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HTML/CSS

Co s načatou sobotou

•

•

•

•

•

•

http://bit.ly/htmlgirl

http://bit.ly/htmlgirl


HTML

•

• strukturu

CSS

•

• zobrazení



HTML CSS



<p>Hello World!</p>

element

HTML

Slovník

obsah

tag tag



HTML

Struktura

<head>

</head>

<body>

</body>

<html>

</html>

zde je obsah 
stránky

popis 
stránky



HTML

Struktura

<head>

</head>

<body>

</body>

<html>

</html>

obsah 
stránky

metadata
styly, fonty, 
favicons

<!DOCTYPE html>

<html lang="cs">
<head>
  <meta charset="utf-8">
  <title>Bootstrap Grid</title>
  <link rel="stylesheet" href="css/styles.css">
</head>

<body>
  <h1>Titulek stránky</h1>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur 
adipiscing elit. Pellentesque interdum gravida 
risus nec tincidunt. Nam sit amet nulla magna, at 
fringilla massa.</p>
</body>

</html>



•

•

Taháky pro cvičení

https://www.jakpsatweb.cz/html
https://www.jakpsatweb.cz/css


•

•
http://bit.ly/htmlgirl

• index.html

Cvičení 1

Titulek stránky

https://code.visualstudio.com/
http://bit.ly/htmlgirl


<h1>Hlavní titulek stránky v obsahu</h1>

•

•

<h1>Náš eshop</h1>

<h2>Kontakt</h2>

<h3>Kde nás najdete</h3>

•

HTML

Nadpisy

https://www.jakpsatweb.cz/html/bloky.html#hn


• nadpis první úrovně

Cvičení 2

Nadpisy

Levá závorka <
1. Levý Alt + Ctrl + klávesa pro tečku
2. Pravý Alt + klávesa pro tečku

Pravá závorka >
1. Levý Alt + Ctrl + klávesa pro čárku
2. Pravý Alt + klávesa pro čárku



<p>Text nového odstavce vždy začíná nový řádek a konec odstavce končí řádek. 

Klasický odstavec v HTML má před sebou a za sebou navíc mezeru, která většinou 

přesně odpovídá výšce jednoho řádku. Podobná mezera se dělá i u jiných blokových 

prvků, nejčastěji u nadpisů.</p>

•

•

HTML

Odstavec

https://www.jakpsatweb.cz/html/bloky.html


• nadpis druhé úrovně O mně

• odstavec 

Cvičení 3

Odstavec



•

•

•

•

•

HTML

Odkaz

atribut (vlastnost)

cíl odkazu

<a href="http://www.czechitas.cz">Text odkazu</a>

https://www.jakpsatweb.cz/odkazy-html.html


•
Czechitas odkaz 

• Bonusový úkol:

Cvičení 4

Odkaz

http://www.czechitas.cz/


<img src="obrazky/fotka.jpg" alt="moje fotka po ránu">

•

•

•

•

HTML

Obrázek

cesta k obrázku popis 
obrázku

https://www.jakpsatweb.cz/obrazky.html


• O mně

• Bonusový úkol:

Cvičení 5

Obrázek



•
nadpis druhé úrovně

• odstavec 

• vložte 6 fotek

Cvičení 6

Tvorba fotogalerie



•

HTML

Seznamy

<ul>
    <li>Text položky seznamu</li>
    <li>Text další položky</li>
    <li>Třetí položka seznamu</li>
</ul>

<ol>
    <li>Text položky seznamu</li>
    <li>Text další položky</li>
    <li>Třetí položka seznamu</li>
</ol>

• Text položky seznamu
• Text další položky
• Třetí položka seznamu

1. Text položky seznamu
2. Text další položky
3. Třetí položka seznamu

https://www.jakpsatweb.cz/html/seznamy.html


• vložte 
seznam

Cvičení 7

Navigace stránky



CSS



•

• barvu velikost písma
pozadí zarovnání textu

•

•

CSS

Co to je?

<link rel="stylesheet" href="style.css">

umístění souboru se styly



CSS

Slovník

p { 
    color: red; 
    font-size: 20px; 
}

hodnotavlastnost

selektor SELEKTOR

VLASTNOST

HODNOTA

na všechny tagy <p> se nastaví 
červené písmo o velikosti 20px



CSS

Slovník

p { 
    color: red; 
    font-size: 20px; 
}

<h1>Hlavní titulek</h1>

<h2>Druhý titulek</h2> 

<p>Odstavec delšího textu za titulkem.</p>

<h3>Třetí titulek</h2> 

<p>Druhý odstavec s delším textem který obsahuje jeden      

    <a href="http://www.link.com">odkaz</a>

    uvnitř textu.

</p>

<h2>Druhý titulek</h2> 

<img src="obr.png"> 

<a href="http://www.czechitas.cz">Czechitas.cz</a>

http://www.link.com


CSS

Slovník

p { 
    color: red; 
    font-size: 20px; 
}

<h1>Hlavní titulek</h1> 

<h2>Druhý titulek</h2> 

<p>Odstavec delšího textu za titulkem.</p>

<h3>Třetí titulek</h2> 

<p>Druhý odstavec s delším textem který obsahuje jeden 

    <a href=“http://www.link.com“>odkaz.</a>

    uvnitř textu.

</p>

<h2>Druhý titulek</h2> 

<img src=“obr.png“> 

<a href=“http://www.czechitas.cz“>Czechitas.cz</a>

všechny odstavce budou mít
červené písmo o velikosti 20px

http://www.link.com


CSS

Barvy

color: #f36f21;
barva písma, zapsáno šestnáctkovým RGB způsobem

background-color: blue;
barva pozadí, zapsáno pojmenovanou barvou

●

https://www.jakpsatweb.cz/barvy-zapis.html


• style.css

• nadpisům 

Cvičení 8

Barvy textu

Levá závorka {
1. Levý Alt + Ctrl + B
2. Pravý Alt + B

Pravá závorka }
1. Levý Alt + Ctrl + N
2. Pravý Alt + N

Hashtag #
1. Levý Alt + Ctrl + X
2. Pravý Alt + X



CSS

Selektory

h1,
h2 { 
    color: red; 
}

<h1>Hlavní titulek</h1>

<h2>Druhý titulek</h2> 

<p>Odstavec delšího textu za titulkem.</p>

<h3>Třetí titulek</h2> 

<p>Druhý odstavec s delším textem který obsahuje jeden      

    <a href="http://www.link.com">odkaz</a>

    uvnitř textu.

</p>

<h2>Druhý titulek</h2> 

<img src="obr.png"> 

<a href="http://www.czechitas.cz">Czechitas.cz</a>

titulky H1 a H2 budou mít 
červenou barvu textu

http://www.link.com


CSS

Selektory

h1,
h2 { 
    color: red; 
}

<h1>Hlavní titulek</h1>

<h2>Druhý titulek</h2>

<p>Odstavec delšího textu za titulkem.</p>

<h3>Třetí titulek</h2> 

<p>Druhý odstavec s delším textem který obsahuje jeden 

    <a href=“http://www.link.com“>odkaz</a>

    uvnitř textu.

</p>

<h2>Druhý titulek</h2> 

<img src=“obr.png“>

<a href=“http://www.czechitas.cz“>Czechitas.cz</a>

titulky H1 a H2 budou mít 
červenou barvu textu

http://www.link.com


CSS

Selektory

p a { 
    color: green; 
}

Všechny odkazy uvnitř 
odstavců budou mít 
zelenou barvu

<h1>Hlavní titulek</h1>

<h2>Druhý titulek</h2> 

<p>Odstavec delšího textu za titulkem.</p>

<h3>Třetí titulek</h2> 

<p>Druhý odstavec s delším textem který obsahuje jeden      

    <a href="http://www.link.com">odkaz</a>

    uvnitř textu.

</p>

<h2>Druhý titulek</h2> 

<img src="obr.png"> 

<a href="http://www.czechitas.cz">Czechitas.cz</a>

http://www.link.com


CSS

Selektory

p a { 
    color: green; 
}

Všechny odkazy uvnitř 
odstavců budou mít 
zelenou barvu

<h1>Hlavní titulek</h1>
<h2>Druhý titulek</h2>
<p>Odstavec delšího textu za titulkem.</p>
<h3>Třetí titulek</h2> 
<p>Druhý odstavec s delším textem který obsahuje jeden 
    <a href="http://www.link.com">odkaz</a>
    uvnitř textu.
</p>
<h2>Druhý titulek</h2> 
<img src=“obr.png“>
<a href=“http://www.czechitas.cz“>Czechitas.cz</a>

http://www.link.com


CSS

Písmo

font-size: 20px;
velikost písma, udává se nejčastěji v pixelech

font-family: Merriweather, "Open Sans", sans-serif;
druh písma, zapisuje se název fontu, může jich být více za sebou
pokud obsahuje název mezeru, měl by být v uvozovkách



•

• nadpisu první úrovně druhé 
úrovně

• nadpisům

Cvičení 9

Velikost a druh písma



CSS

Formátování textu

font-weight: bold; 
síla (tučnost) písma, výchozí je normal

text-align: center;
zarovnání písma – vlevo: left (výchozí), na střed: center, vpravo: right

http://jecas.cz/font#weight
http://jecas.cz/text-align


• nadpis 

• odkazy 

Bonusový úkol:

Cvičení 10

Úpravy textu



•

•

<p class="cerveny-text">Tento odstavec má CSS třídu cerveny-text</p>

•
.cerveny-text {
    color: red;
    font-size: 22px;
}

•

CSS

Třídy



CSS

Slovník

p {
  color: black;
}

a {

  color: blue;
}

.text-red {

  color: red;
}

.text-red a {

  color: green;
}

<h1>Hlavní titulek</h1>

<h2>Druhý titulek</h2> 

<p>Odstavec delšího textu za titulkem.</p>

<h3>Třetí titulek</h2> 

<p class="text-red">Druhý odstavec s delším textem který obsahuje jeden      

    <a class="text-green" href="http://www.link.com">odkaz</a>

    uvnitř textu.

</p>

<h2>Druhý titulek</h2> 

<img src="obr.png"> 

<a href="http://www.czechitas.cz">Czechitas.cz</a>

http://www.link.com


CSS

Slovník

p {
  color: black;
}

a {

  color: blue;
}

.text-red {

  color: red;
}

.text-red a {

  color: green;
}

<h1>Hlavní titulek</h1>

<h2>Druhý titulek</h2> 

<p>Odstavec delšího textu za titulkem.</p>

<h3>Třetí titulek</h2> 

<p class="text-red">Druhý odstavec s delším textem který obsahuje jeden      

    <a class="text-green" href="http://www.link.com">odkaz</a>

    uvnitř textu.

</p>

<h2>Druhý titulek</h2> 

<img src="obr.png"> 

<a href="http://www.czechitas.cz">Czechitas.cz</a>

http://www.link.com


<div>Zahrnuje v sobě libovolně velkou oblast textu včetně nadpisů, obrázků a 

tabulek. Někdy se celá stránka vyskytuje uvnitř jednoho <div> elementu. Slouží k 

rozdělení obsahu, nejčastěji pro rozdílné stylování různých částí stránky. </div>

•

•

•

HTML

Oddíl

https://www.jakpsatweb.cz/html/bloky.html
http://jecas.cz/div-span#najdi(div)


• HTML
O mně 

<div class="o-mne">
    <h2>O mně</h2>
    <p>...</p>
</div>

• CSS

barva pozadí

Cvičení 11

Bloky



• fotogalerii

Cvičení 12

Bloky



•

•

•

•

Cvičení 13

Bloky



• Padding

• Border

• Margin

•

•

•

•

CSS

Box model

https://internetingishard.com/html-and-css/css-box-model/
http://jecas.cz/box-model


CSS

Odsazení

padding: 25px; 
vnitřní odsazení bloku ze všech stran

padding-bottom: 25px; 
vnitřní odsazení bloku pouze ze spodu, kromě bottom lze použít 
padding-left, padding-right a padding-top 

margin-right: 10%;
odsazení (padding i margin) lze zadat i v % šířky obsahu, pro margin 
platí stejná pravidla zápisu jako pro padding



CSS

Rámeček

border: 5px solid #177095; 
zápis je postupně: tloušťka rámečku - styl čáry - barva čáry
na příkladu je 5px silný rámeček, plná čára, barva modrá

border-top: 1px dotted red; 
opět lze zadat jen pro vybrané strany, styl čáry může být například 
tečkovaný (dotted) 

https://www.jakpsatweb.cz/css/border.html


Cvičení 14

Úpravy sekcí

• všem titulkům

• fotografiím 

Bonusový úkol:



•

CSS

Display

display: inline; 
element se zobrazí v řádku, nelze zadat rozměry a odsazení
patří sem například textové elementy <a>, <strong>, <span> 

display: block; 
blokový element, lze zadat rozměry a odsazení
patří sem například <div>, <p>, <ul>, <li>

display: inline-block; 
zobrazuje se v řádku jako inline, ale lze zadat rozměry a odsazení jako block 
patří sem například <img>

https://www.jakpsatweb.cz/html/bloky.html


CSS

Pružný obsah - Flexbox

display: flex; 
Všechny elementy uvnitř prvku s display: flex; se zarovnají vedle sebe.

<div class="pruzny"> 
    <img class="..."> 
    <p> element uvnitř </p> 
</div>

element uvnitř druhý element uvnitř

display: flex;

.pruzny { 
    display: flex;  
}

HTML

CSS



• profilovou 
fotografii

vedle sebe

•
byl 

text od fotky odsazen

Cvičení 16

Flexbox



CSS

Rozměry

width: 50%; 
šířka bloku, udává se nejčastěji v % a px

max-width: 960px; 
maximální šířka bloku, použít lze opět % a px



dvou řádků třech fotkách

•

•

Cvičení 16

Rozměry v akci



maximální šířku 
 jednotné 

odsazení

Cvičení 17

Vlastní CSS třída



• O mně a Fotogalerie 

<div class="o-mne">
    <div class="obsah">
        <h2>O mně</h2>

•

• Bonusový úkol:

Cvičení 17

Vlastní CSS třída



•

CSS

Seznamy

list-style: square; 
styl odrážkového seznamu, hodnota none zruší odrážky

Seznam má ve výchozím stavu už nastaven margin a padding, můžeme je zrušit 
(pokud chceme použít seznam například jako navigaci):
ul {
    margin: 0;
    padding: 0;
}

https://www.jakpsatweb.cz/html/seznamy.html


Cvičení 18

Navigace stránky



• O mně Fotogalerie

<div class="o-mne" id="o-mne">

•

O mně " .

Cvičení 18

Navigace stránky

Hashtag #
Levý Alt + Ctrl + X nebo Pravý Alt + X



• bloku obalující navigaci

•

• odrážky seznamu

•

(pomůže změnit vlastnost display na 
inline-block pro položky seznamu)

Cvičení 19

Navigace stránky



• Kontakt

•
odkaz 

odkaz na email

• mapa.png

Cvičení 20

Samostatný úkol

• barevné pozadí

• vnitřní odsazení

• napravo 

• maximální šířka

HTML CSS



1. Webhosting 
○
○

FTP 

Doména 

○

CSS

Jak publikovat stránku na internet?

http://www.endora.cz
http://www.webzdarma.cz
http://www.wedos.cz
http://www.forpsi.cz


•

•

•

•

•

Na domácí večery

https://www.czechitas.cz/cs/
https://www.jakpsatweb.cz/
http://jecas.cz/
https://www.codecademy.com/ar/tracks/htmlcss
https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Learn


Co dál?

●

https://www.czechitas.cz/cs/kalendar-akci#mesto-checkbox-dropdown:pathGroup=.olomouc


tvoříme web
HTML/CSS

Díky za pozornost.


