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Anotace 

Materiál slouží jako podklad pro výklad. Učitel má k dispozici PC a 
dataprojektor. Žák má k dispozici PC s nainstalovaným webovým 
klientem a textovým editorem (např. Notepad). Žáci si v průběhu 
výkladu prakticky vyzkouší vytvořit různé styly v HTML kódu, vliv a 
funkci jednotlivých stylů na vizuální podobu webové stránky. 

Očekávaný výstup 
Žák bude schopen stylovat jednoduchou webovou stránku a 
modifikovat její parametry. Získá praktické zkušenosti s používáním 
stylů při psaní webové stránky. 

Druh učebního 
materiálu 

prezentace 

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

 

Parametry odstavce: 

 

<p style="color: blue">Tento odstavec bude modrý</p> 

Deklarace 

odstavce 

barva 

Název barvy, 

nebo kód 

Konec 

odstavce 



808b CSS – apliace  

Zápis do hlavičky (stylopisem): 

 

Parametry odstavce: 

 

    <html> 

    <head> 

    <style> 

   p    {color: green} 

   </style> 

    </head> 

    <body> 

 

Aplikace vlastnosti se řeší pomocí tříd a identifikátorů. 

Deklarace 

odstavce 

barva 

Název barvy, 

nebo kód 

Konec 

stylu 

Začátek 

stylu 
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Zápis do externího CSS souboru 

 

soubor například styly.css obsahuje pouze text: 

 

   p    {color: yellow} 

 

Ve hlavičce dokumentu, kde má platit: 

 

<link rel="stylesheet" type="text/css" href="styly.css"> 
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Kontrolní otázky: 

 

• Jaké výhody má stylování pomocí CSS? 

• Jak se zapisuje styl do tagu? (Inline zápis) 

• Jak se zapisuje styl do hlavičky? (zápis stylopisem) 

• Jak se zapisuje styl do externího souboru? 

• Jak se připojí externí soubor k html? 

 



Doporučená literatura, další studijní materiály: 

 
http://www.adaptic.cz/weby/ 

http://csshelp.ic.cz/ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Kaskádové_styly 

http://interval.cz/clanky/kaskadove-styly-v-dobrem-stylu/ 

http://www.jakpsatweb.cz/css/ 

http://www.kosek.cz/clanky/dhtml/styly.html 

http://www.tvorba-webu.webtvor.net/css.php 

http://www.w3.org/Style/CSS/Overview.cs.html 

STANÍČEK, Petr. Kompletní průvodce CSS: kaskádové styly. 

Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003, 178 s. ISBN 80-722-6872-4. 

 

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

 

[1] http://www.jakpsatweb.cz/css/css-uvod.html 

 

[2] http://cs.wikipedia.org/wiki/Kaskádové_styly 

 

[3] STANÍČEK, Petr. Kompletní průvodce CSS: kaskádové 

styly. Vyd. 1. Brno: Computer Press, 2003, 178 s. ISBN 80-

722-6872-4. 

 

[4] Vlastní archiv autora 

 



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. 
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