekvivalent na straně příjemce. Protokol např. 

udává, jak má být správně nadepsaná adresa 5. vrstvou, nebo jak správně ve 2. vrstvě 

seskupit více dopisů jdoucích stejným směrem. 

 

Každá ze sedmi vrstev vykonává skupinu jasně definovaných funkcí potřebných 

pro komunikaci. Pro svou činnost využívá služeb své sousední nižší vrstvy. Své služby 

pak poskytuje sousední vyšší vrstvě. Princip užití vrstev je zobrazen na obrázku č. 2.1. 
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Obrázek 2.1 – Paralela mezi RM – OSI a dopisy 

 

2.1.1 Fyzická vrstva 

Vrstva č. 1, anglicky physical layer. Specifikuje fyzickou komunikaci. Aktivuje, udržuje 

a deaktivuje fyzické spoje mezi koncovými systémy. Fyzické spojení může být 

dvoubodové (sériová linka) nebo mnohobodové (Ethernet). 

 

Hlavní funkce poskytované fyzickou vrstvou jsou: 

 Navazování a ukončování spojení s komunikačním médiem. 

 Spolupráce na efektivním rozložení všech zdrojů mezi všechny uživatele. 

 Modulace neboli konverze digitálních dat na signály používané přenosovým 

médiem (a zpět) (A/D, D/A převodníky). 

2.1.2 Linková (spojová) vrstva 

Vrstva č. 2, anglicky data link layer. Poskytuje spojení mezi dvěma sousedními 

systémy. Uspořádává data z fyzické vrstvy do logických celků známých jako rámce 

(frames). Seřazuje přenášené rámce, stará se o nastavení parametrů přenosu linky, 

oznamuje neopravitelné chyby. Formátuje fyzické rámce, opatřuje je fyzickou adresou 
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a poskytuje synchronizaci pro fyzickou vrstvu. 

 

Datová vrstva poskytuje funkce k přenosu dat mezi jednotlivými síťovými jednotkami 

a detekuje, případně opravuje chyby vzniklé na fyzické vrstvě. Nejlepším příkladem je 

Ethernet. 

 

Na této vrstvě pracují veškeré mosty (bridge) a přepínače (switche). Poskytuje 

propojení pouze mezi místně připojenými zařízeními. 

2.1.3 Síťová vrstva 

Vrstva č. 3, anglicky network layer. Tato vrstva se stará o směrování v síti a síťové 

adresování. Poskytuje spojení mezi systémy, které spolu přímo nesousedí. Obsahuje 

funkce, které umožňují překlenout rozdílné vlastnosti technologií v přenosových sítích. 

 

Síťová vrstva poskytuje funkce k zajištění přenosu dat různé délky od zdroje k příjemci 

skrze jednu případně několik vzájemně propojených sítí při zachování kvality služby, 

kterou požaduje přenosová vrstva. Síťová vrstva poskytuje směrovací funkce a také 

reportuje o problémech při doručování dat. Zde se již pracuje s hierarchickou strukturou 

adres. Nejznámější protokol pracující na 3. vrstvě je Internetový Protokol (IP). 

Jednotkou informace je paket. 

2.1.4 Transportní vrstva 

Vrstva č. 4, anglicky transport layer. Tato vrstva zajišťuje přenos dat mezi koncovými 

uzly. Jejím účelem je poskytnout takovou kvalitu přenosu, jakou požadují vyšší vrstvy. 

Vrstva nabízí spojově (TCP – Transmission Control Protocol) a nespojově orientované 

(UDP – User Datagram Protocol) protokoly. 

 

 TCP – Zajišťuje přenos dat se zárukami, které vyžadují aplikace, kde nesmí 

„chybět ani paket“. Jedná se o přenosy souborů, e-mailů, WWW stránek atd. 

Jednotkou posílané informace je na této vrstvě TCP segment. 

 UDP – Zajišťuje přenos dat bez záruk, který využívají aplikace, u kterých 

by bylo na obtíž zdržení (delay) v síti způsobené čekáním na přenos všech 

paketů a ztráty se dají řešit jiným způsobem (např. snížení kvality, opakování 

dotazu). Využívá se pro DNS (Domain Name System), VoIP (Voice over 

Internet Protocol), streamované video, internetová rádia, vyhledávání sdílených 

souborů v rámci sítě DC++ (Direcz Connect klient pro sdílení souborů), on-line 

hry atp. 

2.1.5 Relační vrstva 

Vrstva č. 5, anglicky session layer. Smyslem vrstvy je organizovat a synchronizovat 

dialog mezi spolupracujícími relačními vrstvami obou systémů a řídit výměnu dat mezi 

nimi. Umožňuje vytvoření a ukončení relačního spojení, synchronizaci a obnovení 

spojení, oznamovaní výjimečných stavů. 

2.1.6 Prezentační vrstva 

Vrstva č. 6, anglicky presentation layer. Funkcí vrstvy je transformovat data do tvaru, 

který používají aplikace (šifrování, konvertování, komprimace). Formát dat se může 

lišit na obou komunikujících systémech, navíc dochází k transformaci pro účel přenosu 

dat nižšími vrstvami. Mezi funkce patří např. převod kódů a abeced, modifikace 
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grafického uspořádání, přizpůsobení pořadí bajtů a pod. Vrstva se zabývá jen strukturou 

dat, ale ne jejich významem, který je znám jen vrstvě aplikační. Příklady protokolů: 

SMB (Server Message Box) (Samba). 

2.1.7 Aplikační vrstva 

Vrstva č. 7, anglicky application layer. Účelem vrstvy je poskytnout aplikacím přístup 

ke komunikačnímu systému a umožnit tak jejich spolupráci. Do této vrstvy se řadí 

například tyto služby a protokoly: FTP, DNS, DHCP, POP3, SMTP, SSH, Telnet, 

TFTP. 

2.2 Architektura TCP/IP 

Vzhledem ke složitosti problémů je síťová komunikace rozdělena do tzv. vrstev, které 

znázorňují hierarchii činností. Výměna informací mezi vrstvami je přesně definována. 

Každá vrstva využívá služeb vrstvy nižší a poskytuje své služby vrstvě vyšší. 

 

Komunikace mezi stejnými vrstvami dvou různých systémů je řízena komunikačním 

protokolem za použití spojení vytvořeného sousední nižší vrstvou. Architektura 

umožňuje výměnu protokolů jedné vrstvy bez dopadu na ostatní. Příkladem může být 

možnost komunikace po různých fyzických médiích - ethernet, optické vlákno, sériová 

linka. 

 

Architektura TCP/IP je členěna do čtyř vrstev (na rozdíl od referenčního modelu OSI se 

sedmi vrstvami): 

 aplikační vrstva (application layer) 

 transportní vrstva (transport layer) 

 síťová vrstva (internet layer) 

 vrstva síťového rozhraní (network interface) 

2.2.1 Vrstva síťového rozhraní 

Nejnižší vrstva umožňuje přístup k fyzickému přenosovému médiu. Je specifická pro 

každou síť v závislosti na její implementaci. Příklady sítí: Ethernet, Token ring, FDDI, 

X.25 

2.2.2 Síťová vrstva 

Vrstva zajišťuje především síťovou adresaci, směrování a předávání datagramů. 

Protokoly: IP, ARP, RARP, ICMP, IGMP, IGRP, IPSEC. Je implementována ve všech 

prvcích sítě - směrovačích i koncových zařízeních. 

2.2.3 Transportní vrstva 

Transportní vrstva je implementována až v koncových zařízeních (počítačích) 

a umožňuje proto přizpůsobit chování sítě potřebám aplikace. Poskytuje transportní 

služby kontrolovaným spojením spolehlivým protokolem TCP (transmit control 

protocol) nebo nekontrolovaným spojením nespolehlivým protokolem UDP (user 

datagram protocol). 

2.2.4 Aplikační vrstva 

Vrstva aplikací. To jsou programy (procesy), které využívají přenosu dat po síti 

ke konkrétním službám pro uživatele. Příklady: Telnet, FTP, HTTP, DHCP, DNS. 
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Aplikační protokoly používají vždy jednu ze dvou základních služeb transportní vrstvy: 

TCP nebo UDP, případně obě dvě (např. DNS). Pro rozlišení aplikačních protokolů se 

používají tzv. porty, což jsou domluvená číselná označení aplikací. Každé síťové 

spojení aplikace je jednoznačně určeno číslem portu a transportním protokolem 

(a samozřejmě adresou počítače). 

2.3 Základní protokoly 

2.3.1 IP 

Internet Protocol je základní protokol síťové vrstvy a celého Internetu. Provádí vysílání 

datagramů na základě síťových IP adres obsažených v jejich záhlaví. Poskytuje vyšším 

vrstvám síťovou službu bez spojení. Každý datagram je samostatná datová jednotka, 

která obsahuje všechny potřebné údaje o adresátovi i odesilateli a pořadovém čísle 

datagramu ve zprávě. Datagramy putují sítí nezávisle na sobě a pořadí jejich doručení 

nemusí odpovídat pořadí ve zprávě. Doručení datagramu není zaručeno, spolehlivost 

musí zajistit vyšší vrstvy (TCP, aplikace). 

 

V současné době je převážně používán protokol IP verze 4. Je postupně nasazována 

nová verze 6, která řeší nedostatek adres v IPv4, bezpečnostní problémy a vylepšuje 

další vlastnosti protokolu IP. 

IPv4 - Internet protokol verze 4 

 32 bitové adresy 

 cca 4 miliardy různých IP adres, dnes nedostačující 

IPv6 - Internet protokol verze 6 

 128 bitové adresy 

 podpora bezpečnosti 

 podpora pro mobilní zařízení 

 funkce pro zajištění úrovně služeb (QoS - Quality of Service) 

 fragmentace paketů - rozdělování 

 není zpětně kompatibilní s IPv4 

 snadnější automatická konfigurace (NDP - Neighbor discovery protocol) 

2.3.2 ARP 

Address Resolution Protocol se používá k nalezení fyzické adresy MAC podle známé IP 

adresy. Protokol v případě potřeby vyšle datagram s informací o hledané IP adrese 

a adresuje ho všem stanicím v síti. Uzel s hledanou adresou reaguje odpovědí s  

vyplněnou svou MAC adresou. Pokud hledaný uzel není ve stejném segmentu, odpoví 

svou adresou příslušný směrovač (router). 

 

Příbuzný protokol RARP (Reverse Address Resolution Protocol) má za úkol najít IP 

adresu na základě fyzické adresy. 

2.3.3 ICMP 

Internet Control Message Protocol slouží k přenosu řídicích hlášení, která se týkají 

chybových stavů a zvláštních okolností při přenosu. Používá se např. v programu ping 
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pro testování dostupnosti počítače, nebo programem traceroute pro sledování cesty 

paketů k jinému uzlu. 

2.3.4 TCP 

Transmission Control Protocol vytváří virtuální okruh mezi koncovými aplikacemi, 

tedy spolehlivý přenos dat. Vlastnosti protokolu: 

 Spolehlivá transportní služba, doručí adresátovi všechna data bez ztráty a ve 

správném pořadí. 

 Služba se spojením, má fáze navázání spojení, přenos dat a ukončení spojení. 

 Transparentní přenos libovolných dat. 

 Plně duplexní spojení, současný obousměrný přenos dat. 

 Rozlišování aplikací pomocí portů. 

2.3.5 UDP 

User Datagram Protocol poskytuje nespolehlivou transportní službu pro takové 

aplikace, které nepotřebují spolehlivost, jakou má protokol TCP. Nemá fázi navazování 

a ukončení spojení a už první segment UDP obsahuje aplikační data. UDP je používán 

aplikacemi jako je DHCP, TFTP, SNMP, DNS a BOOTP. Protokol používá podobně 

jako TCP čísla portů pro identifikaci aplikačních protokolů. 

2.4 Vybrané aplikační protokoly (služby) 

 DNS – systém doménových jmen 

 DHCP – dynamické přidělování IP adres 

 FTP – přenos souborů po síti 

 HTTP – přenos hypertextových dokumentů (WWW) 

 IMAP (Internet Message Access Protocol) umožňuje manipulovat s jednotlivými 

e-mail zprávami na poštovním serveru. 

 IRC (Internet Relay Chat) – jednoduchý chat po internetu. 

 NNTP (Network News Transfer Protocol) umožňuje číst a umísťovat do sítě 

zprávy typu news. 

 NFS (Network File System) – síťový systém souborů, který umožňuje 

transparentní sdílení vzdálených souborů jakoby byly lokální. 

 NTLM Autentizační protokol Windows 

 NTP – synchronizace času (šíření přesného času) 

 POP3 (Post Office Protocol) – protokol pro získání pošty z poštovního serveru. 

 SMB (Server Message Block) - sdílení souborů a tiskáren v sítích Windows 

 SMTP – zasílání elektronické pošty 

 SNMP Simple Network Management Protokol je určen pro správu síťových 

uzlů. 

 Telnet – protokol virtuálního terminálu. 

 SSH – bezpečný shell 

 X11 – zobrazování oken grafických programů v Unixových systémech 
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3 Domain Name System, DNS 

 Cíle 
DNS, převody doménových jmen a IP adres v síti 

 

 Pojmy 
 Doménové jméno 

 Servery DNS 

3.1 Základy fungování 

Používání názvů je daleko příjemnější než používání číselných IP adres. Už v počátcích 

internetu vznikla potřeba takový převod realizovat. Původně byl na všechny počítače 

distribuován jediný soubor (v Unixu /etc/hosts). Tato koncepce ale přestala velmi rychle 

vyhovovat. Přesto se tento soubor dodnes používá, v závislosti na konfiguraci systému 

je možné jej použít buď prioritně před dotazem na DNS nebo v případě, že DNS 

neodpovídá. 

 

Prostor doménových jmen tvoří strom s jedním kořenem. Každý uzel tohoto stromu 

obsahuje informace o části jména (doméně), které je mu přiděleno a odkazy na své 

podřízené domény. Kořenem stromu je tzv. kořenová doména, která se zapisuje jako 

samotná tečka. Pod ní se v hierarchii nacházejí tzv. domény nejvyšší úrovně (Top-Level 

Domain, TLD). Ty jsou buď tematické (com pro komerci, edu pro vzdělávací instituce 

atd.) nebo státní (cz pro Česko, sk pro Slovensko, jo pro Jordánsko atd.). 

 

Výhoda tohoto uspořádání spočívá v možnosti zónu rozdělit a správu její části svěřit 

někomu dalšímu. Nově vzniklá zóna se tak stane autoritativní pro přidělený jmenný 

prostor. 

 

3.2 Složení doménového jména 

Celé jméno se skládá z několika částí oddělených tečkami. Na jeho konci se nacházejí 

domény nejobecnější, směrem doleva se postupně konkretizuje. 

 část nejvíce vpravo je doména nejvyšší úrovně, např. wikipedia.org má TLD org. 

 jednotlivé části (subdomény) mohou mít až 63 znaků a skládat se mohou až 

do celkové délky doménového jména 255 znaků. 

 

3.3 DNS servery (name servery) 

DNS server může hrát vůči doméně (přesněji zóně, ale ve většině případů jsou tyto 

pojmy zaměnitelné) jednu ze tří rolí: 

 Primární server je ten, na němž data vznikají. Pokud je třeba provést v doméně 

změnu, musí se editovat data na jejím primárním serveru. Každá doména má 

právě jeden primární server. 
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 Sekundární server je automatickou kopií primárního. Průběžně si aktualizuje 

data a slouží jako záloha pro případ výpadku primárního serveru a pro 

rozkládání zátěže. Každá doména musí mít alespoň jeden sekundární server. 

 Pomocný (caching only) server slouží jako vyrovnávací paměť pro snížení 

zátěže celého systému. Uchovává si odpovědi a poskytuje je při opakování 

dotazů, dokud nevyprší jejich životnost. 

 

Odpověď pocházející přímo od primárního či sekundárního serveru je autoritativní, čili 

je brána za správnou. Naproti tomu odpověď poskytnutá z vyrovnávací paměti není 

autoritativní. Klient může požádat o autoritativní odpověď, ale v běžných případech 

stačí jakákoli.  

3.4 Root servery 

Kořenové jmenné servery (root name servers) představují zásadní část technické 

infrastruktury internetu, na které závisí spolehlivost, správnost a bezpečnost operací na 

internetu. Tyto servery poskytují kořenový zónový soubor (root zone file) ostatním 

DNS serverům. Jsou součástí celosvětově distribuované databáze, která slouží 

k překladu unikátních doménových jmen na ostatní identifikátory. 

 

Kořenový zónový soubor popisuje, kde se nacházejí autoritativní servery pro domény 

nejvyšší úrovně. Tento kořenový zónový soubor je relativně velmi malý a často se 

nemění – operátoři root serverů ho pouze zpřístupňují, samotný soubor je vytvářen 

a měněn organizací IANA. 

3.5 Řešení DNS dotazu 

Každý koncový počítač má ve své konfiguraci síťových parametrů obsaženu i adresu 

lokálního DNS serveru, na který se má obracet s dotazy. V operačních systémech 

odvozených od Unixu je obsažena v souboru /etc/resolv.conf, v MS Windows ji najdete 

ve vlastnostech protokolu TCP/IP (případně můžete z příkazového řádku v XP zadat 

textový příkaz ipconfig /all). Adresu lokálního serveru počítač většinou obdrží 

prostřednictvím protokolu DHCP. 

 

Pokud počítač hledá určitou informaci v DNS (např. IP adresu k danému jménu), obrátí 

se s dotazem na tento lokální server. Každý DNS server má ve své konfiguraci uvedeny 

IP adresy kořenových serverů (autoritativních serverů pro kořenovou doménu). Obrátí 

se tedy s dotazem na některý z nich. 

 

Kořenové servery mají autoritativní informace o kořenové doméně - znají všechny 

existující domény nejvyšší úrovně a jejich autoritativní servery. Dotaz je tedy následně 

směrován na některý z autoritativních serverů domény nejvyšší úrovně, v níž se nachází 

cílové jméno. Ten je opět schopen poskytnout informace o své doméně a posunout 

řešení o jedno patro dolů v doménovém stromě. Tímto způsobem řešení postupuje 

po jednotlivých patrech doménové hierarchie směrem k cíli, až se dostane k serveru 

autoritativnímu pro hledané jméno, který pošle definitivní odpověď. 

 

Získávání informací z takového systému probíhá rekurzí. Resolver (program zajišťující 

překlad) postupuje od kořene postupně stromem směrem dolů, dokud nenalezne 

autoritativní záznam o hledané doméně. Jednotlivé DNS servery jej postupně odkazují 

na autoritativní DNS pro jednotlivé části jména. 
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3.6 Typy DNS záznamů 

Nejčastěji používané jsou následující typy zdrojových záznamů (v abecedním pořadí): 

 A (address record) obsahuje IPv4 adresu přiřazenou danému jménu, například 

když jménu cosi.kdesi.cz náleží IP adresa 1.2.3.4, bude zónový soubor 

pro doménu kdesi.cz obsahovat záznam 

 AAAA (IPv6 address record) obsahuje IPv6 adresu 

 CNAME (canonical name record) je alias - jiné jméno pro jméno již zavedené. 

Typicky se používá pro servery známých služeb 

 MX (mail exchange record) oznamuje adresu a prioritu serveru pro příjem 

elektronické pošty pro danou doménu 

 NS (name server record) ohlašuje jméno autoritativního DNS serveru pro danou 

doménu 

 SOA (start of authority record) je zahajující záznam zónového souboru 
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4 Základy tvorby webových stránek 

 Cíle 
 Získat základní přehled o HTML 

 Budete vědět, co potřebujete k tvorbě www stránek 

 Formáty grafiky 

 Základní pravidla a zásady pro tvorbu stránek 

 Umístění stránek na internet 

      

 Pojmy k zapamatování 
 HTML 

 Tagy 

 Absolutní a relativní adresa URL 

4.1 Co je to HTML? 

Zkratka HTML znamená Hypertext Markup Language. Jedná se o jazyk pro tvorbu 

dokumentů, který definuje vzhled textu (velikost nadpisů, použité fonty písma, okraje 

apod.). Jazyk HTML byl speciálně vyvinut (a stále se vyvíjí) za účelem publikování 

dokumentů na World Wide Webu (WWW). 

 

Původně byl jazyk HTML vytvořen pro zobrazování textové dokumentace. Ale během 

relativně krátké doby byla jeho původní funkce doplněna o další multimediální prvky 

(grafika, animace, hudba). Tím se znásobila jeho hodnota coby média pro přenos 

informace. Dnes již patrně nikoho, kdo je obeznámen se službami Internetu, nepřekvapí, 

že prakticky ihned je možné získat snímky z meteorologické stanice, uchvacující 

obrázky ze všech koutů naší planety, či vyslechnout skladby hudebních skupin 

a interpretů všech žánrů. 

 

Cílem výuky je seznámit Vás v několika tematicky odlišených lekcích s jazykem 

HTML do té míry, abyste se dokázali orientovat ve zdrojových souborech HTML 

jazyka napsaných někým jiným, a abyste dokázali vytvořit vlastní kvalitní WWW 

stránky. 

4.2 Co je zapotřebí k tvorbě WWW stránek? 

Co je potřeba: 

 Počítač s nějakým textovým editorem, např. Notepad, Poznámkový blok, PSPad 

editor (http://www.pspad.com/). 

 WWW prohlížeč (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, ...) 

 

Co není potřeba: 

 Není nutné funkční připojení na Internet. 

 Nejsou nutné drahé nebo složité programy. 
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 Nemusíte umět programovat. 

 

Internetová stránka je soubor s příponou htm nebo html. Jedná se o obyčejný textový 

soubor obsahující značky jazyka HTML (tagy). 

 

K vytvoření WWW jsou důležité dva kroky: 

1) Napsání stránky, tj. vytvoření souboru html (nebo více propojených souborů) 

v textovém editoru 

2) Vystavení souboru(ů) na internet 

 

Stránka se dá otevřít dvěma způsoby: 

 buďto se na ni podívat jako na stránku (v prohlížeči), pak se nedá upravovat. 

 otevřít jako text (třeba v Poznámkovém bloku), tomu se říká zdroj nebo kód  

nebo zdrojový kód, který lze upravovat. 

 

4.3 HTML editory - programy 

 

HTML editory jsou programy určené pro tvorbu stránek. Pro začátečníky jsou 

použitelné zejména wysiwyg editory, ve kterých píšete rovnou text a kódem html se 

nezabýváte. Editor ho doplňuje sám. 

 

Z wysiwyg editorů se používá např. Dreamweaver, FrontPage, NVU. Wysiwyg editory 

mají své nevýhody, hlavní nevýhodou je diskutabilní kvalita vytvořeného kódu. 

 

Kromě wysiwyg editorů tedy existují i editory strukturní, ve kterých píšete přímo 

HTML kód, ale program s tím pomáhá (napovídá, doplňuje apod.). Strukturní editory 

jsou například HomeSite, PSPad, EasyPad, UltraEdit, jEdit. 

 

Příklad HTML kódu ve strukturním editoru: 

 

 

Obrázek 4.3 – PSPad 
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4.4 Obecná syntaxe HTML 

HTML jazyk má několik málo zásad, které je dobré zmínit: 

 Nezáleží na velikosti písem, <body> je totéž co <BODY> 

 V adresách a jménech souborů záleží na velikosti písmen, nesmí tam být mezery 

a čeština. 

 Tagy, které prohlížeč nezná, jako by nebyly. 

 Na začátku tagu nesmí být mezera, třeba < br> je špatně. 

 Dvě mezery po sobě (nebo víc) mají stejný význam jako jedna mezera. 

 Konec řádku ve zdroji se chápe jako mezera. 

 Hodnoty atributů je dobré dávat vždy do uvozovek. Např. odkaz 

<a href=www.seznam.cz>seznam</a> funguje, ale lepší je psát  

<a href="www.seznam.cz">seznam</a>. 

 Speciální znaky typu © se do zdroje zadávají jako posloupnost znaků &něco; 

například &copy; , pevná mezera je &nbsp; 

 Poznámka se do zdroje vkládá mezi značky <!-- a -->  

<!-- Toto je poznámka, která se nezobrazí. --> 

4.5 Uložení stránek na internetu 

Pokud již máte na disku vytvořené stránky (soubory typu .html) je zapotřebí je umístit 

na internet. Můžete hostovat zdarma, a nebo si objednat placený hosting (většinou 

i s doménou druhého řádu). 

Zdarma 

 Využijete služeb veřejných serverů, freehostingů. 

První byl Geocities. Nyní již takových serverů existují desítky (např.: 

www.sweb.cz, www.webpark.cz, www.volny.cz, www.webzdarma.cz 

 Využijete server zaměstnavatele či školy. 

Placený hosting 

Chcete-li mít doménu druhé úrovně, musíte tuto možnost zvolit vždy. 

4.6 Pár tipů pro jednodušší práci 

4.6.1 Přípona htm nebo html? 

Jako příponu užívaných souborů je doporučeno používat html. Přípona html je standard. 

Udělejte si sami pro sebe nějakou konvenci, ať se nepletete. 

4.6.2 Jména souborů 

HTML soubory by měly být pojmenovány dle následujících zásad: 

 Nepoužívat češtinu ve jménech souborů a adresářů. Pokud to někde funguje, 

neznamená to, že to bude fungovat všude. Název stránky kočička.html je 

nešťastný. Lepší je kocicka.html 

 Nepoužívat mezery. Pokud je nutné odkázat na soubor s mezerou, musí se 

v adrese mezera nahradit řetězcem "%20". Například soubor hezke odkazy.html 

se odkazuje jako hezke%20odkazy.html. Vhodnější je soubor přejmenovat 

a mezeru nahradit znakem -, např. hezke-odkazy.html. 

 V názvu souboru se nesmí používat znaky / \ * : ? # < >. 
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 Doporučuje se zadávat všechna jména souborů malými písmeny. Adresa 

souboru je totiž case-senzitivní, což znamená, že záleží na velikosti písmen.  

 Používat taková jména, z nichž lze poznat, co soubor obsahuje. 

Je pochopitelnější kapitola1.html než sdsfo24x.html. 

4.6.3 Adresáře (neboli složky) 

Soubory webu je vhodné ukládat do adresářů. Všechny soubory by měly být na serveru 

v jednom adresáři a v jeho podadresářích. Jde o to, aby byl ve struktuře webu přehled. 

 

Několik doporučení: 

 Pro jména adresářů platí totéž, co pro jména souborů: bez mezer, háčků atd., 

nejlépe malými písmeny. Jméno adresáře je součást URL adresy. 

 Nevytvářejte složitě zanořené struktury. 

 Není chybou nechat všechny soubory ve stejném adresáři. 

 Je zvykem dávat obrázky do speciálního adresáře, např. "images". 

4.6.4 Relativní a absolutní odkazy (adresy) 

Absolutní adresa je taková, že když je zadána do prohlížeče, tak se stránka zobrazí. Říká 

se tomu URL. Relativní adresa je taková, která rovnou obsahuje jméno souboru, 

umístěného ve stejném adresáři (složce) nebo jméno adresáře a pak /jméno souboru. 

Z toho plyne, že relativní adresa závisí na tom, odkud je použita. 

 

Například toto je absolutní adresa http://www.nekde.cz/soubory.htm. Z hlavní stránky 

www.nekde.cz na soubor vede relativní odkaz zapsaný jako <a href="soubory.htm">. 

Pokud prohlížeč narazí na relativní odkaz, tak ví, že před něj má přidat cestu k aktuální 

stránce (čímž jej převede na absolutní). 

 

Je dobrým zvykem dávat do HTML stránek odkazy relativní v rámci jednoho webu 

(webem myslíme to, co se anglicky  jmenuje site - množina souvisejících souborů). 

4.6.5 Startovní soubor 

Každý server má nastavené jméno startovního souboru. Nejčastěji se používá název 

index.html. Takto pojmenujte soubor se svou hlavní stránkou. 

 

K čemu to konkrétně je: když vede odkaz ne na soubor, ale na adresář (adresa končí 

lomítkem), „podívá“ se server, jestli je v daném adresáři soubor. Pokud jej najde, 

zobrazí jej. Pokud jej nenajde, zobrazí seznam souborů složky (nebo chybu 403 

Forbidden, záleží na nastavení serveru). 
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5 Tvorba HTML dokumentu 

 Cíle 
 Přehled o základech tvorby HTML dokumentu 

 Vkládání obrázků a práce s nimi 

 Tvorba tabulek 

 

 Pojmy k zapamatování 
 Tag (příkaz) 

 Atribut 

 URL adresa 

 

  

5.1 Tvorba HTML dokumentu 

HTML dokument je tvořen v zásadě dvěma základními prvky - zobrazovaným textem 

a příkazy (tagy). Zobrazovaný text je jednoduše text, který se bude zobrazovat. Např. 

"Ahoj, Karle, neseš mi čaj?" Příkazy jsou řídícími prvky dokumentu a určují, jak se 

bude text či jiné mediální části (obrázky, animace, zvuky, atd.) chovat.  

 

Některé příkazy jsou povinné a tvoří základní kostru každého HTML dokumentu. Celý 

dokument musí být uzavřen mezi tagy <HTML> a </HTML>. Kromě toho musí každý 

dokument mít svou hlavičku, která se označuje tagy <HEAD> a </HEAD>. 

V hlavičkové části dokumentu je vhodné pomocí tagu <TITLE> a </TITLE> zadat 

název dokumentu. Vlastní obsah dokumentu je pak zadáván do oblasti omezené tagy 

<BODY> a </BODY>. 

 

Tagy mají zpravidla formát:  
<příkaz>Libovolný text</příkaz> 

 

Tag je nejprve označen uvozovacím příkazem a na konci bývá ukončen tagem stejným, 

který však obsahuje navíc lomítko - jeho párovým ukončovacím znakem. Různé příkazy 

mají různé podvolby, kterým se říká atributy. Ty slouží k bližšímu určení chování 

daného příkazu. Není chybou je-li hodnota atributu v uvozovkách.  

 

Základní struktura HTML dokumentu vypadá následovně:  
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Obrázek 5.1 – PSPad 

 

<html> typ dokumentu 

Příkaz je umístěn na začátku a konci HTML kódu a slouží k určení typu dokumentu. 

 

<head> hlavička 

Příkaz <head> obsahuje veškeré informace o dokumentu, jako jsou <title>, <base> nebo  

<meta>. Neobsahuje žádný text, který je součástí dokumentu (srovnej: příkaz <body>). 

Příkaz <head> následuje příkaz <html> a předchází <body>. 

 

<title> název 

Tento příkaz obsahuje kompletní jednořádkový název dokumentu (objevuje se v okně 

browseru nahoře) a měl by být umístěn mezi <head>. 

 

<meta> 

Příkaz slouží k poskytování informací o dokumentu, které nejsou definovány jinými 

prvky. Takovéto informace mohou využívat servery k identifikaci a katalogizaci. 

Většina vyhledavačů využívá příkazu <title>, description (popis) a keywords (klíčová 

slova). 

Name= description, keywords  

Řekne prohlížeči jestli atribut Content obsahuje popis dokumentu (description) nebo 

seznam klíčových slov (keywords).  

Content= text nebo čárkami oddělený seznam  

Podle hodnoty atributu Name poskytuje atribut Content popis dokumentu nebo seznam 

klíčových slov, oddělených čárkami.  

<body> 

Příkaz <body> obsahuje všechny informace, které jsou součástí dokumentu. <body> by 

měl být umístěn přímo za uzavíracím tagem </head>. Uzavírací příkaz </body> by měl 

být umístěn na konci celého dokumentu před příkazem </html>. 
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5.2 Odřádkování a odstavec 

<br> odřádkování  

Tento příkaz způsobí odřádkování v textu, tj. text za ním se vykreslí na další řádek. 

Příklad:  
ahoj<br>dobrý den 

Výsledek: 

ahoj 

dobrý den 

 

<p> odstavec 

Příkaz pro odstavec odřádkuje a vynechá jeden řádek, než začne vykreslovat text 

umístěný za ním. Konec odstavce může, ale nemusí být uzavřený párovým druhem 

</p>. 

Příklad:  
...a žili šťastně až do smrti.<p>A to byl konec a pohádky zvonec. 

 

Výsledek: 

...a žili šťastně až do smrti. 

 

A to byl konec a pohádky zvonec.  

 

5.3 URL adresa 

Hlavním úkolem prohlížečů je zajistit přístup ke zdrojům, které se mohou nacházet 

na libovolném serveru v internetu. Zdrojem je míněn objekt na serveru a může to být 

HTML dokument, obrázek, program a cokoli jiného. K jednoznačné identifikaci těchto 

objektů slouží URL (Uniform Resource Locator) adresa. 

 

Tyto URL adresy slouží jednak při zadávání adres v prohlížečích, pokud si chcete 

prohlédnout některý konkrétní dokument nebo do prohlížeče natáhnout nějaký jiný 

objekt, nebo přímo v HTML dokumentu, kde slouží k realizaci hyperlinků a pro 

vkládání obrázků. 

 

Části kompletní URL adresy: 

 přenosový protokol (např. http:, ftp:, news:, telnet:) 

 jméno serveru, port 

 přístupová cesta 

 jméno souboru 

 

Při zadávání cest je nutno si dát pozor na to, že v jazyce HTML se k oddělení názvů 

adresářů používá lomítko normální ("/"). 

Adresa objektu se nemusí vždy zadávat jako kompletní URL adresa, ale je možné 

používat i relativní adresy. Relativní adresování se obvykle používá v případech, kdy 

odkazujete na zdroje uložené přímo na serveru. Základním adresářem je pak adresář, 

v němž je uložen aktuální dokument. 
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Příklad. 

V rámci dokumentu:  

http://dione.zcu.cz/~indy/index.html 
 

má být zobrazena grafika:  

 

http://dione.zcu.cz/~indy/Images/pinknet.gif  
 

Potom v návěští IMG stačí zadat cestu: 

 

<IMG SRC="Images/pinknet.gif"> 

 

5.4 Vkládání obrázků 

5.4.1 Grafika v HTML dokumentech 

Jazyk HTML umožňuje vkládat obrázky přímo do dokumentu prostřednictvím příkazu 

<IMG>. 

 

Obrázky nejsou součástí zdrojového kódu stránky, ale jsou někde uloženy na serveru, 

nejčastěji v grafických formátech GIF, JPEG, PNG. Název souboru s obrázkem se 

do dokumentu vkládá pomocí atributu SRC. 

 

Příkladem může být například 

 

<IMG SRC="images/grafika.gif"> 

 

V tomto příkladu je použita relativní URL adresa obrázku. Tato relativní adresa je 

vztažena k adresáři, v němž se nachází aktuální HTML stránka. Stejně jako 

u hypertextových odkazů lze použít i absolutní URL adresu. Příkaz <IMG> prohlížeč 

chápe jako jakýkoliv jiný příkaz pro psaní textu. 

 

Pokud následuje za sebou několik příkazů <IMG> tak, že mezi nimi není žádné návěští 

<P> (nový odstavec) nebo <BR> (vynucený přechod na novou řádku), prohlížeč zobrazí 

odpovídající obrázky vedle sebe, ovšem za předpokladu, že je k dispozici dostatek místa 

v prohlížeči. 

 

Obrázky lze centrovat buď pomocí příkazu <CENTER> nebo jejich umístěním 

do vystředěného odstavce (<P ALIGN=center>). 

 

<IMG src 

="url" lowsrc="url" alt="alternativní_text" align=[top | middle | bottom | right | left | 

texttop | absmidlle | baseline | absbottom] width="šířka" height="výška" units=jednotka 

vspace="vertikální_odsazení" hspace="horizontální_odsazení" border="šířka_rámečku" 

ismap usemap="url">  
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Nepárová značka, která do dokumentu zařazuje grafický objekt: 
Src URL grafického objektu, který má být vložen do textu 

lowsrc URL konceptové grafiky (prohlížecí program přenese konceptový tvar 

grafiky, dokompletuje celý dokument a až poté začne přenášet plné 

verze grafiky zadané atributy src) 

Alt alternativní text, který se vypisuje v případě, že prohlížecí program 

neumí (příp. nesmí) zobrazovat grafiku 

align umístění grafického objektu vůči okolí 

top horní okraj grafiky bude zarovnán s horním okrajem řádku 

midlle střed grafiky bude zarovnán na účaří řádku 

bottom dolní okraj grafiky bude zarovnán se spodním okrajem řádku 

left vodorovné umístění na levý okraj; text obtéká grafiku zprava 

right vodorovné umístění na pravý okraj; text obtéká grafiku zleva 

texttop horní okraj grafiky bude zarovnán s horním okrajem textu na 

řádku 

absmiddle střed grafiky bude zarovnán na střed řádku 

baseline dolní okraj grafiky bude zarovnán na účaří řádku 

absbottom dolní okraj grafiky bude zarovnán se spodním okrajem 

řádku  

width požadovaná šířka grafiky (prohlížecí program by měl grafiku 

zvětšit/zmenšit tak, aby její šířka při zobrazení byla rovna zadanému 

počtu bodů) 

height požadovaná výška grafiky 

vspace určuje, kolik místa bude vynecháno kolem grafiky ve svislém směru  

hspace určuje, kolik místa bude vynecháno kolem grafiky ve vodorovném 

směru 

units jednotka (implicitně pixely) 

border šířka rámečku vytvořeného kolem grafiky představující odkaz; 

border=0 nebude vykreslen žádný rámeček 

ismap označuje, že při stisknutí tlačítka myši v oblasti grafiky má prohlížecí 

program předat souřadnice této oblasti CGI skriptu kotvy 

usemap URL na definici citlivých ploch obrázku (prvek MAP) 

 

5.4.2 Hypertextová grafika 

Podobně jako text mohou být v rámci kontejneru příkazu <A> (hypertextové odkazy) 

umístěny i obrázky. V tomto případě se pak jedná o tzv. "hypertextovou grafiku". Tímto 

způsobem lze velice jednoduše realizovat grafická menu. 

 

<BODY> 

<A HREF="#obsah"> 

<IMG SRC="images/obsah.gif"></A> 

<A HREF="#img"> 

<IMG SRC="images/img.gif"></A> 

</BODY> 
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Výsledné zpracování: 

 

 

Obrázek 5.4.2.1 – Výsledné zpracování 

 

 

Poznámka: Výraznějšího efektu dosáhneme vycentrováním tohoto menu a zakázáním 

rámečku kolem hypertextové grafiky (BORDER=0) 

 

<BODY> 

<CENTER> 

<A HREF="#obsah"> 

<IMG SRC="images/obsah.gif" BORDER=0></A> 

<A HREF="#img"> 

<IMG SRC="images/img.gif" BORDER=0></A> 

</CENTER> 

</BODY> 

 

Výsledné zpracování: 

 

Obrázek 5.4.2.2 – Výsledné zpracování 

 

 

Všude tam, kde používáte jako hyperlinků grafiku, je výhodné zadávat atribut ALT 

a do něj vepisovat text, který se zobrazí v prohlížečích, které neumějí grafiku 

zpracovávat. Bez tohoto opatření nelze hypertextovou grafiku v negrafických 

prohlížečích vůbec sledovat. Dalším důvodem k používání atributu ALT je výpis 

alternativního textu po celou dobu natahování obrázku. Díky tomu lze hyperlink použít 

dříve, než se na obrazovce objeví obrázek. 

 

5.4.3 Umístění obrázků 

Obrázky je možné umísťovat v rámci řádku s textem. V tomto případě je s obrázkem 

zacházeno jako s každým jiným znakem textu. Výška obrázku například určuje výšku 

celého řádku a v normálním případě není možné, aby vedle jednoho obrázku bylo 

umístěno více řádek textu. K umísťování obrázku vůči řádku textu se používá atribut 

ALIGN. 

 

<BODY> 

<A HREF="zaklady.htm"> 

<IMG SRC="images/sipka.gif" BORDER=0 ALIGN="bottom"> 

1. lekce</A><BR> 

<A HREF="struktur.htm"> 

<IMG SRC="images/sipka.gif" BORDER=0 ALIGN="bottom"> 

file:///E:/Html/HTML%20Vyuka/grafika.htm%23obsah
file:///E:/Html/HTML%20Vyuka/grafika.htm%23obsah
file:///E:/Html/HTML%20Vyuka/grafika.htm%23obsah
file:///E:/Html/HTML%20Vyuka/grafika.htm%23obsah
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2. lekce</A><BR> 

<A HREF="format.htm"> 

<IMG SRC="images/sipka.gif" BORDER=0 ALIGN="bottom"> 

3. lekce</A><BR> 

</BODY> 

 

 

 

Výsledné zobrazení: 
 

1. lekce 

2. lekce 

3. lekce 

Obrázek 5.4.3 – Výsledné zpracování 

 

 

5.4.4 Obtékání obrázků textem 

Pomocí hodnot atributu ALIGN "right" a "left" lze překonat zastaralé umísťování 

obrázků do textu a obrázky vložit na stránku zcela nezávisle na textu buď vlevo, nebo 

vpravo - dochází k "obtékání" obrázku textem. Pomocí atributů HSPACE a VSPACE 

lze zajistit, aby text nebyl příliš blízko okraje obrázku. 

 

<BODY> 

<IMG SRC="images/pr09b.jpg" ALIGN="left" HSPACE=10 

VSPACE=10> 

<H2>PR 09/b</H2> 

Bílá kostra. Mechanismus synchron HERKULES umožňuje plynulé 

nastavení sklonu sedáku s opěradlem nezávisle na sobě. Je možné nastavit 

přítlak celého mechanismu v rozsahu váhy sedícího človeka mezi 60 - 100 

kg. Ovládání mechanismu probíhá jednou páčkou. Aretace polohy je možná 

kdykoliv v průběhu "houpání". 

</BODY> 

 

Výsledné zpracování: 
 

 

PR 09/b 

Bílá kostra. Mechanismus synchron HERKULES 

umožňuje plynulé nastavení sklonu sedáku s opěradlem 

nezávisle na sobě. Je možné nastavit přítlak celého 

mechanismu v rozsahu váhy sedícího človeka mezi 60 

- 100 kg. Ovládání mechanismu probíhá jednou 

páčkou. Aretace polohy je možná kdykoliv v průběhu 

"houpání". 

Obrázek 5.4.4 – Obtékání obrázku textem 

 

file:///E:/Html/HTML%20Vyuka/zaklady.htm
file:///E:/Html/HTML%20Vyuka/struktur.htm
file:///E:/Html/HTML%20Vyuka/format.htm
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5.5 Vkládání tabulek 

Tabulky jsou v jazyce HTML velmi mocným nástrojem. Jejich použitím lze nejen 

tisknout přehledné sloupce různých hodnot, ale i vytvořit profesionálně vyhlížející 

stránku použitím různých tabulkových "triků". 

 

Definice tabulky je dána návěštím <TABLE> a </TABLE>. Atribut BORDER této 

značky umožňuje zviditelnění tabulky. Stejně jako u formulářů, je nutné i v tomto 

případě v kontejneru tabulky použít další příkazy, které umožňují specifikovat konečný 

vzhled celé tabulky. Návěští <TR> definuje řádek tabulky, který obsahuje návěští 

(většinou několik) <TD> představující sloupce dat. 

Návěští <TH> (table header) pak definuje nadpis jednotlivých sloupečků dat. Pomocí 

značky <CAPTION> je možné přidat k tabulce popisek, který bude zarovnán na střed 

tabulky. 

 

Příklad použití tabulky: 
 

<TABLE BORDER> 

<CAPTION>Specifikace jmen souborů Výuky HTML</CAPTION> 

<TR> 

<TH><PRE> </PRE></TH> <TH>Alena</TH> 

<TH>Lada</TH> <TH>Karel</TH> 

</TR> 

<TR> 

<TD>Windows</TD> <TD>html_wa.zip</TD> 

<TD>html_wl2.zip</TD> <TD>html_wk.zip</TD> 

</TR> 

<TR> 

<TD>Unix</TD> <TD>html_ua.tgz</TD> 

<TD>html_ul2.tgz</TD> <TD>html_uk.tgz</TD> 

</TR> 

</TABLE> 

 

Zobrazení: 

Specifikace jmen souborů Výuky HTML 

  Alena Lada Karel 

Windows html_wa.zip html_wl2.zip html_wk.zip 

Unix html_ua.tgz html_ul2.tgz html_uk.tgz 

Obrázek 5.5 – Tabulka 

 

5.5.1 Použití tabulek 

V současné době se tabulkových příkazů používá většinou nikoliv k zarovnávání 

číselných hodnot, ale k celkové úpravě HTML stránky. Například lze do několika 

sloupečků tabulky umístit obrázky, které budou na stránce pravidelně rozmístěny 

nezávisle na šířce okna prohlížeče. 
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Tabulkami je možné výrazně zpřehlednit i formuláře. Zaškrtávací políčka lze umístit 

do jedné buňky tabulky, zatímco jejich popis bude ve vedlejším sloupečku. 

 

Příklad (bez tabulky): 
 

<FORM> 

<CENTER> 

<FONT SIZE=+2><B>Anketa</B></FONT> 

</CENTER> 

Jméno a příjmení <INPUT NAME="jmeno" SIZE=30><BR> 

Bydliště <INPUT NAME="adresa" SIZE=30><BR> 

Vlastním:<BR> 

<INPUT TYPE="checkbox" NAME="MAJ" VALUE="TV" CHECKED> 

Televizor<BR> 

<INPUT TYPE="checkbox" NAME="MAJ" VALUE="VR"> Videorekordér<BR> 

<INPUT TYPE="checkbox" NAME="MAJ" VALUE="HF"> Hi-Fi soupravu<BR> 

</FORM> 

Anketa 

 

Jméno a příjmení  

Bydliště  

Vlastním: 

Televizor 

Videorekordér 

Hi-Fi soupravu 

Obrázek 5.5.1.1 – Anketa 

 

A s použitím tabulek: 
 

<FORM> 

<CENTER> 

<TABLE> 

<TR> 

<TD ALIGN=center COLSPAN=2> 

<FONT SIZE=+2><B>Anketa</B></FONT></TD> 

</TR> 

<TR> 

<TD>Jméno a příjmení</TD> 

<TD><INPUT NAME="jmeno" SIZE=30></TD> 

</TR> 

<TR> 

<TD>Bydliště</TD> 

<TD><INPUT NAME="adresa" SIZE=30></TD> 

</TR> 

<TR> 
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<TD VALIGN=top ALIGN=right>Vlastním:</TD> 

<TD><INPUT TYPE="checkbox" NAME="MAJ" VALUE="TV" CHECKED> 

Televizor<BR> 

<INPUT TYPE="checkbox" NAME="MAJ" VALUE="VR"> Videorekordér<BR> 

<INPUT TYPE="checkbox" NAME="MAJ" VALUE="HF"> Hi-Fi soupravu</TD> 

<TR> 

</TABLE> 

</CENTER> 

</FORM> 

 

Zobrazení: 

Anketa 

Jméno a příjmení  

Bydliště  

Vlastním: 
Televizor 

Videorekordér 

Hi-Fi soupravu 

Obrázek 5.5.1.2 – Anketa 

 

5.6 Seznamy 

Jazyk HTML obsahuje několik druhů seznamů. Prvním z nich je nečíslovaný seznam 

<UL>. Jednotlivým položkám seznamu pak předchází uvozující příkaz <LI> (list item). 

Položky jsou následně automaticky odsazeny a je před ně umístěna odrážka. Návěští 

<LH> slouží k definici záhlaví (nadpisu) seznamu. 

5.6.1 Nečíslovaný seznam 

 

Příklad: 
 

<BODY> 

<UL> 

<LH>Obsah</LH> 

<LI>úvod</LI> 

<LI>hlavní čast</LI> 

<LI>závěr</LI> 

<LI>seznam literatury</LI> 

</UL> 

</BODY> 

 

Bude zobrazeno jako:  
 

Obsah  



 

 

 
 Aplikovaná informatika 2 36 

 úvod 

 hlavní část 

 závěr 

 seznam literatury 

Seznamy lze do sebe vkládat a prohlížeč bude položky tohoto "vnořeného" seznamu 

odsazovat vždy o jeden krok vpravo. 

 

<BODY> 

<UL> 

<LI>úvod</LI> 

<UL> 

<LI>představení <B>problematiky</B></LI> 

<LI>představení <B>výzkumu</B></LI> 

</UL> 

<LI>hlavní čast</LI> 

<LI>závěr</LI> 

<LI>seznam literatury</LI> 

</UL> 

</BODY> 

 

Bude zobrazeno jako:  

 úvod 

o představení problematiky 

o představení výzkumu 

 hlavní část 

 závěr 

 seznam literatury 

5.6.2 Číslovaný seznam 

Číslované seznamy jsou definovány obdobně jako nečíslované. Jediným rozdílem je 

použití příkazu <OL> místo <UL>. Použití příkazů <LH> a <LI> je totožné jako 

u nečíslovaného seznamu. 

 

BODY> 

<OL> 

<LI> položka</LI> 

<LI> položka</LI> 

<LI> položka</LI> 

</OL> 

</BODY> 

 

Bude zobrazeno jako:  

1. položka 

2. položka 

3. položka 
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6 Kaskádové styly CSS 

 Cíle 
Přehled o základech formátování dokumentů pomocí CSS 

 

 Pojmy 
 CSS 

 Kaskádový styl a způsob jeho zápisu 

 

CSS vzniklo někdy kolem roku 1997. Je to kolekce metod pro grafickou úpravu 

webových stránek. Tato zkratka znamená Cascading Style Sheets, česky "kaskádové 

styly". Kaskádové, protože se na sebe mohou vrstvit definice stylu, ale platí jenom ta 

poslední. 

 

6.1 Kdy používat CSS 

V první řadě je potřebná znalost HTML (alespoň částečná). Bez základní znalosti není 

vhodné CSS používat. Existuje několik důvodů, kdy se opravdu vyplatí zajímat se o 

CSS styly: 

 potřebujete na stránku umístit nějaký formátovací prvek, který se nedá udělat 

normálně, 

 často píšete texty určené pro Internet a nechcete ztrácet čas složitým 

formátováním, 

 zabýváte se skriptováním, Javascriptem, programováním 

 spravujete (či zatím jen plánujete) větší web s mnoha stránkami, které by měly 

vypadat podobně, 

6.2 Nástin možností CSS 

Hlavní význam CSS spočívá v tom, že fungují hodně automaticky, přičemž se vzhled 

celého webu deklaruje jednoduše jedním souborem, např.: 

 Nastavit libovolnou a přesnou velikost písma, prokládání, kapitálky 

 Udělat odsazení prvního řádku odstavce, zvětšit řádkování 

 Zrušit nebo zvětšit prázdný prostor po odstavci 

 Automaticky formátovat nadpisy (například je všechny udělat zelené) 

 Zvýrazňovat odkazy po přejetí myší 

 Udělat automaticky grafické odrážky 

 Určité části textu zneviditelnit, zprůhlednit nebo nezobrazit 

 Předefinovat grafický význam běžných tagů (například všechno, co je kurzívou, 

udělat i tučně) 

 Nastavit pozadí čehokoliv, stránky, tabulky ale třeba i odstavce; pozadí se 

nemusí opakovat a může mít přesnou pozici 

 Umístit nějaký objekt (třeba kus textu) kamkoliv do stránky 
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6.3 Trojí použití CSS 

Styl může být definován třemi způsoby: 

 Přímo v textu zdroje u formátovaného elementu pomocí atributu style="...". 

Tomu říkám přímý styl. Je to nešikovné, ale občas se to používá. 

 Pomocí "stylopisu" (angl. "stylesheet") v hlavičce stránky. Stylopis je jakýsi 

seznam stylů. Je v něm obecně napsáno, co má být jak zformátováno, například 

že nadpisy mají být zelené. Do stránky se stylopis píše mezi tagy <style> 

a </style>. 

 Použitím externího stylopisu - to je soubor *.css, na který se stránka odkazuje 

tagem <link>. V souboru je umístěný stylopis. Hlavní výhoda je v tom, že 

na jeden takový soubor se dá nalinkovat mnoho stránek, takže pak všechny 

vypadají podobně. 

 

Stačí ovládnout jenom jeden způsob. Nejčastěji je používán externí css soubor. 

 

6.3.1 Přímý zápis 

Do zdroje HTML stránky se napíše tato deklarace odstavce: 

<p style="color: red">Tento odstavec bude červený.</p> 

Vysvětlení: <p> je značka vymezující odstavec.  

6.3.2 Stylopis 

Do hlavičky dokumentu se napíše stylopis uzavřený mezi tagy <style></style>: 

 

<style> 

p    {color: red} 

</style> 

 

a do těla stránky se mohou psát odstavce: 

 

<p>Tento odstavec bude červený. </p> 

<p>Tento mimochodem také, protože červené budou všechny.</p> 

 

Celý zdrojový kód je zobrazen na obrázku 6.3.2. 
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Obrázek 6.3.2 – Stylopis 

 

 

6.3.3 Externí CSS soubor 

Vytvoří se soubor, který se pojmenuje třeba styly.css. V něm bude pouze tento text: 

 

p {color: red} 

 

Do hlavičky html dokumentu, který má být stylem ovlivněn, se napíše odkaz na tento 

soubor: 

 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styly.css"> 
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7 PHP – dynamické WWW stránky 

 Cíle 
Základní informace o programovacím jazyku PHP 

 

 Pojmy 
 Serverový script 

 Dynamický web 

 PHP 

 

PHP je serverový skriptovací jazyk, který je od roku 1994 jedním z nejpoužívanějších 

při tvorbě dynamických webových stránek. PHP bylo původně zkratka Personal Home 

Page, dnes se již používá přepis Hypertext Preprocessor. Oproti svým vrstevníkům 

Javascriptu a CSS je rozdílný především v tom, že se skript provede mimo uživatelův 

počítač a na obrazovku dorazí pouze výsledek (proto nikdy nenaleznete PHP skripty 

pomocí Zobrazit a Zdrojový kód). Tomuto typu skriptů se říká serverový skript. 

 

Každá stránka (soubor), která obsahuje PHP skripty, musí mít příponu .php. Tato 

přípona nijak neovlivní jiné skripty, které již jsou ve stránce zapsané. PHP se dá vložit 

úplně kamkoli do kódu, musí se od něho ale oddělit. K oddělení od HTML tagů se 

používají direktivy <? a ?>. Častěji se používají direktivy <?php a ?>. 

 

Výhody PHP: 

 velmi účinné a elegantní zpracování formulářů, dat, pošty 

 možnost přístupu k souborům i cookies 

 spolupráce s databázemi (+SQL) 

 velmi široké možnosti použití 

 

Nevýhody PHP: 

 relativně  komplikovaná instalace na server 

 komplikovanost 
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Jednoduchý příklad PHP kódu: 

 

 

Obrázek 7 - PHP 
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8 Běžné redakční systémy na bázi jazyka PHP 

 Cíl 
Přehled vybraných redakčních systémů 

 

 Pojmy 
 CMS 

 Wordpress 

 Joomla 

 Drupal 

 

 

Systém pro správu obsahu (CMS z anglického content management system) je software 

zajišťující správu dokumentů, nejčastěji webového obsahu. V dnešní době se jako CMS 

zpravidla chápou webové aplikace, někdy s případným doplňkovým programovým 

vybavením u klienta. 

 

Pro CMS se někdy používají i oborově podobné termíny redakční či publikační systém. 

8.1 Základní funkce CMS 

Mezi základní funkce CMS (obvykle se člení na administrátorské a uživatelské) patří: 

 Tvorba, modifikace a publikace dokumentů (článků) zpravidla prostřednictvím 

webového rozhraní, často s využitím jednoduchého online WYSIWYG editoru 

nebo jednoduchého systému formátování textu (není nutná znalost HTML), 

 řízení přístupu k dokumentům, zpravidla se správou uživatelů a přístupových 

práv, často s funkcemi workflow či groupware, 

 správa diskusí či komentářů, ať už k publikovaným dokumentům nebo 

obecných, 

 správa souborů, 

 správa obrázků či galerií, 

 kalendářní funkce, 

 statistika přístupů. 

 

Trh s CMS programy je široký, existuje jak řada programů nabízených jako svobodný 

software, tak i komerčních řešení. CMS se člení dle řady kritérií, například rozsahu 

řešení, použitého vývojového prostředí nebo cílové skupiny. Nejjednodušší CMS jsou 

naprogramovány v JavaScriptu (např. TiddlyWiki nebo KartovoMYS), řada CMS 

používá PHP (většinou v kombinaci s databázovým systémem MySQL, ale i bez 

jakékoli databáze), oblíbená je i Java a další jazyky. Nejpoužívanějšími CMS jsou 

WordPress, Joomla! a Drupal. 
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8.2 WordPress 

WordPress má kořeny jako blogovací platforma. V současné době na něm běží velké 

množství neblogových webů zahrnující vše od jednoduchých vícestránkových 

katalogových webů po plnohodnotné sociální sítě. 

 

Pro rozšíření funkcionality systému WordPress je k dispozici tisíce témat a také tisíce 

pluginů a widgetů. WordPress má neuvěřitelně aktivní komunitu, což znamená, že je 

snadné najít návody nebo informace téměř o každém aspektu vývoje pro WP. 

 

Pomocí pluginů a vlastních témat můžete proměnit WP na sociální síť, diskusní fórum, 

elektronický obchod či cokoli jiného. K dispozici jsou funkce pro vytváření sítí blogů 

nebo jiných víceblogových instalací z jedné základní instalace. 

 

Silné stránky 

 Komunita vývojářů s velkým množstvím dokumentace a návodů 

 Bezplatné a placené pluginy a specializovaná témata, která umožňují vytvořit 

jakýkoliv typ webu 

 Uživatelsky přívětivá nástěnka pro správu obsahu  

 

Slabé stránky 

 Pro základní weby může být zbytečně pokročilý 

 Standardní instalace může přinášet mnoho bezpečnostních problémů a bez 

dalších bezpečnostních opatření je velmi zranitelný vůči útokům 

 Žádná oficiální podpora s výjimkou uživatelských fór, kde můžete, ale nemusíte 

dostat oficiální odpověď 

 

8.3 Joomla! 

Redakční systém Joomla! byl kromě běžných webových stránek používán téměř na vše, 

od systémů pro řízení majetku přes rezervační systémy až po komplexní firemní 

adresáře. 

 

Joomla! má dlouhou historii vývoje a velmi aktivní komunitu vývojářů. Pro systém 

Joomla! je také spousta pluginů a doplňků, takže rozšíření funkcionality Joomla! nutně 

nevyžaduje žádné vlastní programování. 

 

I když pro systém Joomla! existuje mnoho témat, kvalita mnohých není srovnatelná 

s tím, co je k dispozici pro WordPress.  

 

Silné stránky 

 Velmi aktivní uživatelská komunita a velké množství dokumentace k dispozici  

 

Slabé stránky 

 Rozhraní není tak uživatelsky přívětivé jako u jiných redakčních systémů 

 Nedostatek kvalitních témat 

 Pro jednoduché stránky může být zbytečně pokročilý 
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8.4 Drupal 

Drupal je velmi populární redakční systém. Obsahuje spoustu funkcí pro vytváření 

interních a externích webů a mnoho nástrojů na organizaci obsahu. 

 

Drupal má velmi aktivní komunitu. K dispozici je také dokumentace vytvořená 

komunitou, která se neustále aktualizuje a vylepšuje. 

  

Pro Drupal existuje více než 6000 doplňků („modulů“), které usnadňují rozšíření jeho 

funkčnosti tak, aby dělal, cokoliv chcete. 

 

Silné stránky 

 Robustní podpora komunity včetně osobních setkání 

 Více než 6 000 modulů, díky nimž je Drupal vysoce rozšiřitelný 

 Velký počet společností, které nabízí komerční podporu systému Drupal  

 

Slabé stránky 

 Pro jednoduché weby může být zbytečně pokročilý 

 Nedostatek kvalitních bezplatných a komerčních témat 

 Systém vytváření témat je relativně složitý 
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9 Samostatná práce na závěrečných projektech 

 

 

Vypracujte WWW prezentace v rozsahu nejméně pěti vzájemně provázaných HTML 

stránek (s obrázky) na zadaná témata: 

 

- moje bydliště 

- jednoduchý katalog produktů s popisem ("minishop") 

- životopis včetně fotografie, zájmů, oblíbených knih apod. 

- oblíbená hudební skupina, zpěvák 

- oblíbený film 

- hotel s nabídkou ubytování 

- restaurace včetně jídelního lístku 

- domácí mazlíček 

- moje dovolená 

- sportovní tým 

- malá kniha receptů 

- počítačová hra - recenze 

 

Další témata konzultujte s vyučujícím. 
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