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Anotace 

Materiál slouží jako podklad pro samostatnou prási studentů, ve které 
si studenti prakticky ověří získané poznatky. 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 si porovná vlastní výstup s tímto materiálem, detekuje chyby, 
posoudí vhodnost odchylných řešení. 

Druh učebního 
materiálu 

Samostatný projekt – zadání. 

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



Založ novou stránku s názvem „moje jmeno“.htm.  

Jako metatag vlož text „moje první stránka“. 

  

Zvol vhodnou barvu písma a pozadí. 

Jako hlavičku 1 vlož název firmy. Zarovnej dle vlastního uvážení. 

Jako hlavičku 2 vlož stručnou informaci o firmě, zaměření a cílech. 

Formou odrážkovaného seznamu koncipuj produktové portfolio (sortiment 
výrobků / služeb). 

Jednotlivé produkty / služby interpretuj stručným textem a zmenšeným 
obrázkem, který využiješ jako aktivní odkaz na obrázek v novém okně a plné 
velikosti. 

Formou tabulky vlož pracovní dobu. V tabulce využij vhodně slučování buněk. 

Vlož fiktivní kontaktní údaje na zodpovědnou osobu, včetně adresy a telefonu. 

Vlož aktivní odkaz „mail to“. 

Z pilnosti vlož odkaz na další stránku s dalšími informacemi, otevíranou do 
nového nebo stejného okna. 

Jako neviditelný text uveď zdroje obrázků. 
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<HTML> 
<HEAD> 
<TITLE>Moje první stránka</TITLE> 
</HEAD> 
<BODY BGCOLOR="pink" TEXT="blue"> 
<H1 align="center">pracovní doba</H1> 
<TABLE BORDER=1 WIDTH="60%" ALIGN="center"> 
<TR><TD align="left">Pondělí</TD><TD align="center"> 8:00 - 12:00</TD><TD align="center"> 13:00 - 17:00</TD></TR> 
<TR><TD align="left">Úterý</TD><TD align="center"> 8:00 - 12:00</TD><TD align="center"> 13:00 - 17:00</TD></TR> 
<TR><TD align="left">Středa</TD><TD align="center"> 8:00 - 12:00</TD><TD align="center"> 13:00 - 17:00</TD></TR> 
<TR><TD align="left">Čtvrtek</TD><TD align="center"> 8:00 - 12:00</TD><TD align="center"> 13:00 - 17:00</TD></TR> 
<TR><TD align="left">Pátek</TD><TD align="center"> 8:00 - 12:00</TD><TD align="center"> 13:00 - 17:00</TD></TR> 
<TR><TD align="left">Sobota</TD><TD align="center"> 8:00 - 12:00</TD><TD align="center"> zavřeno </TD></TR> 
<TR><TD align="left">Neděle</TD><TD align="center"> zavřeno </TD><TD align="center"> zavřeno </TD></TR> 
</TABLE> 
<BR> 
<H1 align="center">Fiktivní název firmy</H1> 
<H2 align="center">vaše vlastní jméno</H2> 
<H2 align="center">fiktivní adresa</H2> 
 
<HR SIZE="5" color="green" width="50%"> 
 
<H3 align="center">fiktivní telefon</H3> 
<H3 align="center">fiktivní mobil</H3> 
<H3 align="center">fiktivní internetová adresa</H3> 
</BODY> 
</HTML> 
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Doporučená literatura, další studijní materiály: 
 

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

http://www.jakpsatweb.cz 

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 

PÍSEK, Slavoj. HTML: začínáme programovat. 3., aktualiz. vyd. [i.e.] 1. 

vyd. Praha: Grada, 2010, 190 s. ISBN 978-80-247-3117-9. 

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: 

 

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 
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