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ABSTRAKT: 

Práce  se  zabývá  novými  trendy  v  oblasti  webových  technologií  úzce  souvisejících 

s (X)HTML.  Teoretická  část  práce  seznamuje  se  základními  pojmy  webových 

technologií,  charakterizuje  historický  vývoj  technologie  (X)HTML  v souvislosti 

s nejbližšími  přidruženými  technologiemi,  a představuje  nové možnosti technologie 

HTML5  a  CSS3.  Praktická  část  popisuje  návrh,  funkcionalitu  a technické  řešení 

konkrétních příkladů, které demonstrují  vybrané  přínosy technologií HTML5 a CSS3 

v oblasti vývoje výukových webových aplikací.
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 1 Úvod

V období posledních dvaceti let je možné pozorovat nevídaný rozvoj internetu, který 

svou rychlostí nemá v dějinách lidstva obdoby. Od roku 1990 roste počet připojených 

uživatelů k internetu exponenciální křivkou, a v roce 2010 překonal hranici 800 milionů 

připojených uživatelů.1 K rozvoji  a  popularizaci  internetu  přispěla  bezesporu služba 

World Wide Web (dále jen www), rovněž nazývaná web.

Práce  se  zabývá  novými  trendy  v  oblasti  webových  technologií,  které  jsou  jedním 

z nejrychleji  se  rozvíjejících  oborů  současné  informatiky.  Snaží  se  zmapovat  jejich 

historický vývoj úzce související s technologií (X)HMTL, analyzovat vývojové stádium 

technologií HTML5 a CSS3, a popsat jejich stěžejní přínosy. V praktické části jsou pak 

vytvořeny a popsány příklady využívající  stěžejních aspektů HTML5 a CSS3.  Práce 

se zabývá problematikou nových technologií z hlediska jejich  využití v oblasti vývoje 

výukových webových aplikací a z hlediska  jejich  kompatibility  v  různých webových 

prohlížečích.

Ačkoli  se  o webových aplikacích  v drtivé  většině mluví  v  souvislosti  s  internetem, 

je důležité  si  uvědomit,  že  je  možné webové  rozhraní  využít také  např. 

pro implementaci  vnitropodnikových  informačních systémů  a  nebo  školních 

vzdělávacích systémů, které jsou svým charakterem spíše intranetové. 

Celou  práci  doplňuje  projekt  webové  stránky  na  adrese  http://html5.querceus.c  z  , 

na které  jsou uvedeny příklady demonstrující  vybrané možnosti  technologií  HMTL5 

a CSS3. Obrázky jednotlivých příkladů je možné naleznout v přílohách této práce.

1 Internet Systems Consortium. Internet host count history [online]. 2001 [cit. 2011-04-13].  
Dostupné z WWW: <https://www.isc.org/solutions/survey/history>.
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 2 Webové technologie

Internet2 dnes  nabízí  mnoho  různých  služeb.  Mezi  nejstarší  internetové  služby  lze 

zařadit sdílení výpočetního výkonu, zasílání emailových zpráv, komunikace v reálném 

čase a přenos souborů.  (Neumann, 2009) Nejrozšířenější  internetovou službou se stala 

služba www. 

Služba  www  poskytuje  snadný  přístup  k datům,  informacím  a  dalším  pokročilým 

webovým aplikacím zpřístupněným na jednom místě v prostoru internetu. V současné 

době představuje www samostatnou platformu,  na které lze realizovat takřka všechny 

druhy  počítačových  aplikací,  které  byly  dříve  realizovány  pouze  desktopovým 

rozhraním.

Pojem  webové  technologie  označuje množství různorodých technologií,  které 

se používají   k  realizaci  www  služby. Na  jedné  straně  se tímto  pojmem  označují 

technologie, které se používají k realizaci webového  rozhraní, jakými jsou  například 

webové servery a webové prohlížeče, na straně druhé se používá k označení technologií, 

kterými jsou realizované webové aplikace.3

 2.1 Základní pojmy

Internetová služba www byla navržena na principu architektury klient-server. Základní 

myšlenkou architektury klient-server je ponechat zpracování dat  na místě, kde se data 

nachází, a naopak výstupy pro uživatele generovat tam, kde se nachází uživatel. Musí 

proto dojít k rozdělení původně monolitické aplikace na dvě části tj. na serverovou část, 

zajišťující  zpracování  dat,  a  na  klientskou  část,  zajišťující  uživatelské  rozhraní. 

(Sochor, 2008)

2 Internet je celosvětová počítačová síť, která propojuje velké množství počítačů a dalších dílčích sítí 
umístěných po celém světě. Tyto navzájem propojené počítače (ale i další síťové prvky, které síťový 
provoz realizují) mezi sebou komunikují pomocí rodiny protokolů TCP/IP. Účelem této celosvětové 
sítě je především výměna informací (dat) mezi jednotlivými prvky a uživateli sítě. (Berka, 1996)

3 The Computer Technology Documentation Project. Web Technology [online]. 2000 [cit. 2011-04-14]. 
Dostupné z WWW: <http://www.comptechdoc.org/independent/web/>.
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Většina webových aplikací jsou dnes obvykle strukturované jako třívrstvé. Funkci první 

prezentační  vrstvy  zde  obvykle  vykonává  webový  prohlížeč.  Střední  vrstvu, 

tzv. logickou, představují  technologie  na  dynamické  generování  webových  stránek 

(jakými jsou např.  CGI, PHP,  ASP4 apod.),  jež   se  nejčastěji  zpracovávají  na straně 

webového serveru.  Databáze  (s  databázovým serverem)  pak představuje vrstvu třetí, 

tzv. datovou.

Pro hlubší pochopení problematiky webových technologií je nutné ozřejmit následující 

základní  pojmy  z oblasti  realizace  webového  prostředí.  Problematikou  samotného 

jazyka  HTML  a  nejbližších  přidružených  technologií  se  práce  zabývá  v kapitole 

2.2.1 Rozdělení webových technologií.

Webový dokument

Webový  dokument  představuje  základní  jednotku  informace  pro  webové  rozhraní. 

Obvykle  obsahuje  odkazy  na  další  dokumenty  ve  formě  klíčových  slov,  které 

se označují  termínem  hypertext.  (Berka,  1996)  Webový  dokument  obsahuje mnoho 

dalších informací, odkazů a dat. Může obsahovat rovněž skripty, které jsou určeny pro 

zpracování na straně webového prohlížeče.

Dnešní chápání webového dokumentu je problematické. S příchodem technologií, které 

umožňují dynamické vytváření obsahu webového dokumentu, se již častokrát nejedná 

o dokument, který je fyzicky uložen v příslušném diskovém prostoru,  ale o dokument 

sestavený různými způsoby.  Webové dokumenty mohou být  doplněny o proměnlivé 

informace, mohou být seskládány z mnoha různých fyzických dokumentů anebo mohou 

být kompletně sestaveny daným výpočetním algoritmem.

Schafer (2009, str. 27) namísto webového dokumentu píše o webovém obsahu. Webový 

obsah v  Schaferově pojetí shrnuje všechny vyjmenované způsoby získání výsledného 

webového dokumentu, který je posílán webovému prohlížeči. 

Pojmem webový dokument je  v práci  myšlen fyzický dokument uložený v příslušném 

4 Technologie CGI (Common Gateway Interface), PHP (PHP: Hypertext Preprocessor) a ASP (Active 
Server Pages) jsou představeny v kapitole 2.2.1 Zpracování na straně serveru.
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diskovém  prostoru.  Webový  obsah  reprezentuje  data,  která  webový  server  odešle 

webovému prohlížeči  a  pomocí kterých  webový  prohlížeč sestaví  a zobrazí webovou 

stránku. Webovou stránkou je pak myšleno zobrazení a zformátování webového obsahu 

webovým prohlížečem.

Webový dokument, je uložen ve formátu prostého textu (plain text).  Je   zakódovaný 

v ASCII,  anebo  některým  jeho  derivátem  (dnes  se  často  používá  UTF-8) 

(Kolibáč, 2010) a většinou je pojmenován s příponou html či htm.5 Webový dokument 

je vnitřně strukturovaný značkovacím jazykem (X)HTML.

Adresování dokumentů

URI (Uniform Resource Identifier)  je  řetězec znaků s definovanou strukturou,  který 

slouží k přesné specifikaci zdroje informací. URI se skládá z URN (Uniform Resource 

Name) a  URL  (Uniform  Resource  Locator).  URN  představuje  jednoznačné  jméno 

dokumentu,  které  jednoznačně  identifikuje  zdroj  informací.  Dokument  označený 

pomocí  URN by mělo  být  možné v síti  vyhledat  nezávisle  na  jeho umístění.  URN 

se dodnes nepodařilo úspěšně zrealizovat v praxi, a proto se používá  převážně URL. 

(Satrapa, 2003)

URL  je řetězec znaků s definovanou strukturou. Slouží k přesnému určení umístění 

zdrojů  informací  (dokumentů  anebo  služeb)  na  internetu.  Standard  URL je  popsán 

dokumentem RFC 17386.

URL se používá jednak v dokumentech HTML při  zadávání hypertextového odkazu 

na jiný dokument, jednak při práci s prohlížečem, když uživatel manuálně zadává, který 

dokument si chce prohlédnout. (Berka, 1996)

5 Pokud webový dokument obsahuje skript, který je určený ke zpracování na straně serveru, je dobrým 
zvykem takové dokumenty pojmenovávat s příponou použitého skriptovacího jazyka. Tyto přípony 
se uvádějí hlavně z  důvodu nastavení webového serveru, který zpracovává různé dokumenty odlišně.

6 RFC (Request For Comments, česky žádost o komentáře) se používá pro označení řady standardů 
a dalších dokumentů popisující různé internetové technologie. Jsou považovány spíše za doporučení, 
než normy v tradičním smyslu. Vznikají ve většině případů v rukou jednotlivců, kteří je uveřejní 
na internetu k možnosti komentování (jako tzv. Internet Draft). Pokud je dané řešení uznáno za 
přínosné, dokument je vydán jako RFC. Jednotlivé RFC dokumenty vydává editor RFC.
Zdroj: Wikipedia: the free encyclopedia. Request for Comments [online]. 2004, last modified on 2010 
[cit. 2011-04-07]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Request_for_Comments>.
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URL se skládá ze dvou hlavních částí oddělených dvojtečkou:

<scheme>:<scheme-specific-part>

Schéma udává, která služba má být pro komunikaci použita. V drtivé většině se jedná 

o protokol služby http. Dnešní moderní webové prohlížeče umí využít i jiné internetové 

služby, jako stažení souboru z  FTP7 serveru a nebo načtení souboru z lokálního disku 

(FILE8).  Z  hlediska zaměření  práce  se bude kapitola  dále  věnovat  URL v kontextu 

služby http. Tvar specifické části („scheme-specific-part“) závisí na použitém schématu, 

většinou však odpovídá obecnému vzoru

//host/path

kde „host“ je internetová adresa9 či IP adresa serveru a „path“ udává cestu adresářovým 

stromem k danému souboru. V některých případech obsahuje specifická část URL ještě 

další informace:

//<host>:<port>/<url-path>

Pokud  si  přeje  uživatel  použít  ke  komunikaci speciální port,  je  nutné  jej  zadat 

za dvojtečku  po  specifikaci  internetové  adresy  (případně  IP  adresy).  Pokud  není 

speciální port zadaný, použije se port 80 (implicitní port pro www službu).

Přes URL adresu můžeme posílat i další informace, které služba www dokáže využít:

http://<host>:<port>/<path>?<task>#<part>

Políčko  „task“,  které  začíná  znakem  otazníku,  slouží  k  předání  dalších  informací, 

zejména  parametrů  nutných  pro  zpracování  skriptu10.  Políčko  „part“,  které  začíná 

znakem křížku,  určuje  část  webového  dokumentu,  na  kterou má  webový  prohlížeč 

7 Služba FTP (File Transfer Protokol) slouží pro přenos souborů přes internet. Pomocí FTP klienta 
(speciální programy, moderní webové prohlížeče) se lze připojit k FTP serveru, ze kterého je možné 
stahovat soubory na lokální disk (a nebo naopak lze na server soubory nahrávat).

8 Pro načtení souboru z lokálního disku se používá ve webových prohlížečích schéma „FILE“ 
ve tvaru: file://<absolute-local-path>/<filename>.

9 Vyhledávat počítače připojené do internetu pomocí IP adres bylo velmi nepraktické, a proto byl 
zaveden tzv. systém doménových jmen (DNS - Domain Name System). DNS systém umožňuje 
přiřadit konkrétní IP adrese jedinečné doménové jméno (internetovou adresu). Díky DNS systému 
je možné identifikovat počítač připojený do internetu pomocí sekvence znaků namísto číslic. 
(Peterka, 1998)

10 Ve skriptovacím programovacím jazyce PHP se toto pole využívá k předání proměnných dalšímu 
webovému souboru obsahující PHP skript, například ve tvaru: ./index.php?
proměnná1=hodnota1&proměnná2=hodnota2.
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nastavit pohled.

Pokud jsou dokumenty uloženy ve stejném adresářovém stromě na stejném serveru, 

mohou  se  navzájem  adresovat  tzv.  relativní  adresou.  Při  relativní  adresaci  záleží 

na místě, ze kterého se na cílový dokument odkazuje. 

Protokol HTTP

Protokol  je soubor  pravidel,  kterými  se  při  vzájemné  komunikaci  řídí  komponenty 

systému.  (Berka,  1996)  Pro  komunikaci  mezi  webovým  serverem  a  webovým 

prohlížečem  byl  na  principu  klasického synchronního modelu request / response 

vyvinut speciální  aplikační11 protokol  HTTP (Hypertext  Transfer  Protocol). Princip 

modelu request / response spočívá ve vzájemné komunikaci mezi klientem a serverem. 

Klient posílá serveru požadavky, které jsou následně serverem zpracovány. Výsledky 

zpracování jsou poté serverem posílány zpět klientovi.

Ve  své  první  verzi  (verze  0.9  zavedená  v roce 1991)  byl  protokol  HTTP velice 

jednoduchý. Obsahoval pouze jednu metodu GET s jediným parametrem, kterým bylo 

umístění požadovaného dokumentu.  Webový server  na tento požadavek reagoval tím, 

že poslal jako odpověď požadovaný dokument. V případě chyby poslal webový server 

chybové hlášení, které bylo také v podobě HTML stránky. (Barns-Lee, 1991)

Se  zavedením  výše  zmíněné  technologie  vyvstal  jeden  závažný  problém.  Webový 

prohlížeč  měl  možnost  pochopit  strukturu  přijatého  dokumentu  pouze  pomocí  jeho 

jména (přípony). V praxi se ukázalo, že je potřeba přenášená data doplnit o informace, 

které  by  pomohly  webovému  prohlížeči  ke  správné  interpretaci  přenášených  dat. 

Například z jazykových důvodů bylo potřeba webové dokumenty kódovat v různých 

znakových  sadách.  Pak  bylo  potřeba  s  takovými  dokumenty posílat i  informaci 

o zvolené  znakové  sadě,  aby  mohl  webový  prohlížeč  přijatý  dokument  správně 

interpretovat. 

Nedostatky verze 0.9 řešila až nová verze HTTP 1.0 popsaná v dokumentu RFC 1945 

11 Aplikační protokol HTTP se nestará o samotný přenos dat. K přenosu dat se využívá především rodina 
transportních protokolů TCP/IP.
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z roku  1996.  Základním  přínosem  nového  standartu  bylo  zavedení  HTTP hlaviček 

a zahrnutí pravidel MIME (Multipurpose Internet Mail Extensions). 

V  HTTP hlavičce  bylo  možné  posílat  informace popisující  přenášený  dokument. 

Pravidla  MIME  umožňovala popsat  různé druhy přenášených souborů tak, 

aby je přijímající  strana  mohla  správně  rozpoznat  a  následně  zpracovat.  

(Barns-Lee, 1996)

V současné době se používá protokol ve verzi označené HTTP 1.1, který byl popsán 

dokumentem RFC 2616 vydaným v roce 1999. Jelikož verze 1.1  umožňuje udržovat 

TCP spojení  i  po  vyřízení  prvního  požadavku,  lze při  jednom  navázaném  spojení 

vyřizovat více požadavků najednou. To je výhodné zvláště z toho důvodu, že se webové 

stránky začaly skládat  ze stále  více souborů (samostatný webový dokument,  externí 

soubory  se  styly,  externí  soubory se  skriptem,  flash  soubory  apod.).  Tento  protokol 

rozšířil i paletu dotazovacích metod.

Protokol  HTTP rovněž umožňuje výměnu citlivých dat  v prostředí  internetu,  kterou 

zajišťují dvě technologie, resp. nadstavby HTTP:

• HTTP 1.1 – vzájemná komunikace je započata prostým textem. Na požádání 

klienta  anebo  serveru  se  poté  převede  komunikace  do  zabezpečeného  módu 

s použitím TLS12. To je možné pomocí aktualizace HTTP hlavičky.

• HTTPS  (Secure) – rozšíření  protokolu  HTTP, které navíc přidává signalizaci 

webovému  prohlížeči,  aby  použil  šifrovací  metodu  pro  přenos  dat. 

K šifrovanému přenosu dat se dnes používá SSL13 anebo novější TLS.

Jelikož  druhou  jmenovanou  technologii  webové  prohlížeče  spíše  nepodporují, 

je v současné době využíván především protokol HTTPS.

12 TLS (Transport Layer Security) je kryptografický protokol poskytující zabezpečený přenos informací. 
Umožňuje jednostrannou (symetrická šifra) i vzájemnou (asymetrická šifra) autentizaci při použití 
mnoha různých kryptografických algoritmů.
Zdroj: Wikipedia: the free encyclopedia. Transport Layer Security [online]. 2007, last modified on 
2011 [cit. 2011-04-14]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Transport_Layer_Security>.

13 SSL (Secure Sockets Layer) je starší kryptografický protokol, který byl nahrazen jeho nástupcem 
TLS. Ustavení SSL spojení funguje na principu asymetrické šifry.
Zdroj: Wikipedia: the free encyclopedia. Secure Sockets Layer [online]. 2004, last modified on 2011 
[cit. 2011-04-14]. Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Secure_Sockets_Layer>.
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Webový server (HTTP server)

Pojem „webový  server“  lze  chápat  jednak  jako  počítačový  program,  a  jednak  jako 

fyzický počítač. (Meyer, 2005)

Webový  server  je  připojen  k  internetu  (či  intranetu)  a  přijímá  požadavky  ve tvaru 

aplikačního protokolu  HTTP, které vyřizuje a počítači, který požadavek vznesl, vrací 

odpověď. Odpovědí webového serveru nejčastěji bývá HTML dokument, případně jiný 

typ dokumentu.

Součástí  odpovědí  je  i  tzv.  stavový  kód  odpovědi,  který  je  uveden  ve  formátu 

trojciferného čísla a říká, jak dopadlo vyřízení požadavku (například „200“  znamená, 

že vše  proběhlo  v pořádku,  „3xx“  hlásí problémy spojení  s  přesměrováním  a  „4xx“ 

chyby způsobené při vyřizování požadavku apod.). (Jakel, 2002)

Webový server může poskytovat informace ze dvou hlavních zdrojů. Prvním zdrojem 

je webový dokument,  který je strukturovaný pouze značkovacím jazykem  (X)HTML 

a obsahuje  pouze  skripty,  které  se  vykonávají  na  straně  klienta.  Pokud  je  takový 

dokument  požadován,  webový  server  ho  pouze  odešle  klientovi,  který  požadavek 

vznesl.

Druhým zdrojem je  webový  dokument,  který obsahuje  (místo  strukturovaných  dat) 

skript, který  je nutné zpracovat na straně serveru. Při obdržení požadavku od klienta 

na daný dokument jsou data shromážděna, zformátována a je vytvořen výsledný HTML 

obsah, který je následně odeslán klientovi.

Webový  server  posílá  vždy  webovému  prohlížeči  data,  která  jsou  strukturována 

značkovacím jazykem  (X)HTML.  To je velmi výhodné, protože  je pouze záležitostí 

serveru,  jakým  způsobem  výsledná  data  získá.  K dynamicky  vytvářenému  obsahu 

se na serverech používá celá řada různých technologií14.

Pokud se webový prohlížeč dožaduje serveru určitého umístění bez konkrétního uvedení 

jména  webového  dokumentu,  je  mu  zpravidla  nabídnut serverem  dokument,  který 

14 Technologie, které se používají pro dynamické vytváření  obsahu, práce popisuje v kapitole 
2.3.1 Zpracování na straně webového serveru.

- 14 -



se jmenuje „index.html“ a který se vyskytuje na požadované URL adrese (samozřejmě 

pouze  v  případě,  že  takový  dokument  existuje).  Toto  implicitní  pojmenování 

lze v nastavení  webového  serveru  změnit  (často  se  používá  např.  „home.html“, 

„start.htm“ apod.).  Tato vlastnost webového prostředí je velmi důležitá  z praktického 

hlediska, jelikož umožňuje uživatelům internetu zobrazovat webové stránky i s pomocí 

neúplné webové adresy.

Podle  statistik  serveru  Netcraft.com15 je  od  poloviny  roku  1995  nejpoužívanějším 

webovým  serverem  na  internetu  program  jménem  Apache16.  Tento  webový  server 

je možné nainstalovat  na  různé operační  systémy.  Výhodou je  také jeho dostupnost. 

Je šířen pod velmi svobodnou licencí17. (Kolínek 2010)

Webový prohlížeč

Webový  prohlížeč  je  počítačový  program, který  slouží  k  prohlížení  webových 

dokumentů (webových stránek)  zprostředkovaných službou  www. Webový prohlížeč 

zprostředkovává komunikaci s webovým serverem, zpracovává přijatý kód, který podle 

daných standardů zformátuje a výsledek zobrazí jako webovou stránku.

Webový prohlížeč komunikuje na straně jedné s uživatelem – registruje zadané úkoly, 

zpracovává  je  a  provádí.  Na straně  druhé  komunikuje  s webovými  servery,  získává 

od nich potřebné soubory nebo informace, které si uživatel vyžádal, a výsledky těchto 

akcí zobrazuje na obrazovce. (Berka, 1996)

Webové prohlížeče se dělí na textové prohlížeče, které reprodukují získané informace 

pouze  v  textové  podobě,  a  na  grafické  prohlížeče,  které  dokáží  zobrazit  obrázky, 

pokročilé grafické prvky a vizuální efekty.  Grafické webové prohlížeče tak vytvořily 

specifické grafické uživatelské rozhraní, které je někdy označováno jako WUI (Web-

based User Interface).

15  Netcraft. Web Server Survey [online]. 9th March, 2011 [cit. 2011-03-27]. 
Dostupné z WWW: <http://news.netcraft.com/archives/category/web-server-survey/>.

16 The Apache Software Foundation [online]. 2011 [cit. 2011-03-27]. 
Dostupné z WWW: <http://www.apache.org/>.

17 The Apache Software Foundation. Apache License, Version 2.0 [online]. 2004 [cit. 2011-04-08]. 
Dostupné z WWW: <http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html>.
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Webový prohlížeč v některých případech neprovádí všechny operace sám. Pro omezené 

možnosti  primárních webových technologií  vzniklo několik rozšiřujících technologií. 

(Berka,  1996) Mezi  nejznámější  rozšiřující technologie  (tzv.  technologie  zásuvných 

modulů) patří Adobe Flash, Java applety a Microsoft Silverlight18. (Kopecký, 2009)

Schafer  (2009,  str.  28)  uvádí,  že  zařízení  a  aplikace,  pomocí  nichž  se  připojujeme 

k webu  dnes,  jsou  mnohem  různorodější,  než  na  konci  20.  století.  Vedle  osobních 

počítačů jsou jimi osobní elektronická zařízení, palubní automobilové systémy, ovládací 

zařízení  herních  systémů  či  kiosky  v  nákupních  centrech.  Všechna  tato  zařízení 

disponují  specifickým softwarem,  který  využívá  službu  www.  Schafer  proto  zavádí 

pojem webový klient, který označuje všechny druhy programů (klientů), které nějakým 

způsobem využívají a komunikují se službou www.

Webové aplikace a RIA

Webová aplikace je aplikace poskytovaná uživatelům z webového serveru přes internet 

nebo jinou vnitropodnikovou sít’ (intranet).  Díky pokročilým webovým technologiím 

je možné  realizovat webovým  prostředím  stále  složitější  a  komplexnější  aplikace. 

V dnešní  době  jsou  webové  aplikace  používány  pro  implementaci  nejen  mnoha 

podnikových i jiných informačních systémů, ale i dalších pokročilých služeb a aplikací. 

(Kolínek, 2010)

Primární webové technologie neuspokojovaly vzrůstající nároky na webové rozhraní. 

Poptávka  po  pokročilých  webových  aplikacích,  které  se  primárními  technologiemi 

prakticky nedaly realizovat, prudce stoupala. Velké firmy proto přicházely s vlastními 

řešeními. Vydaly se odlišnou cestou a přinesly technologie, které vyžadovaly na obou 

stranách architektury  zvláštní  rozšíření  (platformy)  pro  svůj  běh.  Vznikla  tak  oblast 

aplikací, které se začalo říkat interaktivní webové aplikace.

Interaktivní  webové  aplikace, známé  pod  zkratkou  RIA,  neboli  Rich  Internet 

Application  (dále  jen  RIA),  přinesly nový  koncept  kombinující  vlastnosti 

„desktopových“  a  webových  aplikací.  (Kopecký,  2009)  Představily  tak  nový  směr, 

18 Technologie zásuvných modulů jsou představeny v kapitole 2.2.2 Zpracování na straně klienta.
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kterým by se měla vydat  další  generace aplikací běžících na standardech  webového 

rozhraní. (Pichlík, 2005)

RIA aplikace jsou realizovány nejčastěji na těchto platformách: Java platforma, Adobe 

Flash  a  Microsoft  Silverlight.  Mezi  RIA aplikace  patří  také  aplikace  realizované 

technologií  AJAX.  Technologie  používané  pro  realizaci  RIA aplikací  jsou  stručně 

představeny v kapitole 2.3.2 Zpracování na straně klienta.

 2.2 Rozdělení webových technologií

Spektrum  použití  webového  prostředí  je  opravdu  široké,  proto  pro  implementaci 

webových aplikací existuje široká řada programovacích jazyků. Každý má svá specifika 

a  je  vhodný  pro  použití  v  určitém segmentu  webových  aplikací  více  než  v  jiném.

(Kolínek, 2010)

Pro všechny používané technologie platí, že vstup (od uživatele) a výstup (prezentovaný 

webovým  rozhraním)  je  realizován  webovým  prohlížečem.  Technologie,  které 

se používají k realizaci webových aplikací, můžeme rozdělit na zpracovávané na straně 

serveru a na straně klienta. 

 2.2.1 Zpracování na straně serveru

Webový  server  posílá webovému  prohlížeči data,  která  jsou  vždy strukturována 

standardizovaným  značkovacím jazykem  (X)HTML. Proto není z hlediska webového 

prohlížeče (a tedy i uživatele a jeho softwarové výbavy) podstatné, jakým způsobem 

webový server vnitřně funguje a jak data získává.

Zpočátku  pracoval  webový  server  pouze  se  statickými  webovými  dokumenty,  které 

posílal webovým prohlížečům přesně v takové formě, v jaké byly na serveru uloženy. 

Brzy se však ukázalo,  že není  vhodné mít  všechny možné výstupy předem staticky 

připraveny vzhledem k objemu a proměnlivosti dat (například u databázových systémů) 

a  že  by  bylo  výhodné,  kdyby  server  mohl  ovlivnit  data  ve  webovém  dokumentu 

dynamicky v době požadavku.
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Technologií, které se používají k realizaci webových aplikací na straně serveru, je celá 

řada. Podle serveru LangPop.com19 a podle společnosti Tiobe Software20 můžeme mezi 

nejpoužívanější programovací jazyky pro tvorbu webových aplikací  zařadit tyto: Java, 

PHP, ASP.NET, Python, Perl a Ruby.

Jednou  z  prvních  technologií,  která  se  používala  k  dynamickému  vytváření  obsahu 

webových stránek, jsou tzv. CGI skripty  a  CGI programy  (dále jen CGI skript). CGI 

skript  je  externí  program,  který  je  na  požadavek  od  uživatele  spuštěný  webovým 

serverem  jako  samostatný  proces.  Jedinou  podmínkou  CGI  skriptu  je  schopnost 

komunikovat s webovým serverem. CGI skript musí umět data od webového serveru 

přebírat a musí umět webovému serveru předávat výsledek. 

CGI  skripty  mohou  být  realizovány  jako  zkompilované  spustitelné  programy 

(zkompilované  ze  zdrojového  kódu  napsaném v  libovolném programovacím jazyce, 

například  v  C,  C++,  Visual  Basic  apod.)  a  nebo  jako  skripty  (sekvence  příkazů 

interpretovatelných  například  programem  Perl,  Shellem  v  Unixu  apod.).  Pravidla 

komunikace  (rozhraní)  mezi  CGI  skriptem  a  webovým  serverem  definuje  norma 

CGI - Common Gateway Interface21.  Díky existenci normy tohoto rozhraní je možné 

používat CGI skripty ve spojení s většinou existujících serverů. (Dostálek, 2003)

Jednou ze  základních webových technologií  je  PHP (PHP: Hypertext  Preprocessor). 

Tento  skriptovací  programovací  jazyk  je  určený  především  pro  programování 

dynamických  internetových  stránek.  Nejčastěji  se  vkládá  přímo  do  (X)HTML 

dokumentu,  který  je  před  odesláním  webovému  prohlížeči  (klientovi)  zpracovaný 

na straně webového serveru. (Kolínek, 2010) 

Jazyk  PHP  se  často  používá  jako  prostředek  komunikace  webové  aplikace 

s databázovým serverem. PHP se začalo používat v kombinaci s operačním systémem 

19 Programming Language Popularity [online]. 2011, 15.2.2011 [cit. 2011-03-20]. 
Dostupné z WWW: <http://langpop.com/>.

20 TIOBE Software: The Coding Standards Company. TIOBE Programming Community Index for 
March 2011 [online]. 2011 [cit. 2011-03-20]. 
Dostupné z WWW: <http://www.tiobe.com/index.php/content/paperinfo/tpci/index.html>.

21 World Wide Web Consortium (W3C). CGI - Common Gateway Interface [online]. 2010/04/28 
[cit. 2011-03-30].  Dostupné z WWW: <http://www.w3.org/CGI/>.
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Linux,  databázovým serverem22 a  webovým serverem Apache23.  Pro  tuto  kombinaci 

se vžil název LAMP (Linux Apache MySQL PHP). 

Obdobnou  komerční  technologií  je  ASP (Active  Server  Page)  od  firmy  Microsoft. 

Skripty se píší nejčastěji v jazyce VBScript (Visual Basic Script) a Jscript (Java Script) 

a jsou obvykle vkládané přímo do webových dokumentů. Před odesláním jsou webové 

dokumenty  zpracovány  interpretem  ASP  kódu.  Tato  technologie  byla  používána 

především  na  webovém  serveru IIS  (Internet  Information  Services)24,  který  je  též 

komerčním produktem firmy Microsoft. Dnes je technologie ASP nahrazena technologií 

ASP.NET.

Jmenované  webové  servery  (Apache,  IIS)  umožňovaly  návrh  webových  aplikací 

i v dalších jazycích, jako např. v Pythonu, Perlu a v Ruby.

Technologie aplikačního prostředí  .NET (vyvíjené společností  Microsoft;  čte  se „dot 

net“)  a  Java  platforma  (vyvíjené  společností  Sun Microsystems) představují  odlišný 

koncept  realizace  různých  druhů  počítačových  aplikací,  včetně  aplikací  webových. 

Zdrojové  kódy  takových  aplikací  nejsou  ponechány  v  původní  podobě,  ani  nejsou 

překládány  do  strojového  kódu  procesoru.  Jsou  pouze  předzpracovány  do  tzv.  byte 

kódů.  Ten  je  následně  možné  velmi  rychle  zpracovávat  (již  byly  časově  náročné 

operace provedeny s jeho vytvořením) na různých platformách a procesorech.

Pro  spuštění  .NET aplikací  je  nutné  mít v  operačním systému nainstalovaný  .NET 

Framework.  V případě  Javy  je  nutné  mít  v  operačním  systému  nainstalovaný  Java 

Virtual Machine (JVM).  Obě jmenované platformy dovolují vyvíjet pokročilé webové 

aplikace na straně serveru (v případě Javy i na straně klienta, viz následující kapitola).

22 Pro komunikaci s databázovým serverem se používají tzv. dotazovací jazyky rodiny SQL (Structured 
Query Language), například MySQL a PostgreSQL.

23 The Apache Software Foundation [online]. 2011 [cit. 2011-03-27]. 
Dostupné z WWW: <http://www.apache.org/>.

24 The Official Microsoft IIS Site [online]. 2011 [cit. 2011-03-29]. 
Dostupné z WWW: <http://www.iis.net/>.
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 2.2.2 Zpracování na straně klienta

Webové technologie, které  jsou určeny ke zpracování  na straně  webového  prohlížeče, 

disponují několika základními výhodami. Jednou z hlavních je  kratší odezva výsledku 

uživatelské akce, jelikož prohlížeč nemusí odesílat požadavek na server a nemusí čekat 

na  jeho  odpověď.  Tím  se  odlehčuje výpočetnímu  aparátu  serveru  a  také  nárokům 

na počítačovou  síť.  Pomocí  technologií  zpracovávaných  na  straně  klienta můžeme 

(zvlášť  při  použití  nových webových  technologií)  realizovat  interaktivní  uživatelské 

prostředí webových aplikací.

Webové technologie, které jsou určené  ke zpracování na straně webového prohlížeče, 

jsou  (převážně)  spuštěny  až  ve  chvíli  přijetí  a  zpracování  webového  dokumentu 

prohlížečem. Při běhu pouze spolupracují s webovým prohlížečem, a nebo s ním přímo 

pracují.  To přináší  řadu  komplikací.  V praxi  se  používá  mnoho  různých  webových 

prohlížečů,  které jsou  vyvíjeny  různými  subjekty.  Tyto  subjekty jsou  ve  vztahu 

vzájemné konkurence.  Společná dohoda je proto někdy velmi komplikovaná.  Zvlášť 

co se týče  nových technologií,  jelikož jejich rychlá implementace je otázkou prestiže. 

Často se stává,  že takové technologie pracují pouze v některých prohlížečích, anebo 

že pracují v různých prohlížečích odlišně. Tato vlastnost častokrát programátory odradí 

od jejich použití.

Další nevýhodou některých technologií zpracovávaných na straně webového prohlížeče 

je  zvýšené  bezpečnostní  riziko  spojené  s  jejich  použitím.  Umožňují  totiž  přístup 

k datům na počítači uživatele (resp. k datům webového prohlížeče v tzv. sandboxech25). 

A protože  jsou  zneužitelné,  mnozí  uživatelé  internetu  si  použití  těchto  technologií 

ve svých webových prohlížečích zakazují.

25 Sandbox je označení pro bezpečnostní mechanismus, který slouží pro oddělování procesů běžících 
se stejným oprávněním. Zdroj: Wikipedia: the free encyclopedia. Sandbox [online]. 17. 11. 2010, 
last modified on 28. 3. 2011 [cit. 2011-04-08]. 
Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Sandbox>.
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(X)HTML

HTML (HyperText Markup Language) je značkovací jazyk, který se používá pro tvorbu 

webových  stránek.  Vychází  ze  standardu  SGML26 a  vkládá  se  přímo  do  webového 

dokumentu. Technologií  HTML  lze  strukturovat webový  dokument  a veškerým 

uloženým informacím lze přiřadit jejich význam.  Úkolem HTML je také strukturovat 

a popsat  informace o  samotném webovém dokumentu.  Dříve se pomocí  technologie 

HTML  uložená  data  i  formátovala.  Se zavedením  technologie  kaskádových  stylů 

se formátování dat pomocí technologie HTML již přestává používat.

Princip HTML spočívá v použití určité množiny tagů (značek) a jejich atributů.  Tagy 

jsou odděleny od obsahu  pomocí špičatých závorek „<“ a „>“, mezi které se vkládá 

název  formátovacího prvku.  Tagy  jsou  většinou  párové,  tzn. že obsahují  otevírací 

i uzavírací tag. Uzavírací tag se liší od otevíracího tím, že má po první špičaté závorce 

znak lomítka.  Mezi  otevírací a uzavírací tag se vkládá formátovaný obsah.  Označená 

část textu (včetně  obou částí tagu) tvoří element. Atributy tagů pak určují doplňující 

informace  o  elementu.  Množina tagů a atributů je definována v jednotlivých verzích 

HTML.

Na začátku roku 2000 byl organizací W3C doporučen nový nástupce tehdy používaného 

značkovacího jazyka HTML 4.01. Bylo jím XHTML (eXtensible HTML). Jak název 

napovídá, jedná se o jazyk, který využívá výhod XML27 a HTML. (Kučera, 2000)

Historií vývoje jazyka (X)HTML se práce zabývá v kapitole 3. Vývoj HTML, kde jsou 

uvedeny stěžejní verze (X)HTML a jejich základní charakteristika.

CSS – Kaskádové styly

Hlavním smyslem  technologie CSS (Cascading Style Sheets,  česky kaskádové styly, 

dále  jen  CSS) je umožnit návrhářům  webových  stránek  oddělit  vzhled  webových 

stránek od jejich struktury a obsahu.

26 Standardu SGML podléhá HTML od verze 2.0. Nová verze HTML5 se má již od tohoto standardu 
odklonit. Více o SGML se práce zabývá v kapitole 3.3 SGML.

27 Standardem XML se práce zabývá v kapitole 3.5. XML.
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Starší  metoda  formátování  vzhledu  webové  stránky  spočívala  v  použití  speciálních 

formátovacích  HTML  tagů  přímo  v  obsahu  a  struktuře  webového  dokumentu. 

Z hlediska  zpracování  webových  dokumentů  a  vyhledávání  informací  nebyl takový 

vývoj žádoucí, a proto byla vyvinuta technologie CSS.

CSS využívá k formátování vzhledu HTML elementů dva způsoby: přímé formátování 

u elementu,  které se zapisuje jako hodnota atributu STYLE, a použití  tzv.  selektorů. 

Pomocí  selektorů můžeme  jednoznačně  určit  HTML  elementy,  které  chceme 

zformátovat. Použití selektorů je velmi různorodé. HTML elementy můžeme popisovat 

jednoznačným  identifikátorem  (hodnota  atributu  ID)  a  nebo  můžeme  elementy 

zařazovat do určitých tříd (hodnota atributu CLASS). V definici stylů pak formátujeme 

jeden element označený identifikátorem a nebo několik elementů zařazených do určité 

třídy. 

Selektory  nabízejí  ale  i  další  možnosti,  jak  vybrat  (popsat)  daný element.  Můžeme 

vybírat  elementy  jako  potomky jiného elementu  a  nebo elementy,  které  mají  určité 

atributy a nebo určité hodnoty atributů.  Selektory také umožňují dynamické vybírání 

hypertextových  odkazů  a  nebo  odkazů  podle  toho,  zda  byly  webovým prohlížečem 

otevřeny a nebo nikoli.

Samotné  formátování  obsahu je  pak  uložené  buď v hlavičce  struktury  HTML mezi 

párovým tagem <STYLE>, a nebo v externím souboru, na který se v hlavičce struktury 

HTML odkazuje. Takový soubor se zpravidla pojmenovává s příponou „css“.

Formátovací  možnosti  technologie  CSS  jsou  dnes  mnohem  širší,  než  možnosti 

samotného  HTML.  XHTML  předpokládá  používání  formátování  vzhledu  pouze 

technologií CSS.

Koncept technologie CSS přináší řadu výhod:

• Oddělení struktury a obsahu od vzhledu dokumentu.

• Jednodušší  údržba  webového  sídla.  Pokud  je  vzhled  webových  stránek 

definovaný v jednom samostatném  CSS  souboru, který je přilinkován ke všem 

webovým  dokumentům  tvořící  náš  web,  stačí  nám,  při  změně  některého 
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vzhledového  detailu webových  stránek,  změnit  pouze  údaje  v jednom 

dokumentu.  Nemusíme procházet  všechny  HTML dokumenty  a měnit  vzhled 

u každého zvlášť (jak by tomu bylo při použití technologie HTML).

• Jednoduchá změna (nastavení) vzhledu webových stránek. Pro změnu vzhledu 

webových stránek stačí načíst jiný soubor CSS.

JavaScript

JavaScript  je  multiplatformní,  objektově  orientovaný  skriptovací  jazyk.  Je  nejčastěji 

použit  jako  interpretovaný  programovací  jazyk  pro  webové  stránky,  často  vkládaný 

přímo do  HTML kódu  stránky.  Pomocí  JavaScriptu  je  možné  manipulovat  s  DOM 

modelem  stránky,  čehož  je využíváno  právě  při  tvorbě  interaktivního  webového 

rozhraní.  Ve  spojení  s  HTML  DOM  a CSS  poskytuje  širokou  škálu možností, 

jak s webovým dokumentem na  straně  webového  prohlížeče  pracovat.  Výhodou 

JavaScriptu  je  jeho  podpora  ve  všech  základních  webových  prohlížečích. 

(Kolínek, 2010)

Syntaxí patří  do rodiny jazyků C/C++/Java.  Slovo Java je však v jeho názvu pouze 

z marketingových  důvodů  a  s  jazykem  Java  jej  vedle  názvu  spojuje  jen  podobná 

syntaxe.

Pro vzájemnou spolupráci mezi skripty a webovými prohlížeči byl vyvinut speciální 

objektově založený model DOM (Document Object Model).

DOM je  univerzální  programovací  rozhraní,  které  umožňuje  programům a  skriptům 

dynamicky přistupovat a aktualizovat obsah, strukturu a styl zobrazovaného (webového) 

dokumentu.28 

Rozhraní  DOM definuje  způsob,  jakým se  dokument  mapuje  na  hierarchii  objektů 

v operační  paměti  uživatelova  počítače.  Každé  části  dokumentu,  jako  je  element, 

atribut,  textový  uzel  a  podobně,  odpovídá  v paměti  jeden  objekt,  který  má  určité 

vlastnosti a metody. (Kosek, 2008)

28 World Wide Web Consortium (W3C). W3C Document Object Model [online]. January 19, 2005 
[cit. 2011-03-31]. Dostupné z WWW: <http://www.w3.org/DOM/#what>.
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HTML DOM zobrazuje dokument HTML jako stromovou strukturu, která se nazývá 

„node-tree“.Všechny uzly jsou pomocí tohoto stromu přístupné, jejich obsah může být 

změněn nebo odstraněn. Pomocí rozhraní DOM je možné také elementy vytvářet.29

Níže uvedené schéma znázorňuje příklad stromové struktury několika uzlů a vztahů 

mezi nimi.

Každý uzel ve stromové struktuře má určitý hierarchický vztah ke každému dalšímu 

uzlu.  Následující obrázek ilustruje část stromové struktury a vztahy mezi jednotlivými 

uzly.

29 W3Schools Online Web Tutorials. HTML DOM Node Tree [online]. 2011 [cit. 2011-03-31]. 
Dostupné z WWW: <http://www.w3schools.com/htmldom/dom_nodetree.asp>.
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Ilustrace 1: Stromová struktura jednoduchého HTML 
dokumentu (W3Schools, 2010)

Ilustrace 2: Vztahy mezi jednotlivými uzly 
(W3Schools, 2010)



Ajax

AJAX (Asynchronous  Javascript and XML) je obecné označení  pro použití několika 

různých  technologií pro  vývoj  interaktivních  webových  aplikací.  Základní  výhodou 

technologie AJAX je možnost měnit obsah webových stránek bez opětovného načítání 

celého webového dokumentu.  Toho se dosahuje pomocí JavaScriptu, který umožňuje 

získat libovolná data od webového serveru ve formě XML. (Kopecký, 2009)

Pro  asynchronní  výměnu  dat  s  webovým  serverem  využívá  AJAX  rozhraní 

XMLHttpRequest. Jako formát odpovědi mohou být vedle XML použity další formáty 

včetně JSON30, HTML a prostého textu.  Po obdržení odpovědi Javascript upraví DOM 

a tím zobrazí výsledek bez nutnosti opětovného načtení a překreslení celého webového 

dokumentu. (Kolínek, 2010)

Při  nevhodné  implementaci  technologie  AJAX  může  docházet  k  opačnému  efektu. 

Je proto  důležité  před  jeho  nasazením  provést  důkladnou  analýzu  navrhovaného 

systému.

Technologie zásuvných modulů

Mezi  základní  technologie  zásuvných modulů,  kterými  lze  realizovat  RIA aplikace, 

můžeme zařadit Adobe Flash Player, Java applety a Microsoft Silverlight.

Adobe  Flash  Player  představuje  webové  běhové  aplikační  rozhraní,  které 

je do webového  prohlížeče  integrované speciálním  zásuvným  modulem  (pluginem). 

Animace,  videa  a  aplikace,  které  jsou  určené  pro  zobrazení  a  zpracování  pomocí 

technologie  Flash,  se k webovému  dokumentu  přilinkují  speciálním  elementem. 

Prostředím Flash Playeru můžeme spouštět RIA aplikace realizované např. technologií 

Adobe Flex (Kopecký, 2009), animace vytvořené např. v programu Adobe Flash a nebo 

video ve formátu Flash Video.

Java applet  je program převedený do tzv. Java byte-kódu. Ten  je při každé návštěvě 

30 JSON (JavaScript Object Notation) představuje speciální formát určený k přenosu dat organizovaných 
v polích anebo objektech.
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webové  stránky,  v  níž  je  obsažen,  natažen  do  webového  prohlížeče  a  je  spuštěn 

v prostředí  Virtual  Java  Machine,  které  se  do  webového prohlížeče  doinstaluje  jako 

zásuvný  modul  (plugin).  Webové  prohlížeče  tento  plugin  často  obsahují  implicitně. 

(Morkes, 2002)

Obdobnou technologií je Microsoft Silverlight, který je postaven na technologii .NET 

Framework 3.0. V prohlížeči je nutné mít proto nainstalovaný speciální zásuvný model 

(lightweight  plugin).  I  v  této  technologii  se  používá  princip  převádění  programu 

do tzv. byte-kódu.

Všechny  tyto  technologie  umějí komunikovat  s  JavaScriptem,  a tedy  i s dalšími 

ovládacími prvky umístěnými ve webovém dokumentu.
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 3 Vývoj HTML

Mnoho vědců 2. poloviny 20. století se nespokojovalo pouze s lineárně strukturovanými 

informacemi zaznamenanými v tištěných dokumentech. Vědci hledali nové způsoby pro 

strukturu, uložení a získávání informací.

Za  prvního  průkopníka  v  této oblasti  je  považován  Vannevar  Bush,  který  roku 

1945 v článku  As We May Think periodika The Atlantic Monthly představil teoretický 

koncept  informačního  elektromechanického  systému.  I  když  se  představený  systém 

nikdy nepodařilo zrealizovat, měl svou filosofií veliký přínos. Bushův Memex, jak byl 

systém pojmenován, umožňoval uložené informace propojovat pomocí odkazů,  které 

se automaticky generovaly a nebo se do systému ručně zadávaly. Podle odkazů  mohli 

uživatelé jednoduše  nalézt další  informace  uložené  v  sytému,  které  s  prohlíženým 

obsahem souvisely. (Neumann, 2009)

 3.1 Myšlenka hypertextu

Další  americký významný vědec Theodor Holm Nelson  začal  v  roce 1960 pracovat 

na myšlence nelineárního spojování textových dokumentů.  (Brdička, 2003)  Své snahy 

směřoval ve svůj celoživotní projekt Xanadu31.  V roce 1965 definuje pojem hypertext, 

čímž se nesmazatelně zapsal do dějin informační a komunikační techniky.

Nelson chápal hypertext jako nové médium, které rozšiřuje  možnosti práce s textem. 

Hypertext  je  podle  Teda  Nelsona  nelineární  nesekvenční  text  uložený  v hierarchii 

textových  bloků.  Tyto  textové  bloky  jsou  navzájem  propojeny  odkazy. V takové 

hierarchii neexistuje hlavní text a nebo text, který je jinému textu podřízen.

Na začátku 80. let 20. století vyvíjí Bill Atkinson pro společnost Apple Computer Inc. 

program nesoucí  název HyperCard,  který  představuje první  úspěšný hypermediální32 

systém.  HyperCard  kombinoval  schopnosti  databází  s flexibilním  nastavitelným 

31 Wikipedia: the free encyclopedia. Project Xanadu [online]. November 2002, last modified on 8 March 
2011 [cit. 2011-04-01]. Dostupné z WWW: <http://en.wikipedia.org/wiki/Project_Xanadu>.

32 Hypermediální systém vznikl spojením hypertextového systému s multimédii. V hypermediálním 
systému nemusí na další zdroje odkazovat pouze text, ale také obrázky, hudba a zvuk. (Lobaz, 2011)
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grafickým rozhraním.

HyperCard  umožňoval  vytvoření  série  obrázkových  karet,  které  obsahovaly  textové 

a grafické informace. Uživatelé mohli procházet jednotlivými kartami prostřednictvím 

kliknutí  na  obrázková tlačítka  a  tak  se  začlenit  do  procesu  získávání  informací. 

HyperCard  inspiroval  k  vývoji  dalších  podobných  systémů  pro  platformu  PC. 

(Pollack, 1987) (Lewis, 1987)

HyperCard a další jemu podobné programy vystihly populární představu prezentování 

informací.  Jakkoli  byly  tyto  aplikace  revoluční,  měly  jednu  obrovskou  nevýhodu. 

Hypertextové skoky mohly  být  realizovány pouze do souborů,  které  se  vyskytovaly 

na lokálním disku. A právě tento limit překonala na začátku 90. let 20. století až služba 

www.  Pro  kompletnost  je  nutné  uvést  technologii,  kterou  při  návrhu  služby  www 

Tim Barns-Lee použil při vytváření definice jazyka HTML.

 3.2 SGML

V 80.  letech  20.  století  bylo  nutné vytvořit  dostatečně  flexibilní  a multiplatformní 

formát  (jak  z  hlediska  softwaru,  tak  z  hlediska  hardwaru)  na  výměnu  informací 

v elektronické podobě. Použití některého z tehdejších textových editorů, které se často 

mění a nesplňují náročné požadavky, nebylo reálné. Bylo zapotřebí hledat jiná řešení. 

Jako nejvhodnější  technologie  se  ukázala  technologie  značkovacích  jazyků (markup 

language). (Kosek, 1999)

SGML vzniklo na základě dvou různých technologií. Na začátku 80. let vytvořil GCA 

(Graphics  Communications  Association)  standardní  formátovací  jazyk  známý  pod 

názvem  GenCode.  Nevýhodou  technologie  GenCode  byl  jednotný  soubor 

formátovacích příkazů. Jak se později ukázalo, nebylo možné vytvořit takový soubor 

formátovacích příkazů, který by vyhovoval všem potřebám a zároveň nebyl nepraktický 

svým rozsahem. Z této technologie převzalo SGML sémantickou část. 

Druhou  technologií,  na  které  je  SGML  založené,  je  GML  (Generalized  Markup 

Language).  GML budovalo  koncept  formálně  definovaného  typu  dokumentu  (DTD) 

s explicitně stanovenou strukturou a tvarem elementů.  (Crhonek, 2003) Tento standard 
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popisoval  dokument  jako  hierarchickou  strukturu  elementů  v různých  vzájemných 

vztazích, přičemž každému typu elementu přísluší určité označení. Z této technologie 

převzalo SGML syntaktickou část. V prosinci roku 1986 byl akceptován organizací ISO 

(International Standards Organization) nový standard SGML pod označením „ISO 8879 

– SGML“. (Kosek, 1999) (Čerba, 2006) 

SGML je metajazyk, který umožňuje definovat, jaké elementy (vytvářené pomocí tagů) 

lze v textu použít a jak spolu souvisí. Definice přípustných elementů a vztahů mezi nimi 

se označuje  jako  DTD  (Document  Type  Definition),  které bývá  často  uloženo 

v externím textovém souboru. Samotný SGML dokument se pak skládá z identifikace 

DTD,  pomocí  něhož  je  napsán  (odkaz  na  externí  soubor  DTD),  a  vlastního  textu 

doplněného o elementy definované v DTD. (Kosek, 1999) 

SGML se stalo flexibilním a univerzálním formátem, který umožňoval uložení textu 

v elektronické podobě. Jeho výhodou byla multiplatformnost. Od jiných značkovacích 

jazyků se odlišoval hlavně tím, že pomocí tagů nebyl popisován vzhled dokumentu, 

ale jeho struktura a sémantika. Formátování vzhledu SGML dokumentů bylo prováděno 

až zpracovávajícím softwarem. Důvodem úspěchu SGML byla také jeho „trvanlivost”, 

neboť v průběhu 80. let, kdy docházelo k velice rychlým změnám na trhu s hardwarem 

i softwarem, představoval SGML stabilní jistotu v oblasti uchovávání textových dat.

Zásadní nevýhodou SGML se stala paradoxně jeho obrovská obecnost a komplexnost. 

Jelikož bylo SGML příliš složité pro použití v jednoduchých desktopových aplikacích, 

zůstalo pro širokou veřejnost neznámé, a proto také zůstalo bez podpory majoritních 

výrobců software. 

Z  obecného  jazyka  SGML  byly  pomocí  DTD  odvozeny  další  standardy.  Mezi 

nejpoužívanější deriváty SGML patří jazyk pro popis webových stránek HTML a jazyk 

XML. (Čerba, 2006)
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 3.3 Vznik HTML

Zásadní  osobou  ve  vývoji  technologie  hypertextového  chápání  obsahu  se  stal 

Tim Barns-Lee. Tento anglický fyzik, který pracoval ve švýcarském CERNu33,  vytváří 

roku  1980  program  jménem  ENQUIRE,  jenž  měl  autorovi  pomoci  dokumentovat 

nejdůležitější skutečnosti jeho života a přitom zaznamenat i mnohé jeho další asociace. 

(Neumann, 2009) Tim Barns-Lee tak oživil myšlenku hypertextu.

Tim Barns-Lee si uvědomil, že je velmi nepraktické, když je veliký počet dokumentů 

přístupných  pouze  z  jednoho  místa.  Proto  začal  vyvíjet  multimediální  informační 

systém s dálkovou sítí, který by umožňoval přístup ke zdrojům  z nejrůznějších míst. 

(Neumann,  2009)  Plán  pro  World  Wide  Web  –  jak  vyvíjený  systém pojmenoval 

– se orientoval na vytvoření nástroje,  pomocí kterého by si mohla obec fyziků,  která 

byla roztroušena po celém světě, pohodlnou cestou vyměňovat data a myšlenky.

Společně  se  svým  kolegou  Robertem  Cailliauem  dokončil  roku  1989  první  návrh 

systému  www  a koncem roku 1990 spolu  vytváří  v  laboratořích CERNu  jeho  první 

funkční  prototyp.  Vzniká  tak  první webový server HTTPD a první webový prohlížeč 

WorldWideWeb.34 V  květnu  následujícího  roku  představují  základní  model  www 

a 6. srpna roku 1991 jsou na adrese http://info.cern.ch/ spuštěny první webové stránky. 

Dokumenty,  které  se  v  systému  používaly  jako  základní  informační  jednotky,  byly 

napsány ve  speciálně  vyvinutém  značkovacím  jazyce  HTML  (HyperText  Markup 

Language).  Tim Barns-Lee  navrhl  tento  značkovací  jazyk  na  základě  SGML,  který 

rozšířil o možnost definice hypertextových odkazů. HTML byly přenášeny pomocí nově 

navrženého aplikačního protokolu  HTTP,  který byl plně kompatibilním s používaným 

internetovým protokolem TCP/IP.

33 CERN – Evropská organizace pro jaderný výzkum – mezinárodní organizace se sídlem v Ženevě. 
Domovské stránky organizace jsou na: http://public.web.cern.ch/public/

34 World Wide Web Consortium (W3C). Tim Berners-Lee [online]. 2010 [cit. 2011-03-18].  
Dostupné z WWW: <http://www.w3.org/People/Berners-Lee/>
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Webový  prohlížeč  WordlWideWeb  byl  naprogramován zároveň  jako  WYSIWYG35 

editor.  Na začátku  Tim Barns-Lee  chápal  technologii  HTML pouze  jako prostředek 

k vnitřnímu uložení  webové stránky,  nikoli  jako přímý prostředek pro jejich tvorbu. 

Programátoři měli využívat pro tvorbu webových stránek výhradně WYSIWYG editory, 

s kódem neměli přijít  prakticky do styku. Když však Marc Anderssen se svými kolegy 

z NCSA (National  Center  for  Supercomputing  Applications)  psal  známý  prohlížeč 

Mosaic, považoval za příliš obtížné implementovat do programu rovnou i editor HTML. 

Také díky tomuto rozhodnutí  je dnes nutné,  aby autoři  profesionálních stránek znali 

technologii HMTL. (Kosek, 1998)

Volné užití zdrojových kódů technologií realizujících webové rozhraní  přispělo nejen 

k rychlému rozšíření nové internetové služby, ale také k nezadržitelnému rozvoji jejích 

dílčích technologií. Vývoj se tak stal velmi složitým, jelikož se na něm nekoordinovaně 

podílelo mnoho subjektů.

 3.4 Stěžejní standardy HTML

Nesystematický a uspěchaný vývoj jazyka HTML byl rychlejší, než jeho standardizace. 

Stalo  se tak téměř pravidlem, že vydaný standard jazyka HTML pouze popisoval stav 

technologie, která se již v praxi dávno používala.

 3.4.1 HTML 0.9

HTML 0.9  představuje  první  neformální  verzi  značkovacího  jazyka  HTML,  kterou 

definoval v roce 1991 Tim Barns-Lee.  Při návrhu vycházel ze standardu SGML, který 

představoval mezinárodně dohodnuté metody pro značkování textu do strukturálních 

jednotek, jako jsou odstavce, nadpisy, položky seznamu atd. Výhodou standardu SGML 

byla jeho multiplatformnost. Tuto výhodu HTML převzalo a proto mohlo být přečteno 

nezávisle na použité platformě. (Berka, 1996) (Neumann, 2009) 

35 WYSIWYG je akronym anglické věty „What you see is what you get“, česky„co vidíš, to dostaneš“. 
Tato zkratka označuje způsob editace dokumentů v počítači, při kterém je verze zobrazená 
na obrazovce vzhledově totožná s výslednou verzí dokumentu.
Zdroj: Wikipedie, otevřená encyklopedie. WYSIWYG [online]. 16. 3. 2011 [cit. 2011-03-18]. 
Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/WYSIWYG>.
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I když HTML 0.9 vycházelo ze standardu SGML, standardu samotnému neodpovídalo. 

HTML  0.9  například  obsahovalo  hypertextové  odkazy,  k  jejichž  definici  využil 

Tim Barns-Lee  kotevních  prvků36 s  atributem  HREF,  ve  které  byla  vyplněna  URL 

adresa dokumentu, na který měl odkaz odkazovat.37

V této první verzi nebylo možné vytvářet žádnou specifickou podobu webu. Nebylo 

možné  pomocí  HTML měnit  písmo,  barvu  textu  ani  pozadí.  Tento  standard  jazyka 

HTML nepodporoval grafické prostředí.

Dokument strukturovaný verzí  HTML  0.9 byl  velice jednoduchý,  vedle formátování 

uložených informací obsahoval jen velmi málo  dalších  dodatečných informací,  které 

by popisovaly  samotný  dokument.  Tato  vlastnost  vycházela  také  z  používané  verze 

protokolu  HTTP 0.9,  který  měl  pouze  metodu GET a  který  nepodporoval  přenášení 

dodatečných informací v hlavičce.

Následné pokusy o standardizaci jazyka ve verzi HTML 1.0 skončily nezdarem, jelikož 

byl v této době vývoj webových technologií a aplikací velmi rychlý a necentralizovaný. 

Další standard se proto podařilo přijmout až v roce 1995.

 3.4.2 HTML 2.0

Důležitou postavou  při řešení problematiky standardizace HTML tak, aby odpovídala 

syntaxi SGML, byl  Dan Connolly. V dubnu roku 1994 vytvořil nový návrh pro jazyk, 

který  byl  později  pojmenovaný  jako  HTML 2.0.  Tento  počáteční  návrh  byl  brzy 

předělán a přepsán Karen Muldrowem. Cílem tohoto nového standardu bylo zachytit, 

popsat a standardizovat HTML, které bylo používáno téhož času v praxi. (Wilson, 2003)

Standard HTML 2.0 vydala organizace IETF (Internet Engineering Task Force) v roce 

1995 v dokumentu RFC 1866.  Představuje první verzi jazyka  HTML, která odpovídá 

syntaxi SGML. (Barn-Lee, 1995)

K  této  verzi  HTML bylo  vydáno  několik  dalších  rozšíření:  RFC  1867  (nahrávání 

36 Kotevní prvky ve své původní funkci měly pouze určovat pozici v dokumentu. Tuto funkci plní 
dodnes, i když jsou převážně využívány právě pro definici hypertextových odkazů.

37 World Wide Web Consortium (W3C). Chapter 2. [online]. 1998 [cit. 2011-03-18]. 
Dostupné z WWW: <http://www.w3.org/People/Raggett/book4/ch02.html>.
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souborů  skrz  formuláře),  RFC  1942  (rozšiřuje  možnosti  tabulek),  RFC 

1980 (Obrázkové mapy), RFC 2070 (mezinárodní podpora).

U  verze  HTML  2.0 se  objevila  myšlenka  tzv.  „HTML  stavebních  úrovní“ 

(HTML Conformance  Levels),  které  měly napomáhat mechanismu  parsování.38 

Byly stanoveny čtyři úrovně, které znamenaly::

• Level  0  –  Tuto  úroveň  musely  prohlížeče  povinně  podporovat.  Zahrnovala 

v sobě základní funkce, jako nadpisy, seznamy, odstavce a kotvy.

• Level 1 – Tato úroveň přidává ještě in-line podporu obrázků a zdůraznění textu 

(fyzické i sémantické).

• Level 2 – Tato úroveň přidává podporu formulářů. Tato schopnost nebyla příliš 

rozšířená, proto potřebovala větší podporu v prohlížečích.

• Level 3 – Tato úroveň ještě přidává další funkce, které nejsou v prohlížečích 

příliš zavedené, jako jsou tabulky, pokročilé obrázky a lámání textu.

Každé úrovně v sobě vždy zahrnují podporu úrovně nižší. (Wilson, 2003)

Implementace HTTP hlaviček

Velkým přínosem standardu HTML 2.0 bylo zavedení tzv.  META dat. Tyto dodatkové 

informace,  které  se  v  HTML  dokumentu  ukládaly  v hlavičce (element  HEAD), 

obsahovaly další  informace  o  daném  dokumentu  (jako  například  datum  vypršení 

platnosti  stránky,  klíčová  slova  dokumentu,  adresa  autora  pro  možnost  reakce).  

Tyto dodatkové informace poté mohl server posílat webovému prohlížeči přímo v HTTP 

hlavičce (od HTTP verze 1.0, která byla zavedena jako standard v roce 1996). 

Standard  verze  HTML  2.0  se  stal prvním  formálním standardem,  podle  kterého 

se měřily webové prohlížeče až do verze HTML 3.2. Definoval jejich základní pracovní 

38 Parsování (pharsing) je proces analýzy posloupnosti formálních prvků (v případě HTML tagů 
ve webovém dokumkentu) s cílem určit jejich gramatickou strukturu (v případě HTML jazyka přiřadit 
informace označené tagem příslušnou váhou) vůči předem dané formální gramatice (v případě HTML 
technologie je to HTML standard).
Zdroj: Wikipedie, otevřená encyklopedie. Syntaktická analýza [online]. 11. 7. 2007, last modified 
on 12. 7. 2010 [cit. 2011-04-02]. 
Dostupné z WWW: <http://cs.wikipedia.org/wiki/Syntaktick%C3%A1_anal%C3%BDza>.
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schopnosti a stal se měřítkem jejich kvality. (Wilson, 2004)

Vznik organizace W3C

V roce 1994 založil  Tim Barns-Lee mezinárodní organizaci W3C (World Wide Web 

Consortium, dále jen W3C), jejíž členská základna se skládá z řad odborníků, zástupců 

různých  společností  a  veřejnosti.  W3C  začalo  koordinovat  vývoj  jazyka  HTML 

(a dalších webových technologií).

Jelikož  poskytovalo  W3C neutrální  fórum,  získalo  povolení   od  IETF  (Internet 

Engineering Task Force) vydávat standardy HTML. Od této chvíle již HTML standardy 

vydává výhradně W3C39.

 3.4.3 HTML 3.2

Již v roce 1995 byl představen koncept HTML3, na kterém pracoval Dave Raggett. 

V tomto  konceptu  byla  pokryta  většina  rysů  tehdejšího  HTML,  a  navíc  zde  bylo 

zahrnuto  spoustu  dalších  rozšíření,  včetně  možnosti  značení  matematických 

a vědeckých  dat.  Koncept  HTML3  také  rozšiřoval  možnosti  v oblasti  webových 

tabulek, záložek, poznámek pod čarou a formulářů.

Ačkoliv byl HTML 3 návrh dobře přijat, k jeho implementaci nikdy nedošlo. Důvodů 

bylo několik. Návrh byl příliš veliký a přinášel příliš mnoho nových myšlenek. Proto 

by bylo  jeho  zavedení  do  tehdejších  prohlížečů  velmi  náročné,  skoro  až technicky 

nereálné. A tak se stal koncept HTML3 pouze inspirací pro další vývoj.

Na začátku  roku  1997  formálně  schválilo  W3C  nový  standard  HTML  3.2.  Tento 

standard  byl  přezkoumán  ve  všech  členských  organizacích,  včetně  společností 

nabízejících  nejrozšířenější  webové  prohlížeče,  jakými  byly  Microsoft  a Netscape. 

Protože byla verze HTML 3.2 schválena všemi hlavními autoritami na poli webových 

technologií, byla prohlášena za stabilní.

Standard  HTML 3.2  byl  navržen  na  stávajícím  standardu  IEFT  HTML 2.0,  který 

39 World Wide Web Consortium (W3C). Chapter 2. [online]. 1998 [cit. 2011-03-18]. 
Dostupné z WWW: <http://www.w3.org/People/Raggett/book4/ch02.html>.
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byl rozšířen o nové prvky z HTML+40 a HTML 3.0. Mezi zásadní novinky patří:

• Možnost  pokročilého formátování  textu,  např.  změnu  fontu  a  barvy  písma, 

zvýraznění a podtržení textu.

• Plná podpora tabulek včetně záhlaví.

• Možnost vložení různých appletů a skriptů.

• Možnost využití technologie kaskádových stylů.

• Zavedení objektu DIV.

• Zavedení obrázkových map.

(Korpela, 2010)

Implementace kaskádových stylů

Zásadním přínosem HTML 3.2 bylo zavedení tzv. kaskádových stylů, jejichž hlavním 

smyslem je možnost oddělit formátování vzhledu webové stránky od struktury a obsahu 

webového dokumentu.

Zpočátku  se  kaskádové  styly  staly  pouhou  alternativou,  jak  formátování  vzhledu 

webové  stránky  ve  webovém dokumentu  zapsat.  To  platilo  hlavně  v  době  nástupu 

standardu  HTML  3.2.  Postupem  času  začaly  kaskádové  styly  nabízet stále  více 

formátovacích možností, pro které v jazyce HTML neexistoval alternativní zápis. Také 

proto  se dnes  používá k formátování  vzhledu webové stránky výhradně technologie 

kaskádových stylů.

Použití technologie kaskádových stylů přináší několik zásadních výhod:

• Oddělení struktury a obsahu  od formátování vzhledu výsledné webové stránky.

• Jednodušší  údržba  webového  sídla.  Pokud  je  vzhled  webových  stránek 

definovaný v jednom samostatném  CSS  souboru, který je přilinkován ke všem 

webovým  dokumentům  tvořící  webové  sídlo,  stačí  při  změně  některého 

40 HTML+ (HTMLPlus) byl krátký vývojový mezistupeň technologie HTML, který v sobě zahrnoval 
některé pokročilé technologie, jako jsou tabulky a formuláře. Obsahoval mnoho myšlenek. Poznatky 
z tohoto vývojového stupně byly zahrnuty ve standardu HTML 3.2.
Zdroj: World Wide Web Consortium (W3C). HTML+ (Hypertext markup format) [online]. 1998 
[cit. 2011-03-19].  Dostupné z WWW: <http://www.w3.org/MarkUp/HTMLPlus/htmlplus_1.html>.
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vzhledového  detailu webových  stránek  změnit  pouze  údaje  v jednom 

dokumentu. Není potřeba procházet všechny webové dokumenty a měnit vzhled 

u každého zvlášť.

• Jednoduchá změna (nastavení) vzhledu webových stránek. Pro změnu vzhledu 

webových stránek stačí načíst jiný soubor CSS.

I  přes  velký  potenciál,  kterým tato  technologie  disponovala,  bylo  ve  standardu 

HTML 3.2  zahrnuto  mnoho  nových  značek  (tagů)  a  atributů,  které  sloužily 

k formátování vzhledu výsledné webové stránky. 

Možnost skriptování

V  prosinci  roku  1995  byl  společnostmi  Netscape  Communications  Corporation 

a Sum Microsystems  představen  nový  doplněk  jazyka  HTML,  který  se  jmenoval 

JavaScript.  Na  vydání  této  pokročilé  technologie  odpovídá  Microsoft  vytvořením 

obdobného skriptovacího jazyka VBScript.

Verze  HTML 3.2  proto  nově  zahrnovala  standardizovaný  způsob  vkládání  skriptů 

určených pro zpracování na straně webového prohlížeče. (Raggatt, 1997)

Tyto objektově orientované skriptovací jazyky  rozšížily možnosti webového rozhraní. 

Umožňovaly  zejména  realizaci  různých  interaktivních  prvků  (tlačítek)  webového 

prostředí, tvoření jednoduchých animací a efektů obrázků.

 3.4.4 HTML 4.01

V roce 1997 standardizovala W3C verzi HTML 4.0,  která přináší popis všech starých 

i nových  elementů  v jednom  dokumentu  a  přináší  několik  novinek.  Jednou 

z nejzásadnějších je rozšíření možností tabulek, které jsou založeny na modelu podle 

RFC 1942. Nový model nabízí větší kontrolu nad strukturou a výsledným zobrazením 

tabulky. Každou tabulku lze rozdělit na hlavičku, tělo a patičku. U dlouhých tabulek lze 

definovat hlavičku a patičku, které budou při „skrolování“ stále viditelné.

Dalším rozšířením je podpora vícejazyčnosti. HTML 4.0 preferuje jako znakovou sadu 
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32bitové  kódování  ISO  10646,  které umožňuje  pojmout  všechny  používané  znaky 

na světě. Jeden z oblíbených derivátů je UTF-8. U valné většiny elementů lze navíc 

použít dva nové atributy „lang“ a „dir“. První jmenovaný slouží k určení jazyka, kterým 

je obsah elementu zapsán. Druhý pak uvádí směr písma. (Kosek, 1999c)

HTML 4.0  standardizuje  používaní  elementu  OBJECT,  který  může  být  využit  pro 

vkládání různých objektů, například aplikací zásuvných modulů (interaktivních aplikací, 

videí a zvuků), obrázků, matematických vzorců apod. Rovněž umožňuje specifikovat 

alternativní  zobrazení,  která  se  použijí  v  případě,  že  daný  objekt  není  prohlížečem 

podporován.

Teprve  nyní  se  skripty  stávají  standardní  součástí  HTML.  HTML pro  ně  definuje 

specifické události (vázané na specifické akce, jako poklepání myší, načtení dokumentu 

a nebo zavření okna prohlížeče), které je možné ošetřit skripty. Zakomponování skriptů 

do  HTML je  opět  nezávislé  na  použitém  skriptovacím  jazyce.  Specifikace  určuje 

i způsob,  kterým  je  možné  se  elementů  dovolávat  (pomocí  atributů  NAME  a  ID). 

To je důležité hlavně z hlediska faktu, že dosud nebyl specifikován standardní DOM. 

(Kosek, 1999c)

K  účelům  skriptování  na  straně  webového  prohlížeče  vznikl  tzv.  DOM, který 

umožňoval  přistupovat  skriptům ke  struktuře  zobrazovaného  webového  dokumentu. 

Umožňoval měnit strukturu, data a vlastnosti elementů. Umožňoval také vytvářet nové 

objekty.

Ze začátku měl každý webový prohlížeč svou vlastní stromovou strukturu. Proto byla 

zprvu možnost skriptování na straně prohlížeče omezena nekompatibilitou jednotlivých 

prohlížečů. Dnes se situace stabilizuje, jelikož standardizuje strukturu DOMu W3C.

U verze  HTML 4.0 již bylo jasné,  že výhradní technologií  pro formátování vzhledu 

webových  dokumentů  bude  technologie  kaskádových  stylů.  Ty  začaly  nabízet  více 

možností  v oblasti  formátování  vzhledu,  než  samotné  HTML.  Podporovala  se  tak 

myšlenka oddělení prezentačních vlastností dokumentu od jeho struktury.
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Na konci roku 1999 byla vydána verze HTML 4.01, která upravovala některé chyby41 

verze předchozí. Tato verze měla být poslední verze HTML, po které by se celý  web 

měl realizovat pouze novější technologií XHTML.

 3.5 XML

XML (eXtensible Markup Language)  byl  vyvinut organizací W3C  jako podmnožina 

staršího  značkovacího jazyka  SGML.  XML si  zachovalo možnost  definice vlastních 

DTD.  Na  rozdíl od SGML bylo pro zjednodušení v XML mnoho parametrů předem 

určeno.  XML umožňuje snadné vytváření konkrétních značkovacích jazyků pro různé 

účely a různé typy dat.  XML je určeno především k publikaci dat a k jejich výměně 

mezi různými druhy aplikací. Stejně jako SGML řeší pouze strukturální část obsahu 

a popis významu.

Možnosti  využití  technologie  XML  jsou opravdu  široké.  Často  je  tato  technologie 

spojována  s  webem.  XHTML,  které  je  postavené  na  technologii  XML,  umožňuje 

rozšiřovat množinu elementů, které nám při tvorbě stránek nabízí HTML. Tato vlastnost 

zjednodušuje prohlížení webových stránek a hlavně prohledávání jejich obsahu. XML 

nese kromě samotného textu i  informace  o jeho významu.  To umožňuje automatickou 

konverzi XML dokumentů do dalších libovolných formátu. Využití nalezne proto všude, 

kde je potřeba jedny informace prezentovat v několika formátech. (Kosek, 1999b)

 3.6 Stěžejní standardy XHTML

V roce 1996 začaly práce na odlehčené verzi SGML, ze které bylo odstraněno velké 

množství  nadbytečných  parametrů  týkajících  se  především  tzv.  abstraktní  syntaxe. 

Tak vznikl pod vedením organizace  W3C jazyk XML (eXtensible Markup Language), 

který  představuje  podmnožinu  jazyka  SGML  (nikoli  jeho  náhradu).  Definitivní 

specifikace XML 1.0 Recommendation pochází z 10. února 1998. (Čerba, 2006)

41 World Wide Web Consortium (W3C). HTML 4 Changes [online]. 1999 [cit. 2011-04-02]. 
Dostupné z WWW: <http://www.w3.org/TR/REC-html40/appendix/changes.html#h-A.1>.

- 38 -



 3.6.1 XHTML 1.1

Standard XHTML  1.0 vznikl aplikací pravidel a restrikcí XML na značkovací jazyk 

HTML 4.01  a  přímo  navazuje  na  předchozí  vývoj  jazyka  HTML.  Kombinuje  sílu 

HTML s  přísností  a  jednoduchostí  XML.  První  specifikaci  jazyka  XHTML vydalo 

W3C v lednu roku 2000. (Lazar, 2006)

Výhodou standardu XHTML byla jeho zpětná kompatibilita s HTML, proto nebránilo 

nic k jeho okamžitému nasazení42.  XHTML je ve své podstatě XML dokument, který 

je popsán standardizovanými DTD dokumenty.  XHTML 1.0  bylo  navrženo ve  třech 

různých verzí, které používaly různé DTD dokumenty.

• XHTML  1.0  Strict  – Tato  verze  představovala  verzi  s  mnoha  zásadními 

změnami oproti standardu HTML 4.01. Dokument strukturovaný touto verzí byl 

zbaven značek souvisejících s formátováním vzhledu (výjimkou byly například 

značky <b> a <i>) a některé další sémantické. K formátování vzhledu se měla 

již plně využívat technologie kaskádových stylů.

• XHTML  1.0  Transitional  – Tato  verze  představovala  přechodovou  verzi 

XHTML, která umožňovala použití některých již překonaných tagů, jakými byly 

formátovací značky, a některé vyřazené sémantické značky. Původní účel této 

verze byl k tvorbě webových stránek kompatibilních se staršími prohlížeči.

• XHTML 1.0 Frameset – Tato verze umožňovala použití zastaralých tagů, jako 

„Transitional „ a také přidává podporu pro rámce.

XHTML  striktně  vyžaduje několik  pravidel,  která u  verze  HTML  nemusela 

být dodržována:

• Všechny  tagy  musí  být  zakončené,  včetně  nepárových.  Nepárové  tagy 

je doporučené ukončovat lomítkem před zakončovací špičatou závorkou, nejlépe 

s mezerou před lomítkem. Párové tagy jsou oba uvedeny povinně.

• Všechny tagy a jejich atributy (mimo těch, které si uživatel deklaruje vlastním 

42 Několik chyb se při jeho prvních implementacích přeci jen vyskytlo. Například Jiří Kosek (2004) 
kritizoval XHTML za to, že se prakticky nedalo použít, jelikož některé webové prohlížeče 
nepodporovaly správné MIME typy.
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DTD dokumentem) musí být malými písmeny z toho důvodu, že standard XML 

je tzv. case sensitive (rozlišuje malá i velká písmena).

• Všechny atributy musí mít hodnotu, která je zapsána do uvozovek.

• Zákaz křížení tagů.

• Interní  definice  kaskádových  stylů  a  interní  skripty  je  nutné  zapisovat 

s atributem určujícím přesný typ.

Webový dokument  navíc  musí  mít  XML prolog a správně nastavenou definici  typu 

dokumentu. (Janovský, 2003)

V  květnu  roku  2001  vydává  W3C  standard  XHTML 1.143,  který  vychází  z  verze 

XHTML 1.0 Strict a je modulově založený. Standard XHTML 1.1 vynechává prakticky 

všechny prezentační vlastnosti.  Rozsáhlá sada 21 modulů je určena pro komplexnější 

tvorbu  XHTML  dokumentů,  která  má  především  podpořit  použití  služby  www 

i na dalších platformách a zařízeních, jakými jsou kapesní počítače a mobilní telefony.

U verze XHTML 1.1 je již striktně vyžadováno, aby byl dokument posílán se správným 

MIME typem.

Zásadní  výhodou  standardu  XHTML  byla  možnost  dokument  rozšířit  o  vlastní 

specifické  elementy  definované  ve  vlastním  DTD  dokumentu.  Bylo  tak  možné 

interpretovat informace z jediného zdroje dat uloženého ve standardu XML různými 

aplikacemi a prostředími, včetně webového.

Do  roku  2009  byla  vyvíjena  verze  XHTML  2.0,  která  již  neměla  být  zpětně 

kompatibilní  se svými předchůdci.  Vývoj  verze XHTML 2.0 byl ukončen z důvodu 

započatí prací na standardu HTML5 a jeho alternativy XHTML5.44

43 World Wide Web Consortium (W3C). XHTML 1.1 - Module-based XHTML [online]. 31 May 2001 
[cit. 2011-04-02]. Dostupné z WWW: <http://www.w3.org/TR/2001/REC-xhtml11-20010531/>.

44 World Wide Web Consortium (W3C). W3C News Archive: 2009 [online]. 02 July 2009 
[cit. 2011-04-09]. Dostupné z WWW: <http://www.w3.org/News/2009#entry-6601>.
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 3.7 Koncept HTML5

Práce  na novém  standardu  jazyka  HTML545 byly  započaty  v  roce  2004  organizací 

WHATWG46. Od roku 2007 jsou zaštítěny organizací W3C, která přejala rozpracovaný 

návrh od WHATWG. Na spolupráci s W3C se podílí mnoho zásadních subjektů, včetně 

zástupců  výrobců  pěti majoritních  webových  prohlížečů  (Google,  Apple,  Mozilla, 

Opera a Microsoft). S W3C spolupracuje také množství dalších organizací a jednotlivců 

s rozdílnými zkušenostmi a zájmy. (Hunt, 2007)

První návrh  koncepce HTML5 byl představen 22. ledna 2008 jako tzv. „First Public 

Working Draft“. V roce 2012 se počítá s tím, že se dostane do tzv. stádia „Candidate 

Recommendation“.47 Podle  slov  Iana  Hicksona  ze společnosti  Google,  který 

se na vývoji HTML5 podílí, se s přijetím standardu HTML5 předběžně počítá až v roce 

2022. Již nyní se ale různé nové prvky začínají implementovat do některých webových 

prohlížečů. S použitím v praxi se ovšem zatím nedá zcela počítat. (Dvořák, 2009)

Záměr specifikace HTML5

Důvodem pro zavedení technologií realizujících interaktivní webové aplikace (RIA) byl 

fakt, že primární webové technologie nestačily uspokojovat stále se zvyšující nároky 

na webové prostředí.  Primárním webovým technologiím bylo vytýkáno hned několik 

věcí.

Pichlík  (2005)  uvádí,  že  problémem  webového  rozhraní  byly poměrně  omezené 

možnosti prezentačních technologií (HTML, CSS) pro kompaktnější grafická rozhraní. 

Také  chyběla  podpora  pro  základní  metody  práce  známé  z  desktopového  rozhraní, 

jako technika  práce  s  objekty  nazývaná „drag-n-drop“,  práce  s  multimediálními 

45 Zpočátku se jednalo o pracovní názvy Web Applications 1.0, Web Forms 2.0 a Web Controls 1.0.
46 WHATWG (The Web Hypertext Application Technology Working Group) je pracovní skupina, 

která se snaží o návrh nových webových technologií. Založení této pracovní skupiny bylo odpovědí 
na pomalý vývoj webových standardů pod křídly W3C. 
Zdroj: Wikipedia: the free encyclopedia. Web Hypertext Application Technology Working Group 
[online]. 24. 2. 2007, last modified on 5. 11. 2010 [cit. 2011-04-03]. Dostupné z WWW: 
<http://cs.wikipedia.org/wiki/Web_Hypertext_Application _Technology_Working_Group>.

47 Deep in IT [online]. 19. ledna 2011 [cit. 2011-04-03]. 
Dostupné z WWW: <http://www.diit.cz/clanek/html5-dostava-od-w3c-logo/37684/>.
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soubory, možnost pokročilého vykreslování včetně 3D objektů apod. (Kopecký, 2009)

Nová  specifikace  HTML5  se  zaměřila  na  eliminaci  zásadních slabin starších  verzí 

(X)HTML známých  z  praxe.  Jejím  záměrem  je  nabídnout  programátorům  takové 

možnosti,  aby mohli  realizovat  i  pokročilé  webové aplikace  s  příjemným grafickým 

rozhraním pouze  pomocí  primárních technologií.  K  tomu  má  sloužit  kooperace 

nejnovějších verzích: HTML5, CSS3 a JavaScript pracující s rozšířeným DOMem.

Struktura dokumentu

Specifikace  HTML5  již  není  založena  na  standardu  XML,  a  proto  v  ní  došlo 

ke zjednodušení základního zápisu webového dokumentu:48

<!DOCTYPE html>

<html lang="cs-cz" dir="ltr">

<head>

<meta charset="UTF-8">

<title>Titulek stránky</title>

</head>

<body>

</body>

</html>

Jak je vidět z ukázky jednoduchého zdrojového kódu webového dokumentu výše, došlo 

ve specifikaci HTML5 k několika zásadním zjednodušením v definici typu dokumentu 

(první  řádek) a definici  zvoleného  kódování  (druhý  řádek).  V elementu  html navíc 

přibyly dva praktické atributy: lang, ve kterém se ukládá informace o tom, v jaké řeči 

je stránka napsána, a atribut dir, kterým lze nastavit směr písma.

48 Vedle specifikace HTML5 je paralelně vyvíjena i verze  XHTML5, která standardu XML podléhat 
bude.
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Specifikace  HTML5  přináší  několik  nových  elementů  sémantického  významu, 

které se objevují v elementu body a specifikují význam jednotlivých částí dokumentu.

<body>

<header></header>

<nav></nav>

<aside></aside>

<section>

<article></article>

</section>

<footer></footer>

</body>

Sémantické  možnosti  rozšiřovaly  již  předchozí  standardy  (X)HTML.  Sémantické 

rozdělení webových stránek využijí především internetové vyhledávače  k vyhledávání 

relevantnějších výsledků. Vyhledávače totiž nejsou schopné vyhodnotit, zda např. obsah 

reklamního sdělení v bočním panelu souvisí s obsahem webové stránky, a nebo nikoli.

V následující tabulce jsou představeny nové strukturální elementy i s jejich významem.

Element Význam elementu

header Hlavička stránky, ve které je obyčejně 
umístěno logo a název stránek.

nav Menu – část stránky, která je určená 
pro navigaci.

article Nezávislé části obsahu stránek, např. 
články, komentáře pod.

section Různé části stránek, např. kapitoly.

aside Boční panel, který se spíše k obsahu 
neváže.

footer Patička stránky, která většinou obsahuje 
autora stránky, copyright apod.

figure Svazuje různé elementy, které k sobě 
patří (např. obrázek a jeho popis).

Tabulka 1: Nové strukturální elementy (World Wide Web Consortium, 2011a)

Takové  sémantické  rozdělení  není  z  hlediska  webdesignéra  zásadní  a  nic  nového 

při vytváření  webového  dokumentu  nepřináší.  Z  praktického  hlediska  tyto  nové 

elementy umožňují lepší strukturalizaci dat a následné vyhledání obsahu.
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 3.7.1 Nové funkce

Jako každá předchozí vývojová verze HTML, přináší i nová specifikace HTML5 mnoho 

nových  rozšíření,  funkcionalit  a  elementů.  Není  reálné,  aby  práce  obsáhla  veškeré 

novinky  a změny  nové  specifikace.  V  této  kapitole  je  představen  a  popsán  výběr 

zásadních a dlouho očekávaných rozšíření, které specifikace HTML5 přináší. Veškeré 

informace o aktuální vývojové verzi lze nalézt na stránkách W3C49.

FileSystem API

Dlouhý  čas  bránil  v  rozvoji  webového  prostředí  fakt,  že  nebylo  možné  webovými 

aplikacemi přistupovat k souborům na uživatelově počítači. Nová specifikace HTML5 

přichází  s  řešením v  podobě FileSystem API50.  S  tímto  API může webová aplikace 

vytvářet,  číst,  procházet  a  zapisovat  data  do  bezpečně  vymezené  části  uživatelova 

souborového systému. (Mikušek, 2011)

API je rozděleno do několika částí. Čtení a manipulace se soubory zajišťují funkce File 

a  Blob,  FileList,  FileReader.  Vytváření  a  zapisování  BlobBuilder,  FileWriter. 

Adresáře  a přístup  k  souborovému  systému  pak  DirectoryReader,  FileEntry 

a DirectoryEntry, LocalFileSystem.

Technologie  FileSystem  API  zatím  webovými  prohlížeči  podporována  spíše není. 

Největší  podporu  má  ve  webovém prohlížeči Google  Chrome  9+,  kde  je  možné 

souborové  API  použít  jak  ke  čtení,  tak  k  zápisu  dokumentů  na  lokálním  disku. 

Ve webovém  prohlížeči  Mozilla  Firefox  4.0  je  možné  využít  pouze  metodu  čtení. 

Prohlížeče  Opera  11  a  MS Internet  Explorer  9 tuto  část  specifikace  HTML5 zatím 

nepodporují.

49 World Wide Web Consortium (W3C). HTML5 [online]. 30 March 2011 [cit. 2011-04-05]. 
Dostupné z WWW: <http://dev.w3.org/html5/spec/Overview.html>.

50 World Wide Web Consortium. File API: Directories and System (W3C) [online]. 2010 
[cit. 2011-04-05]. Dostupné z WWW: <http://dev.w3.org/2009/dap/file-system/pub/FileSystem/>.
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Technika drag-n-drop

Technika drag-n-drop  (táhni  a  pusť,  drag&drop) je  známá z  běžných uživatelských 

rozhraní. Je to jedna ze základních metod práce s objekty v grafickém rozhraní. Spočívá 

v uchopení objektu vstupním zařízením (nejčastěji myší) a jeho přenesení na jiné místo. 

Na  určené  místo  může  být  objekt přenesen,  zkopírován  a  nebo  může  být  jeho 

přenesením spuštěna jiná aplikační funkce.

Moderní  a  plnohodnotné  uživatelské  rozhraní  musí  touto  metodou  bezesporu 

disponovat, a jelikož má webové rozhraní ambice se jím stát, nachází se implementace 

této metody ve specifikaci HTML5.

K realizaci  metody  drag-n-drop jsou  ve  webovém  dokumentu  zapotřebí  dva  různé 

elementy.  Zaprvé  je  nutné  definovat  element  (elementy),  který  má  být  přenášen. 

Takovému elementu je nutné nastavit atribut  draggable.  Zadruhé je nutné definovat 

element (elementy), do kterého je možné přenášený  element umístit. Takový element 

je nazývám jako kontejner a měl by podle specifikace obsahovat atribut dropzone, který 

by měl umožňovat nastavení určitého filtru zabraňujícího vložení nepatřičných objektů.

Přenášený element je možné uchopit a je s ním možné manipulovat. Webový prohlížeč 

by  měl  nabídnout  grafické  znázornění  této  akce  (přenášený  element  je zobrazen 

u ukazatele  myši).  Při  manipulaci  s  přenášeným  elementem dochází  na  straně 

přenášeného elementu ke spuštění nových specifických událostí, kterými jsou:

• Dragstart – Událost dragstart je vyvolána v době začátku tažení přenášeného 

elementu.  Obsluha  této  události  by  měla  především uložit  informace 

o přenášeném  elementu do speciálního  objektu  DataTransfer.  V obslužné 

funkci této události lze také nastavit, jaké druhy operací (kopírování, přenesení, 

odkaz a nebo jejich kombinace) se s přenášeným  elementem mohou provádět. 

Obsluha události může celou operaci zrušit, pokud vrátí hodnotu false.

• Dragend – Událost dragend je vyvolána ve chvíli ukončení tažení přenášeného 

elementu  a  měla  by  obsahovat  vymazání  přenášených  dat  v  objektu 

DataTransfer.
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Při manipulaci s přenášeným elementem nad kontejnerem dochází ke spuštění dalších 

nových specifických událostí na straně kontejneru, kterými jsou:

• Dragenter –  Událost  dragenter je  vyvolána v okamžiku,  kdy je  přenášený 

element poprvé umístěn nad příslušný kontejner (a ještě není puštěn).

• Dragleave –  Událost  dragleave  je vyvolána  ve  chvíli,  kdy  je  přenášený 

element přesunut mimo příslušný kontejner.

• Dragover  – Událost  dragover  je  vyvolána  v okamžiku,  kdy  se  přenášený 

element pohybuje nad kontejnerem. Pokud obslužná funkce vrací hodnotu true, 

má být  aplikací uživateli  naznačeno,  že  daný  objekt  nad  tímto  kontejnerem 

možné  upustit  není.  Pokud  obslužná funkce  vrací  hodnotu false,  je  možné 

objekt nad daným kontejnerem upustit. V obsluze této události je možné nastavit 

např. způsob přetažení (zkopírování / přenesení / odkaz).

• Drop – Událost drop je vyvolána v momentě, kdy je přenášený element úspěšně 

upuštěn nad daným kontejnerem. V obsluze události  drop je potřeba zpracovat 

celou operaci přenesení.

Obsluha těchto událostí se provádí standardním způsobem pomocí obslužných funkcí.

I před zařazením metody drag-n-drop do specifikace HTML5 bylo možné tuto metodu 

realizovat  technologiemi  zásuvných  modulů  a  nebo  (s  jistými  limity) složitějšími 

konstrukcemi v samotném skriptovacím jazyce, např. v JavaScriptu. Takové konstrukce 

ovšem jen vzdáleně připomínaly metodu drag-and-drop, jelikož byly realizovány přes 

standardní  události,  jakými  byly např. kliknutí  na  objekt  spojený  s  pohybem myši 

s využitím její pozice apod. (Teylor, 2005) Takové konstrukce  musely být napsány na 

několik desítek řádků kódu.

Technika drag-n-drop je  podporována pouze webovými prohlížeči  Google Chrome 9 

a Mozilla Firefox 4.0. Prohlížeče Opera 11 a MS Internet Explorer tuto část specifikace 

HTML5 zatím nepodporují.
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Audio a Video

Webové prostředí již dávno není pouze hypertextové. S postupným rozvojem webových 

technologií a vlivem populárních trendů se stal web spíše hypermediálním systémem. 

Multimediální obsah a  multimediální webové aplikace se staly běžnou součástí webu. 

A přesto  technologie  (X)HTML doposud  neposkytovala  možnost,  jak  multimediální 

obsah na webu prezentovat  jinak, než pomocí technologií zásuvných modulů.

Ve  specifikaci  HTML5  jsou  dva  zcela  nové  tagy,  které  umožňují  do  webového 

dokumentu umístit  audio i  video bez  nutnosti  instalace  jakýchkoli  dalších rozšíření. 

Webové  prohlížeče  podporující  specifikaci  HTML5  musí  obstarávat přehrávání 

multimediálních  souborů  sami  i  se  základními  ovládacími prvky.  Přesto  je  možné 

k těmto novým elementům přistupovat ze strany skriptů a tudíž naprogramovat veškeré 

jejich ovládání ručně.

Atribut Hodnota (význam)

src Url adresa zdrojového souboru videa.

poster Url adresa zdrojového souboru 
obrázku, který má být načten 
a zobrazen jako náhled.

preload Atribut, kterým lze nastavit, aby 
se video soubor začal stahovat ihned 
po načtení celé webové stránky.

autoplay Atribut, kterým lze nastavit, aby 
se video spustilo ihned po načtení 
webové stránky.

loop Atribut, kterým lze nastavit, aby 
se video stále opakovalo.

audio Atribut, kterým lze nastavit, aby 
byl zvuk videa implicitně vypnut.

controls Atribut, kterým lze nastavit, aby 
webový prohlížeč nabídl své 
integrované ovládací prvky.

width Šířka videa.

height Výška videa.

Tabulka 2: Nové atributy elementu video (World Wide Web 
Consortium, 2011b)
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U elementu video, kterým lze do webových stránek umístit video, můžeme nastavovat 

vedle globálních atributů i atributy uvedené v tabulce č. 2.

Specifikace  HTML5  již  od  začátku  počítala  s  problematikou  kompatibility  mezi 

webovými prohlížeči, a proto  obsahuje  alternativní řešení zápisu  různých zdrojových 

souborů.  K jednomu  elementu  videa  lze  definovat  několik  zdrojových  souborů 

v různých video formátech. Různé zdrojové soubory se definují  v elementu  source, 

který je umístěný v elementu  video a má  nadefinovaný atribut  type,  který  obsahuje 

MIME typ zdrojového souboru.  Prohlížeč má pak na výběr z různých formátů videa 

a může proto vybrat takový formát, který podporuje.

Dnes se používají tři základní typy video formátů. Prvním je video uložené v kontejneru 

MP4,  které je komprimované kodekem H.264 (MPEG-4 AVC).51 Jako zvukový kodek 

se používá  MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) a nebo AAC (Advanced Audio Coding).52 

Tento formát videa preferuje webový prohlížeč MS Internet Explorer 9.

Druhým  formátem  je  video  uložené  v  kontejneru  OGV,  které  je  komprimované 

kodekem  Theora.53 Jako  zvukový  kodek  se  používá  Vorbis53. Tento  formát  videa 

je preferován webovým prohlížečem Mozilla Firefox 4.0.

Dalším  video  formátem  je  video  uložené  v  poměrně  mladém  kontejneru  WebM54, 

které je komprimované  kodekem VP8.  Jako  zvukový  kodek  se  může  použít Vorbis. 

Tento formát videa je preferován webovým prohlížečem Google Chrome 9.

Vedle videa je možné do webových stránek díky specifikaci HTML5 vkládat i audio, 

které  s  sebou  přináší  neméně  výhod.  Dnes  existuje  na  internetu  mnoho  hudebních 

serverů,  které  musí  spoléhat  na technologie  zásuvných modulů  i  přes  to,  že  první 

pokusy o vložení hudby do webových stránek byly již u HTML+55.

51 Advanced Video Coding. H.264 / H264 [online]. 2001 [cit. 2011-04-13].  
Dostupné z WWW: <http://www.vcodex.com/h264.html>.

52 Wikipedia: the free encyclopedia. Advanced Audio Coding [online]. December 2004 , last modified 
on September 2010 [cit. 2011-04-13]. Dostupné z WWW: 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Advanced_Audio_Coding>.

53 Theora.org. Main - Theora, video for everyone [online]. 1994 [cit. 2011-04-12]. 
Dostupné z WWW: <http://www.theora.org/>.

54 The WebM Project. VP8 SDK [online]. 2010 [cit. 2011-04-13].  
Dostupné z WWW: <http://www.webmproject.org/tools/vp8-sdk/>.

55 Prohlížeč MS Internet Explorer podporoval element BGSOUND.
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Implementace audia je řešena obdobně, jako  implementace videa.  U elementu  audio 

můžeme nastavovat vedle globálních atributů tyto speciální:

Atribut Hodnota

src Url adresa zdrojového souboru audia.

preload Atribut, kterým lze nastavit, aby 
se zvukový soubor začal stahovat 
ihned po načtení celé webové 
stránky.

autoplay Nastavení, zda se má zvuková 
nahrávka automaticky spustit ihned 
po načtení celé stránky.

loop Atribut, kterým lze nastavit, aby 
se audio nahrávka stále opakovala.

controls Atribut, kterým lze nastavit, aby 
webový prohlížeč nabídl své 
integrované ovládací prvky.

Tabulka 3: Možné atributy elementu audio (World Wide Web 
Consortium, 2011b)

Dnes  existuje několik  základních zvukových formátů podporovaných různými 

webovými prohlížeči: MP3 (MPEG-1 Audio Layer  3),  OGG (Vorbis),  AAC, a PCM 

(nekomprimovaný).  Stejně jako u videa můžeme definovat  více různých zdrojových 

souborů pomocí elementu source.

Jak bylo uvedeno, kompatibilita  různých webových prohlížečů závisí  na dostupných 

zdrojových multimediálních souborech. MS Internet Explorer 9 podporuje pouze video 

ve  formátu MP4  (kodek H.264) se  zvukovou stopou ve  formátu  MP3  anebo AAC. 

Mozilla Firefox 4.0 podporuje video ve formátu OGV Theora a WebM se zvukovou 

stopou ve formátu Vorbis.  Stejně tak je na tom i webový prohlížeč Opera 11. Webový 

prohlížeč Google Chrome 9 podporuje OGV, WebM a kodek H.264.

MS Internet  Explorer  9  podporuje  zvukové  formáty  PCM56,  MP3  a  ACC.  Webový 

prohlížeč Mozilla Firefox 4.0 podporuje zvukové formáty PCM a OGG Vorbis. Stejně 

tak je na tom i Opera 11. Webový prohlížeč Google Chrome 9 podporuje všechny výše 

uvedené zvukové formáty.

Největší výhodou HTML5 videa  a audia je  jejich jednoduchost. Vložit  multimediální 

56 PCM (Pulse-code modulation) je bezztrátový zvukový formát.
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soubor  na  webovou  stránku  nevyžaduje  žádné  další  externí  technologie  na  žádném 

stupni architektury.  Výhodou je také možnost přistupovat k vloženému videu pomocí 

skriptů, kterými můžeme video ovládat a manipulovat s ním.

Canvas

Součástí  specifikace  HTML5  je  element  canvas,  který  dovoluje  dynamické 

vykreslování 2D  útvarů (experimentálně i 3D útvarů) a  bitmapových obrázků pomocí 

skriptů. Oficiálně byl poprvé představen firmou Apple jako součást enginu  webového 

prohlížeče Safari, který se nazývá  WebKit57.  Posléze byl  canvas přidán i do ostatních 

enginů  webových  prohlížečů  a  nad  jeho  vývojem  převzala  iniciativu  komunita 

WHATWG, díky které mohl být zahrnut do nové specifikace HTML5. (Kobza, 2010)

Technologie  canvas  umožňuje  definovat  element canvas,  do  kterého  je  pak  možné 

programově kreslit  (většinou pomocí JavaScriptu).  Samotné kreslení probíhá pomocí 

tzv.  kontextů.  Základním  je  2D  kontext,  který  je  známější  a  je  dostupný  ve všech 

moderních  prohlížečích.  2D kontext  pracuje  pouze  s  dvojrozměrnými objekty.  Dnes 

je intenzivně vyvíjen i kontext trojrozměrný, který je zatím podporován v několika málo 

experimentálních  implementacích, a  který  by  měl  umožňovat  kreslit  trojrozměrné 

objekty, textury a stínování.58

Protože se technologie canvas začala vyvíjet mnohem dříve, než specifikace HTML5, 

má  již  dnes  podporu  ve  všech  moderních  webových  prohlížečích.  Na  webu 

je problematice  technologie  canvas věnováno  mnoho  pozornosti.  Navíc  je  možné 

vyhledat  nespočet  příkladů  implementací  v podobě  webových  her  a  interaktivních 

a vizuálně orientovaných aplikací.59

Pro  použití  technologie  canvas na  webových  stránkách  je  potřeba  ve  webovém 

dokumentu vytvořit element canvas, kterému je vhodné přiřadit jedinečný identifikátor 

57 The WebKit Open Source Project [online]. [cit. 2011-04-04]. 
Dostupné z WWW: <http://www.webkit.org/>.

58 Zdroják - tvorba webových stránek a aplikací. SVG, nebo Canvas? Vyberte si [online]. 2010 
[cit. 2011-04-05].  Dostupné z WWW: <http://m.zdrojak.root.cz/clanky/svg-nebo-canvas-vyberte-si/>.

59 Www.phpguru.org: Quality PHP and Javascript code. HTML5 examples and Demos [online]. 2011 
[cit. 2011-04-05]. Dostupné z WWW: <http://www.phpguru.org/html5-examples>.
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a velikost. Tento element představuje plochu, do které lze pomocí skriptů kreslit. 

Dalším  krokem je  nutné  vytvořit  v  elementu  canvas požadovaný  kontext.  Kontext 

představuje API, kterým lze do elementu programově kresli. Pomocí speciálních metod 

API kontextu lze kreslit a graficky formátovat mnoho různých grafických objektů (čáry, 

kruhy, barevné přechody a obrázky) a jejich vlastností (velikost, pozice, výplň ad.).

Element canvas dnes podporují všechny moderní webové prohlížeče. 

Dnes  existuje několik  speciálních  knihoven,  které  nabízejí  zjednodušení  práce 

s elementem canvas. Příkladem takové knihovny je RGraph.60 Práce s touto knihovnou 

je demonstrována v praktické části práce.

Formuláře

Specifikace  HTML5  rozšiřuje  možnosti  webových  formulářů.  Jedním  ze  zásadních 

témat webových formulářů  je ošetření vkládaných dat na straně webového prohlížeče. 

Takové ošetření se mohlo bez specifikace HTML5 realizovat pouze použitím skriptů. 

Ošetřující  skripty analyzovaly vkládaná  data,  vyhodnocovaly jejich  validitu  a  před 

odesláním  formuláře  kontrolovaly,  zda  jsou  všechna  požadovaná  pole  korektně 

vyplněna.  Specifikace  HTML5  přináší  řadu  rozšíření,  které  zjednodušují  ošetření 

vkládaných  dat  na  straně  webového  prohlížeče. Již  není  nutné  programovat  složité 

skripty  na ošetření  vkládaných dat.  Stačí  použít  nové funkce,  které  přináší  samotné 

HTML5, a nechat ošetření formulářů na samotných webových prohlížečích.

Moderní webové prohlížeče nabízejí funkci,  která umožňuje  předvyplňování určitých 

podobných  vstupních  polí  (tzv.  našeptávání)  na  základě  jejich  zkušenosti.  To  může 

na jedné  straně  usnadňovat  práci  a  šetřit  čas  (např.  uživatel  nemusí  stále  dokola 

vyplňovat své jméno a nebo emailovou adresu), na druhou stranu může být tato funkce 

v některých  případech  spíše  na  obtíž.  Jedním z  praktických  rozšíření  je  proto  nový 

atribut  autocomplete,  který  nabývá  hodnot  on  a  off, a  kterým je  možné zakázat 

webovému prohlížeči automatické předvyplňování vstupních polí.

60 RGraph: HTML5 canvas graph library based on the HTML5 canvas tag [online]. 2011 
[cit. 2011-04-12]. Dostupné z WWW: <http://www.rgraph.net/>.
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Pro  internetové vyhledávače je  jistě  užitečný nový atribut  autofocus,  který nabývá 

hodnot true a false, a který zajistí automatické aktivování vstupního pole při načtení 

webové stránky.

Dalším užitečným atributem je  placeholder, do kterého je možné vyplnit text, který 

bude vykreslen nevýraznou barvou ve vstupním poli (jako popisek) a který při aktivaci 

políčka  zmizí.  Tato užitečná funkce se  dříve  musela  složitě  programovat  pomocí 

skriptů, nyní si webdesignéři mohou vystačit pouze s HTML5.

Dalším novým elementem je  label,  který  je  určen  k  definici  a  formátování  názvu 

vstupního pole. Je možné ho se vstupním polem svázat pomocí atributu for, ve kterém 

je nutné uvést jedinečný identifikátor vstupního pole.

Dalším zásadním  rozšířením je atribut  required. Ten označuje  povinná vstupní pole 

webového  formuláře,  které je  nutné  před  odesláním  formuláře vyplnit.  Pokud  není 

některé  vstupní  pole formuláře  s  tímto  atributem  vyplněno,  je zpracování  formuláře 

webovým prohlížečem zakázáno. Webový prohlížeč při poklusu o zpracování formuláře 

takové  vstupní  pole graficky  znázorní  a vypíše dialogové  okno  s  výzvou  k  jeho 

vyplnění.  Grafické znázornění  vyžadovaného  vstupního  pole  lze  upravovat  pomocí 

technologie kaskádových stylů s použitím speciálních selektorů.

Dalším novým atributem u formulářového vstupního pole je atribut spellcheck, který 

nabývá hodnot true a false. Moderní webové prohlížeče implementují funkci kontroly 

pravopisu  tak,  jak  ji  známe  z textových  editorů.  V  mnohých  případech  jsou  ale 

od uživatelů požadovány takové informace, které nepodléhají pravopisu, a přesto jsou 

korektně zapsány. Příkladem  takových informací může být osobní přezdívka (login), 

email  a  nebo  internetová  adresa.  V  takových  případech  lze využitím atributu 

spellcheck kontrolu pravopisu ve vstupních formulářích zakázat.

Ve specifikaci HTML5 jsou rozlišeny nové datové typy vstupních polí

• url (určené pro zadání URL umístění), 

• email (určené pro zadání emailové adresy)

• tel (určené pro zadání telefonního čísla). 
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Výhodou použití těchto datových typů je schopnost prohlížečů vstupní data analyzovat 

a vyhodnotit,  zda  podléhají  odpovídajícímu formátu.  Pokud  vyplněný  text  vstupního 

pole  neodpovídá  platnému  formátu,  pak  je  vstupní  pole  označeno jako  neplatné 

a zpracování formuláře je prohlížečem zakázáno do té doby, dokud nedojde k uvedení 

platného údaje. Emailovou adresu je tedy nutné zadat jako  string@string.string, 

URL adresu jako http://string.string a telefonní číslo pouze s platnými znaky.

Nové  datové  typy  lze  využít  i  bez  funkce  ošetření  zadávaných  dat  webovým 

prohlížečem, stačí definovat atribut novalidate v elementu form.

Další  nové datové typy vstupních polí by měly být v prohlížeči podpořeny grafickým 

nástrojem. Ve specifikaci je definována celá škála různých časových údajů: 

• datetime (přesné datum a čas), 

• date (přesné datum), 

• month (přesný měsíc),

• week (přesný týden),

• time (přesný čas) a

• datetime-local (lokální datum a čas). 

Dále jsou definovány speciální datové typy 

• number (číslo), 

• range (rozsah / škála) a

• color (barva). 

Při  vyplňování  výše  uvedených  nových  datových  typů  by  měl  webový  prohlížeč 

nabídnout  speciální  grafický  nástroj.  Grafickým  nástrojem  by  byl  zaručený  formát 

předávané informace. 

S novými datovými typy přichází i  několik nových atributů. U datového typu number 

je možné definovat atribut min, který nastavuje minimální hodnotu čísla, a atribut max, 

který  nastavuje  hodnotu  maximální.  Navíc  je možné  definovat  atribut  step,  který 

nastavuje, o kolik má hodnota ve vstupním poli narůstat (lze tak nastavit např. povolení 

pouze sudých čísel a nebo čísel dělitelných deseti). Stejné atributy, jako u datového typu 

- 53 -



number,  je  možné definovat u datového typu  range,  který se liší  od  number pouze 

grafickým nástrojem nabízeným webovým prohlížečem.

Největší  podporou  formulářů  podle  specifikace  HTML5 se  může  pochlubit  webový 

prohlížeč Opera 11, který již dnes nabízí podporu nových formulářových funkcí včetně 

grafických nástrojů pro nové datové typy. Na druhou stranu prakticky zaostává v oblasti 

ošetření formuláře před zpracováním. Webové prohlížeče Mozilla Firefox 4.0 a Google 

Chrome 9 podporují hlavně ošetření vkládaných dat a vyplnění povinných polí. Google 

Chorme 9 disponuje několika jednoduchými grafickými nástroji.  Mozilla Firefox 4.0 

grafickými  nástroji nových datových typů  nedisponuje. MS Internet Explorer  9 zatím 

nové formulářové funkce nepodporuje vůbec.

Další dílčí rozšíření

HTML5 přináší i mnoho dalších rozšíření drobnějšího charakteru. Specifikace HTML5 

přináší možnost přístupu k informaci o uživatelově lokalizaci pomocí speciálních funkcí 

skriptů. Je tak možné zjistit, ve které části světa (případně ve kterém městě) se uživatel 

nachází a přizpůsobit tak webovou aplikaci právě jeho potřebám.

Specifikace  HTML5 se  také  zaměřila  na  možnost  přístupu k  databázovému serveru 

(WebSQL  Database),  zpracování  skriptů  ve  více  vláknech (Web  Workers),  práci 

s grafickým vektorovým formátem SVG, práce s historií prohlížeče atd.

 3.8 CSS3

Na nové verzi kaskádových stylů CSS3 se započalo pracovat již na  začátku tisíciletí. 

Při vývoji tohoto nového standardu se W3C přiklonilo k modularizaci celého projektu. 

Vývoj  standardu je  tak  rozdělen  do  mnoha  dílčích  dokumentů,  které  zpracovávají 

samostatné  pracovní  týmy,  a  které  se  zaměřují  pouze  na  jednu  specifickou  oblast. 

Takové  dokumenty  musí  před  přijetím  projít  celým  standardizačním  procesem 

od pracovního návrhu až po kandidáty na doporučení. (Dudek, 2005)

Jelikož  přistupuje  W3C  k  modulu  jako  k  samostatnému  celku,  je  možné  jej  jako 
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samostatný  celek  i  dokončit  a  implementovat.  To  přináší  značnou  výhodu,  jelikož 

je možné implementovat  hotové moduly projektu bez nutnosti  existence kompletního 

standardu technologie CSS3.

Z  důvodů  kompatibility  byly  zavedeny  tzv.  vendor  prefixy.  Vendor  prefixy  slouží 

k doplnění CSS vlastnosti o standardizovaný prefix, kterým lze určit, pro jaký webový 

prohlížeč je zápis CSS vlastnosti určen. Tyto vendor prefixy byly definovány takto:

• -moz- (prohlížeče na jádře Gecko, např. Mozilla Firefox) 

• -webkit- (prohlížeče na jádře Webkit, např. Safari a Google Chrome) 

• -o- (určený pro prohlížeč Opera) 

• -ms- (určený pro prohlížeč MS Internet Explorer 9)

Vendor prefixy měly webdesignerům ještě připomínat, že použité CSS3 vlastnosti jsou 

pouze ve vývojovém stádiu, a proto se při jejich implementaci  doporučuje postupovat 

obezřetněji. (Sládek, 2010a)

Vizuální rozšíření

Mezi  základní  rozšíření  patří  vizuální  efekty,  které  se  dříve  musely  realizovat 

např. pomocí složitých strukturálních konstrukcí s vhodně volenými obrázky na pozadí.

Jednou  ze zásadních  rozšíření  je  vlastnost  border-radius,  která  určuje  u  elementu 

zakulacení rohů. Tato vlastnost zakulatí  rohy zobrazeného  elementu nehledě na tom, 

zda má  či  nemá  definovaný  rámeček.  Pomocí  vlastnosti  border-radius lze také 

zakulatit  libovolný roh elementu libovolným poloměrem.

S rámečkem elementů je spojena další nová vlastnost  border-image, která umožňuje 

místo barvy rámečku definovat  obrázek.  Pro každou různou část  rámečku  je  možné 

zvolit  jiný  obrázek.  Zvolený  obrázek  je  možné  buď  opakovat  (počet  opakování 

lze nastavit),  a  nebo  roztáhnout.  Pomocí  vlastnosti  border-corner-image lze  také 

definovat obrázek, který má být v rozích rámečku.

Další  rozšíření  představují  vlastnosti box-shadow a  text-shadow,  pomocí  kterých 

lze elementům anebo textu definovat jejich vlastní stín. Lze definovat barvu stínu, jeho 
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směr, vzdálenost a rozostření.

Pomocí nové vlastnosti  opacity lze u elementů definovat jejich průhlednost.  Možná 

hodnota vlastnosti opacity představuje interval od nuly do jedné, kdy nula představuje 

úplnou průhlednost (element se nezobrazí) a jedna představuje neprůhledné zobrazení. 

Podobnou  vlastnost  můžeme  u  elementů  dosáhnout  novým zápisem definice  barev. 

Barvy mohou být nově zapsány také ve schématu RGBA61 a HSLA62.

Novinkou je také možnost definice barevného přechodu. Barevný přechod je možné 

definovat  ve  vlastnosti  background-image  speciálním  zápisem  gradient.  Barevný 

přechod lze definovat nejen ze dvou, ale i z několika různých barev. Je možné nastavit 

směr přechodu a vzdálenost prolínání.

Rozšíření CSS3 se také  týká obrázků  na pozadí. Novou vlastností  background-size 

lze obrázky  na pozadí  škálovat.  Nově  koncipovaná  vlastnost  background navíc 

umožňuje  definovat  a  „pozicovat“  více  různých  obrázků  najednou  (tzv.  multiple 

background). 

Transformace a animace

Technologie kaskádových stylů  CSS3 již dnes nabízí  experimentální  2D transformace 

elementů i s jejich obsahem. Novu vlastností transform lze element:

• rotovat (rotate()), 

• škálovat (scale(), scaleX(), scaleY()),

• zkosit (skew(), skewX(), skewY()).

61 RGBA (Red, Green, Blue, Alfa) představuje aditivní způsob míchání barev založený na modelu RGB. 
Přidaný tzv. alfa kanál nese hodnotu o průhlednosti. Je možné rozlišit (stejně jako u barevných kanálů) 
256 různých úrovní průhlednosti.

62 HSLA (Hue, Saturation, Lightness, Alfa) představuje specifický barevný model, který se skládá 
z barevného tónu (odstínu), sytosti barvy a hodnoty jasu. Přidaný tzv. alfa kanál nese hodnotu 
o průhlednosti.
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Technologie  kaskádových  stylů  CSS3  nabízí  pokročilé  animační  funkce,  které  jsou 

realizovány  novou  vlastností  transition.  Tato  vlastnost  obsahuje  několik  dalších 

dílčích vlastností popsaných níže.

• Transition-property – určuje názvy CSS vlastností, na které budou animační 

funkce aplikovány.

• Transition-duration – určuje dobu, kterou animace zabere.

• Transition-timing-function –  Časová  funkce  je  specifikována  pomocí 

Bézierovy křivky a určuje dynamiku animace.

• Transition-delay –  Tato  vlastnost  definuje  zpoždění  začátku  animace 

od spouštěcích mechanismů.

Rozšíření selektorů

Technologie kaskádových stylů přináší  mnoho zásadních rozšíření  na poli  selektorů. 

CSS3 umožňují vybírat elementy pomocí definice neúplné hodnoty atributu.

• E[att^=”val”] Element E, jehož hodnota atributu začíná „val“.

• E[att$=”val”] Element E, jehož hodnota atributu končí „val“.

• E[att*=”val”] Element E, jehož hodnota atributu obsahuje „val“.

CSS3 rozšiřuje paletu tzv. pseudotříd.

• E:root – vybere kořenový element daného dokumentu.

• E:empty – vybere prázdný element (párový).

• E:target – vybere element, který cílíme v URI.

• E:enabled – vybere element formuláře, do kterého je povolen zápis.

• E:disabled – vybere element formuláře, do kterého je zápis zakázán.

• E:checked – vybere checkbox, který je zaškrtnutý.

• E::selection – vybere označený obsah (např. podbarvení vybraného textu)

• E:not(s) – vybere takový element, který neodpovídá specifikaci jednoduchého 

elementu s.
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Prostřednictvím  nového rozšíření  pseudotříd  je  možné  vybírat  také  elementy  podle 

jejich pořadí.

• E:last-child,  E:only-child – vybere posledního a nebo jediného potomka 

elementu E.

• E:first-of-type x  E:last-of-type x  E:only-of-type –  vybere  první, 

poslední a nebo jediný definovaný typ x elementu E.

• E:nth-child(n) x  E:nth-last-child(n) – vybere n-tého potomka elementu 

E počítáno od začátku anebo od konce.

• E:nth-of-type(n) x  E:nth-last-of-type(n) – vybere n-tý typ  x elementu 

E počítáno od začátku anebo od konce.

(Sládek. 2010b)

Další dílčí rozšíření

Mezi  další  užitečné  rozšíření  lze  zařadit  vlastnost  column,  která  umožňuje  pomocí 

kaskádových stylů  pohodlné  vytváření  textových sloupců.  Dříve  bylo  nutné  sloupce 

vytvářet  např.  několika  různými  entitami  s  nastavením  obtékání.  Nevýhodou  bylo, 

že text musel být rozdělen a vložen do jednotlivých entit (nedocházelo k tzv. přetékání 

textu  mezi  sloupci).  Tyto  problémy  řeší  nová  vlastnost  column,  pomocí  níž  lze 

nastavovat:

• počet odstavců v elementu (column-count), 

• šířku odstavců (column-width),

• velikost prostoru mezi odstavci (column-gap) a

• vlastnosti  oddělovače  (column-rule-color,  column-rule-style,  column-

rule-width).

CSS3 přináší také možnost použití vlastních fontů písma, které je možné webovému 

prohlížeči  nabídnout ve formátu  otf,  ttf,  svg,  woff  a  eot  (podpora  různých  formátů 

je v různých prohlížečích jiná).

Většina nových rozšíření technologie CSS3 s sebou přináší nutně i rozšíření modelu 

DOM, a tedy i možnosti skriptů.
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 4 Praktické využití HTML5 v kontextu výukových 
aplikací

Předmětem praktické části práce je návrh několika jednoduchých webových aplikací, 

které  svou  realizací  demonstrují  nové  možnosti  technologií  HTML5  a  CSS3. 

Následující  příklady  byly  vybrány  z  důvodu  jejich  vhodného  použití  pří  vývoji 

webových  výukových  aplikací.  Jelikož  jsou  realizovány  pomocí  technologií,  které 

doposud nebyly standardizované, je jejich funkčnost závislá na konkrétních webových 

prohlížečích.

 4.1 Sestavení základní desky využitím drag-n-drop

V  prvním  příkladu  praktické  části  této  práce  je  uvedena  jednoduchá  vzdělávací 

pomůcka realizována pomocí techniky drag-n-drop. Tato vzdělávací pomůcka je určena 

k procvičení znalostí o hardwaru počítače. Před jejím využitím by měli být již uživatelé 

obeznámeni se základními principy jednotlivých komponentů. Smyslem  je nabídnout 

uživateli možnost, aby si zkusil správně složit část počítačové sestavy.

Po načtení webové stránky s ukázkou je po úvodním sdělení  uživateli zobrazena  holá 

základní  deska,  nad kterou je  šest  základních  počítačových  komponentů,  které  patří 

do zvláštních  slotů  umístěných  na  základní  desce. Rozvržení  je  možné  shlédnout 

v příloze  č.  2. Úkolem  uživatele  je  přemístit  dané  komponenty na  příslušná  místa 

na základní desce. Komponenty lze přesunovat pomocí techniky drag-n-drop.

Pokud uživatel  uchopí jednu z  komponent  a  snaží se ji  umístit  do prostoru základní 

desky, jsou  mu zeleným zvýrazněním naznačena místa, kam se různé počítačové části 

dají  umístit.  Zelené  zvýraznění  se  objeví  ve  chvíli,  kdy  se jakoukoli  přenášenou 

komponentou dostane uživatel nad místo, kam lze některý z komponentů umístit.

Pokud uživatel vloží komponentu na správné místo ve správném pořadí, je tato z výběru 

počítačových  částí  smazána  a  na  základní  desce  je  znázorněno,  že je  již  umístěna. 

Pokud uživatel vloží komponentu na místo kam nepatří, anebo kde ještě nemůže být 

umístěna,  vrátí  se  na  svou  výchozí  pozici.  Pokud  uživatel  umístí  správně  všechny 
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počítačové komponenty na základní desku, pak stránka zobrazí  informaci o úspěšnosti 

pokusu.

Popis důležitých částí programu

Ve webovém dokumentu příkladu je vytvořeno několik zásadních elementů pro realizaci 

techniky drag-n-drop. V prvé řadě je zde umístěno několik elementů, které jsou určené 

pro  přenášení.  Různé  přenášené  objekty  se  liší  pouze  jedinečným  identifikátorem 

(vyjma jejich formátování pomocí kaskádových stylů). Níže je uveden příklad jednoho 

takového elementu.

<div id="gputool"

draggable="true" 

ondragstart="return dragStart(event)" 

ondragend="return dragEnd(event)"></div>

Tyto  elementy  jsou  formátovány  kaskádovými  styly  a  reprezentují  jednotlivé 

komponenty  (paměti,  grafickou  kartu,  procesor  a  chladič).  Dále  jsou  ve  webovém 

dokumentu  definovány  kontejnery,  které  se  od  sebe  liší  také  pouze  jedinečným 

identifikátorem. Níže je uveden příklad jednoho takového kontejneru.

<div id="ram_03" class="nonacivated" 

ondragenter="return dragEnter(event)" 

ondrop="return dragDrop(event)" 

ondragover="return dragOver(event)" 

ondragleave="return dragLeave(event)"></div>

Kontejnery se nachází  ve  složité  struktuře elementů,  které  vytvářejí  pomocí  vhodně 

použitého  pozadí  vzhled  celé  základní  desky.  Znázornění  úspěšného  vložení  části 

počítačové sestavy na správné místo probíhá dvěma různými způsoby:

• pomocí pozice obrázku na pozadí (ilustrace č. 3), 

• pomocí zobrazení skrytého elementu na příslušném místě (ilustrace č. 4).
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Níže  jsou  uvedeny  dva  druhy obrázků  na  pozadí,  které  se  využívají  ke  znázornění 

úspěšné akce.

Ilustrace 3: Znázornění pomocí pozice  
obrázku na pozadí

Ilustrace 4: Znázornění pomocí zobrazení  
skrytého elementu s pozadím

Provádění  změn  u  elementů,  které  znázorňují  jednotlivé  části  základní  desky,  mají 

na starost obslužné funkce událostí vyvolávaných technikou drag-n-drop.

Pro uložení stavu programu je nutné definovat globální funkce.

var RamStat = 0; 

var CpuStat = 0; 

var GpuStat = 0;

Jelikož  v příkladu  musí být jednotlivé přenášené elementy (počítačové komponenty) 

vloženy do různých kontejnerů  (patřičných slotů  v základní  desce)  v  daném pořadí, 

je možné  zaznamenávat  do  speciálních  globálních  proměnných  (RamStat,  CpuStat 

a GpuStat)  číselnou  hodnotu,  která  udává,  v  jakém  kroku  se  přenášení  u  daných 

kontejnerů nachází.

V  obslužné  funkci  události  dragstart,  která  je  volána  v  okamžiku  uchopení 

přenášeného objektu,  je nutné uložit  do objektu  dataTransfer hodnotu jedinečného 

identifikátoru  přenášeného  objektu  (přenášeného  komponentu  počítačové  sestavy). 

V této obslužné funkci je také nastaven mód přenosu.

function dragStart(udalost) {

udalost.dataTransfer.effectAllowed='move';

udalost.dataTransfer.setData("Text",

udalost.target.getAttribute('id'));

return true; 

} 

Pokud  je  přenášený  element přetažen  (nikoli  upuštěn) nad  kontejner,  je  nutné 

vyhodnotit,  zda do patřičného kontejneru patří, či nikoli (zda se uživatel snaží umístit 

správnou  komponentu  na  správné  místo,  či  nikoliv).  Podle  toho  je  nutné  povolit 

- 61 -



či zakázat přenesení.  Toto rozhodnutí  vyhodnotí obslužná funkce události  dragover, 

která  je  spuštěna  při  umístění  přenášeného elementu  nad kontejner.  Níže  je  uveden 

zkrácený zápis obslužné funkce.

function dragOver(udalost) {

var idelt = udalost.dataTransfer.getData("Text"); 

var id = udalost.target.getAttribute('id'); 

switch (id) { 

case "ram_00": 

if (((idelt=="ramtool_00") || (idelt=="ramtool_01") ||

(idelt=="ramtool_02") || (idelt=="ramtool_03")) &&

(RamStat==0)) { return false; } 

else {return true;} 

break; 

/* Zde jsou pak ošetřeny obdobně všechny kontejnery */

}

V  této  obslužné  funkci  je  do  proměnné  idelt nahrán  jedinečný  identifikátor 

přenášeného  elementu  a  do  proměnné  id jedinečný  identifikátor  kontejneru, 

který obslužnou funkci vyvolal (nad kterým je přenášený element přetažen). V obslužné 

funkci  se  pak pro každý jeden kontejner  zjišťuje  pomocí  podmínek,  zda je  vkládán 

do kontejneru  správný  přenášený  element.  A pokud  je  vkládán  přenášený  element 

do správného kontejneru, je přenesení povoleno (return false;), v opačném případě 

je přenesení zakázáno (return true;). 

Pokud je vložení povoleno a uživatel přenášený objekt upustí, je kontejnerem volána 

obslužná funkce události drop, která má za úkol celý proces přenesení zpracovat.

function dragDrop(udalost) {

var idelt = udalost.dataTransfer.getData("Text"); 

var id = udalost.target.id; 

document.getElementById(idelt).className = "hide"; 

switch (id) { 

case "ram_00": RamStat = 1; 

document.getElementById("wb_ram").style.background

Position = "-337px 0px";

break; 

case "pci_00": if (GpuStat==0) { GpuStat=1;

document.getElementById("gpu_00").className = "nonhide";}; 

- 62 -



break; 

/* Zde jsou pak zpracovány obdobně všechny kontejnery */

} 

return false;

}

V obslužné funkci je opět do proměnné idelt nahrán identifikátor přenášeného objektu 

a opět je do proměnné id nahrán identifikátor kontejneru. Ve třetím řádku funkce je pak 

původní přenášený element skryt (daný komponent zmizí z nabídky pomocí třídy hide, 

ve  které  je  nastavena  vlastnost  display: hide;).  Pro  jednotlivé  dané  kontejnery 

se poté provede přičtení hodnoty do proměnných  RamStat,  CpuStat a nebo  GpuStat, 

a na  základní  desce  se  zobrazí  výsledek  přetažení.  V  kódu  výše  jsou  uvedeny  dva 

způsoby  takového  znázornění.  Pomocí  pozice  obrázku  na  pozadí,  a  nebo  pomocí 

zobrazení  skrytého  elementu (přiřazením do  třídy  nonhide,  ve  které  je  definována 

vlastnost display: block;).

Definovaný časovač každé 3 sekundy vyvolává speciální funkci Over(), která zkoumá, 

v jaké  fázi  se  nachází  jednotlivé  kroky.  Pokud  funkce  Over() vyhodnotí,  že  byly 

všechny kroky učiněny,  vyvolá  dialogové okno (funkcí  OpenReport())  se  sdělením 

o úspěšném sestavení základní desky. Kód je uveden níže.

function Over() { 

if ((RamStat==3) && (CpuStat==2) && (GpuStat==1)) { 

OpenReport("ukonceni"); 

} 

}  

var casovac = window.setInterval("Over()", 3000);

Plnou  funkční  podporu  dané  aplikace  umožňuje  pouze  webový  prohlížeč  Mozilla 

Firefox  4.0.  Kód celého  programu  je  k  nahlédnutí  na  webové  adrese 

http://html5.querceus.cz/priklad1/.
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 4.2 Označení správných komponent využitím videa

V  druhém  příkladu  praktické  části  této  práce  je  uvedena vzdělávací  pomůcka 

využívající  technologie  HTML5  videa.  Smyslem  pomůcky  je  ověření  poznávacích 

dovedností  hardwaru  počítače,  a  to  příjemnou  a  atraktivní  formou  s  využitím 

působivého videa.  Vzhled a  rozvržení  základních částí příkladu je  možné shlédnout 

v příloze č. 3.

Po načtení  webové stránky s  ukázkou je  po  úvodním sdělení  automaticky spuštěno 

video. Pod videem se nachází šest různých šedých tlačítek, která jsou popsána jmény 

šesti  různých  komponentů,  které  se  ve  videu  vyskytují  pouze  v  určitém  časovém 

intervalu.  Úkolem uživatele  je ve správný  čas  zmáčknout  patřičné  tlačítko  s názvem 

komponentu, který se ve videu právě vyskytuje.

Pokud uživatel označí správným tlačítkem správný komponent ve správný čas, změní 

se barva  tlačítka  na zelenou.  Pokud  uživatel  označí  komponent  špatným  tlačítkem, 

změní  se  barva  tlačítka  na  červenou  a  uživatelovi  se  přičte  jedna  chyba.  Špatné 

odpovědi lze opravit,  pokud se špatně označený komponent ve videu objeví později, 

ale chyby  se  neodečítají.  Pro  splnění  úlohy  je  nutné  označit  všechny  komponenty 

správně.

Video  je  se  skriptem  synchronizováno,  proto  není  problém,  když  se  např.  video 

pozastaví  při  nahrávání  ze  serveru  a  nebo si  jej  uživatel  pozastaví  pomocí  kliknutí 

pravým tlačítkem myši na video.

Možnosti takových multimediálních vzdělávacích pomůcek přinášejí nový rozměr pro 

využití videa ve vzdělávacím procesu. Zajistit,  aby se například žáci základních škol 

na předkládané  videomateriály  opravdu  soustředili,  nebylo  jednoduché.  Představená 

vzdělávací  pomůcka  jednoduchým  principem  zajistí,  aby  byli žáci  motivováni 

ke sledování předkládaných videomateriálů. 
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Popis důležitých částí programu

Ve webovém dokumentu příkladu je vytvořeno několik zásadních elementů. Vyskytuje 

se zde  element  video,  které  je  zapsané  standardně  s  patřičnými  vlastnostmi,  a  šest 

tlačítek  realizovaných elementem  DIV.  Po  načtení  celé  webové  stránky s  příkladem 

(a po zavření dialogového okna) je funkcí SpustVideo() spuštěno video.

function SpustVideo() { 

document.getElementsByTagName('video')[0].play(); 

}

Pro uchování informací o počtu chyb a správných odpovědí jsou definovány speciální 

globální  proměnné  PocetChyb a  PocetSpravnych.  Pole  Success[] nese  informace 

o tom,  zda  byla patřičná tlačítka  správně  stisknuta,  či  nikoli.  Každé  jedno  tlačítko 

má v poli  jednu  hodnotu,  kdy  false znamená,  že  tlačítko  zatím  nebylo  správně 

stisknuté.

var PocetChyb = 0; 

var PocetSpravnych = 0;

var Success = new Array(false, false, false, false, false, false);

Zapsání tlačítka vypadá následovně.

<div id="button_01"

class="buttons_activate" 

onMouseOver="this.style.backgroundPosition='-150px 0px';" 

onMouseOut="this.style.backgroundPosition='0px 0px';" 

onClick="Vyhodnot('button_01');"><p>Operační<br />paměť</p></div>

Po  kliknutí  ukazatelem  myši  na  tlačítko  je  vyvolána funkce  Vyhodnot('x'),  kde 

x je jedinečný identifikátor tlačítka. Tato funkce je ve zkráceném tvaru uvedena níže.

function Vyhodnot(tlacitko) { 

var cas = Math.ceil(document.getElementsByTagName('video')[0].currentTime); 

switch (tlacitko) { 

case "button_01": // vyhodnocení pro jedno konkrétní tlačítko

if (((cas>69) && (cas<82)) && (Success[0] == false)) { 

PocetSpravnych++; 

Success[0] = true; 

document.getElementById("button_01").className = 

"buttons_success"; 
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} 

else { 

if (Success[0] == false) { 

PocetChyb++; 

document.getElementById("button_01").className =

"buttons_wrong";

} 

} 

break;

/* Následuje ošetření pro všechny další tlačítka */

}

V prvním řádku funkce se do proměnné  cas uloží zaokrouhlený časový údaj pozice 

přehrávaného  videa.  Následuje  vyhodnocení  každého  tlačítka  zvlášť.  Pokud je  dané 

tlačítko  stisknuto ve  správném  intervalu,  je globální  proměnná  PocetSpravnych 

inkrementována,  do  pole  Success[] je na příslušnou  pozici  uložena  hodnota  true, 

a tlačítko je zařazeno do třídy  buttons_success,  čímž se dosáhne optického odlišení 

(tlačítko zezelená).

Pokud je tlačítko stisknuto ve špatném intervalu, a nebylo před tím označeno správně, 

inkrementuje  se  globální  proměnná  PocetChyb a  tlačítko  je  zařazeno  do  třídy 

buttons_wrong,  čímž  se  dosáhne  optického  odlišení  tlačítka  od  ostatních  (tlačítko 

zčervená).

function Over() { 

var cas = Math.ceil(document.getElementsByTagName('video')[0].currentTime);

if (cas>90) { 

if ((PocetChyb==0) && (PocetSpravnych==6)) { OpenReport("uspech"); } 

else { OpenReport("neuspech"); } 

} 

} 

var casovac = window.setInterval("Over()", 10000);

Definovaný časovač každých 10 sekund volá speciální funkci  Over(),  která  nejprve 

zjistí, zda již video dosáhlo konce (90 sekund). A pokud ano, pak zjišťuje, zda uživatel 

označil  všechny  komponenty  správně,  a  nebo  nikoli.  Funkce  Over()  pak  vyvolá 

dialogové okno (funkcí OpenReport()) a vypíše výsledek pokusu.

Plnou funkční podporu dané aplikace umožňují webové prohlížeče  Mozilla Firefox 4.0 
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a Opera  11. U  prohlížeče  Google  Chrome  10  se  vyskytuje  drobný  problém 

s přehráváním  videa. Kód  celého  programu  je  k  nahlédnutí  na  webové  adrese 

http://html5.querceus.cz/priklad2/. 

 4.3 Zvukový přehrávač využitím audia

Ve třetím  příkladu  praktické  části  této  práce  jsou  demonstrovány  výhody  použití 

HTML5 audia.  Pouhým jediným elementem je  možné  do  webových  stránek  umístit 

zvukový  soubor  a  vyvolat  k  němu  ovládací  prvky,  které  nabízí webový  prohlížeč. 

V první  části  tohoto  příkladu  jsou uvedeny  dva  příklady  vložení  hudební  nahrávky 

ve formátech OGG  Theora  a  MP3.  Rozvržení  třetího  příkladu  je  možné  shlédnout 

v příloze č. 4.

V druhé části je pak realizovaný pokročilý zvukový přehrávač i se seznamem skladeb 

(s tzv.  playlistem),  který  je  vytvořený  za  použití  primárních  webových  technologií. 

Přehrávač nabízí několik funkcí:

• zastavení přehrávané zvukové nahrávky (stop),

• skok na další zvukovou nahrávku v seznamu skladeb,

• skok na předchozí nahrávku v seznamu skladeb,

• režim „repeat all“, při kterém načte přehrávač první nahrávku seznamu skladeb, 

pokud dohraje poslední,

• režim „repeat“, při kterém opakuje puštěnou nahrávku stále dokola.

Při kliknutí levým tlačítkem na jméno nahrávky v seznamu skladeb přehrávač danou 

skladbu spustí.  Funkce  pauzy  nebyla  realizována  z  toho  důvodu,  že  je  obsažena 

v ovládacích prvcích, které nabízí webový prohlížeč.

Popis důležitých částí programu

Jelikož  je  program  realizovaný  v  praktické  části  velmi  složitý  a  dlouhý,  bude 

zde popsána jeho odlehčená verze. V následujícím popisu se obejdeme bez grafického 

nastavování  ovládacích  prvků a položek seznamu,  a  také  zde  nebude řešena  otázka 
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kompatibility se zvukovým formátem MP3.

Ve  webovém  dokumentu  je  definováno  několik  zásadních  elementů.  Ústředním 

je element audio, jehož zápis je uveden níže.

<audio id="audioPPlayer" src="./alter_etno/01Fairytale.ogg" controls autobuffer 

onended="HrajDalsi();"></audio> 

Dalším důležitým prvkem je  seznam nahrávek.  Položka  seznamu je  reprezentována 

vhodně formátovaným elementem DIV.

<div id="pl0" class="count" onclick="Spust('0');">Alter Etno - Fairytale</div>

Obdobným způsobem jsou definovány další položky seznamu, které mají identifikátor 

ve formátu pl0, pl1, pl2 atd. Tyto položky seznamu korespondují s naplněným polem 

playlistitemsOGG uvedeným  dále.  Poslední  důležitou  součástí  přehrávače  jsou 

ovládací tlačítka, jejichž zkrácený zápis je uveden níže.

<a href="./" onclick="Stop(); return false;" >Stop</a> 

<a href="./" onclick="Back(); return false;" >Back</a> 

<a href="./" onclick="Next(); return false;" >Next</a> 

<a href="./" onclick="Repeat(); return false;" >Repeat</a> 

<a href="./" onclick="RepeatAll(); return false;" >Repeat All</a>

Těmito tlačítky jsou volány speciální funkce, které ovládají element  audio, a pracují 

s dalšími globálními proměnnými,  které je nutné definovat,  a v některých případech 

i naplnit. Tyto proměnné jsou uvedené níže.

var playlistitemsOGG = new Array("./alter_etno/01Fairytale.ogg", 

"./alter_etno/02Tuanaiemeiga.ogg", "./alter_etno/0355krokow.ogg", 

"./AlexBerozaSurpriseMe.ogg"); 

var LastPlayed = 0; 

var RepeatAllStat = true; 

var RepeatStat = false;

Pole  playlistitemsOGG obsahuje v každé položce jednu relativní cestu k souboru 

zvukové nahrávky ve formátu OGG Theora. Proměnná LastPlayed obsahuje informaci 

o  poslední  přehrávané  položce  (hodnotou  je  číslo,  které  udává  položku  v  poli 

playlistitemsOGG)  a  proměnné  RepeatAllStat (opakování  všech  nahrávek) 

a RepeatStat (opakování  právě  přehrávané  nahrávky)  nesou  informaci  o  módu 

přehrávače.
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V programu  je  nyní  definováno  několik  funkcí,  které  jsou  vyvolávány  ovládacími 

tlačítky  přehrávače.  Níže  je  uvedena  funkce  Spust(),  kterou  lze  spustit  zvukovou 

nahrávku z  playlistitemsOGG.

function Spust(soubor) { 

LastPlayed = soubor; 

var audioElement = document.getElementById("audioPPlayer");

audioElement.pause(); 

audioElement.src = playlistitemsOGG[soubor];

audioElement.play(); 

}

Funkci Spust(soubor) vyvolává stisknutí položky v seznamu nahrávek, proto v ní není 

potřeba řešit jakékoli další okolnosti.  Funkci je nutné předat číslo, které určí položku 

pole playlistitemsOGG.

Do proměnné LastPlayed je uložena hodnota právě spuštěné nahrávky (číslo položky 

v poli  playlistitemsOGG).  Po  inicializaci  elementu  audio  pomocí  jedinečného 

identifikátoru je nejdříve pozastavena právě přehrávaná nahrávka, poté je nahrán nový 

zdrojový soubor z pole  playlistitemsOGG.  Posledním řádkem funkce je pak nová 

zvuková nahrávka spuštěna.

Následující funkci vyvolává tlačítko se symbolem posunu vpřed. Funkce uvedená níže 

má za úkol spustit následující zvukovou nahrávku. Pokud při volání této funkce je právě 

přehrávána poslední nahrávka seznamu, je nutné spustit nahrávku první.

function Next() { 

var audioElement = document.getElementById("audioPPlayer");

var pomocna = playlistitemsOGG.length; 

pomocna--; 

 

if (LastPlayed==pomocna) { 

audioElement.src = playlistitemsOGG[0]; 

LastPlayed = 0; 

audioElement.play(); 

} 

else { 

var pomocna2 = LastPlayed; 

pomocna2++; 

audioElement.src = playlistitemsOGG[pomocna2]; 
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LastPlayed = pomocna2; 

audioElement.play(); 

} 

}

V proměnné pomocna je uložen počet nahrávek uložených v poli  playlistitemsOGG, 

který  je  snížen  o  jednu.  Pokud  je  LastPlayed rovna  proměnné  pomocna, 

je přehrávačem právě přehrávaná poslední  nahrávka a  je  proto nutné spustit nahrávku 

první.  V druhém  případě  je  spuštěna  nahrávka  následující.  Na  podobném  principu 

je řešena i funkce tlačítka zpět.

Důležitou funkcí je HrajDalsi(), která je spuštěna událostí  onended elementu audio. 

V této funkci je důležité vyhodnotit různé nastavení opakování.

function HrajDalsi() { 

if (RepeatStat==true) { 

var audioElement = document.getElementById("audioPPlayer"); 

audioElement.src = playlistitemsOGG[LastPlayed]; 

audioElement.play(); 

} 

else { 

var pomocna = LastPlayed; 

pomocna++; 

var audioElement = document.getElementById("audioPPlayer");

if (playlistitemsOGG[pomocna]) { 

audioElement.src = playlistitemsOGG[pomocna]; 

LastPlayed = pomocna; 

audioElement.play(); 

} 

else if (RepeatAllStat == true) { 

audioElement.src = playlistitemsOGG[0];

LastPlayed = 0; 

audioElement.play(); 

} 

} 

}

První podmínka  funkce  řeší situaci, kdy je hodnota proměnné  RepeatStat nastavena 

na hodnotu true, což znamená, že se právě dohraná nahrávka má opakovat. V takovém 

případě je znovu spuštěna. Pokud opakování jedné nahrávky není nastaveno, pak funkce 

vyhodnocuje,  zda  existuje  v poli  playlistitemsOGG následující  nahrávka.  Pokud 

následující  nahrávka  existuje,  je  spuštěna.  V opačném  případě  funkce  zjišťuje, 
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zda je přehrávač nastavený tak, aby opakoval celý seznam nahrávek. Pokud je hodnota 

proměnné RepeatAllStat nastavena na hodnotu true, je přehrávačem spuštěna první 

nahrávka seznamu.

Plnou funkční podporu dané aplikace umožňují webové prohlížeče Mozilla Firefox 4.0 

a Opera 11.  U prohlížeče Google Chrome 10 se vyskytuje drobný problém s časovou 

osou  integrovaného  hudebního  přehrávače.  Kód  celého  programu  je  k  nahlédnutí 

na webové adrese http://html5.querceus.cz/priklad3/.

 4.4 Prezentace výsledků využitím grafů

Ve čtvrtém příkladu praktické části  této  práce je  demonstrováno použití  technologie 

canvas.  Pomocí  externí  knihovny  RGraph63 jsou  na  webové  stránce  s  příkladem 

vykresleny různé druhy grafů, které je možné pomocí vstupních polí umístěných vpravo 

dynamicky ovládat. Rozvržení příkladu je možné shlédnout v příloze č. 5.

Ve vstupních polích vpravo od grafů je možné ovládat popisky a hodnoty jednotlivých 

záznamů. Změna hodnoty vstupního pole je zpracována v okamžiku opuštění vstupního 

pole. Ve stejný moment je překreslen graf a změna je graficky znázorněna.

Ve  webovém  dokumentu  musí  být  načteny  speciální  knihovny  RGraph.comm-

on.core.js,  RGraph.bar.js (pro  sloupcový  graf),  RGraph.common.tooltips.js 

(pro  efekt  detailu  popisu  u  koláčového  grafu),  RGraph.pie.js (pro  koláčový  graf) 

a RGraph.line.js (pro spojnicový graf).

Ve webovém dokumentu příkladu se nachází několik zásadních elementů. V prvé řadě 

jsou  zde  vytvořeny  elementy  canvas,  se  kterými  pracují  jednotlivé  funkce  skriptu. 

Níže je uveden jeden z nich.

<canvas id="myBar" width="400" height="250"><p>Element není podporován!

</p></canvas>

63 RGraph: HTML5 canvas graph library based on the HTML5 canvas tag [online]. 
2011 [cit. 2011-04-12]. Dostupné z WWW: <http://www.rgraph.net/>.
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Dále jsou ve webovém dokumentu umístěny vstupní pole, jejíchž hodnota se využívá 

k vykreslení grafů. Níže jsou uvedeny dvě vstupní pole pro popisek a hodnotu.

<input name="nameof_x1" type="text" value="Popis 1" onBlur="Aktualizuj1();" />

<input name="x1" type="number" value="20" onBlur="Aktualizuj1();" />

U obou vstupních polích je volána funkce Aktualizuj1() ve chvíli, kdy je vstupní pole 

deaktivováno.  Proto,  aby se graf  při  načtení  webové stránky vykreslil,  je  nutné mít 

ve vstupních polích nastavené implicitní hodnoty, a také je nutné po načtení webové 

stránky zavolat  funkci  Aktualizuj1(),  což nám obstará událost  onLoad v elementu 

body. Níže je uvedena funkce, pomocí  které se vykreslí graf do patřičného elementu 

canvas.

function Aktualizuj1() { 

var bar = new RGraph.Bar('myBar', [ 

Number(document.form1.x1.value), 

// obdobně pro všechny hodnoty

Number(document.form1.x6.value) 

]); 

bar.Set('chart.colors', ['#ff6600']); 

bar.Set('chart.title', 'Sloupcový graf'); 

bar.Set('chart.labels', [ 

String(document.form1.nameof_x1.value), 

// obdobně pro všechny popisky

String(document.form1.nameof_x6.value) 

]); 

Rgraph.Clear(bar.canvas); 

bar.Draw(); 

}

V  prvním  řádku  funkce  je  vytvořena  instance  třídy Rgraph.Bar s  patřičnými 

vlastnostmi, kterými jsou jedinečný identifikátor elementu  canvas, ve kterém má být 

graf vykreslen, a pole číselných hodnot grafu. Jak je uvedeno výše, hodnoty grafu jsou 

načteny ze vstupních polí  x1 až  x6.  Dále můžeme ovlivňovat  vlastnosti  výsledného 

grafu  –  barvy sloupců,  název  grafu  a  také  popisky  jednotlivých  hodnot,  které  jsou 

vyplněny hodnotami vstupních polí nameof_x1 až  nameof_x6.

Metoda Rgraph.Clear(bar.canvas) vymaže  původní  graf  a  metoda  bar.Draw(); 

vykreslí graf s novými hodnotami.
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Plnou funkční podporu dané aplikace umožňují webové prohlížeče Mozilla Firefox 4.0, 

Google Chrome 10 a Opera 11. Kód celého programu je k nahlédnutí na webové adrese 

http://html5.querceus.cz/priklad4/. 

 4.5 Pokročilé možnosti HTML5 formulářů

V  pátém  příkladu  praktické  části  této  práce  jsou  demonstrovány  výhody  použití 

některých  nových  funkcí  webových  formulářů,  které  přináší  specifikace  HTML5. 

V první  části  je demonstrováno  hned  několik  nových  rozšíření.  Rozvržení  pátého 

příkladu je zobrazeno v příloze č. 6. 

Po načtení webové stránky s tímto příkladem je automaticky aktivováno vstupní pole 

„Jméno“ díky novému atributu autofocus. V příkladu je tento atribut použit nevhodně, 

ale  v  některých  případech  je  jeho  použití  velmi  praktické  (např.  u  internetových 

vyhledávačů). Vstupní pole, které se automaticky aktivuje, má následující zápis.

<input id="jmeno" type="text" autofocus placeholder="Jméno" spellcheck="true" 

required />

Na všech vstupních polích skupin „Základní informace“ a „Adresa“ a na vstupním poli 

„Emailová adresa“ ve skupině  „Kontakty“  je  použit  nový atribut  required.  Atribut 

required označuje  takové  vstupní  pole,  která musí být  před  odesláním požadavku 

řádně vyplněna. Bez platného vyplnění těchto polí webový prohlížeč zakáže zpracování 

formuláře a při pokusu o zpracování uživatele  vyzve, aby dané vstupní pole  vyplnil. 

Taková vstupní pole se dají pomocí speciálních selektorů  kaskádových stylů  graficky 

odlišovat  od  ostatních,  a  proto  jsou  v  ukázce  při  aktivaci  červeně  odlišena,  jak 

je demonstrováno v ilustraci č. 5. Povinné pole je definováno např. takto.

<input id="mesto" type="text" placeholder="Město" spellcheck="true" required />

Vstupní pole „Webová stránka“ je nového datového typu  url. Pokud uživatel vyplní 

do pole  hodnotu,  která  formálně  neodpovídá  platné  webové  adrese,  vstupní  pole 

se obarví na červeno. Při pokusu o zpracování požadavku je v takovém případě uživatel 

webovým  prohlížečem  vyzván,  aby  uvedl  platný  formát  webové  adresy, 

jak je demonstrováno v ilustraci č. 6. Obdobně je řešeno i vstupní pole „Email“ nového 
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datového typu email, kde musí být uvedena elektronická adresa v platné podobě. Různé 

nové datové typy jsou v příkladu definovány takto:

<input id="web" type="url" placeholder="Zadejte svou webovou stránku" 

spellcheck="false" />

<input id="eml" type="email" placeholder="Zadejte svou emailovou stránku" 

spellcheck="false" required />

<input id="tlf" type="tel" placeholder="Zadejte své telefonní číslo"  

spellcheck="false" />

Ilustrace 5: Vyzvání k vyplnění povinného 
pole

Ilustrace 6: Vyzvání k vyplnění platného 
údaje

Vstupní pole „ČP“ a ČO“ je nového datového typu  number.  Obě vstupní pole mají 

nastavený  minimální  a  maximální  rozsah  čísel.  Webové  prohlížeče  podporující  tuto 

funkci pak považují  jakoukoli  hodnotu mimo rozsah jako nesprávnou a reagují  jako 

v případě datového typu url. Datový typ number je v příkladu definován následovně.

<input id="cp" type="number" min="1" max="999" required />

Vstupní pole PSČ využívá nového atributu pattern, který umožňuje definovat kritéria 

pro ošetření vkládaných dat (jaké znaky mohou být použity, jak dlouhý má být vkládaný 

řetězec apod.). V příkladu je povoleno zpracovat pouze pěticiferné číslo. Zápis takového 

pole je uveden níže.

<input id="psc" type="text" placeholder="Zadejte své PSČ"  spellcheck="false" 

pattern="[0-9]{5}" required />

Vstupní pole „Datum narození“ je definováno v novém datovém typu  date. Webové 

prohlížeče  by měly tento datový typ  podpořit grafickým nástrojem a při  zpracování 

formuláře  předávat  hodnotu  ve  formátu  yyyy:mm:dd.  V  ilustraci  č.  7 je  zobrazen 

grafický nástroj nabízející webový prohlížeč Opera 11.0164. V ilustraci č. 8 je zobrazen 

jednoduchý nástroj, který nabízí Google Chrome 10. Na poslední jmenované ilustraci 

64 Webový prohlížeč Opera nepodporuje vlastnost gradient (součástí CSS3), a proto je zobrazení chybné.
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je také názorně demonstrováno, že webový prohlížeč nepovolí odeslání hodnoty mimo 

definovaný  rozsah,  který  je  určen  atributy  min a  max.  Zápis  tohoto  vstupního  pole 

vypadá následovně:

<input id="dt" type="date" max="2011-03-01" min="1900-01-01">

Ilustrace 7: Grafický nástroj Opery pro 
datový typ date

Ilustrace 8: Grafický nástroj Chrome pro 
datový typ date

V  příkladu  je  také  uveden  nový  mechanismus  řešení  výběru  hodnoty  z  předem 

definovaného  seznamu.  Vstupnímu  poli  lze  přiřadit  atribut  list s  identifikátorem 

seznamu  hodnot.  V  programu  je  pak  nutné  seznam  hodnot  vytvořit  v  elementu 

datalist.  Výběr hodnot z  datalistu je znázorněn v ilustraci  č.  9. Níže je uveden 

popisovaný zápis:

<input id="pltfrm" type="text" list="platforma" spellcheck="false"> 

<datalist id="platforma"> 

<option value="PC / Unix"> 

<!-- a další -->

<option value="Other">

</datalist>

V druhé  části  příkladu je  demonstrována vlastnost  nového atributu  multiple,  který 

v uvedeném příkladu umožní vybrat více souborů najednou. Takový výběr pak umožní 

dialogové  okno  operačního  systému,  které  je  vyvoláno webovým  prohlížečem. 

Jednotlivé záznamy souborů jsou pak ve vstupním poli odděleny čárkou. Při zpracování 

formuláře se takový řetězec předá výpočetnímu algoritmu, který jej jednoduše rozdělí 

a zpracuje tak všechny soubory najednou.

- 75 -



Ilustrace 9: Výběr hodnot z datalistu

Plnou funkční podporu dané aplikace neumožňuje žádný z prohlížečů. Opera 11 nabízí 

podporu  všech  datových  typů  včetně  integrovaných  grafických  nástrojů.  Prohlížeče 

Mozilla Firefox 4.0 a Google Chrome 10 podporují ošetření formulářů před odesláním 

včetně  grafické  výzvy.  Kód  celého  programu  je  k  nahlédnutí  na  webové  adrese 

http://html5.querceus.cz/priklad5/.

 4.6 Webové vzdělávací aplikace využitím CSS3

V šestém příkladu praktické části této práce jsou demonstrovány výhody použití nových 

funkcí technologie CSS3, které je možné použít k návrhu grafických layoutů webových 

stránek a aplikací.  Příklad sestává ze dvou částí. V první části, kterou lze shlédnout 

v příloze č.  7,  jsou na několika elementech názorně demonstrovány hlavní  rozšíření 

technologie  CSS3.  Druhou  část  příkladu  pak  tvoří návrh  grafického  layoutu,  který 

představuje  alternativní  realizaci  existující  fakultní  webové stránky,  jenž  se  nachází 

na adrese http://moodle.pedf.cuni.cz. Alternativní realizaci grafického layoutu je možné 

shlédnout v příloze č. 8.

Popis důležitých částí alternativního grafického layoutu

Alternativní  grafický  layout  je  realizován  bez  použití  obrázků  (vyjma  univerzitního 

loga, obrázku zámečku a ikon u odrážek). Horní červené záhlaví stránky je realizováno 

dvěma barevnými přechody, které jsou definované novou vlastností gradient. Stejným 

způsobem je vytvořené i oranžové pozadí menu. 
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Výsledný vzhled záhlaví stránky s menu je znázorněn v ilustraci č. 10. 

Ilustrace 10: Záhlaví stránky s menu pomocí tří barevných přechodů

Níže je uvedena důležitá část formátování horního barevného přechodu.

background-image: -moz-linear-gradient ( 

center bottom, 

rgb(159,84,81) 0%, 

rgb(185,127,125) 100% 

);

-moz-border-radius: 25px 25px 0px 0px; 

background-image: -webkit-gradient( 

linear, 

left bottom, 

left top, 

color-stop(0, rgb(159,84,81)), 

color-stop(1, rgb(185,127,125)) 

);

-webkit-border-radius: 25px 25px 0px 0px;

Barevný  přechod  je  nutné  definovat  pro  různé  prohlížeče  zvlášť  z  důvodu absence 

standardu,  který  by  syntaxi  sjednocoval.  I  když  jsou  definované  vlastnosti  zapsané 

odlišně,  popisují  problematiku  stejným  způsobem.  V  obou  případech  je  definován 

lineární  přechod  sestavený  z  dvou  definovaných  barev.  Směr  barevného  přechodu 

je v obou případech  nastaven  odshora  dolů  a  v  obou případech je  definován  poměr 

barev  na  ose  přechodu.  Element  tvořící  horní  barevný  přechod  má  své  horní  rohy 

zakulacené. Zakulacení rohů lze dosáhnout vlastností border-radius, která je uvedena 

výše. Obdobným způsobem jsou formátovány další zakulacené prvky stránky.

Text  v  záhlaví  je  formátovaný  mimo  jiné  pomocí  vlastnosti  text-shadow,  kterou 

lze definovat vržený stín. Bílý text má definovaný černý stín a červený text bílý. 

Ilustrace 11: Záhlaví stánky s formátovaným textem
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Nové technologie umožňují definici vlastního fontu písma pomocí externího souboru. 

Červený text v záhlaví je zobrazen fontem „DISTInking“, který byl definovaný ručně 

pomocí externího souboru. 

@font-face { 

font-family: 'DISTInking'; 

src: url('./font/DISTInking-Bold.otf'); 

font-weight: bold; 

font-style: normal; 

}

Výše  je  uveden  příklad  definice  vlastního  fontu  písma  pomocí  externího  souboru. 

Je důležité  uvést  jméno  nově  definovaného  fontu  písma,  cestu  alespoň  k  jednomu 

zdrojovému  souboru  s  definicí písma,  případně  další  atributy,  jak  má  být  písmo 

interpretováno (zda jako tučné, kurzíva apod.).

Dalším  zajímavým  prvkem  je  jednoduché  animované  tlačítko,  které  je  realizované 

použitím technologie CSS3. HTML zápis a část formátování tlačítka jsou uvedeny níže.

<a id="zpet" href="./priklad6.html" title="Krok Zpět">Zpět na web .. práce</a>

#zpet { 

border: solid 2px #690301; 

-moz-border-radius: 0px 0px 20px 20px; 

background-color: #b77c7a; 

-moz-transition: all .2s ease-in; 

} 

#zpet:hover { 

border: solid 2px #000; 

-moz-border-radius: 20px 20px 0px 0px; 

-moz-transform:  scale(1.2, 1.2); 

background-color: #690301; 

color: #fff; 

}

V pseudotřídě zpet:hover je využita nová vlastnost 2D transformace transform a její 

nová  metoda  scale,  kterou  lze  libovolný  element  webové  stránky  škálovat.  Dané 

tlačítko  je  zvětšeno  o  20%.  Plynulou  změnu  tlačítka  obstarává  nová  vlastnost 

transition, ve které je definováno několik parametrů. První parametr definuje, že mají 

být animační funkce použity na všechny vlastnosti daného elementu, druhý parametr 

pak určuje dobu animace (v našem případě změny) a třetí dynamiku animace.

Plnou funkční podporu dané aplikace umožňují webové prohlížeče Mozilla Firefox 4.0 

a Google  Chrome  10. Kód  celého  programu  je  k  nahlédnutí  na  webové  adrese 

http://html5.querceus.cz/priklad6/.
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 5 Závěr

Rozšíření  primárních  webových technologií,  na které  se  tato  práce zaměřila,  přináší 

mnoho nových funkčních možností při návrzích interaktivních webových aplikací. Díky 

jejich použití je možné realizovat mnohé dílčí aplikační funkce bez použití technologií 

zásuvných modulů, což dříve nebylo možné.

V praktické části práce byly ukázány výhody použití nových technologií v souvislosti 

s vybranými  výukovými  aplikacemi,  které  nyní  lze  realizovat  bez  nutnosti  dalšího 

vývojového prostředí. I když nelze počítat s hromadným nasazením nových technologií 

v praxi do té doby, než budou standardizovány a jejich podpora v prohlížečích zaručena, 

přinesou jistě zjednodušení a zlevnění vývoje webových výukových aplikací.

Podpora  nových  technologií  je  ve  webových prohlížečích  různá.  Největší  podporou 

disponují webové prohlížeče Google Chrome 10 a Mozilla Firefox 4.0. Opera 11 nabízí 

širší podporu některých částí, ale mnoho částí nepodporuje vůbec. Nejhůře je na tom 

MS Internet Explorer 9, který podporuje jen velmi malou část nových technologií.
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