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Anotace 

Cíl vyučovací předmětu informační a komunikační technologie 
umožňuje žákům dosáhnout pokročilé úrovně informační 
gramotnosti – získat dovednosti v ovládání výpočetní techniky a 
moderních informačních technologií, orientovat se ve světě 
informací, tvořivě pracovat s informacemi a využívat je při dalším 
vzdělávání i v praktickém životě.  

Očekávaný 
výstup 

Žák si porovná vlastní výstup s tímto materiálem, detekuje chyby, 
posoudí vhodnost odchylných řešení. 

Druh učebního 
materiálu 

Ukázkové příklady 

Pokud není uvedeno jinak, materiál je z vlastních zdrojů autora. 



Blok 8.: Tvorba webu 

802 HTML tagy nepárové, párové 



<HTML> 

<HEAD> 

<TITLE>08.02 linky, nadpisy, písmo</TITLE> 

<meta "(c) Ing. Jiří Tinka pro SOŠ a SOU Hustopeče 2013"> 

</HEAD> 

 

<BODY align="center"> 

<BR> 

<p>Vodorovná linka 

<HR size="3" color="darkgreen" align="center" width="50%" > 

</p> 

<p> 

<H1>Toto je nadpis 1 stupně</H1> 

<H2>Toto je nadpis 2 stupně</H2> 

<H3>Toto je nadpis 3 stupně</H3> 

<H4>Toto je nadpis 4 stupně</H4> 

<H5>Toto je nadpis 5 stupně</H5> 

<H6>Toto je nadpis 6 stupně</H6> 

<H7>Toto je nadpis 7 stupně</H7><BR> 

<H8>Toto je nadpis 8 stupně</H8> 

</p> 



<p> 

<B>Toto je tučné písmo (bold)</B><BR> 

<I>Toto je šikmé písmo (italic)</I><BR> 

<U>Toto je podtržené písmo (underlined)</U><BR> 

Toto je <SUP>horní index</SUP> superskript<BR> 

Toto je <SUB>dolní index</SUB> subskript<BR> 

Toto je <BIG>velké</BIG> písmo<BR> 

Toto je <SMALL>malé</SMALL> písmo<BR> 

</p> 

<p> 

<font size="1" color="red" face="arial">Písmo arial velikosti 1 červené</font> 

<BR> 

<font size="5" color="blue" face="times">Písmo times velikosti 5 modré</font> 

<BR> 

</p> 

<BR> 



<BR> 

<h1>Ukázky zarovnání textu</h1> 

<H2>Zarovnání do leva</H2> 

   <p align=left> 

       Zarovnání vlevo  

   </p> 

<BR> 

<H2>Zarovnání na střed</H2> 

   <p align=center> 

      Zarovnání na střed 

   </p> 

<BR> 

<H2>Zarovnání doprava</H2> 

   <p align=right> 

      Zarovnání doprava  

   </p> 

 

</BODY> 

 

</HTML> 







Doporučená literatura, další studijní materiály: 

 

http://www.biaggi.cz/html/index.htm 

http://www.jakpsatweb.cz 

PÍSEK, Slavoj. HTML: začínáme programovat. 3., aktualiz. vyd. 

[i.e.] 1. vyd. Praha: Grada, 2010, 190 s. ISBN 978-80-247-3117-9. 

 

Časopisy:  PC-World, CHIP, Jak na počítač, ABC, 

802 Tagy nepárové, párové 



Použité zdroje: 

 

Vlastní archiv autora 
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Pokud není uvedeno jinak, jsou použité objekty vlastní 

originální tvorbou autora. 

Materiál je určen pro bezplatné používání pro potřeby 

výuky a vzdělávání na všech typech škol a školských 

zařízení. Jakékoliv další využití podléhá autorskému 

zákonu. Veškerá zde použitá vlastní díla autora lze 

bezplatně dále používat i šířit při uvedení autorova 

jména. 

 
© Ing. Jiří Tinka, 2013 

802 Tagy nepárové, párové 


