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Kiávesa ENTER nemá žádný vliv na ťormátováLrú textu

Pro ukončení řádku má proto HTML speciální nepárovou značku

<BR>

kterátudížnemá svůj ukončovací protějšek. Jejím úkolem je prwést na místě, kde jste ji na_

psali, tzv. vynucené oáraatoua"í,'prohlížeč teáy v tomto miste odskočí na datší řádek bez

ohledu na velikost okna nebo ro"ii-šeni ob.urouřy. SIouží 7ejryýna.kukončení 
odstavce nebo

vynechání řádku. Samázřejmě více značek <ar>vynechá adekvátní počet řádků,

PŘíxr,lo:

<BoDY>
Takto<BR)
qpadá<BR>
odřádkovaný<BR>

U předchozího přftladu je samozřejmě jedno, zda napíšete zdrojový text uveden;ihn zpŮso-

bem nebo třeba takto:

<BoDY>
Takto(BR}vypadá<BR>odřádkovaný<BR>text,

</soDy>

V obou případech zo5lrazíprohlížeč HTML kód úplně stejně,

PozNÁuxl: Teoreticky lze napsat celý zd,rojouý tert HTML nct, poullg jed,en Ťá,d,ek bez jaké-

llokoliformútoadní,. Toto formó,touání pomocČ raauouant a od,sazouání, slouží, pouze užiua-

teti, kdu mó, za tičet zpřehled,nit zd,rojou,lj tert, aby se u něm lépe uyzno,L a moLt,l snadněiž

prouúd,ět případné ú,prauy.

stejně jako odřádkování klávesou ENrpn ve zdrojovém kódu nemá vliv na formátování

zobrazovaného textu v prohlížeči, nemá na něj vliv ani více.,ásobnámezera, Ta je totiž prohlí_

žečemvždy interpretována j ako j ediná,

Takto
r,lpadá
odřádkovaný
tĚrri,
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.<BoDY>

Jednotlivá slova
oddětena různým
nemá wůbec žádný

</BoDY>

jsou ve zdrojovém kódu
ovšem na zobxazer^i, to

tohoto textu
poětem mezer.
vliv.

fut:ud tedy chcete použít pro zpřehlednění textu více mezer za sebou (nebo máte jakýkoliv

;ný důvod), použijte ve zdro3ovem kódu znak pro pevnou m_ezeru, která navíc znemožníroz_

;ci"ni slov, Áezi noz ;e vtozena, na několik řádiů. Této značky lze tedy vYuŽÍt i v PříPadě, Že

*rcete zabránitodřádkování předložky nebo jednoslabiČné spojky, coŽby ve výsiedku neby-

,*] sramaticky správně a působilo by to velmi neprofesionálně,

Tato značka se píše

rn}rgp,, (non-breakingspace)

pňčemž je nutné dodržet tuto syntaxi včetně středníku, jinak nedosáhnete kýženého efektu,

Odstovce o jejich zorovnóní

Formátovat odstavce pouze pomo cí značky <BR> je celkem neefektivní, nahromadění těch_

:o značek by znepřehiednilďcelý zdrojový text. proto HTML definuje další dvojici užiteč_

rý,ch značeř , jeiiittpomocí je .!tli tuňto úkon podstatně jednodušší a hlavně zdrojový text

se sfuívá čitelnějším.
První z nich je

oI\r>

Lterá definuje odstavec textu. veškerý text uvnitř je tedy chápán jako odstavec,llkže
prohlížeč, jaĚmile dekóduje ukončovaciznačku </Dív>,přejde automaticky na noú řádek

_ efekt je iedv .te;"v ;aióu značky <BR>. Jeho nespornou výhodou oproti <aR> je přehled_

nost, víie teav, taó ÓŇtuu". začíná,ne pouze, kde končí, a na;vic Lzevložit do uvozující znač-

§, <orv> ně"Íolik parametrů určujícícú zarovnáníodstavce doleva, doprava nebo na střed,

Tento parametr se jmenuje

]ednot]ivá slova tohoto texh: jsou ve zdrojovám kódu oddělena nimým počtem

=ezer. Ovšem na zobrazení to nemá vůi>ec žádný vliv,
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a jeho syntaxe uvnitř znaěky je:

<DlV ALIGN =" zarovrlár.i" ž

kde parame It ,,zarovnání" má následující hodnoty:

LEFTprozarovnáníodstavcedoleva§enastavenojakoimplicitní,protosenepoužívá)
RIGHT pro zarovnání odstavce dopr3va

cENTER n,o "u"ou"?"i;;i;"" 
na střed, vycentrování

PŘíxuo: Zarounání, polnocí parametru ALIGN

<DIV AI,IGN="LEEí"ž
Toto je odstavec zarovnán doleva,

</prv>

<DIV AIIGN="RIGIIT"}
Toto 3e odstavec zarovnán doprava,

</Dlv>

<DIv ALíGN="CENTER")
Toto je od"t"""" zarovnán na střed,

</Dív>
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VeŠkeréhodnotyparametrůznačekse.uvádějív9vo39y\r|lhz.lryénakvůtipřehlednosti,
dnešní prohiížeče j" "š;ř;;.;prďují 1lez yáov ek, ZáIežíjen na vás, který způsob zápisu

si lryberete, v teto r.ni"ái,šffi;d;;;"šk".é ;;á;;;;p"u,"*,t* uváJěny v uvožovkách kvů_

li zvýšené pr"rů"anosíi]ilTrž;!::fturn .lro.t hoánotu s parametrem nebo znaěkou,

Podobný význam,;ako značka <DIv> má i další značka

<P>

kteránavícmeziodstavcekladejeŠtěprázdnýřádek,tedyukončovacíznačka</P>máde-
facto funkci dvou znaěek <BR> Za sebou, ous"r, .t";ně jako u <oiv> je její výhodou možné

"r"Z"rr 
formátovacího parametru ALIGN,
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Toto je odstavec zarovnáur doleva,
Toio je odstavec saíouláfl doprava

Toto je odstavec zarormÉlrr na sřed,
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Pifu-rn:

€ ALIGN='LEET">
V mezilidských vzl-azíc}:, při
i s dospělými si všímáme, si
cbová poněkud odlišně .</P>

interakci s mlad;,imi ].idmi
všímárne toho, že se každý

<@ AI.IGN='LE,Eí'>
K urěité ěinnosti přistupujete s větším ěi menšj-m zájmem,
radost a uspokojení pocítbje při působení nestejných
podnětů.

<lp>

-{ mezilidských vztaeích, pfi urterakci s rrrlad:ýrni lidmi i s dospělfirri si všimáme, si

ršimáme toho, že se každý chová poněkud odlršně.

š urřité čirrrrosn přistupujete s tětšim či menšim zájrnem, radost a uspok+jení
pocit'uje pfi působení nestejných podnĚtů.

ChceteJi vycentrovat (tj. zarovnat na střed) určitou část textu, třeba nadpis, není potřeba
iento text dávat dovnilí značky <p></p> nebo <DIv></DIv> s parametrem
ILíGN="CENTER-, které kromě potřebného vystředění mají na daný text i jiný nežádoucí
vliv Tehdy stačí pouze vložit daný text dovnitř značky <CENTER>, která se o potřebné za-
ror-nání postará. Výhodo a je, že tato značka má vliv na veškeré prvky, které se uvnitř něj na-
eházgji, tj. na nadpisy, text, obtázky a další prvky, není tedy nutné zaďávat zatovnávání
u každého prvku mlášť Pokud však chcete např. text uvnitř této značky zatoynat doleva, ne-
nusíte značku <CENTER> ukončovat a po tomto textu jej opětně zapnout. StaČÍ nastavit to-
muto textu zarovnání například ve značce <DIv>, přičemž po jeho ukončení se bude všech-
ro opět centrovat.

PŘínan: Ukó,zka agužití, značkg <cENTER>

<cENTER>
Pokusný text zarovnán
<DIV ALíGN="LEET")

Tento text je však
</DIv>
A tento již opět vycentrován.

</CENTER>

na střed pomocí značky CENTER.<BR>

zarovnán doleva.



lokusný texl zarormárr na sťed pomocí tagu CENTER,

Tento text je vŠak zarormárrr doleva' 
A tento iř opět r,^7centrovÉm.

Citoce: speciólní zorovnóní odstovce

JevŠakjedenvelicezvláštnízpůsobtvorbyodstavce,asicep-omocíodsazenéhotextu.ByIr'ry-
tvořen a implemento"aiá" ňrivrr, p.o tuo"to'i;.,;Á;í,iak taková citace vlpadá, ukáže

příklad:

Dnesmámesamozřejmějinépředstavl?..t"'p",umentech,nďukazuie,,šťávová.teorie
Hippokratova a pozoéii Gáléna, protože "í;;;% 

chování a prožívání išou závislé přede,

vším na nervové ,"":Lř;;; J;;á;; ,.ři ;ililň žlonitosteóh chování ólověka,

Uvedeme proto několik deíinic temperameúů jedňottivých autorŮ:

,,Temperamentjedynamickýaspektosobnosti,charakterizujícídynamikupsychic.
ké óinnosti." S. L. Rubištein, 1964

,,Temperamentsekryje!Pojmemtypuvyššínervovéčinnosti,kterýiedánvzta-
hem procesu podráždění a útlumu,", l, p, pavlov

Cojetocitace,mátetedypředstavu.J.a,t.a,reprovéstvýŠe":'l.""évHTML?Pomocíznač-
ky <BLocKQuoTE> t;;áďoae uůne. r,,i. *iázii"r,o. Jehó syntaxe je následující:

<BLocKQuoŤE>
Citovaný text

</BLoCKQUoTE>

Znaěkase postará o odsazení odstavce, případné uvozovky již musíte doPlnit sami' VýŠe zmi

ňovaný příklad d";,ii;;ibude tedy vlpadat v HTML takto:

<P>
Dnes máme samozřejmě jiné představy o temPeramentech'

nežukazuje,,šťávová,,teorietlippokratovaapozdějiGaléna,
protože víme, Z" "r,o"a"i " 

p,oá"ání j3o1 
,závísJ.é,především

na nervové soustavě a na "o'"iát"a 
psyctrologických

zákonitostech chovani ero.rařa. u.r"á"." proio několík definic

temperamentů jednotJ,ívých autorů :

</P>
<BLoCKQUoTE>
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"Temperamerrú 3e dynarnický aspekt osobnosti, charakterizující
dynamíku psychické ěinnosti. "

</DIv>
OIV ALIGN="RIGIIT")

S. L. Rubištejn, t964
</DIv>

</BLocKQUoTE>
€IpcKQUoTE>

oIv>
"Temperament se kryje s pojmem tlpu wyšší nervové ěinnosti,
který je dán vztahem procesu podráždění a útlumu."

</DIv>
OIV ALIGN="RIGHT")

I. P. Pavlov
</DIv>

</BLoCKQUoTE>

Dnes márne samoďejmě jrr"ré předstarry o tempefarnentech , než ukazuje "št'ávovi"
:eorie Hippokratova a pozdĚji Galéna, protože víme, že chovfuú a proHvfuú jsou

ár,islí předevšim na ner,rovÉ soustavě a na sociáLlnĚ psychologrckých zákonitostech
úovátri člověka. Uvedeme proto nĚkolik definic temperamentfi jedn,:tlirných autorŮ:

"Temp erament,1 e dynamický asp ekt o s obno sti, charakterizujíci
dynamiku psychické činnosti. "

S. L Rubištejn, i964

"Temperament se Lcyje s pojmem §pu vyšši nertovÉ šinnosti, kteď jE

dán vztáem procesu podráĚdění a Útlumu''' 
,. p. pavlov

Poz,,ír(MKA: Mí,sto dlouhé značka <BLocKQuoIE> lze od specifikace HTML l.0 použít
l zkrá,c,enou značku <9>, kteró, mú analogžckg ayznam,

Zobrazení předformótovo ného textu

§ této kapitole jste měli možnost si všimnout jednoho v,fuazného prvku HTML: text umís-
těný ve zdrojovém kódu ztrácíptizobrazení v prohlížeči své formátování, které v tomto kó-
du měl. Ptohlížeč ignoruje vícenásobné mezery, odřádkování pomocí klávesy ENtnn, odsa-
zení od levého okraje.

PŘíruo:

€oDY>
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Jed,hotlivá slova tohoto
různým počtem mezet I

je |rovedeno vícenásobné

textu jsou

ve zdrojovém kódu oddělena
každý ráaet je odsazen od okraje,

odřádkování klávesou Enter,
ale na zobrazení to nemá vlběc žádný vliv,

</BoDY>

pokud chcete, aby se vámi zaďanýtext objevil v prohlížeči přesně tak, jak jste jej zadali do

zdrojového kódu, použijte párové značky

Mu.
]hnrr

@e

@
@

{p
&

€
<"l

{JTž

<PRE>

do nichž tento text uzavřete. prohtížeč jej pakzobrazís dodržením všech formátovacích znaků

(mezery, řádky), j"k j.ň;j ,aaÁtiao 
"p"or,rCI"." žárovehpoužije neproporcionálního písma

Couriri,která má všechna písmena stejně široká,

PĚíxr,.q.o:

Zďrojový text je stejný jako v předchozím případě, jen je uzavřen do párové značky

<PREx/PRE>.

<PRE>
,fednotlivá slova tohoto textu jsou

ve zdrojovém kódu
oddělena různým poětem mezer,

každý řádek je odsazen od okraje,
je provedeno vícenásobné
odřádkování klávesou Enter,
a nyní to už má na zobrazertí vliv,

</pRE>

Jednotlivá slova tohoto te>rŤu jsou ve zdrojovém kódu oddělena

.r,*1'* port.* mezer, každý řádrk je 
1dsazenld 

okraje, je

;;;.ilr" vícenásobná oaráatou*i t,távesou Enter, ale na zobrazeni

to nemá vůbec žádný vliv,

,]ednotlil,rá slĚva tohút,o t,extu jsou
Ýe zdrojovÉm Eódu

oddĚlena různ$m počtem ]neeer,

každÝ řádek je údgazen od oErÉje,
je provedeno wícenásohné
odřádlrováni ktáÝesou EnĚEr,
a nyní to už má na zo}]razerrí vlív,
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