
Takto vypadá HTML Lód na předchozí stránce v prohlížeči

i tato kniha _ jedná se o základní prvky HTML _ přičemž jsou zde uvedeny i některé části

specifikace HŤtut 4.0. Ttrto .p..ifit uói ize v kompletní podobě dokumentovaného výpisu

nalézt na internetové adrese

http:i/www.w3c.org

Abyste si mohli stránky vl,tv oíené v jazyce HTML prohlížet, potřebujete j iž zmínéný program,

obócně nazyvaný prohlí,žeč. Ten interpretuje zdrojovou podobu HTML do grafické podoby,

která je oitótnavsem uživatelům Internetu (což se o zdrojovém textu říci nedá). F'ormát HTML
je maximálně úsporný, a sice z důvodu zatím nedostateěné propustnosti internetoých linek.
pokud yezma tutéž stránku se stejným nebo podobn;fi,n formátováním, bude tato stránka

v HTML řádově desetinásobně úspornější nežiatáň v1,|vořená programem Microsoft Word.

Táto úsporná ďata jsou také dekódována do grafické podoby podstatně rychleji než z již

zmíněného dokumentu Wordu. Nevýhodou HTML jsou zatím omezené formátovací moŽnosti -
na Internetu je totiž vše orientováňo na rychlost. Na rozdíI od textového editoru je ProhlÍŽeČ

skutečně použe prohtížeč _ siouží tedy jen k prohlížení dat, ne k jejich q,,tváření.

Na poii p"oirtiZ"Oů jsou v současnosti dva vedoucí programy - Microsoft Internet

Explor'er aŇestcape Nauigator (součást balíku },{etscape Communicator), Pokud klepnete

myií na jakýkoliv soubor HhM nebo HTML, spustí se automaticky jeden z těchtoprohlížečů

<"Óm j"r.ýĚo1v jiný, který máte nainstalovaný) a danou stránku zobrazí. Ovládání těchto

programů je však již zá|ežitostí knih jiných.

2.2 Zdroioyý text HTML
kažďý programovací jazyk má svůj zdrojový text, vy,tvořený programátorem. stejně_tak

HTML'má-svůj zdrojóvý text, ktery popisuje grafickou podobu stránky v prohlížeči. Jako

každý jazyki HTML mďsvoji přesnou syntaxi, kterou je nutno dodrŽovat, zátoveň je ovŠem

vencó priŽpůsobivý. 1 když se dopustíte ne zcela zásadních chyb, dokáže prohlížeč zobraziL

praktióky celou siránku tak, jak vlpadat má. Více než tíí čtvrtiny stránek na Intern^etu

Áemá rcólasprávnou syntaxi, á preŠťo jsou zobrazeny správně. Tato flexibilita prohlížečŮ je

dána rychlým vývojernHTML, prohlížečtedy přímo předpokládá, Že se setká s nesPrávnou



,.,1io je vynechání značky, špaťné forrnáturvání, chybějící uvozovky u }rcdnol para-
_ ci, Or,šem pokrrd narazí na zásadní clrybu, nedokáže si poraclit ani s ní, a pak je

. -,,llt,a,zena špatrrě, j,{aštěstí se zdrojoql text HTML ve]ice dcbě iadí, prc'r"cže jediný
,_ e zcbi,azení, kdežto u opravclor,ého jazylr;ajde o složité ope]]ace, vypočt;l, které lze
,, llři ciůkladném proziioumání ceiéhc pťopramu,. U HTML stačí jediný pohled a víte,
,loiádku. Také naučit se ř{TMl, je podstatně snadnější, než jakýkoliv plr"ogramovaeí- 

l,, ,Lislalě vám na zv]áďnutí základťl postačí jediný den důkladrrého sturiia a viastního
,.=llo zkoušení a expeťinientovánÍ.

]:ba zdrojovéh§ Ťextu
-,' ,e:;t, ř{T}ITT, je vždy pouze ASCItr textor,ý formát, který má příponu HTM nebo

- -i- ir,tnto textovéiri forniátu je také inlelpretován prohlížečem - ASCTI podoba je
:,tlí a není ciále kompilována do žáclrrého binárního scruboru jako trXtr nebo COM,
:ilsirdní rozclíl od kiasiekých přogramovacích ja.zyků, kd3l se progřain musí před

,., ;1iompilovat, Všechny ostatní soi-rčásti stránky ja}<o obi,ázkli zvuk;,l, lidecklipy
,,élioiiv jiné irirrární souboi";,l, nejsou unrístěny ve zdrojor,énr kódu I{TML, aie
,cll souborech, na něž se ze zdrojového textu odkazujete. Takovýto oďkaz, konkrét-
,,á;-lek, byl uveden i y příkladě l, první kapitole:

_ :] SRC="loge .gíť" AI"TGN="1eťt"}

obi,ázek se ;'nrénetn logo.gif, kťerý je umísťěn ve stejnérrr adresáři jako kód }TT},{t.
_,l,,zo,r,ání stránk.y v prohlížeči je tento obrázek načten do paměti počítače a zobtazen

_ _. ]U\-Ce,

l,,_, ted. vyplývá jedna. il,ůiežitá skuťečnosť. Zdrojový text HTML 1ze qtvářet v ja-
, ,, ASCII textovém editoru, což je talror,ý program, klerý výsledný text ukládá pouze
-. _, i 1li,íslušných ASCII znaků. Mezi takové progTamy patí,í napřtk]ad Poznámkový blok,

:,,: z základní výbavě k sy5f§rnfi* Wilrdows. Lze použít také trtrIordpad nebo trVord,
' ., ii,eba ďáL pozor, aby b3,1 kóci uložen j ako text. Uložený soubor tedy nesmí obsahovat

, l,t-tlálovací znaky, kterýnri například dokumenty Wordu DOC opinl,ají v hojiré míi,e.
:rlší je ..,šak pcu_žít specializovaných HT&'IL editorů, které ediiují zdrojor,ý text
,: jalio textor,é editrrry, ovšem práci s i{TML kódem.ielice zjednodušují nejl,ůznější-
._ic]ia.mi. trxistr"ije'laké typ HThtt editor,ů nazývaných z angiického ,,What You See Is
! rl Get" (Co viclíš. to dostaneš) l,{,rySr1,1,ryG, kde místo zilrojor,é textu eciiťujete přímo

, ..,é zobrazení v prohlížeči. Mezi také patří napí,, Mžcrcsrlft FrcniPage, jehož ťunkčně
- 'lá verze Fi,otttPage Erpress je součástí Internet Exploreru 4 a r.yšších velzí.
,._i:,silosti jsou také dostupi,é kcrnbinované eďitorli které urnožňují efekťir,ně 1,yužívat
,:_,-,žt-tostí editace. &Iezi ně patŤí Al,Laire Hom,eSite 14, kťetý bez jakéhoko]i.r záchr,ěvu
lllí tnohu prohlásit za nejlepší edítor v cibou kategoriích vůbec (lze si jej stáhnout
-:,,, htlp://wm,lilallaire.com). Pokud se 0 těchto pi,ogramech chcete dozvěciět více, př,e-

. ., iit'ihu Y,l1taúřím,e weboué si,r(117|i, (Computer Press, 1999).
'..,,;:i,é přílrazy v HTML nazývarré značk;l (dříve se používalo názvu tag), jsou uzavi,en1,
- :.llií-ch zár,ol"kách <> r,četně uš".il srrých parametrů, které značku oviivňují. Všechno
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FrontPage Express - ptávě je editována titulní stránka serveru Altavista.com

ostatní, co se mimo tyto značky nachází,je text, který prohlížeč zobrazí.
HTML povžívá pá,roué a nepťLroaé značku, kdy párové mají vliv na určitou část doku-

mentu, např. na text (kurzíva, tučnost, zarovnání apod.) -jeho první část se nachází před
danými prvky a druhá zanimi, eož přesně v;,rnezuje část, na nižmá mít tato párováznačka
vliv. Nepárová značka naopak má vliv sama na sebe, definuje v HTML nějaký prvek, napří-
klad obrázek, nebo má vztahk celému dokumentu.

Pár,ová značka tedy obecně vypadá takto

(znaěka)
HT!!L kód, na nějž má mít tag vliv

{/znaěka)

kdežto nepárová takto

{znaěka)

Pokud tybo znalosti adaptujete na přftlad na počátku kapitoly, pak <FoNTx/Font> je pří-
klad párové a <IMG> a <BR> nepárové značky. Zjednodušeně lze tedy íící, že celý zdrojový
text HTML se skládá zpárových a nepárovýchznaček a textu, který je umístěn mimo ty|o
značky, tedy mimo špičaié závorky.

Z píedchozích odstavců je vidět, že HTML má dány přesnd principy stavby zobrazované
stránky a že je podstatně jednodušší než programovací jazyky, neboť v něm jde pouze

ifti,:""",,
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, :aSita 4.0 v režimti editování zdrojového iextLr

'],,]i]l"azovánÍ, iiikoliv l.ýpočty -*kokx, pod"línk3; í'u.nkce, podprogramy aj. Lze jej ni.ir:o-,,irat
,.,\ioYéiliu souk}ol"l-i H,TFI který ťaké por,ižívá k íbi:mátování obsalru doknmentu jerlnoduchó
iia]r]: 1 kti;,,ž jde o fornát innohem komp}exr:ější a nabízejí lepší r,ýsťup.
,ieclr:crtiiv;ích značek tná lllt§4l veiice nlroho a není účelern télo knihy \.ánr je všeclrn__v
l,zili a PoPSal. Sťále i,oLiž l znikají no\Ié, klei,é nabízejí bohatší zol]]]azc\rací scirr:i:nosti -
T-\iL se sťále vrvíjí a to, co je dnes složité, bucle se ze l"ak provádět jeclncri značkou.

Ě ormótovúrr í zd ro.§ovéh* textu
,T]lL je také velice ťoierantní k ch;,bám au.tol,a str,ánek. Pokr_rtl 1ia stránce uclěláte
,,bu ve znaě{:e, s3,,-ntari ]lebo !- čel:rkoljv jinélr,, p-lo}riížeri to bucie ignor,urva,t" j]řehlíží
:iŽ -"Šechno, co nezná, a zobtazí po,Jze t0, co u"mí. Z nespr,ávnó in'Leťp|etace tak poznáte,

. ie liěkiie chyba, a oplavíte ji" },Ia r:ozdíl od ]lroglamovacího jazyka, k,ly pokud uatazí
- lei'llr'€t nebo kompiiálor na neznánrý příkaz nebc funkcl (vzrrikiou pi,elrlepern nebo
, ,lltnou syntaxÍ), 5169 1,yžador,,at opravu ještě dříve, než proglanr spnstí, HTML zcbl,azí
- r,árlku.ižcly.

.\bYsle se při 1aclění vyznaii ve zdrojovém tert;r, dcporučuji dorir,žova| záklaciní fbrmá_' ','ání zdrojového texťu. aby byio na první pohLed zřejmé, na jakou čási kóclu bi;rlorl" nrír,
,.r'airiČené znaČky vlir,,. }iecloclržování této zásacl.v může mít za násleciek nečitelnosi neien
,',l da]ší osc}ry, kťeré se bud..lu chtíl v kódu vyzriat, ale po čase i pro samcťného ťvůr"ce.

',.'l'ilusíte používat žárlných speciálníc]r siylů, jiných písem apod., stačí porrhé odsazování
, .:liu cd oi<raje a l,ynechání řádku riezi jedrio1,1ivýmí částmi HT}vf L lróciu" Ceiý zdraj,-lvý ťext



pak vypadá třeba takto:

<HT![L>

<ltEAD>
<TITLE>

Jméno stránky
</TITLE>

</IiEAD>

<BoDY>
<H1>

Nadpis stránky
</IJL>
<P>

Totojestránkademonstrujícíformátovánízdrojovéhotextu.
</p>
(IMG SRC="obrazek. jpg")

</BoDY>

</HTML>

Tento zdrojový textje podstatně čitelnější než úplně stejný, ale bezjakéhokoliv formátovánÍ:

<HTMLXHEADXT I TLE)Jméno s tránky< / T I TLEX / HEAD>

<BoDYxHl>Nadpis stránky</HlxP>Ťoto je stránka demonstrující
formátování zdrojového iextu. </p><ttlc SRC="obrazek. 3pg")1/BoDy>
</BTML>

Takovýbo text je velice nepřehledný, zvláště pokud má několik stran. Jakékoliv vYhledávání

chyb nebo jiné zásahy při ladění jsou pak prakticky nemožné,

2.3 Základní značky pro tvorbu stránky
protože kniha pojed nává pouze o základech HTML, nebudu brát v potaz existenci žáďných

dalších modulů (ActiveX) a prvků programovacího jazyka (Javaskripty, Visua] Basic skrip-

ty), které lze dnes do zdrojového tOau imptementovat a vy,tvářet tak Živé stránkY reagující

na impulsy uživatele.
erávc árty existenci těchto prvků je potřeba rozlišit, která část zdrojového kódu je

HTML, která právě zmínénéJavaskripty apod. HTML část tedy začíná párovou značkou

<ItTtt{L>

a pokud zdrojový text neobsahuje nic jiného kromě HTML, tak je ukončen značkou



<,'!iťi"tt>

irisli :.rzavřené iou.io pá,i,o,,lou značkcu s€ ted..!, na*hází, ceiý zci1,ojoli.v !,ext T{']]1l'[],

rli,clrlížeč jej také tak irrterpretr"ije. í]okucl se zde oil,jeví např. příi<az Javaskriprrr, je
. lhiížečern ignorcvy'iir. Zrlrojový tert, je ť}ále rozdělen na hiavu a iěio. ř{iava deiinr"ije zá-
_:liiní pai,ameir;i jako jméno stránk;i velzi llli'&ítr- ,výchazí adresáŤ, k něnrrrž se udá:iají re-
.li-ní cesťy k externím soui]o]:ům, a nlroho C,alší*h. vělšinou nedriležitýcir značek a para-
] i 1,11"

Fjiava zclr+jcvóh* tertil je u,r,,ozena příznačnou pár"ovulrt zna_čkou

"{ÉA§>

., il,končetrá adekváiní zrr;.čkou

;itr"B§>

-.illno, co se nacilází irvrliťř znaóklt <H§A§>, nenrá většinorr žádný vliv na výsledrrou
],,ilu eo'l]rrrzení FITML kddu v prohlížeči, přináší -oĚak zásadrrí a clíiležite ilríol,trlace
,,iížeči. Masiní zobrazn:vaná da"ta jsou uiníslěna ež v tě]e dokumentu, deťino-,,a"nérn

_ ,,,-tlu z;iačkou

;a:Y>

- :,,rlozřejrně ukoiičeném značko u

ĚcDY>

., základní syntaxe zclrajor,ého }ióclu pak v;,padá tairt-o:

::al-il> yločútek zclro.icuéh,a textu ííT},f l,
: nAD > p a č áteř; rleftl,ti ce ll,Ltt l u tlak u,,ln,eyl,i,u

;EAD> kol,,,ec tlďltice hla,ui1 daktulzenť,tt

: , *] I} }.\oetll(,h' 0l',}) lltC(, iťl(l a-)h'!l lIlť}]llL

3CDY> kanet, de.fiwíce těLc" dakl,tru,e,n,tlt
§ T§ti> kr.l,i,l,e c z clra"j o,u éha,t e:ttzt íí r' ]/í L



samozřejmě tento zdrojový text nebrrde mítžádné graťrcké_vyjádření, protože jak hlava, tak

tělo dokumentu jsou ;il;il.'i;ř;;Jď..čl{ňih;;i:".,*,:r::chnyz,íkladní 
znaČkY,

r1|o.f,frTiffi;"r'j!##6']'o*.á".6 dobře vlpadající a funkční stránky,

Hlovo dokumentu

v této kapitole začnu rovnou hlavou zdrojového textu HTML , v nížjsou důležité dvé zá_

kladní značky.Jedna definuje samotnéjmé"".i"a"r,v, r,tere bude zobrazeno v záhlaví okna

orohlížeče, druhá ""-;;-;h;;.ar, 
t. řt"""*o ," u"aou definovat veškeré relativní cesty

i< externím souborům. ! ? ]___^__x _i^.íl^^ nl_rcqh i lcké , "
vždy když prohhzlč načte jakoukoliv stránku, zobrazí w.omé jejího obsahu také její

jméno v záh'aví.réh;;k;;. róto ,meno bň;ňýt ur.tilla a húvně stručné _ jedno až

dvouslovné. Je dennouj"o uvnitř sekce HEAD párovou značkou

<TlTLE>

a rozhodně by v žádném zdrojovém textu nemělo chybět,_vynechání titulky je podle mého

názoruchybou, které by se neměl žádný.Ňrce stránek dopustit. Pokud značka <TITLE>

chybí, zobra zí proh|ížeěÁi*to ;*é.,u .esto k áuna*o HTML Souboru, což vypadá značné

neprofesionálně:

Na obrázku je zobtaze:ntakovýto titule}< v případě, je;]] ,,ť"_l;]oŽen na lokálním disku,

pokud se jedná o aomrn"nt nácházejícíse na Internetu, je v záhlavíuvedeno dané uRL,

např. : htti://www.pokus,czlpokus,html,

PozNÁlrxa: Ti,tutek stró,nkg nemú uůbec nic společného se jménem souborrr, u němž je zclro_

joú tu*t uložen, atudlí,ž ntůže bgt naprosto odlišn,lj,

Správná syntaxe titulky stránky tedy je

<HEAD>
<TITLE>

Jméno dokumentu
</TíTLE>

</HEAD>

v prohlížeči taková stránka vypadá podstatně lépe než v případě chybějící značky <TIT!E>:



. . 'ltlélla stránky určeného značkou <ŤTŤLE> je důležitá takó zejrnéna značka

. ::\

.;l'inujezákiadníadresář,jenžse-r,ev"ltlhukre}ativnícestěberejakokoŤ.criovli.Toho
,,lJ zejmérru t.r.,áu. ;="i, ii-j*r_otii.é"áoku,nentj, a.::Y|_:],, uttrí"těn,v \, ť]_llne

.]cn.Iadr.esářcr.ém.systélnrr.kdyplk'stačípi,il;Íe^sLrnunajinlpocítaetlrapi.,zloxál-
, rítače na interneto§ ;;;;; rácnit :"",.uit",a"filrov ancu v této značce,

.,,\1]:

:i.s3 HREF=,http : / lffi.web, e z,/pokr:s/Índex "hLm}"}

i se pak nacltázíobrázek iogo.gif na Seťveru ltttp:lltuz,ltt,l,ueb,czlpoku,slg|}T6l7ky, 
r"a\t

,, l ,i,j. určení cesty k t.*"t- 
"rr"a"*Ju 

napsat Pouze relativní cestu:

: :azkyllogo. gif

t specifikace celé cestv

,. -- --? i //www " i*eb, c r /pokus y' obrazky l }ogo, gi f

. . liud není kořenový adresář definován značkou <BASE >, p_ak je jako základní adresář,

, ,:nuž se vztahují "ffi;;;;;;i*i 
*.txi*i,ánri*i.* cesty,k sou}rot,ům, brán adťeslry,

: :ž s nachári urutuoi,.,iJoiu*.n,. ktel.ý je právé zoblazován prohlížečetn,

> hia,ič}iou 
"a"ojouál,,o 

;;ň;;Ň.i:"stE jJa-" znač,*a,ktera_není 
,oro zobr"azení st,ránk_,v

ec důležitá, ale vzhledem k totr_itr, ž. _" "';;ůí;;;;k;, 
I{EAD; nepatří fiirrkčr_rě ani

'i:;,iJ,*-;3-*x;*t*litr{lx',1ii*íJ;t?9"-1k",!y,_T;t:ll*''i?ťá;§T:,,
.,,.iitlk_l do prohlížeč"."N;ili;ď;" tutnouy ""oi, 

pu."nit rŇivé, rrékciv však pŤíjemrrě pod_

,,,,-uje atmosfe,u aa"oi'řJ;kl'*.,i"á#é"í;"-t,,,i,r,v, r"ryl,a chcáu,e tohoto hrrdebníhc

.,._iiit použít, vložte *;,il;Ňzárojol,ého;il a.;r.. HEAD; násiedující značku

<!GsoUND SRC=,,zvukovy souborrr 16gp=/n)tŽ{"}

_:li,.čka <BG§OIJND> má dva parametry:



sRc ďefrnuje zvukový soubor, který se bude na poladí přehravat,

Může jít o jakýkoliv zvukový .""n"i r.i..l;,Ňii"9*ý,systém přehrát. Vzhledem

k tomu, že jde o přehrávání .oouoru,,t i..ý;e nej{iiy9.n9třeba stáhnout z Internetu,

měl by b;it co nejmenší, zhrubl.k;];"2ó-až"30 kilobajtů. T\rto délku nemohou

dodržet žádné digitální zrruky, ,ětšir;; ue ior*at" WAv AU, VoC, MP3 apod,,

proto se používají zejména MIDI .o"úá"v, tt"ré vlnržívají digitálních vzorků nástro_

jů uložených ,i"*iii 
^ukové 

kartý ipápr, synietické nástroje vl,tvořené proce_

"*or"ro 
t<aity), tákže většinou dodržují uvedenou. délku,

LOoP určuj e počet opakov ání pí ehr áv ání.zvukové souboru,

Jeho parametrem je přirozené oi.i"jl_úi.irni zadání,je jedno přehrání (tedy

Loop=,,1,,). Můžete také nechat-ňr. .tar" dokola, tedy donekoneČna, TehdY

zadáte LOOP= " inf ini te ",

UpozonNĚNÍ:Značka<BGSoUND>seopraad'unachó"zí,usekcžHEAD,ne.jdeotiskouou
chybu!

PŘíxr,m: Přehró,aóní, zuuku na pozadí,

<HTML>
<HEAD>

<T ITLE>S tránka< / T I TT,E>

<BGSOUND SRC="stars,mid" LOOP="infinite"}
</HEAD>

Tělo dokumentu

JakjiŽbylořečeno,tělodokumentujeurěenopároy9uznačkou<BoDY>aobsahujevšech.
no, co chcete, aby p"oirtiz"t zobrazil.N" ""ráď"a 

hlavy dokumentu tedy obsahuje v}astní

data stránky. Značek,které je mozné v_toiJ a"r."*"t""použít, je několikanásobně více než

v hlavičce. Všechny Lyto znaéky a jejich pr."r,,.irv;sou pop.ány Podrobně v dalŠÍch kaPi-

tolách.


