
4. obrózky _u."í-l.rr? Pnkud se na

] í xT :,;,ffi §ů:*: ff 
x' iiliiit1,ffi H :*t 

Í*i"i§. ffi tl;"iÍ
, 
,;l;;;Ú;=til obrn", hodil oboje d9 T"=:,i fiil;=i;i lnoin"o;ti l ,, ní o,.i.ntuje. zvlasre po_

' i lt j llrsl.; t",ď§ffi ifiJ i';"ů;i " hůře se

, i,.'o"isl ".r:::*,:*l;ť1'"""ůrá, ply,lvat Jakákoliv,*1ii=Xt'"LoiiÍiXTjlii'il,

ř,ilii":.lHř;nl:"sni j"::lffi l.tl:*;.l'll',:tť:u:r;Ť;r!llíů::
,;r*l==i jPe C, jsou stále oprotitextu pot

:il,;;;i;;.nsó,iňřňl:',ux,..=:l,,..Tfi &:Ťiffi ť',".'fr :::ťť*x;JJ3:;ii:. ,,",:i;i;'ňo přiuoiení na si'ých o"l9["ňr".i. -n"u,,.,i=ťuil.n 

xunti vyšší celkove. veli-
_ ,r,"ři áu,,erx:,. pnuŽíve,ite co neJ.etSI 

;;;;'";;ilo , l:_::1" lntct,net by totrz rrrél být
il"rnc se r,;val,ujte zb;vteených " 

*'l:T;;i 
=iiia*o=t 

u on11",, 
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4,1 Umisthi Qma obrázky 
.lol(í nenárovou, která

z:iačka <IMG> pt,o utnístění obr,ázku na stránky j, p:,:ly l1';iJiŤi=",:xi,}|ffiiilil
.r oj e ukot lč e",. u Ů #", n 
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' e,lnotiivých palalrretrŮ včetně Íotrnator

Zák\aďní syntaxe znr

<IMG SRC="65aázek"Ž rvedeno

i*:til§;:}iffi ťJi,áG^*lir*ili,Tů.iďi#*ť{Tii§,T,ry"}§F;;§;
rlena cesta, ,,"ru"]iuj i''o-o ur,.orutní",nlohlíŽeč 

hledá obraze^r"*'ř" 
p""žít čtyi,i způsoby

l tom, kde je ,,,n,i, O"Xument, kterÝ obrázek zobt,azuJe, u

zadávání cesty:

SRC="obr ,g!f"
SRC="..lobr.gLf" ném adresáři obl,ázek na rnístním

ob r, á z e k j' lT í 
: \ : i, ], :I:liT' [il;.T ť i" 

=, 
u ,' r, n a d i, a z e,

telativní zadání lokatn

fiPTII aul go-' ' , 
rí cest5. kdy je

absolutní zadánílokatt,. _r._^^;i.i
sRc=,,c z /qLfs/obr,gif" ili,|**"v určeném adresáři

gllg="http l / /wwq, stranka, cz"cz" 'ina s celou URL, kde se obrázekna-
cesta k obrázku je ,ud,., 

,_._...r,^t;., nhr.ázek na jakémkolircesla k obrázku je'"oTiňř;ď.rr"ár"r. na jakémkoliv

chází, tzn, lze zobyazlt JilK) nutt" "", ---



Serverunacelémsvětě,ovŠemzapředpoklaď]u!,Žeznáte
;;;;;.".lo t němu (tato alternativa se příliš často nepo-

,zň ,"il"t je nutno se Serverem navázat spojení, čímž

ďocházíke zbl,bečnémuzďyžení- lepší je obrázek stáhnout

a umístit iokálně)

Nejčastěji používané grafické souboru j1o1 twu JPG a $rE rrfri 
zároveň nabízejí nejvyš-

ší kompresi a tedy l ,iJp"" *i,ta, Oba vSak maií také své nevýhodv:

Formát JPG používáztrátovou kompresi ;,ffi;; * jpĚó, 
"aiud 

také název formátu),

která odstraňuje z obrázku grafrcké irt"","ž,l,r|,'Ň to fidské oko co nejméně postřehlo,

či-;e tato kompre.u uyJsi, íi* více informň J'Liiá,u"ztratí a.ollrázek se stává 
"rastro_

vitějším.. (pokud """,.ť".Ť,:"'i;;ň;í";ň;6J 
lupou na ohrázkv v novinách, tam je

to nejvíce patrné). wrr|a., na druhou .r_":;; j;;i;ůur"ro:.,":"i obrázt<u až na několik

procent původní uurir.á.ň-iou 1em zá|eží^;'ř;ú";"' a možnost použití celé palety barev

RGB, tedy až l6,7"riti;;; |""* rza bitů, kaiáou barvu _ červenou, zelenou a modrou _ za_

"K:,rxl?ffi#,r:,TXť 3|i'li použíuá|{!to.1oo kompresi, alŤlsto v některýchPříPadech

umožňuje kompresi vyšší než.formát JpG, ovšem iIF ,,,eumožňuje použít celou pa}etu

RGB, ale pouze 256n"]r"" ts bitů). Ale 
"prátilpě-" 

uiírí t^.průhlednost, kdy jedna barva

můžeby'tdefinovánajakotransparentní'Tapřiryqtelídoprohlížečenenízobrazenaa)ena-
ltazenabarvou po"uáí, tedy chová !! j{<o průhledná,

oba formáty j*", ;;;;ňné přibližně _Éj"; často, a .i.." ?a kde se více hodí, PotŤebu_

jeteJi celou barevn"fi;ffi;JŇ;; fŇ;ni, p*zi;t, ,lpG, potŤebujete_li naopak ob_

rázek sprůhledným pózadím, sáhněte po Óili;, F;;ilát ěIF se také hoclí zejména pro růz_

ná tlaěítka akcí a jiné grafické prvky,

PŘíxr,ao: t]mí,stění, obró,zku d,o d,okumentlt, HTML

<BoDY>
<P>Na dalším řádku je umístěn obrázek,</P>

{IMG SRC="obrazek,gíf"ž
</soDy>

Na dalšim řádku.le umístĚn obrásek,
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h.2 zarovnání obrázku a textu
'-tfzky lze také s omezenými možnostmi zarovnávatvzhledem k okolnímu textu, který ob-
:i:eji obtéká. Je|ikož HTML nepodporuje takové možnosti formátování jako standardní
:ocotýeditor,neočekávejtežáďnézázraky.Jednásepouze ozákladnízarovnání,kteréjedo-
;uŽeno následujícím parametrem AIIGN (stejný parametr jako u zarovnání odstavců) znač-
fj-<TMG>:

€,iG SRC="obrazek .gíf' AlIGN=''Způsob zarovnání'')

" 
+lrotlivé hodnoty zar ov nání pak j s ou následuj ící:

Obrázek je umístěn zcela vlevo a je obtékán textem z pravé strany. Jakmile
je dosaženo spodního okraje obrázku, pokračuje text zieva doprava na celou
šíři okna prohlížeče,
Obrázek je umístěn zcela vpravo a je obtékán textem z levé strany. Jakmile
je dosaženo spodního okraje obrázku, pokračuje text zleva doprava na ceiou
šíři okna prohlížeče.

TEXTTOP Zarovná horní okraj obrázku s nejvyšším písmenem v řádku, u něhož je
umístěn.

:CP Zatovná horní okraj obrázku s nejvyšším prvkem (většinou písmenem *
tehdy je zarovnání stejné jako u předchozí hodnoty texttop) v řádku,
u něhož je umístěn.

!íTDDLE Zarovná linku, na níž je posazen text, na střed daného obrázktl
IBSMIDDLE Zarovná prostředek daného řádku na střed obrázku.
3oTToM Zarovná spodní okraj obrázku s linkou, naníž je posazen text.
ABSBOTTOM Zarovná spodní okraj obrázku s nejspodnějším písmenem v textu, tedy pís-

mena, která jsou posazena pod linkou (např. j, p, y).

§:andardně je v prohlížeči navo]eno zarovnání BoTToM, tedy spodní ollzj obrázku s daným
iádkem, dále pak text pokračuje pod obrázkem normálně. Většinou se používá zarovnání
í.Epť nebo RIGHT, aby text obrázky hezky obtékal.

PŘíxr-to: Z arounó,ní, obró,zku do\eua

GoDY>
<PXIMG SRC="obrazek. gíf" A],IGN=''LEFT'')

Toto je obrázek zarovnán doleva a text jej obtéká zprava po
celé jeho výšce. Je potřeba jej umístit tam, kde bude zaěí-
nat obtékání, většinou tedy k začátku odstavce. ,íakmíle
text dosáhne spodního okraje obrázku, pokračuje dále od le-
vého okraje okna.

</P>



(P)Toto je také obrázek zarovnán text jej obtéká

"pr^i^ 
po celé jeho. ]íšŤ;

affi 
- -r*ě]" oor" rák. gLf" ALIGN="LEFT")

;:T: ;::;""3'""."r',l;" ii,uř"i n: ;1:::": _;::un, 
IMG do

zdrojovéhotextu,cožvpraxivypadátakto.

Podobně pracuje prohlížeč s textem, pokudje obrázek zatovnán doprava,

PŘíxr,lo: Z arouná,ní obró,zku dopraua

<BoDY>
<PxIMG

Toto
SRC="obra zek, q)-f" ALIGN="RIGIiT">
je obrázek zarovnán doprava a text jej obtéká zleva po

doleva a

</P>
</BoDY>

Toto je obrazek zarormá,rr doleva a te:,t 1e,1

"Uijťa 
*.uu^ oo celé jeho rryšce ,Je.pořeba

iJ .*lir* rr*, Lde bude začinat obtéká,rri,

ultiirro" t.ay r. začátku odstavce, Jakrrrrle tex:t

;;;il*; ,poa,:ilo okraje obrádtu, poksařu,le

dérle odlevé}ro okraje ok,tra,

Toto ie talié obrirzek zarormÉrrr doleva a te:,{ je1 obtéká

;"r-*;;;.É jeho uýšce, Text saĎne obrá,_gek +btÉkat po
"ffiffi;;"Ěr,íÁlrun,lC do rdrojovÉho ter,tu, což

Toto je obriaek zaror,rrárrr doprava a tE:*

i.i oUter.a áeva po celá jeho rrj,šce Je

fo*.Uu.,.1 umistrt iam, kde bude začínat

otter.^i, vĚtšrnou tedy k začátku

;;;;;;.; Jakrnrle text dosárlrrre spodnilro

;k ;j;;;;ár].", pokračuje pod obrirzJrern až k

pravému okrali ok,rra,

Toto 1e talrÉ obrirzek zarornrŤ d"j_,_1":^i::","

obtéhá zleva po celÉ 1eho lt,_išce, t ext "u,Ho,
obržaek obtékat po umistěni aračky

IMG do zdrojového teltu, což v pra:l

r4padá takto,



ce]-é
nat
text
kem

</P>
(P)Toto je také obrázek zarovnán doprava a

zleva po ceté jeho výšce.
text jej obtéká

(IM6 SRC="obrazek . gíf" ALIGN="RIGHT">
Text zaěne obrázek obtékat po umístění znaěky IMG do zdro,
jového textu I c.ož v praxi vypadá takto,

</P>
</BoDY>

A takto vypadají další zarovn ání, na střed, na spodek a vršek obrázku,

Hodnoty parametru A1IGN však nelze nastavit tak, aby byl obrázek umístěn uprostřecl

a text jój ontemt z obou Stran, což někdy trošku vadí, Lze ovšem vycentrovat obrázekbez

onteU;iórno textu, a sice značkou <SENTER>, která, jak jsem naznačil ve tŤetí kapitoie, má

jeho výšce. Je'potřeba jej umístit tam, kde bude zaéi-
obtékání, většinou tedy k zaěátku odstavce, Jakmile
dosáhne spodního okraje obrázku, pokračuje pod obráz-

až k pravému okraji okna.

I

]

1

1

j

l

ffil Toto ie zar+vtrálrri "top" - h+rni okrah obrárJtu je zarormán s nejr,yÍiíín: písmÉnefi ',I tornto řádl"u a dale

ffi$'{§ffiffi
*cti,§ffi
pokrařuje pod obri,:Jtern zleva,

Řillu|]á&§

&,§n#$§roro ie raro'nárrri,,rrrd6ie,, -zaror,,rrálur]tu, rranř je posaíÉfltÉ:it, tra sře,j r1arrÉlr+ ot'ráa!;,'.r, a dÉrle trl+traČuje

ffifr
§*Řtii§!}
pod obráLrltern zleva.

ffi§§§
Mffi§ Toto ie .Eaf o.,Ťiúí "abstlrrddle" - zarormá pr+stře<lek <larrélr+ řátlku na sřed obrá:zk_u a dÉrle P'ol"r;rČuje Po'C

ffi§#lffil;* ai
h#§§§g
obrázlrem zleva,

ffiffi
Ř!s,l§i&ffiw.4
§§i'i:B&§ Toto le zarovnáni "bottotn" - spodní ol-ďaj ol-rá.zllu je rarovnátr s Lrú"ou, na nfi.le pos;aen te:,t, a dá1,:

pol..račuje poá obráalcem zler,,a.

ffiffi
&1§#ffiWffi*]!§ r^t^ i" ""í^lm4ni 

,,absbottom" - lpodri ol..ra1 obrÉrzliu je zarovnátr s nejlpoclnějširn pírtrrenerrt v texhr a dále
ffilJ rVLVJL 4ilvurrilu t

pokračuje pod obráaliern zleva,



utiu ,,i všechno, co je uvnitř ní umístěno, tedy i obrázky, Nesmíte ovšem použít parametr

ÚrÓ*, který by formátování nastavené značkou <CENTER> zrušil!

PŘíxr,lo: Vy střed,ění, obrúzku

'"'.T'jrŤ"Uka CENTER má vliv jak na text, tak na obrázek<lP)

(IMG SRC=" obrazek, gíf'|ž
</cuNreR>

PokudnepouŽijeteŽádnéhozarovnávacíhoparametru,jeobrázekvložendotextupřesně
tam, kde jej umístíte á7J.Ňo* kódu. ovšem zarovnání je implicitně nastaveno na bot_

i"* t"*ťtódybude zarovnánna spodek obtázka"

PŘírr,ap: Impticitní, zarounán,í, tertu a obró,zku

<BoDY>
Tohle je obyčejný text, do něhož je
(IMG SRC=" obrazek, gíf"ž
vložen obrázek. Text se zarovná ke spodnímu okraji tohoto

obrázku a dát bude pokračovat pod ním,

</BoDY>

Jediný způsob, jak nastavit obtékání obrázkutextem podél celé jeho výšky, je tedy nastavit

mu zatovnání do}eva či doprava, jinak bude t.rt "zaý 
srovnán se spodním okrajem, Jedno

, r.S"ni, jak toto obejít, je použití tabulek (viz kapitolu 7),

Značka CENTER má vliv jak na te:,t, tak na obrÉrzek

Totrle je obyšejný text, do nĚhož je vložen obráaek, Te:,:t se zaror,ná ke

;o;"fu Áaji iohoto obráa]ru a dlil bude poklačovat pod nim



h.3 Velikost obrázků
HTML umožňuje zadávat jako další parametry značky <IMG> také velikost obrázku. Pokud

7 iezadáte, zoĚrazí se obrázek normálně, budou tedy dodrženy jeho rozměry, Pokud má

napŤ. obrázek výšku 100 bodů a šířku 50 bodů, pak se takizobrazí na obrazovce. NěkdYje

poir"nu zobrazit obrázekvětší nebo menší, než je jeho skutečná velikost. Pokud tedY nasta-

víte rozměry jiné, nežje pravá velikost obrázki, prohlížeč je adekvátně zvětŠÍ nebo zmenŠÍ

do vámi určené velikosii. Ý obou případech však bude obtázekzkreslen - při zmenŠování bu-

dou některé části vypuštěny, při zv8tšení naopak znásobeny. NastavíteJi tedY velikost dva-

krát větší než je 1,00 ?o, paÍi každý bod obráŽku obsadí čtyři body obrazové (dva na výŠku

a dva na sířku), obrázekteay nuae ttyrikrát větší, A naopak, zadáte-livelikost dvakrát men-

ší, bude rrypuštěn každý arurr;i bod horizontálně a kažďý druhý vod vertikálné, coŽ obrázek

čtyřikrát Žmenší. Tohle jsou ouš.* ideální případy, kdy je vámi nastavená velikost celýT n ná-

.obk.* nebo podílem sĚubčné, a obrázektedy bude ještě vypadat dobře, Pokud je tento po-

díI nebo násobek zlomkový, pak už docházíktoztažení nebo naopak vypuŠtění naPř. kaŽdé-

ho třetího nebo pátého m-au a obrázekuž je zkreslen nepravidelně a výsledné zobrazení jiŽ

nevypadá dobře.

PŘíxr,ln: Různě zuětšené nebo zmenšené obró,zky

ffiffi OUráaek s původd veJikostí,

]ffi§L

ffi-
§ffiffiiI
ffi-

Oba roměry obrárJcu jsou aětšeny ve ste,jném poměru.

§l obu ,o*ěry obrágku jsou menšeny ve ste,jném poměru

Ex$L

&{:
ffi *"^Ěry obrázJcu.jsou menšeny a v jinémpoměru,

ffi_
Pro nastavení velikosti obrázktljsou definovány tyto parametry značky <IMG>:



!íTDTH="šířka v bodech"
HEIGHT="výška v bodech"

PŘírr,ao:

(IMG SRC="obrazek .gif" WIDTH="SO" HEIGHT="!00">

zobrazí obrázeko velikosti 50 x 100 (šířka x výška) bodŮ bez ohledu na to, jaké sk-uteČné

rozlišení má. pokud tuáy noa" větší, bude 
"*"nÉ"n 

do odpovídající velikosti a naopak,

Lzetaké raaatpo,arč;eden pa"ametr, výšku nebo šířku. pokud takto učiníte, bude zbýva-

jící r ozmér oYlr ázktl dop o čítán p o dl e n ásle duj ícího příkladu,

PŘíxr,.lo: Dopočítóní druhého rozměru obrťtzku o uelikosti 75 x 100 bodů

(IMG SRC="obrazek -gif" WIDTH="SO"

Šířka obrázku byla zmenšena o jednu třetinu, ze ?5 bodů na 50, zlomek zmenšení je proto

2/3. Adekvátno se tedy -usi zmášit i výška, také v poměru Zl3,uýs7eďnávýška tak bude po

zaokrouhlení 67 bodů. ob rázektedyuuá" *it na obrazovce 50 x 6? bodů, Je proto výhodněj_

ší zadávat pouze jedenlu"u*.tr,3Ó;ed,o, zďa výšku nebo šířku, prohlížeč totiž dopočítá ten

druhý v tom správném poměru. pokud zaďáLe o|a a neznáte přesné rozméry obrázku, může

dojít ke změně poměru stran.

Ttvz Vytuó,Ťejte uždg obró,zky u takouém rozlišení., u jakém je chcete pub\žkouat na Interne,

tu. pokud, totžž uytuoř"í.te obřó,zek uětší, a bu1ete jej parametry 6IDTH 0 HEIGHT zmenšouat,

obrúzek nejenže ztratí kualitu, ale bud,ete načítai ibutečně mnoh,o dat _ obró,zek u menší ue-

likosti by totiž mohl mít d,cl]e|o menší uelikost! A §okud, jej bu6ete zuětšouat, d,oclt,á,zí, k ne

žroancl hezkg ultrpa,cliitrňo zkreslení, kdy jeclen bod, obró,zku je roztažen přes uíce obra-

zoabouyclt. Na d,ruhiL stranu, pokud, zkrestent zTol)na neuad,í (zejména při zu_ětšení, cetljm

ná,sobkem, např. zi, s*, po,r,r. i 1,5r), je tak možno ušetřit na uelžkosti d,at tekoucí,clt,

Internetem, coz uz iiiž áiini"'eoa"ú ťtnod, só,ll,ttout ž k čó,stečnému znelrod,nocení obrá,zku,

proč se však tak obsáhle rozepisuji o těchto parametrech, kdyŽ od výŠe PoPsan€ho uŽÍvání

spíše zrazuji, n"z unv.i,iej doporuroval? Výšúu a šířku ve značce <IMG> byste totiž měli za_

dávat i tehdy, když uutii.ost óbrárku měnii nechcete, tedy zadat přesné rozméry.obrázku,

i když si je prohlížea ,jisti, jakmile obrázek začne načítat a zoltazovat, podívejte se na

obrázek na násleďující stránce.
oba jsou to rámečky obrázků těsně před načtením do prohlížeče a oba jsou totožné, při

čemž u druhého byla zadánaparametry ÝíIDTH a HElGHi přesná, 1007o velikost, prohlížeč

tak může zobrazít.p.a""J".ir.v rámeĚek ještě dřív, než d9 něj bude vůbec načítat samotný

olsrázek.prohlížeč iotiz *:ariue načte vlástní HTML kód a následně teprve naěítá prvky,

které jsou v něm obsaženyl pokud tedy zdrojový text definuj e obtázky bez jejich velikosti,

prohíleč neví, kolik *i.tu ji- má vyhradit, á použije pouze malý čtvereček, přičemž teprve

až se zaěne obrázeknaéítai, zobrazí ieho si*aunoo u"iikost a ceiou stránku přeskláďá: Tak_
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ženežse celá načté, bude vám před očima poskakovatjako dítě přes švihadlo. Pokud ale de-

finujete uvšech obrázků rozměry, stránka se naformátuje správně jižpri načteníještě před
tím, než se začnou stahovat obrázky, takže prohlížeč již jen defacto bude plnit vyhrazená
místa obrázky.

h.4 Další naítauení obrázků
Kromě již uvedenýchlze rozšííit možnosti práce s obrázky o další čtýi parametry, které
vám nyní již jen ve stručnosti představím.

Popisek obrózku

HTML umožňuje přiřadit každému obrázku jeden jakýkoliv popisek, který je vyažitv násle-
dujících případech:

o zobrazí se nad obrázkem ve formě bublinky, kdykoliv nad něj najedete kurzorem myši
o ukáže se v rámečku vyhrazeném pro načítání během stahování obrázku, které někdy tr-

vá opravdu dlouho (nemusíte pak čekat, až se načte celý, stačí se orientovat podle těch-
to popisků)

o zobrazíse na místě obrázků, pokud vypnete zobrazování obrázků kvůli rychlejšímu zob-
razování

Tento parametr má syntaxi

AT'T="Popisek obrázku"

a jeho vynržití v praxi vypadá takto:

<IMG SRC="obrazek.gíf' Aí,T="Toh].e je popisek obrázku")
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Na následujícím obrázku vidíte dvě výše popsané možnosti zobrazení popisku, první, kdy

ještě obrázek není nuaiun do |rohiížečó, u á"ohoo, kdy je kurzor myši umístěn nad již zobra_

zeným obrázkem.

l;l!U Llěebnice
Excel

DoponučnN í:I,yto popisky použíuejte užd,y, protože pře_d,em neuíte, jak cllouho se u přípa,d_

nélrc užiaatele bud,e stró,nka s obró,zkg ,r,otiioi inuo zd,a tt,emó, uypnuto zobrazouúní grafi,_

iii Po,i§t u ,o tot ory"i strá,nkó,ch rázhodně usnadňují oňentaci,

Rómeček okolo obrózku

obrázektaké může mít volitelně okolo sebe rámeček různé velikosti, což se hodí zejména

tehdy, nemáli ot r*j uiu.t ,ri a tento or..a; nv pri*p"r tn pr,r,t"dnosti celého dokumentu (např,

je bíIé jak pozadí ourarr.o, iur. pozaďí*i.aniv,lt" ďíi nenípatrné, kde se nachází obrázek

a kde ohraniěení obrázku).
Rámeček se definuje parametrem

BORDER="n"

kde n je šířka rámečku v obrazových bodech. Barva tohoto rámečku jevžďy černá, výjimku

tvoří případ, kdy je iúar"u zárďveŤloarnu""* tuiz následující kapitola), tehdy je barva rá_

mečku modrá (či má barvu odkazu deíinovanou ve značce<BoDY>) a zárovehje velikost rá,

meěkudvabody.PokudneuveďeparametrBoRDER,nebuderámečekzobrazen;tosestane
i-l"rráv, ,"*tavíieli hodnotu B.RDER=.0,, _ implicitní nastavení.

Volné okroje okolo obrózku

určitě jste si již všimli, že pokud text obtéká olsrázek,je na něj vždy těsně nalepen _mezi

ním a obrázkem tedy není žáďná mezera, což nepůsob í Žrovna estetickY. AbYste tomuto mo-

hli zabránit, definuje HTML dva parametrypro značku :1M9], 
které nastavují volný prostor

mezi obtázk"^ u autsi^ip*tv, které se oi.óto ,,ict vyski,,tují, v našem případě textem,
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IlSpACE="n" nastaví velikost volného prostoru v bodech na levé a pravé straně
VSPACE="n'n nastaví velikost l,olného prostoru v bodech nad a pod obrázkem

PŘíxr-.tn: Různé nastauení uoltl,ého prastoru okolo obró,zktl,

<BoDY>
<PXIMG SRC="obrazek.gLf" ALIGN="left")

Tento obrázek nemá okolo sebe definován žádnÝ prostor. Text
jej tedy bezprostředně obtéká 3ak ze stran, tak i zespodu
a e vrchu.

</P>
<PXIMG SRC="obrazek. gLf" ALIGN="J-eft" HSPACE="70")

Tento obrázek má nastaven volný prostor ze stran o veli-
kosti 10 bodů, což odsadilo nejen text po straně, ale
i obrázek samotný od okraje.

</P>
<PXIMG SRC="obrazek.g!ť" AT,IGN="1eft" HSPACE=" 3a" VSPACE="3O"}

Tento obrázek má nastaven okolo sebe volný prostor
o velikostí 30 bodů, což odsadilo obrázek nejen do slrany.
ale i posunulo doJ-ů, zároveň jej text obtéká v patřičné
vzdálenosti.

</P>
</BoDY>
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ffiffilffiT.nto obrarek nemá okolo sebe

&#ffi definováti žádný prostor, Tea1.1e.1 te,Jy

ffi'S§fiilOr*rostředně orrr*t,a1* za skan, tak i
ffilr.roodu a z wcttu,§ffi&§
ffiffiffi Terrto obráaek rrrá nastaven volrqi

§#ffi prostor.Ee stf,an o velik_osh 10 botlťr,

ffiS;[ffi což odsa,J.lo Irejetr text po strarrě, ale i

ffiffi§ obráuek samohrý od okra_ie,
§reffiffij8

Tento olrrágek trrá nastaven

ako1o sebe r,,oJný pr+st+r +

velikosh 30 bodů, což odsadilo
obrii_rek rrejen do strarry, ale i
posunu1o cl.rlŮ, zÉ,r-oveň.lej tert
obtÉká v pafiřnÉ vzdá,lenosh,



h,5 Obrázky na pozadí stránky
problematiky obrázků se týká i jejich poslední vy,užití _ přlmo na pozadí vlastní stránky, Jis_

tě jste již takovou stránku viděii, preástavit si ji tedy nóbod. problém, Jaký bude tedy ob-

ráŽekpoužit, se definuje přímo ve značce <BODY> parametrem

BAcKGRouNg='' p o z ad]-''

kde pozadi je patřičný soubor s obrázkem včetně cesty, přičemž ceslamůžebýtjak relativ_

ní, tak absÓluiní, doŘonce lze poažít i obrázek z jiného serveru (podobně jako u zn1čkv

<IMG>), tehdy je zapotíebí definovat přesnou internetovou adresu (napí, http:llw"una,obraz-

ky.czlpozadž.gifl. 1y|y, y y_^_.,".laÉ;e 
tedý patrné, pokud obrázek přesahuje pravý nebo dolní okraj, je patřičně otezán,

Zajímavýje-také efákt při roiování stránky, káy obráaekna pozadí ,,stojí", zatímco obsah

stránty roluje presr,ě podie pokynů uživateló (tedy poclle toho, jak táhne myší nebo používá

kurzorových k]áves). Štar,aaiano btiž obrázekná$ozaďíroluje společně obsahem stránky,

Tohoto ukotvení obrázku se dosahuje parametrem

BGPROPERTIES="FIXED"

PozNÁux.q.: Tento purametr nepod,porují, starší uerze Netscape Nauigatoru.

Lna závérkapitoly již jen několik rad pro efektivní vs,užitíbitmapových pozadí stránky:

o vybírejte co nejmenší obtázky, které zby,tečně nebudou procllužovat dobu stahování

a zabíratmnoho místa v paměti. Veiké obrázky na pozadí výrazně zpomalí práci s prohlí_

žečem, zejména pak rolování dokumentem,
c obrázeknu po"udí by měl by.t co nejméně kontrastní a neměl by rušit text v popřeclí,

Ideálníjsou obrázky v šedé paletě.
o protožďp roh\ížeč.i.uaa obian y vedle sebe a jakmile dojde na konec řádku, pokraču-

je opět zlevanadalším, je dobré používat ,,bezešvé" obtázky,které na sebe navazují jak

sui.l", tak vodorovně - iakové;ďtrena ďáždění chodníku apod. pozadí pak bude vypa-

datjakojednolitá plocha. 1 1,, ,
. Nejvyuživanější rázlišení obrazovky je dnes 800 x 600 a t024 x ?68, proto je dobré si

vžjy stránku s obrázkem nu porudí prohlédnout v těchto roziišeních, zďa je umístění

a vyskládání obrázk,,l vyhovující.
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5. Seznomy
Nákupní lístek. Výherní listina. Výčet komponent počítače. To všechno jsou svýrn zpŮsobem

seznamy, jejichž využítí na webových stránkách je nasnadě. Jak už jsem naznačil, už jen ta-

kový seznam hardwarových komponent počítače, výčet vlastností programu apod.
Pokud byste chtěli tvořit t;,,bo seznamy pomocí vám zatím známých HTML značek, které

znáteztřetíkapitol;1 se zlou byste se potázali. §.to značky neznají nicjako odsazenÍ, vnoře-
ní podseznamů, číslování aj. Pro týo účely jsou tedy v HTML vyhrazeny speciální značky,
jejichž použití je opravdu velmi jednodr,rché, a vývoření následujícího seznamu nebude žád-

ný problém:

Počítač pro domácí využití:
r hardwarové komponenty:

l procesor lniel Celeron 333 Mhz
r pevný disk 2.1 GB
r paměť 32 MB SDRAM
r mechanika CD-ROM

l monitor '1 5"

l klávesnice, myš

. softwarové vybavení:

1. Windows 98

2. Office 2000
3. antivirový program AVG

5.1 Nctříděný seznam
Netříděný seznam je jakýkoliv výčet, jehož položky nejsou závislé na pořadí, v němŽ jsou

uvedeny. Je tedyjedno, uvedu-]i položku Apřed položkou B a naopak. Tento seznam:

Musím koupit:

e brambory
r cibuli

r česnek
r gulášovou polévku v sáčku

má stejný významjako seznam

Musím koupit:

r gulášovou polévku v sáčku
o cibuli

l brambory
r česnek

:Sl
3nl

I



kup a plná taška jídla (obrazně řečeno),

Pro nečíslovaný, tedy netříděný seznam

<UL>

Tato značkapouze uvozuje seznam a říká prohlížeči:pozot,tady bude začínat netříděný se_

znam. Ukončen j e s amozřej mě adekv átním < / tJL>,

Jednotlivé položky jsou pak označeny značkou

<LI>

přičemž znaěka<LI> nemá svůj ukončovací protějšek, Všechno ,.až ďo následující značky

<LI> nebo ukončení seznamu </uL>,;" pouuZouario za jeďen řáďek seznamu, Takže před-

chozí příktad s nákupním lístkem by vypadal takto:

Musím koupit
<UL>

<LI>gutášovou polévku v sáěku
<LI>cibuli
<LT>brarnbory
(LI)ěesnek

</vL>
Další text je automaticky o řádek níže,

má HTML k dispozici značku

Je nutné podotknout, a je to dokonce patrlé z předchozíh o obtárkll., že jakmite narazí prohlí_

žečnaznačku{ul), automaticky odskočí na další řádek a navíc jeden řádek vynechá, po-

dobně to funguje 
" 

prrp"áo, z" nárarína ukončova cíznačklseznamu </vL>, i tehdy odsko-

čí o jeden řádek. to 3e'ffioaou pro lepší přehlednost výsledn ého zobrazení HTML, ovšem

někáy to může být ná překážku,-ale nějak se s tím už musíte srovnat.

Je totižúplně jedno, zda nakoupíte nejdříve polévku, pak brambory, nakonec česnek či cibu_

li, nebo provedete nákup v úplně jiném pořadí. Vždy'bude jediným výsledkem ÚsPěŠný ná-

híusím kouptt

r gulášovou polévku v sáčku
r cibuli
l brambory
l česnek

Další text je automatirky o řádek níže,



Víceúrovňové seznomy

Seznam nemusí být pouze jednoúrovňový jako nákupní lístek v minulé části, kdy obsahuje
pouze jednu úroveň, a sice položky určené k nákupu. Stejně jako v praxi, tak i v HTML je

možnévytvořit tzv. víceúrovňové seznamy, kdy jednotlivé položky mají další podpoložky a tY
pak další podpoložky atd. S těmito seznamy se setkáváte i v běžném životě:

Lidské tělo tvoří:
. hlava

l ústa
r zuby

r jazyk

o dásně
l l'l0S

r Oči

. tělo
, hrudník
. břicho

l záda
o končetiny

l lUC€

l nohý

V tomto seznamu bylo použito zanoíení až do tíetíúrovně, a stejně jako v reálném životě ne-
jsme počtem těc|to úrovní omezeni, neomezuje nás ani HTML. Jak je vidět, jsou jednotlivé
úrovně pro přehlednost odsazeny tak, aby netvořily jednolitý seznam, v němž by nikdo ne-
pozna|, co patří k čemu apod. Stejně odsazuje tyto úrovně i HTML:

Lidské tělo tvoří:
<ULXLI>hlava

<UL><LI>ústa
<ULXLI)zuby

<Ll>jazyk
<LT>dásně

</vL>
<LI>nós
<LI>oěi

</vt>
<LI>tě1o
<ULXLI>}trudník

<LI>břicho
<LI>záda

</vt>



ě <Ll>končetiny
' <UL><LI>ruce

(LI>nohy
</vL>

</íJL>

Na první pohled je patrné, žeproh\ížeč jednotlivé úrovně odsazuje o kousek doprava a na-
víc jim přiřazuje jiné odrážky - nejdříve puntík, pak prázdné kolečko, následuje čtvereček.
Pro další úrovně již mláštní znaky nejsou, ty jsou zobrazovány stále pomocí čtverečkŮ.

LidskÉ tĚlo tvoři:

. lilaua
o ústa

r zuby
. jazyk
r dásně

o nós
- _ Y:U OUl

. tě1o

o hr-rrdru]c

o břicho
_ -ll_U idu4

. lr+nčetiny

ů ruce
o nohy

5.2 Tříděný íeznam
Jiný případ nastává, pokud u položek seznamu záležínajejich pořadí,nelze je tedy libovol-
ně zaměňovat. Názorným příkladem může bfi třeba pracovní postup, konkrétně kuchařka:

Jak upéci bábovku:
1. Rozšlehejte tři vejce společně se třemi lžícemi mouky a cukru

2. Přidejte mléko a prášek do pečiva

3. Vymastěte nádobu tukem a těsto do níopatrně nalijte

4,ZapnéIe troubu a nechejte ji vyhřát na 200 stupňŮ

5. Pečte půl hodiny

6. Podávejte bábovku hostům

Z příkladu je jasné, že nemižete podávat bábovku hostům, pokud jste ji neupekli, nebo pé-
ci bábovku, když nemáte těsto. Je třeba přesně dodržet pořadí kroků v seznamu.

Takovýto seznam můžete vytvořit i v HTML, a sice poměrně jednoduše. Stačí když zamě-
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níte značku <uL> (netříděný seznam) za zrnčku

<oL>

jak to ukazuje upravený netříděný seznam (nákupní tístek) z píedchozí kapitol;l:

Musím koupit
<oL>

(LI}9ulášovou
{LI>cibuli
(LT)brambory
{LI)ěesnek

</oL>
Další text je o

polévku v sáčku

automaticky o řádek níže,

híusim houpit

1, gulášovou polévku v sářku
Z cibu]r

3 brarnlrory
4 česrrell

Dalíí tert.le ct aut+rnaticky o řádek niže.

Jednotlivé položky seznamu jsou označeny čísly tak jako v našem případě kuchařky. Díky to-
mu je výčet přehledný a srozumitelný.

PozNÁnrnq.: I u 1lř,ípadě tří,d,ěného se?nclmu proltlí,žeč odděluje potožky sea,tamu jak shara,
tak zespodu, pró,zdným Ťó,clkem a oy]ět s tí,m nic nenad,ěLd,te.

V případě naší kuchařky by to pak vypadalo takto:

Jak upéci bábovku:
<oL>

<LT)Rozšlehejte tři vejce spoleěně se třemi ].žícemi mouky
a cukru

1:,1-

ia:

<LI>Přidejte mléko a
(Lr)Vlrmastěte nádobu
<LI)Zapněte troubu a
<Lr)Pečte půl hodiny
<LT)Podávejte bábovku

</oL>

prášek do pečiva
tukem a těsto do ní opatrně nalijte
nectrejte ji vyhřát na 200 stupňů

hostům



Ne vždy však chcete zobrazitjednotlivé položky seznamu očíslované pomocí číslic,_zejména,

pokud poažíváte zanolené poá.urnu-y (viz přódcho zí část). Tehdy se hodí i označování po-

,,'o.í pi.-"n (A, B, C, .,.) neno po-o.i rímských číslic. pro tento případ má HTML vyhra-

zen párametr TypE, jehož syntaxe je následující:

TYPE=n

kde n je parametr určují typ číslovaných odrážek:

TYPE=a
TYPE=A
TYPE=i
TYPE=I
TYPE=1

odrážky budou ve tvaru a, b, c, ...

A, B, C,..,
i, ii, iii, iv v, ... (maté římské číslice)
I, II, III, iV V .., (velké římské číslice)
klasické číslování 7, 2, 3, ...

posledním typem seznamu je tzv. definiční výčet, který se _používá 
zejména při vysvětlování

jednotlivých pojmů. pro vaši lepší představivost uvedu příklad:

Pojem 1

definice nebo vysvětlení pojmu 1

Pojem 2

definice nebo vysvětlenípojmu 2

Poiem 3

definice nebo vysvětlení pojmu 3

Jistě uznáte, že s předch ozími značkami <oL> a <uL> bychom těžko dosáhli efektivního vý_

sledku, protože tyto značky automaticky předsazují před jednotiiv_é prvky seznamu oďrážky,

ať uz čisiice, ponlit y nebo"písmena. pró iento případ můžete qružít užitečné značky

<DL>

jejňpoužitíje prakticky stejné jako u tříděného a netříděného seznamu, jen se liší značka-

*i p"o definóviní polmu a jóiro vysvctlení. Náš předchozí příklad by tedy v HTML vypadal

následovně:

<DL>

5.3 §eznam definicí

<DT)Pojem 1
(DD>definice

<DT)Pojem 2
(DD>definice

<DT>Pojem 3

nebo vysvětlení pojmu

nebo vysvětlení pojmu



éna,
i po-
hla-

(DD}deflnice nebo vysvětlení pojmu 3

Fojen 1

defirrrce nebo r,ysvÉtlení pojriru 1

Pojern 2
" defurice nrb+ r,ysvEtleni pojrnu 2

Pojem 3

defiruce nebo tysvĚtleni pojmu 3

Je samozřejmě možné u všech typů seznamu pro zlepšení přehlednosti nebo zdŮraznění po-

užívat veškeré formátovací textóvé značky jako <FoNŤ>, (B), (I} a <U>. Předchozí Příkiad

může vypadat i takto:

<DL>
<DTxB>Pojem 1</B>

<DDxl>definice nebo
<DTXB>Pojem 2</B>

<DDXl>definice nebo
<DTXB>Pojem 3</B>

<DD><I>definice nebo
</DL>

Pnjenr 1

definice xe}n vywdíťeirípnjirru J
Pojem X

d+$xice lleůo vy*ďílenípajmu Z
Fojem 3

de;Éilice iee&a vp,sudl le ní paj mu 3

|Yan1

D§-
trky,

rčka-
ndaI

vysvětlení pojmu L</í>

vysvětJ-ení pojrnu 2</I>

vysvětlení pojmu 3</í>


