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Tvorba WWW stránek
(Základy tvorby WWW stránek)

Inovace bakalářského studijního 
oboru Aplikovaná chemie



• Definice podstaty informace zveřejňované na stránkách (Co?)

• Definice typického návštěvníka stránek (Kdo?)

• Definujte sdělení návštěvníkovi

• Utřídění prezentovaných informací do logických skupin

• Definice hlavních zásad konečné prezentace

• Vlastní proces tvorby stránek

– technické možnosti Internetu

– přehlednost zdrojových kódů

– zobrazování různými prohlížeči

• Zabezpečení průběžné aktualizace obsahu stránek

Inovace bakalářského studijního 
oboru Aplikovaná chemie

Zásady tvorby www stránek



• Stránky nabízející přímé služby či prodej, tzv. e-komerce

• Stránky prezentující produkty či služby (firemní stránky)

• Informativní nekomerční stránky

• Ostatní stránky

Zohlednění cílové skupiny



• Zohlednění typického rozlišení monitoru

• Hypertextové odkazy na www stránkách

– Plynulost textu

– Úspornost použití 

odkazů

– Nápověda

Velikost WWW stránek a hypertextové odkazy



• Obsah první stránky

• Hierarchie témat – pyramidový systém

• Systém umístění odkazů

• Množství textu a jeho čitelnost

• Navigace po stránkách, tlačítko

• Mapa stránek, vyhledávání klíčových slov

• Unifikace označování systému souborů

Přehlednost a vhodné uspořádání WWW stránek



• Odkazy jako ikony nebo text

• Minimalizace velikosti obrázků – použití vhodných formátů

• Využití parametrů pro vymezení prostoru: HEIGHT × WIDTH

• Alternativní popisky: ALT

• Obrázky na jiných serverech, fotoalba, ikony atd.

• Obrázky na pozadí

Obrázky na WWW stránkách



• HW a SW ochrana ‒ identifikace, šifrování (hesla), firewall.

• Vyhledávací roboti.

• Správa WWW stránek:

– kontrola funkčnosti ‒ různé webové prohlížeče,

– kontrola platnosti odkazů,

– aktualizace obsahu,

– datování aktualizace,

– odezva návštěvníků stránek → mail, formuláře atd.,

– pravidelná záloha WWW stránek.

Bezpečnost WWW stránek



• Bernská úmluva (1886)

• copyright vs. TM  ochranná známka

• Šíření autorsky chráněných materiálů

• citovat, Citovat, CITOVAT!

• Co je vlastně chráněno? Autorský zákon 121/2000 sb.

Autorská práva na Internetu

Světová organizace duševního vlastnictví (WIPO) v Ženevě

Státy, které přijaly Bernskou úmluvu



• VERZÁLKY, minusky, 

• Patkové písmo (Serif)

• Bezpatkové písmo (Sans-Serif)

• Šířka písma

– proporcionální

– neproporcionální

Základy typografie – typy a kódování písma

Kódování národních znaků

• ISO 8859-2

• Windows CP-1250

• Unicode UTF-8 (32 bitů)



• CMYK a RGB kódování
– jméno: red

– hexadecimální kód: #RRGGBB; #FF0000

– procentový zápis: rgb(100%,0%,0%)

• Obrázky a jejich použití

– Bitmapové (rastrové, bodové)

• TIFF →  barevné rozlišení: 1–24 bit; komprese: bez komprese; RLE, LZW,JPEG atd.

• JPEG → barevné rozlišení: 24 bit; komprese: vlnková; použití: nejlepší na fotky (nefunguje 
průsvitnost)

• PNG →  barevné rozlišení: 24 bit barva a 8 bit průsvitnost; komprese: bez komprese; použití: 
grafika obsahující text (ikony, loga apod.)

• GIF → barevné rozlišení: 8 bit (256 barev); komprese:  bezeztrátová komprese LZW84; 
použití: jednoduché animace (GIF 89a), čárová grafika – loga 

– Vektorové (objektově orientované)

• SVG → popis vektorové grafiky pomocí XML (otevřený vektorový formát)

• PDF →  založen na PostScriptu; 

použití: vkládání textových souboru

Barvy a obrázky na WWW stránkách

Rozdíl mezi .JPG a .PNG
Ukázka ztrátové komprese u obrázku ve formátu .JPG



• WYSIWYG editory

– MS FrontPage 2003

– KompoZer 0.8b3 (nástupce NVU)

– BlueVoda Website Builder 12.0

• Ostatní editory

– MAX's HTML Beauty++ 2004

– Notepad++ 6.3.3

– PSPad editor 4.5.7

Editory vhodné k tvorbě www stránek


