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TVORBA WWW STRÁNEK 

Místo konání: České Budějovice 

Druh kurzu: rekvalifikace, počítačový 

Číslo akreditace: MSMT-565/13-212/34 

Rozsah výuky: 120 vyuč. hodin, denní výuka obvykle od 8:00 do 14:00 hod. 

Zakončení kurzu: prezentace vytvořené www stránky 

Výstupní doklad: Rekvalifikační osvědčení s celostátní platností 
 

Komu je kurz určen 

Kurz je určen pro zájemce o tvorbu www stránek. Na kurzu se naučíte vše potřebné pro tvorbu 
jednodušších webových stránek. Pro absolvování kurzu nejsou nutné předchozí znalosti programování 
webů. Pokud zkušenost máte, můžete v kurzu své znalosti rozvinout. 

Předpokladem pro vstup do kurzu je orientace v prostředí Windows a práce s internetovým 
prohlížečem. Výhodou je námět na vlastní projekt (webové stránky), který je možné během kurzu 
vytvořit. 

Cíle školení  

 Absolvent kurzu umí programovat a kódovat www stránky prostřednictvím jazyka XHTML, zná význam a 
použití jednotlivých tagů (příkazů) a struktur. Ve své práci umí použít jazyk CSS (kaskádové styly) k rychlejším 
a jednotným úpravám www stránek. 

 Absolvent při tvorbě stránek využívá grafické prvky (tento kurz však není věnován tvorbě grafiky).  

 Po absolvování kurzu budete umět vytvořit vlastní www stránky se všemi běžnými prvky a umístit je na 
Internetu. 

Výstupní úroveň znalostí 

 začátečník 
mírně 

pokročilý 
pokročilý 

XHTML       
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Doplňkové       

 

Osnova školení – viz další strana    
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Osnova školení 

1. Poučení o BOZP 

2. Značkovací jazyk XHTML 1.1 

2.1. Syntax, struktura html dokumentu, SGML 

2.2. Hlavičkové údaje 

2.3. Strukturální prvky výstavby dokumentu 

2.4. Stromová koncepce dat, Document Object Model DOM 

2.5. Započetí práce na vlastním projektu 

3. Stylovací jazyk CSS 2.1 

3.1. Základní pojmy, metody zápisu, syntax 

3.2. Záludnosti box modelu 

3.3. Interpretační schopnosti prohlížečů 

3.4. Selektory css, vlastnosti a jejich hodnoty 

3.5. Praktická řešení, návrhy layoutu 

3.6. Aplikace poznatků do vlastního projektu 

4. Značkovací jazyk HTML5 

4.1. Úvod do problematiky 

4.2. Nové elementy a atributy HTML5 a prvky zavržené 

4.3. Použití, podpora v prohlížečích 

4.4. Použití v moderním webu 

5. Stylovací jazyk CSS 3 

5.1. Nové vlastnosti, selektory a pseudotřídy 

5.2. Podpora v prohlížečích 

5.3. Použití v moderním webu 

6. Doplňkové programy a znalosti 

6.1. Search Engine Optimalisation (SEO) 

6.2. Grafika pro webové stránky, editory, formáty 

6.3. Skriptovací jazyk JavaScript 

6.4. Asynchronous JavaScript and XML = AJAX 

6.5. FTP protokol, přenosy souborů na server 

6.6. Hostingy, domény, registrace 

6.7. Umístění vlastní prezentace na Internet 

6.8. Veřejné zhodnocení výsledku práce na vlastním projektu 
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