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Úvodní slovo pro studenta:
Milí studenti. Mít svoje webové stránky je dnes stejně snadné a důležité jako mít svůj blog či účet
na Facebooku. Tento kurz by vám měl ukázat jaké možnosti máte. Cílem kurzu není naučit vás
www stránky profesionálně programovat. Ale spíš ukázat cesty, kudy je možné se vydat. Přeji vám
hodně štěstí na té vaší cestě.
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Základní pojmy
Doména 1. řádu - rozdělují se na "Generické" (.net, .gov, .com, .org, .info). které jsou z části
otevřené volné registraci. A na "Geografické", které jsou přiděleny jednotlivým zemím (.cz, .uk,
.sk). Jejich správou je pověřena organizace IANA (Internet Assigned Number Authority). Seznam
Domén 1. řádu najdete na http://www.lupa.cz/texty/seznam-tld-domen/
Doména 2. řádu - název si volí sám uživatel. Měla by být unikátní a vyznačovat obor (skoda.cz,
google.com). Za doménu 2. řádu se platí. Cena se pohybuje v řádu stokorun za rok. Název by měl
být krátký a výstižný (dlouhé si nikdo nepamatuje).
Doména 3. řádu - někdy se označuje jako subdoména. Zřizuje se k zaregistrované doméně 2. řádu
(mail.google.com, tv.seznam.cz). Obvykle jsou zdarma, ale existují i zpoplatněné.
HTTP - HyperText Transfer Protocol - používá se pro zobrazování dokumentů ve formátu HTML klasické webové stránky obsahující text, obrázky, videa atd.
HTTPS - nadstavba protokolu http, která umožňuje zabezpečenou komunikaci mezi webovým
prohlížečem a webovým serverem. Využití například při elektronickém bankovnictví, přihlašování
do různých služeb a aplikací.
FTP - File Transfer Protocol - používá se pro přenos souborů mezi počítači
FTP klient - program, který pomocí ftp protokolu přenáší soubory z počítače na počítač
IP - Internet Protocol - rozlišuje jednotlivá síťová zařízení (síťová karta, WiFi, síťová tiskárna,
router) Každé zařízení připojené do sítě má přidělenou IP adresu. Je složená ze 4 skupin po 3
číslech (0.0.0.0 až 255.255.255.255)
DNS - Domain Name System - převádí IP adresy domén na doménová jména (77.75.76.3 =
www.seznam.cz, 74.125.87.147 = www.google.com)
CSS - Cascading Style Sheets - kaskádové styly jsou jazyk pro popis způsobu zobrazení stránek
napsaných v jazycích HTML, XHTML a XML
PHP - Hypertext Preprocessor - skriptovací programovací jazyk, určený především pro
programování dynamických internetových stránek.
TAG - HTML jazyk sestává z tagů, které vymezují vzhled a smysl dokumentu.
uživatelské jméno - Login, Nick - přidělené serverem nebo zvolené uživatelem (admin, user,
frantisek.vomacka)
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přístupové heslo - Password - většinou zadává uživatel, který se registruje do služby, nebo
aplikace. Heslo by mělo mít minimálně 8 znaků a kombinaci malých a velkých písmen, čísel a
znaků jako +-*. Heslo by mělo být pravidelně měněno (jednou za 3 měsíce). A na každou službu by
mělo být jiné heslo.
Webhosting - pronájem prostoru pro webové stránky na cizím serveru. Tato služba bývá též
zpoplatněna. Cena je závislá na spuštěných službách (PHP, MySQL..) a na velikosti stránek.
Serverhosting - je služba pronájmu či umístění počítačového serveru v prostorách poskytovatele.
Rozdíl proti webhostingu je v tom, že si na vlastním serveru můžu spustit libovolné služby a celý
server nám sám pro sebe.Server lez zřídit u doma u sebe v pokoji. Ale v serverovně je stabilní
prostředí (klimatizace), zálohované napájení atd.
HTML editor - je softwarová aplikace pro vytváření webových stránek. Webové stránky lze napsat
v libovolném textovém editoru, ale HTML editor nabízí spoustu nástrojů a funkcí.
Redakční systém - je software zajišťující správu dokumentů a webového obsahu (textu,
obrázků...). Nejznámější je www.joomla.org

Obrázek 1.1-1 Doména

Obrázek 1.1-2 IP_adresa
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Než začnete tvořit webové
stránky
Grafický návrh a členění stránek
1. V návaznosti na obsah stránek je důležité navrhnout grafický layout stránek.
Zde je vždy důležitá komunikace majitele stránek s programátorem stránek. Kdo již někdy stránky
pro někoho dělal ví, že nejhorší co ho může potkat, je věta: "Chci stránky, ale nevím jak mají
vypadat. Něco mi navrhni".
Server iDnes uspořádal v roce 2007 anketu o nejhorší web.
http://technet.idnes.cz/sw_internet.asp?c=A070813_164718_sw_internet_NYV Docela zajímají je
web, který se umístil na 2. místě http://henryklahola.nazory.cz

Obrázek 2.1-1 Nejhorší web
Schválně, kdo si přečetl všechny informace na webové stránce, které zkopírované do Wordu mají
141 stránek. Pochybuji, že vůbec někdy někdo to četl.
Cílem vašich stránek je ale přesný opak. Musí zaujmout na první pohled, být nápadité, originální,
vypovídat něco o obsahu.
Mně vždycky pomohlo, když jsem si základní layout nakreslil na papír přímo s majitelem stránek.
Na místě jsme určili, co by na základní stránce mělo být.
Kde bude menu, kde image obrázek atd. Pochopitelně lze použít i grafický editor.
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V dalším kroku je potřeba určit, co majitel stránek na ně bude chtít umístit. Budou-li to jen
statické stránky určené pro jednorázovou aktivitu (např. Zveme Vás na gril party u nás na
zahradě), nebo zda-li budou dynamické (bude se hodně měnit obsah, budou přidávány články,
fotky, fotogalerie atd.)
V roce 2010 byly jako nejlepší webové stránky v oblasti vzdělávání zvoleny
http://wechoosethemoon.org/

Obrázek 2.1-2 Nejlepší web
Na základě těchto údajů se zvolí způsob tvorby WWW stránek. Využití šablon na internetu,
naprogramování svých stránek, redakční systém.
2. V dalším kroku si připravíme všechny grafické prvky. Možností máme několik. Na internetu je
poměrně velká zásobárna obrázků či fotek. Nebo si vlastní grafické prvky nakreslíme (pokud to
umíme). Rozhodně doporučuji to zkusit, stránky získají na autentičnosti.
Jedním z grafických prvků jsou ikony a buttony. Tedy tlačítka otevírající kategorii, nebo spouštěcí
nějakou akci (posun vpřed, vzad atd...).
Pro tvorbu tlačítek existují programy, které vám pomohou s jejich tvorbou, stačí si jen vybrat
barvy, dopsat text (např. Soubory, Kontakty, Videa...) a program vám tlačítka vyexportuje do
grafického formátu.
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Obrázek 2.1-3 Ikony
I zde ale platí, že je potřeba dopředu vědět, na to budou tlačítka odkazovat.

Obrázek 2.1-4 Tlačítka
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Úprava obsahu
Připravíme si materiál, kterým naplníme webové stránky tak, aby neomezoval provoz stránek.
3. Texty jsou dalším důležitým prvkem. Zde platí pravidlo v jednoduchosti je krása. Text vkládaný
do zpráv umístěných na webových stránkách příliš neformátujte.
Pro zvýraznění použijte maximálně tučný řez fontu. Případně změnu barvu. Nepoužívejte
nestandardní typy písem, speciální znaky, podtrhávání, odrážky atd.
Některé typy prohlížečů nemusí zobrazit kódování textu korektně. Nehledě na to, že se stránky
prohlížejí v mobilu, PDA, netboocích a byla by škoda, aby uživatel stránky zavřel jen proto, že je
nemůže přečíst.

Obrázek 2.2-1 Fonty

4. Obrázky. Největší chybou programátorů je, že na web dají fotky bez potřebné úpravy. Dnešní
digitální fotoaparáty zachytí okamžik v rozlišení 3648*2736 i víc.
Což jsou 4MB v jedné fotografii. Rozměry takové fotky jsou přibližně 100*70 cm. Má někdo takové
rozměry monitoru?
Na web stačí rozlišení 800*600. Načítání fotek je rychlejší. Zmenší se i kapacita fotek.
Nezapomeňte, že webhosting se platí podle místa vyhrazeného na serveru.
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Obrázek 2.2-2 Pixel

5. Videa stejně jako zvuky lez též vkládat na web. Zde ovšem pozor na použité kodeky při
kompresi. Někdy je výhodnější umístit videa na externí servery (youtube.com, stream.cz) a na
vaše webové stránky vložit jen odkaz.

Obrázek 2.2-3 Video
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Volba HTML editoru
6. HTML editory se dělí na dvě skupiny. Jedna skupina se označuje jako strukturní editory a ta
druhá jako Wysiwyg editory.
Strukturní (non-wysiwyg editory) je trošku složitější, vyžaduje znalost HTML jazyka. Vypadá jako
textový editor. Jako HTML editor se používá i obyčejný Poznámkový blok. Existují i aplikace, které
jsou přímo určené pro psaní HTML kódu. Patří sem například HomeSite, Notepad++,EasyPad,
PSPad.

Obrázek 2.3-1 HTML

HTML
Pro napsání stránek ve strukturním HTML editoru musí programátor znát jednotlivé tagy a jejich
parametry (např. změna barvy písma, pozadí atd...), CSS styly. Musí umět používat další
programovací jazyky jako JAVA skript, PHP, SQl, ASP.
Příklad tagů:
<b> je začátek tučného textu a </b> je konec tučného textu
<i>, </i> kurzíva
<p>, </p> vymezení odstavce
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WYSIWYG editory
(What you see is what you get", tedy "co vidíš, to dostaneš"), jsou pro začínající uživatele mnohem
příjemnější. Patří sem například Microsoft FrontPage, Dreamweaver, Adobe GoLive.

Obrázek 2.3-2 wysiwyg
Zde již není potřebná znalost tagů. Editor používá nástrojové lišty, které známe například z MS
Word.

Registrace domény
8. Co je doména již víme. Máme již vymyšlený název pro naše www stránky, tedy pro doménu 2.
řádu. Nyní si musíme ověřit, že je doména volná a pokud ano, tak si jí zaregistrovat.
Registrátorů domén je poměrně hodně. Stačí si vybrat dle nabízených doplňkových služeb
(webhosting, serverhosting...).
Jeden z největších Českých registrátorů je společnost ForPsi (www.forpsi.cz)

Obrázek 2.4-1 ForPsi
Zde si můžete zaregistrovat svojí doménu 2. řádu s libovolnou doménou 1. řádu. Obvykle volíme
mezi CZ nebo EU. Ale na výběr máte i NET, EDU, COM, ORG a další.

Strana | 11

Prvním krokem je ověření dostupnosti domény. Tedy, že vámi zvolená doména již není obsazená.
Pokud tomu tak není, můžete přistoupit k registraci. Vybrat si můžete na kolik let si doménu
zaregistrujete. Minimálně je to na jeden rok, maximálně na 10 let. Výjimkou je doména EU, kdy se
registruje pouze na jeden rok. Po vypršení expirace vás systém upozorní na nutnost prodloužení
registrace domény. Nemůže se tak stát, že by vám někdo vaší doménu "ukradl".
Po zaregistrování je nutný ještě souhlas s pravidly CZ.NIC což je
národní správce domén. Mezi pravidla patří například, že na
stránkách nebudete zobrazovat škodlivý obsah (porno, viry), že
nebudete pomlouvat jiné osoby, délka domény může být maximálně
63 znaků a další. Kompletní a aktuální znění najdete na www.nic.cz.
Doménu můžete mít zaregistrovanou a nemusíte na ní provozovat žádné WWW stránky.
Nyní si můžete zaplatit doplňkovou službu webhosting. Jedná se tedy o koupení si určitého místa
na serveru poskytovatele, kam nahrajete svoje WWW stránky. Tato služba je nutná, pokud
nemáte vlastní server (doma, ve škole). Cena této služby závidí na velikost zaplaceného místa a
pohybuje se od 23,- Kč za měsíc.
Mezi další registrátory domén
http://www.domena.cz a další.

patří

ještě

například

http://www.ceskyserver.cz,

Provozovat svoje WWW stránky lze i zadarmo. Obvykle už se ale nejedná o doménu 2., ale 3. řádu.
Je omezená celková velikost vašeho prostoru a na stránkách se objevuje reklama. www.sweb.cz,
www.webzdarma, www.webnode.cz

Obrázek 2.4-3 webzdarma
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Přenos

www

stránek

na

webserver
Přenos souborů z počítače na webserver se uskuteční pomocí FTP klienta. FTP klient je aplikace,
která umožňuje manipulaci se soubory, které tvoří obsah webu. Lze s ním provádět veškeré
možné operace se soubory na webu, tj. přenos souborů na server, vytváření adresářů na serveru,
mazání souborů a adresářů na serveru. FTP klient poskytuje naprostou kontrolu nad obsahem
webu.
Mezi nejpoužívanější klienty patří:





Total Commander - www.ghisler.com
Cute FTP - www.cuteftp.com
WS_FTP Server - http://www.ipswitchft.com/Business/Products/WsFtpServer
Flash FXP - http://www.flashfxp.com

Po spuštění FTP klienta je nutné zadat přihlašovací údaje k webserveru. Přihlašovací údaje jste
získali od provozovatele hostingového serveru, kde budou vaše WWW stránky

Obrázek 3.1-1 Login
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Popis:
- XXX.XXX.XXX.XXX - IP adresa hostingového serveru
- YYYY - port, nemusí být zadán, nebo být součástí loginu
- ZZZZZZZZZZZZZ - uživatelské jméno
- *************** - heslo. Doporučení: kombinace malých a velkým písmen a znaků, minimálně
8 znaků, heslo bezpečně uložte a pravidelně měňte.
Po přihlášení na webserver se zobrazí obsah vašeho prostoru v jednom okně. FTP klient se teď
chová jako kdyby jste kopírovali soubory z HDD na Flash disk. Jen s tím rozdílem, že vy kopírujete
soubory na vzdálený server. Doporučuje se vytvořit složky pro jednotlivá media na www stránkách
(soubory, fotky, galerie...). Názvy souborů a složek volte krátké, výstižné, bez diakritiky, u více
slovných názvů použijte místo mezery podtržítko nebo tečku (fotky, galerie, soubory, moje_videa).
Textové soubory používejte v univerzálním formátu RTF nebo TXT. Nebo použijte formát nezávislý
na HW a SW - PDF. Lze ovšem použít i běžně používané formáty - DOC, XLS a další. Vyplatí se
nabízet soubory ke stažení v různých formátech.
V kořenovém adresáři WWW stránek by měl být umístěný soubor s domovskou stránkou
(startovací, homepage). Jmenuje se index s příponou - htm, html, php. U ostatních stránek
(podstránek) lze zvolit libovolný název.

Obrázek 3.1-2 FTP klient
V levém okně je otevřená složka na hostingovém serveru pomocí FTp klienta (v tomto případě
Total Commander). V pravém okně je otevřená složka vytvořených WWW na počítači.Veškerý
přenos funguje jako kopírování ze složky do složky.
Po překopírování celé struktury a obsahu stránek již zbývá zadat do internetového prohlížeče URL
adresu vaší domény a podívat se na váš výtvor.
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Autorská práva
Pokud použijete materiály (texty, obrázky) z jiných zdrojů, než z vlastních je nutné uvést onen
zdroj.
Na stránkách citace zdrojů - www.citace.com, najdete jednoduchou pomůcku, jak zdroj uvést
správně.

Obrázek 4.1-1 Pravo
Autorská práva jsou věc velice ožehavá.
Proto si přečtěte pár rad na těchto stránkách:






CC = Creative Commons - http://www.creativecommons.cz/
http://is.muni.cz/elportal/a_zakon/index.pl
http://is.muni.cz/elportal/a_zakon/faq.pl
http://www.veskole.cz/%28Ojg0%29/a442_autorska-prava-a-interaktivni-tabule.html
http://ucebnice.fraus.cz/skoly-a-pravo/

Tento kurz vznikl za použití následujících zdrojů:






http://cs.wikipedia.org
www.jaknaweb.com
http://www.jakpsatweb.cz
www.forpsi.cz
www.nic.cz
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Tvorba WWW stránek zdarma
Pro úplné začátečníky existuje spousta projektů, jak si vytvořit www stránky úplně sami a úplně
zadarmo.
Jeden z nich najdete na stránkách www.webnode.cz

Obrázek 5.1-1 Webnode1
Po zaregistrování a přihlášení kliknete na tlačítko "vytvořit nový projekt". Zadáte doménové jméno
jakého řádu?
Správně, 3. řádu :o)
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V dalším kroku vyberete typ webových stránek

Obrázek 5.1-2 webnode2

V tom dalším si vyberete šablonu vašich WWW stránek

Obrázek 5.1-3 webnode3
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Zaškrtnutím vyberete stránky, které chcete ve vaší www prezentaci vytvořit

Obrázek 5.1-4 webnode4
Kliknutím na tlačítko dokončit registraci ukončíte proces registrace vašich stránek.
Nyní se již stačí řídit pomocníkem, který vás provede možnostmi editace vašich stránek.
Nyní si to zkuste sami.
Hodně štěstí

Obrázek 5.1-5 webnode5
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