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1 ÚVOD 

Celosvětová dostupnost Internetu a všech jeho služeb je dnes masivně zužitkována 

víceméně téměř každým člověkem (uživatelem), ať už k jakémukoli účelu. Avšak využívání 

Internetu prostřednictvím technologicky a uživatelsky primitivních webových stránek 

(aplikací), za předpokladu jednoduchých variabilních nástrojů, prostředků, metodik, postupů a 

funkcionalit, se ale v poslední době enormního rozkvětu informačních technologií stává 

teoreticky i prakticky nedostačující, neúčinnou, konkurence neschopnou, méně atraktivní či 

méně flexibilní variantou. Ačkoli je samozřejmě hrubě nevhodné popírat základní funkce 

(X)HTML jazyka starších verzí, na jehož bázi je v zásadě a relevantně postavena i nejnovější 

iterace specifikace, pokládá se za opodstatněné, nosné, efektivní a časem platnější, věnovat se 

studiu modernizace webu pomocí HTML5 již nyní. Nikoliv ovšem prioritně z pohledu 

amatérského klienta, hlavně ale očima pokročilejšího vývojáře, jež bude po důkladném nabytí 

všech v této práci uvedených poznatků a postřehů silně motivován pozdější hodnotnější 

praktickou uplatnitelností v branži. 

Tímto směrem bude tato práce řízena, budou sousledně demonstrovány 

nejvýznamnější teoretické znalosti a aplikovány z nich vyplývající přínosy či veškeré 

poznatky na praktickém návrhu a konstrukci webu příspěvkové organizace Obchodní 

akademie, Sokola Tůmy 12 v Českém Těšíně. Nicméně vzhledem k obrovskému množství 

kontroverzních spekulací, kontradikčních polemik a kontrastních názorů v předčasném užití 

rozšířené specifikace HTML5, jehož verze ještě nebyla plně standardizována, s hodnoceními 

nemusí nejhůře nikdo výhradně souhlasit. Sdílení odlišných stanovisek všech zájemců o 

probíranou problematiku bude považováno za zcela nevyhnutelné, porozuměníhodné a 

nevýlučné. 

V začínající teoretické kapitole bude shrnut základní přehled o tom, co vůbec HTML5 

a CSS3 je, jak budou obě tyto technologie neocenitelné pro kariéru budoucího webového 

profesionála, proč se jimi zabývat a co bude nutné v případě zájmu vědět. Bude popisována 

historie tvorby HTML5, práce všech zúčastněných na ní a poukazováno na novou vizi v 

platformě pro webový vývoj. Povětšinou bude zaměřováno na vybrané části specifikací 

HTML5 a CSS3 a na to, jak využít techniky, které jsou v nich popisovány. Poté bude 

informováno o intuitivnější, sémantičtější a smysluplnější struktuře nových HTML5 tagů a 

jejich využití. Dále budou definovány specifické vlastnosti, rysy, nové elementy, API a 

funkcionality HTML5 i CSS3 s jeho novými selektory a možnostmi. 
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V praktické části této bakalářské práce bude nejdříve konkrétně analyzován současný 

stav internetového portálu Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, budou 

obeznámeny základní informace o této instituci a současné webové prezentaci, uvedeny 

sestavené požadavky zadavatelem, bude popisována nabídka projektu a mapován současný 

stav těchto webových stránek. 

V další kapitole praktické části budou aplikovány nabyté teoretické znalosti, 

vědomosti, postupy a metodiky na modernizovaném návrhu webu pro inovaci designu, 

pozvednutí uživatelské atraktivity, SEO, validity a reprezentace internetového portálu, tím 

pádem i prestiže a hlavního poslání příspěvkové organizace. Předtím budou ale 

prozkoumávány jiné varianty řešení, konfrontovány s HTML5, respektive bude poznamenána 

budoucí vize pro potřebu editovatelnosti a dynamizace stránek prostřednictvím některého 

z redakčních systémů nebo jiných editačních rozhraní, ale především bude důvodně 

obhajován, vysvětlován a analyzován výběr varianty modernizace webového portálu právě 

pomocí HTML5 a CSS3. A nebude pozapomenuto ani na implementace náhradních či 

nouzových řešení. Nakonec budou zhodnoceny přínosy navrhovaného řešení, případně bude 

porovnáván současný stav s modernizovaným, a vše bude uzavřeno stručným souhrnem 

významů výsledků, rozuzlením různorodých názorů, vlastním vyjádřením a stručným 

shrnutím, proč je implementace HTML5 a CSS3 prosazována již dnes a jakým způsobem by 

později mohla být perspektivně aplikována. 

Cílem bakalářské práce je objasnit výhody, ale i nevýhody, avšak především nové 

alternativy HTML5, společně s CSS3, případně v interakci s JavaScriptovou knihovnou 

jQuery, prioritně přiblížit praktickou využitelnost vybraných užitečných součástí na 

internetovém portálu zmiňované odborné střední školy. Nicméně obhájit individuální aspekty 

a stanoviska, ale respektovat i nijak diskriminované rozdílné názory a postoje. Poukázat na 

význam vizuálních efektů, interaktivních funkcionalit a vlastností v součinnosti 

s pozvednutím uživatelské atraktivity, a tím dokázat důležitost a účinnost HTML5 a CSS3 při 

tvorbě moderních internetových stránek (aplikací). Jednoduše odůvodnit rozhodnutí, proč 

modernizovat právě tímto způsobem a zahrnout motivace či naopak demotivace při tvorbě 

webových prezentací pomocí HTML5. Nakonec se snažit a pokusit o přesvědčivé podání, 

proč je vůbec adekvátní a smysluplné studovat HTML5, ať už nyní nebo později.  
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2 TEORETICKÁ VÝCHODISKA MODERNIZACE 

INTERNETOVÉHO PORTÁLU 

2.1 Seznámení s HTML5 a CSS3 

V této subkapitole jsou shromažděny informace o tom, jak se vyvíjela historie 

HTML5, co HTML5 a CSS3 doopravdy jsou, jaké jsou rozdíly mezi HTML4 a HTML5, jsou 

představeny nové sémantické elementy vysoké úrovně a základní změny či důvody, které stojí 

za veškerými snahami poslední doby o vývoj HTML5 i CSS3. Je popisováno o některých 

výhodách HTML5 (CSS3) a také o určitých výzvách, jimž se bude muset čelit. 

Pro příští generaci webových aplikací rozvrhují základ HTML5 a CSS3. Umožňují 

tvořit weby snadněji se vyvíjející a spravující, jež jsou přívětivější k uživatelům. Jelikož 

HTML5 obsahuje nové elementy, definované pro strukturu a vkládání obsahu, nemusí být 

používány zdrojové kódy navíc nebo zásuvné moduly a jiné doplňky. Pokročilé selektory, 

grafické inovace a podporovanější fonty, díky čemuž jsou weby vizuálně atraktivnější, aniž 

by bylo třeba použít techniku nahrazování obrázků, složitý JavaScript
1
 nebo grafické nástroje, 

poskytuje CSS3. Pozvednutá podpora přístupnosti přizpůsobí ajaxové aplikace pro lidi 

s omezeními a off-line podpora umožňuje začít budovat fungující aplikace nevyžadující 

internetové připojení. (Hogan, 2011) 

Neustále jsou vyhledávány nové a lepší způsoby psaní kódu a HTML5 a CSS3 

představují v tomto ohledu obrovský krok správným směrem. 

2.1.1 HTML5 

Specifikace HTML5 měla poměrně turbulentní historii. HTML je na World Wide 

Webu převládajícím značkovacím jazykem, určeným pro popis obsahu nebo dat. HTML5 je 

nejnovější iterací tohoto značkovacího jazyka, v níž jsou zahrnuty nové funkce, také nadějná 

dokonalejší vylepšení stávajících funkcí a různá API založená na skriptech. (Goldsteinová, 

2011) 

HTML5 ale není reformulovaná předchozí verze jazyka - jsou v ní zakomponovány a 

převzaty totiž všechny validní elementy jak z HTML4, tak i z XHTML 1.0. Navíc byl navržen 

s ohledem na jisté prvořadé principy, aby bylo zajištěno, že bude fungovat téměř na jakékoli 

                                                 
1
 JavaScript je multiplatformní, objektově orientovaný skriptovací jazyk, který se zpravidla používá 

jako interpretovaný programovací jazyk pro WWW stránky, často vkládaný přímo do HTML kódu stránky. 
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platformě, že bude kompatibilní se staršími prohlížeči a že bude elegantně zvládat 

(zpracovávat) i vzniklé chyby. (Goldsteinová, 2011) 

V HTML5 jsou obsaženy nejenom již existující značkovací prvky (které byly 

redefinovány pro tuto verzi HTML), ale také nové elementy, které dovolují (umožňují) 

webovým designerům dosáhnout expresivnějšího pokroku v jejich sémantice. (Goldsteinová, 

2011) 

Kromě toho termín „HTML5“ se také často používá, když je potřeba se odkázat na 

množství jiných nových technologií a různých API. V některých z nich jsou aplikovány: 

kreslení „na plátno“ (prvek canvas), off-line úložiště, nové elementy video a audio, 

funkcionalitu pro přetahování (drag-and-drop), Microdata
2
, vkládané fonty a další 

vymoženosti. (Goldsteinová, 2011) 

HTML5 je složeno z celé řady částí 

I starší prohlížeče podporují zastřešení pod standardem HTML5 (stačí na webu 

deklarovat správný DOCTYPE). Nedává smysl detekovat podporu HTML5 jako takovou, 

ovšem detekovat podporu jednotlivých částí HTML5 již ano. (Pilgrim, 2010, str. 0) 

Pod HTML si za hlavní část lze představit jednotlivé značky a lomené závorky. Avšak 

se zdaleka nejedná o celé HTML. Ve specifikaci HTML5 je dále určeno, jak mají tyto lomené 

závorky kooperovat s JavaScriptem skrze DOM. V HTML5 není definována pouze značka 

video, ale i příslušející DOM API pro objekt video v DOM. Toto API lze využít ke 

spuštění nebo zastavení videa, k detekci podporovaných formátů videa, ke ztišení zvukové 

stopy, ke sledování, jaká část videa byla již stažena atd. (Pilgrim, 2010, str. 0) 

Nic nemusí být zahozeno 

Validní HTML4 stránka zůstává validní i pod standardem HTML5, původní stránka 

nemusí být kompletně překódována a uzpůsobena HTML5, v němž jsou například 

podporovány všechny formulářové prvky z HTML4 a je přidáno několik dalších. Starší 

prohlížeče nepodporující nový typ email s ním budou pracovat jako s obyčejným textovým 

input typem a formulář bude fungovat beze změny kódu nebo použití JavaScriptu. V 

                                                 
2
 Microdata jsou strojově čitelné informace, vytvořené specifickým označením části kódu. Data pak 

dokáže robot zpracovat a efektivněji tak pochopit obsah webových stránek. Díky nim dokáže vytvořit kvalitnější 

výsledek vyhledávání pro uživatele, ve kterém jsou zobrazovány přidané informace. 
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případě zájmu inovace webových aplikací je proto HTML5 slibným kandidátem. (Pilgrim, 

2010, str. 0) 

Začátek je snadný 

Předchozí verze HTML definuje mnoho různých variant DOCTYPE a vybrat z nich 

ten správný není vždy jednoduché. Nyní stačí na každé stránce deklarovat jediný HTML5 

DOCTYPE: <!DOCTYPE html>. (Pilgrim, 2010, str. 0) 

Opravdu to funguje 

Na webu http://html5test.com lze velmi snadno zjistit současný stav podpory HTML5 

prvků, APIs a CSS3 v jednotlivých prohlížečích. Po testování a brouzdání na výše 

zmiňovaném webu je vysoká podpora jednotlivých elementů nejnovějších verzí prohlížečů 

zřejmá a přesvědčivá. Google Chrome
3
 je umístěn na druhém místě se 400 body + 13 

bonusovými z celkových 500 bodů (více v subkapitole „Současný stav podpory HTML5 a 

CSS3 v prohlížečích“). V situacích nepotvrzení podpory daného elementu je ale vždy 

umožněno vkládání alternativního obsahu prostřednictvím knihovny Modernizr
4
. Můžeme 

proto využívat vlastnosti moderních prohlížečů bez zanevření na prohlížeče staré. (Pilgrim, 

2010, str. 0) 

Zůstane tady napořád 

World Wide Web začátkem devadesátých let 20. století vymyslel Tim Berners-Lee, 

který později založil W3C, jež se stará o webové standardy již více než 15 let. W3C 

v červenci, co se týče budoucnosti webových standardů, muselo oznámit: plán pracovní 

skupiny pro XHTML 2 vyprší koncem roku 2009, jak bylo předběžně stanoveno, a nebude 

dále prodloužen. Tímto, a také zvýšením zdrojů pracovní skupiny pro HTML, W3C doufá, že 

bude urychlen proces vývoje HTML5 a ujasněn postoj W3C k budoucnosti HTML. HTML5 

tady je a zůstane tady napořád. (Pilgrim, 2010, str. 0) 

2.1.2 Historie tvorby specifikace HTML5 

Průmysl webového designu byl vyvinut v relativně krátké časové periodě. Kdysi byl 

za průkopnický považován takový web, který obsahoval spoustu obrázků a do očí bijící 

design. V dnešní době je situace odlišná, stále běžnější jsou jednoduché webové aplikace, 

                                                 
3
 Internetový prohlížeč společnosti Google 

4
 Open source knihovna JavaScriptu určená k detekci podpory jednotlivých částí HTML5 

http://html5test.com/
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zakládající se na Ajaxu, zaměřující se na výkon a spoléhající na skriptování na straně klienta 

pro své kritické funkcionality. Dnešní internetové stránky často připomínají soběstačné 

softwarové aplikace a stále vzrůstající počet vývojářů na ně i takto nahlíží. (Goldsteinová, 

2011) 

Hrubý časový přehled vývoje webových technologií 

 1991 HTML, 

 1994 HTML 2, 

 1996 CSS 1 + JavaScript, 

 1997 HTML 4, 

 1998 CSS 2, 

 2000 XHTML 1, 

 2002 Beztabulkový web design, 

 2005 AJAX, 

 2009 HTML 5. (Wichary, 2011) 

Přibližně kolem roku 1999 se zaměření webových standardů přesunulo k XML a 

XHTML a jazyk HTML byl odsunut na druhou kolej. Přesto byla většina obsahu na webu 

stále ve formátu HTML. (Lubbers, 2011) „V rámci podpory vzniku nových webových 

aplikací a vyřešení nedostatků HTML byly zapotřebí nové funkce a specifikace pro HTML“. 

(Lubbers, 2011, str. 22) 

Specifikace HTML5 původně vznikla jako dvě variabilní specifikace: Web Forms 2.0 

a Web Apps 1.0 pro potřeby rychlejších, efektivnějích a lépe udržovatelných webových 

aplikací. Formuláře a funkcionalita podobná aplikacím jsou doslova srdcem webových 

aplikací, takže bylo jen zcela přirozené, že se tímto směrem ubírala i specifikace HTML5. 

Obě výše uvedené specifikace se nakonec sloučily do formy, které se dnes říká HTML5. 

V průběhu doby vyvíjení HTML5 pokračovaly práce i na XHTML 2.0, od tohoto projektu 

bylo ovšem upuštěno pro plné soustředění se na HTML5. (Goldsteinová, 2011) 

Jeho funkce nejenom sjednocují standardy využívané řadu let, ale také pokládají 

základy pro další generaci webových aplikací. Jejich příchod znamená mnohem vstřícnější 

aplikace pro uživatele a mnohem méně kódu pro webové vývojáře. 
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Specifikaci HTML5 vyvíjí 

Je nutné určit rozdělení odpovědnosti za specifikaci HTML5. Tohoto úkolu se 

především zhošťují dvě organizace: WHATWG, vyvíjející HTML a rozhraní API pro vývoj 

webových aplikací a otevřeně spolupracující s tvůrci prohlížečů a dalšími zainteresovanými 

stranami, konsorcium W3C, jehož součástí je i pracovní skupina zodpovědná za HTML, 

starající se o dodání specifikace HTML5, a poté na třetí organizaci IETF, jejíž součástí jsou 

skupiny odpovědné za internetové protokoly, jako je HTTP. (Lubbers, 2011) 

2.1.3 CSS3 

Další samostatnou, ale neméně důležitou, součástí internetových portálů jsou 

kaskádové stylové předpisy. CSS je stylovací jazyk, popisující, jak se má HTML značkování 

prezentovat (neboli stylovat). CSS3 je nejnovější verze specifikace CSS, její třetí průběžná 

úroveň. CSS3 obsahuje téměř všechno, co je obsaženo v CSS 2.1. Přidává nové funkcionality, 

které mají pomoci vývojářům vyřešit řadu problémů bez potřeby nesémantického značkování, 

bez použití složitých skriptů nebo obrázků navíc. Pod nové funkcionality v CSS3 spadá 

podpora dodatečných selektorů, vržené stíny, zakulacené rohy, vícenásobná pozadí, animace, 

průhlednost a mnoho dalšího. CSS3 ale není HTML5. (Goldsteinová, 2011) 

2.1.4 Platforma pro webový vývoj 

Platforma pro webový vývoj se střetává s novou vizí, ztělesňující nové možnosti a 

praktičnost - zpětnou kompatibilou, přínosem a upřednostňováním uživatelů, zjednodušením 

interoperability a obecným přístupem (přístupností, nezávislostí na médiu a podporou všech 

světových jazyků). (Lubbers, 2011) 

HTML5 přichází s novým modelem zabezpečení, jehož použití je snadné a 

konzistenční napříč různými rozhraními API. Umožňuje provádět dříve nemožné: 

zabezpečenou komunikaci mezi doménami, aniž by k tomu byly zapotřebí nejrůznější 

důmyslné, důvtipné a v konečném důsledku nepříliš bezpečné postupy. (Lubbers, 2011) 

HTML5 činí obrovský krok kupředu k čistému oddělení formy a obsahu. „Tato 

myšlenka není žádnou novinkou, do praxe byla uvedena už v HTML4 Transitional a XHTML 

1.1“. (Lubbers, 2011, str. 25) Nyní je ale oddělení obsahu od formy ještě důležitější, jelikož se 

prezentační značky potýkají s následujími problémy: nedostatečná přístupnost, zbytečná 
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složitost kódu, větší velikost dokumentů (z důvodu opakování stylů), která má za následek 

pomalejší načítání stránek. (Lubbers, 2011) 

Popisnější zdrojový kód 

Každá verze HTML uvedla nový zdrojový kód, ale nikdy předtím toho nebylo tolik 

nového, co přímo ovlivňuje popisování obsahu. (Hogan, 2011) 

Paradigma bez zásuvných modulů 

V HTML5 je nabízena podpora mnoha funkcí dříve možných pouze s použitím 

zásuvných modulů anebo komplexních postupů (nativní podpora rozhraní pro kreslení, 

sockety atd.). Se zásuvnými moduly samozřejmě nastávala řada problémů: 

 zásuvné moduly není vždy umožněno nainstalovat, 

 mohou být deaktivovány anebo blokovány (například Apple iPad
5
 se nedodává se 

zásuvným modulem pro Flash), 

 představují samostatné bezpečnostní riziko, 

 je obtížné integrovat jejich obsah se zbytkem dokumentu HTML (díky omezením 

zásuvných modulů a problémům s ořezáváním a transparencí). (Hogan, 2011) 

Lepší aplikace 

Vývojáři bylo vyzkoušeno všechno možné pro vytvoření bohatší, interaktivnější 

webové aplikace - od ovládacích prvků ActiveX
6
 až po Flash. (Hogan, 2011) „HTML5 nabízí 

neuvěřitelné možnosti, které v některých případech zcela vyloučí potřebu použití cizích 

technologií“. (Hogan, 2011, str. 20) 

Posílání zpráv mezi dokumenty 

Webové prohlížeče brání v používání skriptů na jedné doméně, jež ovlivňují nebo 

reagují na skripty v rámci jiné domény. Díky tomuto zákazu jsou koncoví uživatelé chráněni 

před skriptováním mezi weby, které bylo používáno k provádění uživatelem nežádaných akcí. 

Tím se ale všem skriptům brání jejich fungování. HTML5 obsahuje řešení, které je bezpečné 

a snadno implementovatelné. (Hogan, 2011) 

                                                 
5
 iPad je multimediální počítač typu tablet od společnosti Apple. 

6
 ActiveX je Framework technologie, která byla vyvinuta společností Microsoft pro sdílení informací 

mezi různými aplikacemi, jež pracují pouze na počítači s operačním systémem Windows. 
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Webové sockety 

HTML5 nabízí podporu webových socketů, díky nimž se získává trvalé připojení 

k serveru. Namísto neustálého obtěžování back-endu
7
 kvůli aktualizacím se web může 

přihlásit k socketu a back-end může sdělení posílat uživateli. (Hogan, 2011) 

Úložiště na straně klienta 

Máme tendenci uvažovat o HTML5 jako o webové technologii, ale po přidání API pro 

webové úložiště a webové SQL databáze je teprve možné vytvářet aplikace v prohlížeči, které 

dokáží uchovat data zcela v zařízení na straně klienta. (Hogan, 2011) 

Lepší uživatelské rozhraní 

Uživatelské rozhraní je důležitá část webové aplikace a každý den se prohlížeč 

„přemlouvá“, aby pracoval správně a přiděloval korektní styly. Ke stylování tabulek nebo 

kulatých rohů se buď používaly knihovny JavaScriptu, či přidávaly tuny kódu navíc. HTML5 

a CSS3 zanevřuje na tyto způsoby a poskytuje efektivní řešení. (Hogan, 2011) 

Lepší formuláře 

HTML5 slibuje rozšířené ovládací prvky uživatelského rozhraní. Věčnost se používal 

JavaScript a CSS k vytvoření posuvných jezdců, kalendáře pro výběr data a kapátka pro výběr 

barvy. Všechny tyto prvky jsou již reálně definovanými elementy HTML5, podobně jako 

roletové nabídky, zatrhávací políčka a přepínače. Bez nutnosti spoléhat se na knihovny 

JavaScriptu, zde existuje ještě jiná výhoda - zlepšená přístupnost. Čtečky obrazovky a jiné 

prohlížeče tyto ovládací prvky implementují určitými způsoby, takže je snadno ovládají i lidé 

s omezeními. (Hogan, 2011) 

Vylepšená přístupnost 

Usnadňuje se zpracování obsahu použitím nových elementů HTML5 k jasnému 

popsání našeho obsahu programům, jako jsou čtečky obrazovky. Například navigaci webu lze 

najít snadněji, pokud je poohlíženo po elementu nav namísto po kontrétním elementu div 

nebo neuspořádaném seznamu. Zápatí, postranní panely nebo jiný obsah lze jednoduše 

přeuspořádat nebo vynechat pro uživatele závislé na asistenčních technologiích. Navíc nové 

                                                 
7
 Jako back-end se označuje část webové aplikace, která slouží k administraci webu a ke zpracování dat. 
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atributy elementů dokáží specifikovat roli prvků, takže čtečky obrazovky s nimi mohou lehce 

pracovat. (Hogan, 2011) 

Pokročilé selektory 

CSS3 obsahuje selektory, jež umožňují identifikovat liché a sudé řádky tabulky, 

všechna vybraná zaškrtávací políčka, nebo dokonce poslední odstavec ve skupině, a to vše 

pro snadnější stylování kódu HTML, jež nemůže být upravován, a s menším množstvím 

zdrojového kódu. (Hogan, 2011) 

Vizuální efekty 

Vržené stíny za obrázky a texty vzbuzují efekt hloubky a přechody přidávají na efektu 

prostoru. CSS3 umožňuje stínovat a vytvářet přechody elementům bez nutnosti spoléhat se na 

obrázky na pozadí nebo zdrojový kód navíc. Mohou být použity i transformace ke konstrukci 

kulatých rohů nebo ke zkosení či otočení elementů. (Hogan, 2011) 

2.2 Novinky v HTML5 

V této subkapitole jsou probírány základy syntaxe HTML5 a představeny nové 

sémantické HTML5 elementy s novým pohledem na typy jejich obsahu, s popisem 

specifických prvků pro definici struktury stránky a stručně dalších nových sémantických 

prvků a funkcionalit HTML5. HTML5 zavádí deskriptivnější link rel nebo možnost 

vynechání klasických typů linků či skriptů (type="script/javascript", 

type="text/css"). 

2.2.1 Nový DOCTYPE a znaková sada 

Začíná se deklarací typu dokumentu, neboli DOCTYPE, což je jednoduchý způsob, 

jak uvést prohlížeči, nebo libovolnému jinému nástroji pro rozklad dokumentu (parser), na 

jaký typ dokumentu právě nahlíží. (Goldsteinová, 2011) DOCTYPE musí být vždy prvním 

prvkem na začátku všech HTML souborů. V souladu se zásadou, kterou je jednoduchost, 

došlo k výraznému zjednodušení elementu DOCTYPE webových stránek se snadno 

zapamatovatelnou deklarací: <!DOCTYPE html>. Stejně jako v případě DOCTYPE i 

deklarace znakové sady byla zkrácena a zjednodušena: <meta charset="utf-8">. 

(Lubbers, 2011) 
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Použití nové deklarace DOCTYPE způsobí zobrazení stránky ve standardním režimu 

prohlížeče. Použití nové deklarace DOCTYPE HTML5 přiměje prohlížeč k tomu, aby stránku 

zobrazil v režimu vyhovujícím standardům. Existuje více režimů, deklarace DOCTYPE udává 

prohlížeči, jaký režim a jaká pravidla se použijí pro validaci dané stránky. V nestandardním 

režimu je v prohlížečích vynasnaženo zobrazovat stránku i přesto, že není úplně validní. 

V případě použití některého ze zastaralých elementů ale nebude výsledná stránka validní. 

(Lubbers, 2011) 

2.2.2 Více sémantiky v HTML5 

Nový pohled na typy obsahu 

Z hlediska potřeb rozvržení a stylování vývojáři označují elementy na HTML stránce 

jako blokové nebo řádkové. Takto současné prohlížeče ještě prvky realizují, specifikace 

HTML5 přichází ale s detailnější kategorizací obsahu - definuje jemněji odstupňovanou sadu 

tzv. obsahových modulů, které specifikují obecnou kategorii typu obsahu, jež by se měl 

nacházet uvnitř daného prvku. HTML5 zavádí mnoho nových značek, které se dělí do celkem 

sedmi různých typů obsahu (viz Tabulka 2.1). (Goldsteinová, 2011) 

Typ obsahu Popis 

Metadatový Elementy, nacházející se v části head a nastavující formu anebo chování zbytku 

dokumentu, ovlivňující samotnou prezentaci stránky nebo obsahující dodatečné 

informace o stránce, například meta, link, script, style a title. 

Plovoucí Tato kategorie zahrnuje téměř jakýkoli prvek, použitý v těle dokumentu a aplikacích, 

například p, form a small. 

Sekční Elementy, definující sekce dokumentu, například article, aside, nav  

a section. 

Hlavičkový Tento typ obsahu definuje hlavičku dané sekce a zahrnuje různé úrovně nadpisů (h1, 

h2 atd.), stejně jako nový prvek hgroup. 

Frázový Odpovídá zhruba řádkovému obsahu, textu a textovým elementům, například 

mark, kbd, sub, sup, em, strong a cite. 

Vkládaný Obsah importující do dokumentu další zdroje, například element audio, video, 

canvas, img a iframe. 

Interaktivní Obsah, se kterým uživatelé interaktivně pracují, například element audio nebo 
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video, button nebo textarea. Interaktivní formulářové prvky a odkazy. 

 Tabulka: Typy obsahu v HTML5 (2.2) 

Na všechny tyto elementy je možno aplikovat kaskádové styly. Některé z nich, jako je 

například canvas, audio a video, je navíc možnost používat samostatně a k tomu je ještě 

programově dolaďovat pomocí jejich rozhraní API. (Lubbers, 2011) 

V tabulce již však nelze najít vyčerpávající seznam všech zastaralých značek. Došlo 

k odstranění mnohých prvků, které suplovaly funkci stylů, jako např.: big, center, font a 

basefont, ve prospěch jazyka CSS. (Lubbers, 2011) 

2.2.2.1 Sémantické prvky pro definici struktury stránky 

HTML5 obsahuje větší množství sémantických prvků na rozdíl od HTML4 nebo 

XHTML. Pro vytváření logického kódu je nezbytné pochopit význam obsahu. HTML5 

specifikuje nové sémantické značky popisující obsah elementu. Jedním z typů obsahu, který 

zavádí mnoho nových elementů HTML5, je obsah sekční, definující strukturu stránky. Použití 

sémantického značení nepřínáší žádné okamžité výhody, zjednodušuje však návrh stránek 

HTML a v budoucnosti budou vyhledávače jistě využívat tyto elementy při indexaci stránek. 

(Goldsteinová, 2011) 

Google analýzou milionů stránek určil běžné identifikátory elementů div a odhalil 

velkou míru opakování některých z nich. Mnoho lidí například používá element div 

s identifikátorem footer pro označení zápatí stránky. HTML5 proto nabízí řadu nových 

elementů sekcí, jako header, footer, article, section, aside a nav (viz Tabulka 

2.3). (Lubbers, 2011) 

Prvek Popis 

header záhlaví stránky, sekce nebo článku 

section sekce stránky, sekce nebo článku 

article článek stránky nebo sekce 
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aside postranní panel sekce nebo článku 

footer zápatí stránky, sekce nebo článku 

nav navigace na stránce 

 Tabulka - Sémantické prvky pro definici struktury stránky (2.4) 

2.2.2.2 Osnova dokumentu 

Specifikací HTML5 je poskytován jasný algoritmus pro konstrukci osnovy HTML 

dokumentu. Každý prvek, spadající do kategorie sekčního obsahu, vytvoří v osnově 

dokumentu nový uzel. Prvky pro nadpisy (h1 až h6) uvnitř bloku sekčního obsahu dále 

konstruuje implicitní sekce, což umožňuje přesunout celou sekci do zcela jiného dokumentu, 

a přitom zachovat stejné značkování. Tento způsob přináší značné benefity související 

s přenositelností a publikováním. (Goldsteinová, 2011) 

Prvek hgroup 

Na každé HTML stránce by se měl minimálně objevovat jednotný titulek (h1) a 

podtitulek (h2) webu. Bez zaobalení prvkem hgroup vytvoří na stránce další element h2 

implicitní sekci v osnově dokumentu a zařadí se pod podtitulek webu. Tento nedostatek 

napravuje prvek hgroup, který udává uživatelskému agentovi (prohlížeči), že nadpisy, které 

jsou použity, formují skupinu souvisejících nadpisů, přičemž primárním rodičovským prvkem 

je prvek h1. Tím bude zabráněno chaotickému proplétání osnovy dokumentu a zároveň 

nedojde k použití nesémantických prvků na stránce. (Goldsteinová, 2011) 

2.2.2.3 Další nové prvky a funkcionality HTML5 

Prvky figure a figcaption 

Prvek figure lze používat pro anotace ilustrací, diagramů, fotografií, výpisů kódů 

atd., na něž se odkazuje z hlavního obsahu dokument, ale které se mohou, aniž by se tím 

ovlivnil význam dokumentu, odsunout pryč z tohoto primárního obsahu, například do 

nějakého postranního panelu stránky, do vyhrazené webové stránky nebo do nějaké přílohy. 

Pro různé diagramy, grafy a obrázky, které obsahují nějaký doprovodný text nebo ukázkový 

zdrojový kód, může být vhodný prvek figure a potenciálně i prvek figcaption, který 
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umožňuje specifikovat doplňkový text vztahující se k obsahu uvnitř prvku figure. 

(Goldsteinová, 2011) 

Prvek time 

Datum a čas jsou neocenitelné komponenty internetových portálů. Vyhledávače jsou 

schopny filtrovat výsledky na základě času, přičemž konkrétní vyhledávaný výsledek může 

získat v některých případech větší či menší váhu podle toho, kdy byl poprvé publikován. 

Prvek time byl specificky navržen tak, aby se vypořádal s letitým problémem, že stroje čtou 

datum a čas jinak než lidé. Prvek time umožňuje vyjádřit datum a čas v libovolném formátu, 

který je zapotřebí, a současně za scénou prostřednictvím atributu datetime uchovat 

naprosto jednoznačnou reprezentaci tohoto data a času. (Goldsteinová, 2011) 

<time datetime="2012-05-06T21:31:35.014Z">6. května 2012.</time> 

Znak T indikuje počáteční čas. Formát je HH:MM:SS s milisekundami za desetinnou 

tečkou. Znak Z je nepovinný a vyjadřuje, že časové pásmo je UTC. Časové pásmo vzhledem 

k UTC lze i posouvat, místo znaku Z se přidává znaménko plus nebo mínus. Např.: -04:00. 

Do prvku time je možné zařadit i booleovský atribut pubdate, jehož přítomnost vyjadřuje, 

že obsah prvku article, v němž byl prvek time použit, byl publikován specifikovaného 

data. Bez prvku article se pubdate vztahuje na celý dokument. (Goldsteinová, 2011) 

Prvek details 

Pomáhá vyznačit nějakou sekci dokumentu, která je standardně skrytá, ale kterou lze 

rozbalit pro zobrazení dodatečných informací. Záměrem tohoto prvku je nahradit rozbalitelný 

box. Před příchodem HTML5 nebylo možné tento druh widgetu implementovat bez použití 

nějakého skriptu. Prvním dceřiným prvkem details je prvek summary, který obsahuje 

neuspořádané či uspořádané seznamy. Na stránce se uživateli zobrazí obsah prvku summary, 

zbytek bude skrytý. Po kliknutí na summary se uživatel dostane ke skrytému obsahu. Pokud 

prvek details postrádá summary, uživatelský agent použije nějaký vlastní výchozí text 

(například „Detaily“). Aby byl skrytý obsah standardně viditelný, použije se booleovský 

atribut open. (Goldsteinová, 2011) 
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Atribut async pro skript 

Prvek script nově obsahuje booleovský atribut async, což je obdoba již 

existujícího booleovského defer. Atribut defer specifikuje, že prohlížeč má počkat 

s načtením skriptu až do doby, než se provede rozklad značkování stránky. Nový atribut 

async sděluje prohlížeči, že by měl skript načítat asynchronně (na pozadí ihned, jakmile je 

dostupný), neměla by se pak zpožďovat realizace jiných prvků na stránce po dobu, co se 

načítá. Tyto atributy mohou být využívány jen tehdy, když se prvek script odkazuje na 

externí soubor. Smí být uvedeny oba atributy najednou (async a defer), v praxi je 

výhodnější async. Atribut async je užitečný zejména tehdy, pokud skript nemá žádné další 

závislosti a z pohledu návštěvníka zkrátí dobu potřebnou na zobrazení webové stránky. 

(Goldsteinová, 2011) 

Mimojiné existují další nové prvky: mark, progress, meter, styly pro daný obor 

(style scoped) a přizpůsobené uspořádané seznamy s atributem reversed a 

reinkarnovaným start. (Goldsteinová, 2011) 

2.3 Novinky v CSS3 

Většina CSS3 novinek je prozatímně deklarována s použitím tzv. prefixů: -moz- 

(Mozilla), -o- (Opera), -webkit- (prohlížeče s jádrem Webkit), aj., např.: -khtml-,  

-ms-, atd, z důvodu zajištění kompatibility s různými prohlížeči. 

2.3.1 Selektory CSS3 

Bez selektorů, umožňujících zacilovat se na prvky ve stránce, by šlo modifikovat CSS 

vlastnosti jedině atributem style prvku a řádkovou deklarací stylů. (Goldsteinová, 2011) 

Relační selektory 

Jež se zacilují na prvky na základě jejich vztahu s nějakým jiným prvkem. 

(Goldsteinová, 2011) 

 Potomek (E F) - například ol li se zaciluje na li, nacházející se uvnitř ol, ale 

i ul, 

 Přímý potomek (E > F) - z předchozího příkladu již nebude zacilováno na li uvnitř 

ul, 
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 Následující sourozenec (E + F) - názornou ukázkou může být selektor h1 + p, 

který se zacílí pouze na první odstavec, který bezprostředně následuje po h2. Po 

použití li + li se zacílí na všechny prvky li s výjimkou prvního li v daném 

kontejneru, 

 Obecný sourozenec (E ~ F) - selektoru h1 ~ h2 bude vyhovovat každý prvek h2, 

který následuje po nějakém h1, pokud oba dva sdílejí stejné přímé (bezprostřední) 

rodiče (tj. pokud není h2 vnořen do nějakého jiného prvku). (Goldsteinová, 2011) 

Selektory atributů 

Určují vyhovující prvky na základě jejich atributů. (Goldsteinová, 2011) 

 E[attr] - např. input:required nebo podporovanější input[required], 

 E[attr=val] - např. input[type=checkbox], 

 E[attr|=val] - prvek s atributem a hodnotou val nebo hodnotou začínající na val-, 

např.: syntaxe používaná v atributu lang="en-us", selektoru p[lang|="en"] 

vyhovuje každý odstavec v angličtině, bez ohledu na to, zda se jedná o britskou nebo 

americkou angličtinu, 

 E[attr~=val] - prvek, jehož atribut s hodnotou val má ve své hodnotě slovo val 

obklopeno prázdnými znaky, např.: definici .info[title~=more] vyhovuje 

každý prvek s třídou info, obsahující atribut title se slovem „more“, 

 E[attr^=val] - vyhovuje jakýkoli prvek, jehož atribut začíná hodnotou val, 

 E[attr$=val] - vyhovuje jakýkoli prvek, jehož atribut končí hodnotou val, 

 E[attr*=val] - vyhovuje jakýkoli prvek, jehož atribut má val někde ve své hodnotě. 

(Goldsteinová, 2011) 

Pseudotřídy 

Definují vyhovující prvky na základě atributů, uživatelské interakce nebo stavu 

formulářového ovládacího prvku - :enabled, :disabled, :checked, 

:indeterminate (ani zaškrtnuté ani nezaškrtnuté), :target (cíl právě aktivního prvku 

„a“), :default, :valid, :invalid, :in-range, :out-of-range, :required, 

:optional, :read-only, :read-write. (Goldsteinová, 2011) 

 



 

 22 

Strukturální pseudotřídy 

Prozatím bylo zacilováno na prvky na základě jejich atributů a stavů. V CSS3 je ale 

umožněno zacílit se na prvky i prostě podle jejich umístění ve značkování - :root, E 

F:nth-child(n), E F:nth-last-child(n), E:nth-of-type(n), E:nth-

last-of-type(n), E:first-child, E:last-child, E:first-of-type, 

E:last-of-type, E:only-child, E:only-of-type, E:empty, E:lang(en), 

E:not(exception). Uzpůsobené E:nth-of-type(odd) pro liché objekty, E:nth-

of-type(even) pro sudé objekty, nebo i rozlišné stylování každých např. tří objektů: 

E:nth-of-type(3n), E:nth-of-type(3n + 1) a E:nth-of-type(3n + 2). 

(Goldsteinová, 2011) 

2.3.2 Vržené stíny 

box-shadow: 2px 5px 0 0 rgba(72, 72, 72, 1); 

První hodnota je vodorovný offset. Kladná hodnota vytvoří stín vpravo od prvku, 

záporná naopak. Druhá hodnota je svislý offset. Kladná hodnota posune stín dolů, záporná 

nahoru. Třetí hodnota, pokud je uvedena, je vzdálenost rozmazání stínu. Čtvrtá hodnota 

určuje vzdálenost, do které se má stín roztáhnout (respektive zkrátit). Kladná hodnota 

způsobuje, že tvar stínu se roztahuje ve všech směrech, záporná hodnota stín naopak 

smršťuje. Poslední hodnota je barva. V případě vložení klíčového slova inset (box-

shadow: inset…) se bude jednat o vnitřní stín. (Goldsteinová, 2011) 

2.3.3 Textové stíny 

Deklarace velmi podobná box stínům, není zde ale deklarováno zkrácení a roztahování 

stínů ani vnitřních textových stínů. (Goldsteinová, 2011) 

2.3.4 Transformace a přechody 

Deklarace transform funkcí translate pro posun prvku, scale pro změnu 

velikosti,  rotate pro rotaci, skew pro zešikmení, transform-origin pro změnu 

počátku transformace. Transitions (přechody) mohou být aplikovány např. na transformace, a 

slouží k jednoduchým dynamickým animacím. Vlastnosti transition-property, 

transition-duration, transition-timing-function, transition-

delay, a mnoho dalších animačních vlastností. (Goldsteinová, 2011) 
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2.3.5 (Ne)průhlednost 

(Ne)průhlednost je například deklarována klíčovým slovem atributu opacity nebo 

poslední hodnotou v deklaraci rgba, například: background: rgba(0, 0, 0, 0.5). 

Přičemž hodnota 1 znamená žádnou průhlednost a 0 čistou průhlednost. (Goldsteinová, 2011) 

2.3.6 RGBA 

background: rgba(R, G, B, transparency); (Goldsteinová, 2011) 

2.3.7 Lineární gradienty, radiální gradienty (přechody) 

background-image: linear-gradient(uhel, color 0%, color 

100%); … (Goldsteinová, 2011) 

background-image: radial-gradient(center, ellipse cover, 

color, color); … kde první tři hodnoty jsou nepovinné, určují pozici středu gradientu, 

druhá a třetí specifikuje i tvar a jeho velikost, poslední dvě hodnoty jsou povinné - počáteční a 

koncová barva. (Goldsteinová, 2011) 

2.3.8 Zakulacené rohy 

border-radius: (hodnota_v_px_levy_horni_roh, 

hodnota_v_px_pravy_horni_roh, hodnota_v_px_pravy_dolni_roh, 

hodnota_v_px_levy_dolni_roh); (Goldsteinová, 2011) 

border-top-left-radius: (hodnota_v_px); border-topleft-

radius: (hodnota_v_px); … (Goldsteinová, 2011) 

2.3.9 Vícesloupcový layout obsahu 

Deklaruje vlastnost column-count, column-gap, column-width. 

(Goldsteinová, 2011) 

Mezi další novinky v CSS3 patří HSL, HSLA, fonty, vícenásobná pozadí, opakování 

grafientů, stínů, vícenásobné přechody, text-wrapping (text-overflow) a text-stroke 

(text-fill-color, text-stroke-color, text-stroke-width). 
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2.4 Vybrané HTML5 elementy a rozhraní API 

Výčet všech nových HTML5 elementů (viz Tabulka 2.5). 

HTML5 elementy Audio 

Video 

Canvas (2D a 3D) 

SVG 

Formuláře 

 (Lubbers, 2011) Tabulka - HTML5 elementy (2.6) 

Výčet všech rozhraní API (viz Tabulka 2.7). 

Rozhraní API Geolokace 

MathML 

Microdata 

Události Server-Sent 

Výměna zpráv po kanálu 

Výměna zpráv mezi dokumenty 

Protokol a rozhraní API WebSocket 

Koncept původu webu 

Webové úložiště 

Webová SQL databáze 

Web Workers 

XMLHttpRequest Level 2 

Drag and Drop 

Local Storage 

Off-line Storage 

(Lubbers, 2011) Tabulka - Rozhraní API (2.8) 
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2.4.1 Canvas 2D 

Představuje plochu určenou na kreslení. Element canvas je definován HTML5 jako 

„bitmapové kreslící plátno závislé na rozlišení, které může být za běhu využíváno pro 

vykreslování grafů, herní grafiky a ostatních vizuálních prvků“. (Pilgrim, 2010, str. 4) Canvas 

je obdélník (bez „borderu“), umístěný na stránce, ve kterém se mohou prostřednictvím 

JavaScriptu vykreslovat grafy a všelijaké tvary, tomuto plátnu je explicitně určována výška 

(height) a šířka (width). (Pilgrim, 2010, str. 4) 

Jedna stránka může obsahovat více elementů canvas. Každý canvas je zobrazen v 

DOMu a každý canvas si udržuje svůj vlastní stav. Po přiřazení atributu id elementu 

canvas, lze k němu přistupovat stejně jako ke kterémukoli jinému elementu. (Pilgrim, 2010, 

str. 4) 

Základní tvary 

Na začátku vzniká pouze prázdné plátno. Každé plátno má své kreslicí prostředí. 

Jakmile je v DOMu nalezen element canvas (pomocí document.getElementById() 

nebo jiným způsobem), zavolá se jeho metoda getContext(). Metodě getContext() 

musí být předán řetězec "2d". (Pilgrim, 2010, str. 4) 

V kreslicím prostředí jsou definovány všechny vlastnosti a metody kreslení. Kreslením 

obdélníků je věnována celá skupina vlastností a metod: 

 Vlastnost fillStyle (styl výplně, implicitně černý) může být deklarována jako 

CSS barva, vzorek nebo přechod, každé kreslicí prostředí si pamatuje své vlastnosti, 

dokud není stránka zavřená nebo nejsou resetovány, 

 Pomocí fillRect(x, y, width, height) je vykreslen obdélník s aktuálním 

stylem výplně, 

 Vlastnost strokeStyle (styl orámování) je podobná vlastnosti fillStyle, 

 Prostřednicvím strokeRect(x, y, width, height) se vykreslí obdélník s 

aktuálním stylem orámování, nevyplňuje se střed, nakreslí se pouze okraje, pomocí 

clearRect(x, y, width, height) jsou odstraněny pixely v definovaném 

obdélníku. (Pilgrim, 2010, str. 4) 
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Element canvas se dá resetovat pomocí přenastavení jeho rozměrů, kdy je vymazán 

všechen jeho obsah a anulovány všechny jeho vlastnosti kreslicího prostředí na základní 

hodnoty. (Pilgrim, 2010, str. 4) 

Souřadnice plátna 

„Canvas je vlastně dvojrozměrná mřížka. Souřadnice (0, 0) jsou levý horní roh 

plátna“. (Pilgrim, 2010, str. 4) Čím je hodnota souřadnice „x“ vyšší, tím více je po plátně 

posouváno směrem k pravému rohu. Na ose „y“ je se zvýšením hodnoty přibližováno ke 

spodnímu okraji plátna. (Pilgrim, 2010, str. 4) 

Cesty 

Představují kreslení obrázku inkoustem. Inkoustem lze ale napáchat nevratné chyby. 

Místo toho budou načrtnuty čáry a křivky tužkou a jakmile bude dosaženo spokojenosti, 

obtáhne se „skica“ inkoustem. Začátek cesty beginPath(), konec cesty closePath(). 

(Pilgrim, 2010, str. 4) 

„Každé plátno má cestu. Definovat cestu je jako kreslit tužkou“. (Pilgrim, 2010, str. 4) 

Může být kresleno, jak se zachce, ale nebude to součástí finálního díla, dokud se nevezme 

pero a neobtáhne cesta inkoustem. (Pilgrim, 2010, str. 4) 

Pro nakreslení rovných čar tužkou se používá následujících dvou metod: moveTo(x, 

y), jež přesouvá tužku do specifikovaného počátečního bodu a lineTo(x, y), jež kreslí 

čáru do specifikovaného bodu. Čím častější volání moveTo() a lineTo(), tím větší cesta. 

Toto jsou metody pro „práci s tužkou“, na plátně ještě není nic nakresleno, dokud se nezavolá 

některá z metod pro „práci s inkoustem“:  stroke(), jež vykreslí na plátno komplexní 

definovanou cestu. Barva čar se nastavuje pomocí strokeStyle, šírka pak pomocí 

lineWidth. (Pilgrim, 2010, str. 4) 

Text 

Kromě kreslení čar může být na plátnu vykreslován i text. Narozdíl od textu na této 

stránce není k dispozici box model, není povoleno využívat známé CSS techniky pro 

rozvržení stránky: žádný float, margin, padding nebo word-wrapping. Může být 

nastaveno pár atributů písma, poté zvolen bod na plátně a text vykreslen pomocí 

fillText(). (Pilgrim, 2010, str. 4) 
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V rámci kreslicího prostředí jsou k dispozici následující atributy fontu: font-

style, font-variant, font-weight, font-size, line-height a font-

family; textAlign ovlivňuje zarovnání textu, možné hodnoty jsou start, end, left, 

right a center; textBaseline určuje, kde bude text vykreslen, relativně k 

startovnímu bodu. Možné hodnoty jsou top, hanging, middle, alphabetic, 

ideographic nebo bottom. Při kreslení na plátno mohou být používány relativní 

velikosti fontu. (Pilgrim, 2010, str. 4) 

Přechody 

„Kreslicím prostředím jsou podporovány dva typy přechodů: 

createLinearGradient(x0, y0, x1, y1) vykreslený podél úsečky z bodu (x0, 

y0) do bodu (x1, y1) a createRadialGradient(x0, y0, r0, x1, y1, r1) 

vykreslený podél kuželu mezi dvěma kruhy“. (Pilgrim, 2010, str. 4) První tři parametry jsou 

reprezentovány začátkem kruhu se středem v bodu (x0, y0) a poloměrem r0. Poslední tři 

parametry jsou reprezentovány koncen kruhu se středem v bodu (x1, y1) a průměrem r1. Ze 

všeho nejdříve musí být vytvořen objekt přechodu, odkazující se na kontext elementu 

canvas: var gradient = context.createLinearGradient(0, 0, 0, 

225). Objektu je volána startovací metoda addColorStop(0, color) a například 

koncová metoda addColorStop(1, color), vše je vykresleno přechodovou výplní 

kontextu: context.fillStyle = gradient. (Pilgrim, 2010, str. 4) 

Metoda toDataURL([type, …]) umožnuje uložit kontext canvas elementu 

jako obrázek. Parametr type je textový řetězec, reprezentující typ obrázku ("image/png" 

pro PNG). Jedná se o metodu, generující URL, jež využívá protokol data. (Petrov, 2011) 

Canvas element umožňuje i vykreslování různých dalších křivek: arc(centerX, 

centerY, radius, startingAngle, endingAngle, 

antiClockwise(bool)), bezierCurveTo(controlX1, controlY1, 

controlX2, controlY2, endX, endY), quadraticCurveTo(controlX, 

controlY, endX, endY); obrázků, používání stínů a manipulaci s pixely na plátně. 

(Klimeš, 2011) 
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2.4.2 SVG 

Společné vlastnosti objektů 

 stroke - barva objektu (rámečku), deklarována pomocí názvu barvy, RGB nebo 

hexadecimálního kódu, 

 fill - barva výplně, deklarována stejně jako u stroke, objekt nemusí být barevně 

vyplněn (fill="none"), 

 stroke-width - šířka čáry nebo obrysu (1px výchozí hodnota). (Bukvička, 2011) 

Základní geometrické objekty 

 Úsečka - element line; x1, y1 jsou souřadnice počátečního bodu; x2, y2 

souřadnice koncového bodu (zadávány i v procentech), hodnoty mohou být i desetinná 

čísla s používáním tečky, 

 Obdélník - element rect vykresluje osově orientovaný obdélník; x1, y1 jsou 

souřadnice počátečního bodu (levý horní); width je šířka, height výška, 

 Kružnice - element circle; kružnice využívající třech povinných atributů; 

souřadnice středu cx, cy a poloměr r, 

 Elipsa - element ellipse; elipsa má čtyři povinné atributy; souřadnice středu cx, 

cy a poloměr os rx a ry, 

 Lomená čára - element polyene se skládá z libovolného počtu na sebe navazujících 

úseček, úsečky jsou zapisovány v atributu points a oddělují se od sebe mezerou, 

každá úsečka se popisuje souřadnicemi x a y, oddělující se čárkou, 

 Uzavřený polygon - Element polygon; souřadnice jednotlivých bodů se zapisují 

stejně jako v případě polyline; koncový bod se zde vždy spojí s bodem 

počátečním. (Bukvička, 2011) 

Rozdíl mezi Polyline a Polygon 

Pokud se při použití polyline neuvede návratový bod, objekt zůstane neuzavřen. 

Při vyplnění neuzavřeného objektu se objekt vyplní do koncového bodu. Naproti tomu v 

případě polygon, návratový bod se uvést nemusí, objekt se uzavře sám. (Bukvička, 2011) 
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Napojení čar 

Spojení se definuje pomocí atributu stroke-linejoin; existují tři způsoby 

napojení čar: miter - ostrý roh, round - zakulacený roh, bevel - seseknutý roh. 

(Bukvička, 2011) 

Ukončení čar 

Ukončení je definováno pomocí atributu stroke-linecap; existují tři způsoby 

ukončení čar: butt - kolmý řez, square - kolmý řez prodloužený o polovinu šířky cesty, 

round - zakulacený řez. (Bukvička, 2011) 

Cesty 

Element path umožňuje nakreslit libovolný tvar, používá se v případě, kdy nestačí 

základní geometrické útvary, základní vlastností tohoto elementu je, že se jedná o jeden 

objekt, složen například ze dvou čtverců, který bude mít společné atributy. Příkazy se zapisují 

do atributu „d“ (path d=""), pokud jsou atributy psány velkými písmeny, využívají 

absolutních souřadnic, naopak relativních souřadnic. (Bukvička, 2011) 

Základní příkazy 

 moveto, jež slouží k přesouvání pera, vytváření úseček a uzavírání cest; atributy M 

nebo m pro přesunutí pera na danou souřadnici, 

 lineto; L nebo l pro vykreslení úsečky, 

 horizontallineto; H nebo h pro vykreslení vodorovné úsečky, 

 verticallineto; V nebo v pro vykreslení svislé úsečky, 

 closepath; Z nebo z (není rozdíl) uzavře cestu vykreslením úsečky z aktuálního 

do počátečního bodu. (Bukvička, 2011) 

 

 Kvadratická beziérova křivka - atribut Q nebo q pro vykreslení kvadratické křivky; 

x1, y1 jsou souřadnice řídícího bodu, x2, y2 koncového bodu, 

 Navazující kvadratická beziérova křivka - atribut T nebo t pro vykreslení 

kvadratické křivky, bezprostředně navazující na předchozí kvadratickou křivku; řídící 

bod je zrcadlením přechozího řídícího bodu; x, y jsou součadnice koncového bodu, 



 

 30 

 Kubická beziérova křivka - atribut C nebo c pro vykreslení kubické křivky; x1, y1 

jsou souřadnice prvního řídícího bodu; x2, y2 druhého řídícího bodu; x3, y3 

koncového bodu, 

 Navazující kubická beziérova křivka - atribut S nebo s pro vykreslení kubické 

křivky, kde řídící bod je zrcadlením druhého řídícího bodu z předchozí křivky; x1, y1 

jsou souřadnice řídícího bodu; x2, y2 koncového, 

 Eliptická výseč - atribut A nebo a pro vykreslení eliptické výseče, mající celkem 

sedm parametrů; rx, ry jsou poloměry os; rotacex je otočení osy x ve stupních; 

vysec vykreslí výseč větší než 180° (1) nebo menší (0), smer vykreslí objekt po 

směru hodinových ručiček (1), nebo proti směru (0); x, y jsou souřadnice koncového 

bodu křivky. (Bukvička, 2011) 

Texty 

Doporučuje se používat kódování UTF-8, za text je považováno vše mezi párovým 

elementem <text> a </text>; x, y jsou počáteční souřadnice; font-family typ písma; 

font-size velikost písma; font-style sklon písma (italic kurzíva, normal 

normální písmo, oblique skloněné písmo); font-weight tloušťka písma (lighter 

tenké písmo, normal normální písmo, bold tučné písmo, bolder tučnější písmo); fill 

je barva písma; stroke barva rámečku; text-anchor význam souřadnice x (start levý 

roh textu, na kterém je nastavena výchozí hodnota, middle střed textu, end pravý roh 

textu). (Bukvička, 2011) 

Seskupování 

Pomocí párových elementů <g> a </g>; seskupování se používá např. pro společné 

nastavení vlastností; seskupit dohromady lze všechny tři typy objektů: geometrické tvary, 

cesty a texty. (Bukvička, 2011) 

Transformace 

Atribut transform; existuje pět typů, které lze vzájemně kombinovat: 

 

 Posun - hodnota translate(x,y) udává posun objektu o hodnoty x, y, 

 Zvětšení - hodnota scale(x,y), udávající zvětšení veškerých vlastností objektu 

(velikosti, souřadnic atd.), 
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 Rotace - hodnota rotate(uhel), kde uhel udává otočení objektu ve stupních; 

otočení je udáváno vůči bodu [0,0], 

 Zkosení X - hodnota skewX(uhel), uhel udává zkosení ve stupních podél osy x,  

 Zkosení Y - hodnota skewY(uhel), uhel udává zkosení ve stupních podél osy y. 

(Bukvička, 2011) 

SVG element zahrnuje i další možnosti vykreslování obrázků (<image 

xlink:href, x, y, width, height>), přechodů a složitějších animací. 

2.4.3 Canvas versus SVG 

Canvas umožňuje manipulovat s pixely, jednou z nevýhod plátna je ale to, že při 

přidávání něčeho nového to nelze přidat k tomu, co tam již je. Musí se překleslovat vše od 

začátku. Také není k dispozici přístup přes DOM k tomu, co je na plátně nakresleno. Nicméně 

na druhou stranu plátno umožňuje ukládat obrázky, které jsou vytvořeny, do samostatných 

souborů PNG a JPEG. (Goldsteinová, 2011) 

SVG je přístupné přes DOM, obsahuje komplexnější sadu nástrojů, které usnadňují 

práci s SVG - knihovna Raphäel nebo obrazový editor Inkscape. (Goldsteinová, 2011) 

Pro potřeby malování pixelů na obrazovku, a ne ani tak modifikace tvarů, bude patrně 

canvas lepší volbou. Pokud ovšem není vyžadováno exportování canvas elementu do 

souborů PNG nebo JPEG. Pokud ale vzniká potřeba přistupovat ke specifickým aspektům 

grafiky, měnit je, bude vhodnější SVG. (Goldsteinová, 2011) 

2.4.4 Formuláře 

HTML5 pro oblast webových formulářů představuje nové formulářové prvky, vstupní 

typy, atributy a další funkcionality. Mnohá užitečná vylepšení byla používána už léta, 

například validace formulářových údajů, zástupné texty a podobné věci. Zatímco předtím se 

pro jejich vytvoření muselo uchylovat k JavaScriptu, nyní jsou dostupné přímo v prohlížeči 

po nastavení příhodných atributů ve značkování. (Goldsteinová, 2011) Po eliminaci 

JavaScriptu bude pro uživatele neocenitelná především rychlost načítání stránek. 

Standard HTML5 poskytuje nové vstupní typy, např.: pro e-mailové adresy, URL, 

čísla, datum a další. Kromě toho představuje i atributy, které se mohou používat jak s novými, 

tak i existujícími vstupními typy. Umožňují třeba dodat zástupný text, označit některá pole za 
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povinná, nebo deklarovat, jaký typ dat je akceptovatelný - a to všechno bez JavaScriptu. 

(Goldsteinová, 2011) 

2.4.4.1 Atributy pro HTML5 formuláře 

Atribut required 

Booleovský atribut required udává prohlížeči, aby odeslal formulář jen tehdy, 

pokud je dané pole povinně a správně vyplněno. Je evidentní, že pole nesmí zůstat prázdné, 

nicméně to také znamená (v závilosti na dalších atributech tohoto pole nebo jeho typu), že 

jsou přijatelné jen určité typy hodnot. Atribut required je možno nastavit u všech 

vstupních typů s výjimkou button, range, color a hidden - všechny tyto vstupní typy 

obecně mají nějakou výchozí hodnotu. Jeho syntaxe je buď prostě required, nebo 

required="true". Pro uživatele s omezeními pak aria-required="true". 

(Goldsteinová, 2011) 

Atribut placeholder 

Umožňuje zobrazit stručný pokyn, doporučení uvnitř formulářového prvku, které 

sděluje uživateli, jaké informace by měl zadat do tohoto pole. V textu nápovědy je možné 

použít mezery. Nápověda z formulářového prvku zmizí, jakmile získá focus, a znovu se 

objeví, když pole focus ztratí a nebyl do něj zadán žádný údaj. (Goldsteinová, 2011) 

Atribut pattern 

Specifikuje pomocí regulárního výrazu vzor, jemuž musí vyhovovat vstup od 

uživatele, aby byl platný. Tj. u libovolného vstupního prvku input, do něhož může uživatel 

volně psát text, je možné prostřednictvím pattern specifikovat, jaký obsah bude považován 

za akceptovatelný. Jako je tomu u atributu required, podobně i atribut pattern zabrání 

odeslání formuláře, pokud hodnota vložená uživatelem nevyhovuje vzoru. (Goldsteinová, 

2011) 

Atribut autofocus 

Booleovský atribut autofocus specifikuje, že danému ovládacímu prvku formuláře 

by se měl udělit focus ihned, jakmile je stránka načtena. Pouze jednomu prvku na stránce je 

povoleno mít nastaven atribut autofocus. (Goldsteinová, 2011) 
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Prvek datalist a atribut list 

Datové seznamy (datalists) jsou textová pole se sadou předdefinovaných a 

automaticky doplňovaných voleb. Na rozdíl od prvku select může uživatel zadávat 

libovolná data, ale při psaní se jim bude v rozevíracím seznamu zobrazovat sada 

doporučených voleb. Prvek datalist zobrazuje seznam voleb, z nichž každá je definována 

pomocí samostatného prvku option. Prvek datalist je propojen se vstupem 

prostřednictvím atributu list prvku input. Atribut list jako svou hodnotu přebírá 

atribut id prvku datalist, který se má asociovat se vstupem. Jeden prvek datalist je 

možné sdružit s několika vstupními poli. (Goldsteinová, 2011) 

Existuje také speech input: <input type="text" x-webkit-speech>. 

2.4.4.2 Nové formulářové vstupní typy v HTML5 

Atribut type prvku input určuje druh vstupu, který se bude prezentovat uživateli. 

Pokud není uveden nebo pokud se jedná o kombinaci nových typů vstupních prvků a staré 

prohlížeče je neznají, i tehdy bude funkční - prvek input prostě použije výchozí 

type="text". (Goldsteinová, 2011) 

HTML5 přichází s typy, které poskytují pro data specifičtější prvky uživatelského 

rozhraní a nativní validaci dat. Jsou jimi: search, email, url, tel, datetime, date, 

month, week, time, datetime-local, number, range a color. (Goldsteinová, 

2011) 

Vstupní typ search 

Poskytuje políčko pro hledání. Rozdíl mezi vstupním typem text a search je 

primárně stylistický. Vzhled bude na různých platformách odpovídat spíše vyhledávacím 

políčkům než normálním textovým polím. (Goldsteinová, 2011) 

E-mailové adresy 

Typ email se používá pro zadání jedné nebo více e-mailových adres oddělovaných 

čárkami (podporuje booleovský atribut multiple). Vstupní pole vypadá jako obyčejné 

textové pole, ale při použití nějakého zařízení s operačním systémem iOS a po získání focusu 

na pole typu email, zařízení iPhone, iPad a iPod společnosti Apple zobrazí klávesnici 

optimalizovanou pro zadávání e-mailových adres. (Goldsteinová, 2011) 
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Čísla 

Typ number poskytuje vstupní prvek pro zadávání čísel. Obvykle má podobu 

číselníku. Číslo může být vepsáno do textového pole nebo vybráno klikáním na šipky 

číselníku. Ve vstupním typu number mohou být zahrnuty atributy min a max, jimiž se 

specifikuje minimální, respektive maximální povolená hodnota. Dále je používán atribut 

step, určující přírůstek čísla. Pokud vstupní typ získá focus na nějakých zařízeních 

s dotykovou obrazovkou, na mnoha z nich se objeví klávesnice obsahující pouze čísla. 

(Goldsteinová, 2011) 

Rozsahy 

Vstupní typ range zobrazí ovládací prvek posuvník. Podobně jako typ number i 

range má atributy min, max a step. Rozdíl mezi oběma typy je podle specifikace v tom, 

že u typu range není přesná hodnota čísla důležitá. Výchozí hodnota rozsahu je střed 

posuvníku. Specifikace povoluje i opačný posuvník, pokud je specifikována maximální 

hodnota menší než minimální. (Goldsteinová, 2011) 

2.4.5 Video 

Videa se na webu vyskytují poměrně často, a až dosud je bylo možné používat pouze 

díky zásuvným modulům prohlížečů, HTML5 představuje nové metody vkládání 

videosouborů přímo do stránky. Zajištění funkčnosti elementu video není ale vůbec snadnou 

záležitostí. Mnohdy musí být uchylováno k náhradním řešením v problémech s podporou 

jednotlivých formátů a codeců (H.264, Theora a VP8), kódováním videa v různých 

prohlížečích a musí být zbystřena pozornost na MIME typy. Ovládací prvky (atribut 

controls) videa se skládají ze tří komponent: tlačítka Přehrát/Pozastavit, časovače, 

počítajícího od nuly, a tlačítka Vypnout/Zapnout zvuk. Videa jsou spouštěny metodou play() 

Smí jim být nastaven atribut autoplay, jež zapříčiní automatické spuštění při načtení 

stránky, nebo vypnuta funkce muted, atd. Omezení videa v HTML5 jsou následující: za 

prvé, video v HTML5 neobsahuje žádná opatření ke streamování souborů (posouvání na 

vybraná místa, odkud si je prohlédnout), za druhé neexistuje způsob, jímž spravovat práva, a 

nakonec proces kódování videa je finančně a časově náročný. (Goldsteinová, 2011) Nicméně 

video element může být celkem efektivně využit v interakci s canvas elementem, 

například při reflektování. 
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2.4.6 Drag and Drop 

Události přetahování objektů myší 

Když uživatel začne element přetahovat, spustí se ondragstart, naopak se spustí 

ondragend, když uživatel přetahování elementu z jakéhokoli důvodu zastaví, 

ondragenter, když se přetahovaný element dostane do posluchače, ondragover, když 

uživatel element přetáhne na posluchače, ondragleave, když uživatel element vytáhne 

z posluchaže, ondrop, když element úspěšně upustí od posluchače a ondrag při jakémkoli 

přetažení elementu se spouští neustále a dokáže vrátit X a Y souřadnice ukazatele myši. 

(Goldsteinová, 2011) 

Přetahování souborů přímo na plochu 

<a href="src/suplovani.pdf" draggable="true" class="dragout" data-

downloadurl="MIMETYPE:FILENAME:ABSOLUTE_URI_TO_FILE">download</a> 

<script> 

var files = document.querySelectorAll('.dragout'); 

for (var i = 0, file; file = files[i]; ++i) { 

  file.addEventListener('dragstart', function(e) { 

    e.dataTransfer.setData('DownloadURL', this.dataset.downloadurl); 

  }, false); 

} 

</script> (Wichary, 2011) 

Ze skriptu lze snadno vyčíst, že odkaz na dokument, který je uchopitelný 

(draggable), a při registrování posluchače a přetahování elementu, se po jeho upuštění 

transferují data absolutního URI k souboru na posluchače. 

2.4.7 Web Storage 

Existují dva druhy úložišť: relační a lokální. Na rozdíl od relačního úložiště je 

umožněno místnímu uložit data na počítači uživatele natrvalo. Když uživatel někdy později 

opět navštíví web, budou se moci získat všechna data, která byla někdy předtím uložena do 

lokálního úložiště. Data pro Web Storage se uchovávají ve formě páru klíč/hodnota. Pro 

získávání a nastavování dat slouží nejdůležitější metody v objektu Storage, getItem a 

setItem. Tyto metody voláme pro používání lokálního úložiště. Je umožněna i konverze 

dat pomocí metod parseInt, atd. Pro odstranění položky je volána metoda removeItem. 

Platí limity úložiště, které bývají ale vyšší, než tomu bylo kdysi například u tzv. cookies. Web 
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Storage jsou bezpečná, data uložená z některé domény přes Web Storage budou přístupná 

pouze stránkám z této domény. (Goldsteinová, 2011) 

2.4.8 Off-line Storage 

Off-line webové aplikace využívají tzv. aplikační cache, do které se může uložit 

kompletní web off-line, a která je aktualizována při znovupřipojení uživatele on-line na web. 

(Goldsteinová, 2011) 

Nejdříve je třeba vytvořit soubor cache.manifest, což je textový soubor (bez přípony 

txt) s prvním řádkem CACHE MANIFEST, poté může být uvedena po symbolu „#“ i verze, a 

po sekci „CACHE:“ následuje seznam všech souborů, které se mají ukládat na pevný disk 

návštěvníka. Je umožněna i sekce „NETWORK:“, ve které se uvádějí všechny soubory, které 

naopak nemají být dostupny off-line (zástupný symbol „*“ znamená, že nebudou k dispozici 

všechny ostatní soubory, které ale nejsou deklarovány v sekci „CACHE:“). Nakonec smí být 

deklarována i sekce „FALLBACK:“, jež umožňuje definovat, co se má uživateli zobrazit, 

když se zdroj nepodaří načíst. Poté se zajišťuje, aby soubor manifestu byl obsluhován se 

správným obsahovým typem a aby byly nasměrovány všechny soubory HTML na manifest 

cache. Do souboru .htaccess (Janovský, 2005) při používání Apache serveru
8
 se vepisuje 

AddType text/cache-manifest .manifest. Posledním krokem k webu 

dostupnému off-line je ukázat HTML stránkám soubor manifest: <!DOCTYPE 

html><html manifest="/cache.manifest">. (Goldsteinová, 2011) 

2.5 Současný stav podpory HTML5 a CSS3 v prohlížečích 

Ke zjištění momentálního stavu podpory HTML5 elementů, rozhraní API a CSS3 na 

straně klienta v uživatelem užívaných prohlížečích slouží ukázkově a názorně web 

http://html5test.com, jež detekuje podporu pomocí bodovací metody. Maximální počet bodů 

činí 500, testují se i takzvané bonusové body. Je ovšem nutné upozornit, že údaje se mohou 

velmi rychle měnit. 

Na webu http://html5test.com/results/desktop.html lze pak mimojiné snadno vyčíst 

aktuální pořadí různých desktopových prohlížečů s daným získaným počtem bodů, dosažení 

co nejvyššího počtu bodů reprezentuje rozsah implementovaných a podporovaných HTML5 

                                                 
8
 Apache je svobodný, multiplatformní HTTP (webový) server, který se v současné době používá na 

většině serverů. Není problém nakonfigurovat apache, aby spolupracoval s nějakým skriptovacím jazykem jako 

je Python, Perl, PHP. 

http://html5test.com/
http://html5test.com/results/desktop.html
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elementů, CSS3 a dalších funkcionalit. Na prvním místě se umisťuje Maxthon 3.3.7 

s celkovým počtem bodů 437 + 15 bonusových. Na druhém ho následuje Google Chrome 18 

se 400 body + 13 bonusovými. Na třetím Firefox 12 se 345 body + 9 bonusovými. Na čtvrtém 

Opera 11.60, na pátém Safari 5.1 a na posledním se nachází Internet Explorer 9 s pouhými 

138 body + 5 bonusovými. Chrome Canary je považován za další nadcházející prohlížeč 

s 410 body. 

Web http://html5test.com/results/tablet.html vypovídá o podpoře prohlížečů 

v tabletech, první je s 373 body + 9 bonusovými RIM Tablet OS 2.0, na druhém Opera 

Mobile 12.00 s 369 body + 11 bonusovými, na třetím se nachází Firefox Mobile 10 s 325 

body + 9 bonusovými. Na čtvrtém iOS 5.1, pátém Android 4.0., šestém webOS 3.0 a na 

posledním sedmém místě zaostává Silk 1.0 s pouhými 174 body + jedním bonusovým. Za 

nadcházející prohlížeč v tabletech je označován RIM Tablet OS 2.1 s 381 body. 

Na webu http://html5test.com/results/mobile.html je pak sestaven žebříček podpory 

prohlížečů v mobilních zařízeních. Stručně, první místo sklízí Opera Mobile 12.00 s 369 body 

+ 11 bonusovými, druhé Firefox Mobile 10 s 325 body + 9 bonusovými a třetím iOS 5.1 

s 324 body + 9 bonusovými. Naopak na posledním místě Windows Phone 7.5 se 138 body + 5 

bonusovými a překvapivě předposledním Android 2.3. Za nadcházející mobilní prohlížeč se 

považuje Tizen 1 se 408 body. 

Web http://html5test.com/results/gaming.html poukazuje na podporu HTML5 

v herních zařízeních a http://html5test.com/results/television.html v televizních zařízeních. 

Pro detekci podpory jednotlivých HTML5 elementů, nových CSS3 selektorů a dalších 

funkcionalit na straně serveru ve zdrojovém kódu webového portálu je určena knihovna 

Modernizr. Umožňuje mapovat podporu v daném prohlížeči uživatele, poté provést řádky 

kódu, jestliže je podpora potvrzena, nebo především nastavit alternativní obsah v opačném 

případě. Knihovna Modernizr vkládá do značky html užitečné názvy tříd, jež napomáhají ke 

stylování prvků v případě například zakázaného JavaScriptu, pomocí knihovny Modernizr je 

zjištěn zakázaný (vypnutý) JavaScript, do atributu class tagu html je vyobrazeno klíčové 

označení no-js. V kaskádových stylech je stylování pomocí tohoto názvu třídy snadnou 

záležitostí. (Goldsteinová, 2011) 

http://html5test.com/results/tablet.html
http://html5test.com/results/mobile.html
http://html5test.com/results/gaming.html
http://html5test.com/results/television.html
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2.6 Stav pracovních verzí a budoucnost HTML5 

Protože specifikaci HTML5 vyvíjejí dvě rozdílné organizace (WHATWG a W3C), 

existují dvě různé verze této specifikace. 

Verzi specifikace od WHATWG lze najít na http://www.whatwg.org/html/. Nedávno 

byla přejmenována na „HTML“ (tj. byla odstraněna číslice „5“) a označena jako „living 

standard“, což znamená, že specifikace se neustále vyvíjí a už se na ni nebude odkazovat 

inkrementy verze. Verze WHATWG obsahuje informace, které pokrývají pouze funkcionality 

HTML, včetně těch, které jsou nové v HTML5. Organizace WHATWG poté vyvinula ještě 

dvě další samostatné specifikace, které zahrnují všelijaké související technologie. Tyto 

specifikace zahrnují Microdata, Canvas 2D Context, Web Workers, Web Storage a další 

technologie. (Goldsteinová, 2011) 

Verzi specifikace od W3C lze najít na http://dev.w3.org/html5/spec/, přičemž 

k samostatným specifikacím ostatních technologií se lze dostat prostřednictvím URL 

http://dev.w3.org/html5/. (Goldsteinová, 2011) 

Rozdíl mezi specifikacemi lze charakterizovat stručně tak, že verze WHATWG je 

trochu neformálnější a více experimentální (někdo by dokonce mohl argumentovat, že myslí 

více dopředu). Obecně jsou ale obě specifikace velmi podobné, takže jako základnu pro 

studium nových prvků HTML5 a souvisejících technologií může být použita kterákoli z nich. 

(Goldsteinová, 2011) 

Specifikace HTML5, která je dnes k dispozici, byla zveřejněna jako pracovní verze - 

ještě není ve své finální podobě. Existuje několik klíčových dat, kdy dojde k její úplné 

standardizaci. Tím v pořadí prvním je rok 2012, který je datem pro kandidáta na doporučení. 

Druhým datem je rok 2022, představující rok pro navrhovaná doporučení. (Lubbers, 2011)  

http://www.whatwg.org/html/
http://dev.w3.org/html5/spec/
http://dev.w3.org/html5/
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3 ANALÝZA SOUČASNÉHO STAVU 

V této kapitole jsou zprvu přiblíženy požadavky zadavatele, zahrnovány hlavní 

aspekty potřeb nabídky na tvorbu projektu, ale především je analyzován současný stav 

internetové prezentace zvolené příspěvkové organizace, rozebírají se podstatná pozitiva a 

negativa funkcí a vlastností tohoto webu, zmiňují a nastiňují se nejrůznější možnosti nápravy, 

které jsou samozřejmě blíže specifikovány v další kapitole a prakticky realizovány na nově 

navrhovaném řešení konstrukce webu, respektive ponechány již efektivní postupy. Zúženě se 

popisuje i hlavní poslání vybrané Obchodní akademie. 

3.1 Základní informace o škole a současném stavu webového portálu 

3.1.1 O škole 

Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12 je příspěvková organizace, státní 

škola, s 80. letou tradicí ve výuce ekonomických předmětů. Jejím hlavním posláním je 

udržovat již nabytou prestiž, ale na druhou stranu také získávat aktivním angažováním a 

ambiciózním přístupem svých zaměstnanců vytěžené profity, výhody a granty z vítězného 

uskutečňování významných projektů. Což má za následek široké působiště v oblasti 

spolupráce s národními i mezinárodními partnery, jistoty slušné sponzorské základny, 

moderního vybavení školy, ale hlavně zaručené gradace intelektuální úrovně, za předpokladu 

poskytnutí ekonomické i jiné odborné způsobilosti, různých alternativ dalšího vzdělávání 

(ECDL, mezinárodní zkouška z německého jazyka, státní zkouška z psaní na PC, zajišťování 

mnoha výchovně-vzdělávacích exkurzí, apod.), podložených a podněcovaných kooperací 

s regionálními i zahraničními organizacemi. Jež se starají například o budoucí uplatnitelnost 

studentů, absolvujících odbornou praxi, respektive o převzetí individuálně úspěšných jedinců 

mezi své pracovní členy a týmy. Vedení školy a celá jeho organizační struktura ale také 

nezapomíná na účastnění se ohromné škály variabilních soutěží a zájmových činností. Avšak 

existence této vysoké popularity, uvědomělosti, konkurence schopnosti a hodnotné prestiže 

školy je především propagována prostřednictvím „dnů otevřených dveří“. Přestože webové 

stránky obsahují reprezentační, informační a částečně i aktualizační obsah, nesplňují zásady 

uživatelské atraktivity, jejíž porušování vede k okamžitému nabytí nedůvěry ve „vyspělost“, 

„zralost“ a popírá adekvátní prezentované stádium, deklarovanou fázi a stav autentičnosti 

těchto prohlášení o úrovni a prestiži školy. 
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Ačkoli existují potencionální studenti (uchazeči), kteří zatvrzele a umíněně 

vyhledávají relevantní informace na webových stránkách bez ohledu na to, zda je zaujme, 

neutrálně nechá chladnými, nebo zcela znechucuje design stránek, záměrem je ale - 

neriskovat a nespoléhat na zaujatost. Naopak se snažit lákat a připoutávat i uchazeče náhodně 

brouzdající na webu, původně rozhodnuté pro jiné studium, i polemizující uchazeče, jež 

sledují, mapují a kontrolují více příležitostí (hlavně uživatele využívající nejnovější verze 

uživatelských agentů). Jednoduše tím zabezpečit ne ani tak vyšší kvantitu, jako kvalitu 

přijímaných studentů. Modernizace webu s důrazně a důmyslně zviditelněnými přednostmi 

hlavního poslání školy je prvním potřebným krokem pro vzbuzení důvěryhodnosti, 

věrohodnosti a zasloužilosti. 

3.1.2 Současná webová prezentace 

Jelikož obsah, formu a generovanou šablonu současných internetových stránek 

pedagožka PaedDr. Monika Janásková spravuje (administruje) a modifikuje zcela samostatně, 

bez hlubší znalosti značkovacího jazyka HTML, jeho významných, účelových součástí a 

celistvé struktury, taktéž si není vědoma koncepce optimální sémantiky ani možností 

efektivního vývoje daných webových stránek a jeho technik rozšíření, veškerou WYSIWYG 

tvorbu a editaci totiž provádí v licencovaném softwaru plné předposlední verze Incomedia 

WebSite X5 Evolution 8.0.11. Tento program je ale stále limitován nutností skloubit editaci a 

vizualizaci, proto zde vznikly námitky a stížnosti na celkem častou nestabilitu a rozdílnost 

zobrazení oproti prohlížeči. Proto ze všech těchto důvodů v návaznosti na poměrnou 

neadekvátnost výsledků internetové prezentace PaedDr. Monika Janásková shledává 

potřebnost modernizace projektu s prosbou o detekci a eliminaci problémů. Respektive o 

doporučení způsobů, jak se s nimi vypořádat. Po navržení jediného nejspolehlivějšího řešení - 

důkladnější a intenzivnější studium hypertextového jazyka, jeho značkovacích tagů a 

vlastností. Nemluvě v souvislosti o programovacím jazyku JavaScript s jeho knihovnou 

jQuery v interakci s HTML5 (HTML4) a společně i s CSS3 (CSS2), a tím převzetí 

kodérského i designerského postu, kantorka matematiky, fyziky a chemie vzhledem ke své 

vytíženosti rezignuje na tento přístup, deleguje tento úkol prostřednictvím nabídky projektu se 

stanovenými požadavky, nabízí plnohodnotnou spolupráci při analýze současného stavu 

internetového portálu a volnou ruku při návrhu jeho modernizace. Samozřejmě s ohledem na 

akceptování diskutovaných připomínek a námětů modifikací se zachováním nynějšího 

obsahu. Pasuje a určuje kompletním správcem webu navrhovatele modernizovaného řešení. 
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Nedostačujícím faktorem se ukazuje býti zastaralá webová struktura, nepřehledné a 

desorientované rozvržení (respektive nejednotný layout na každé stránce, nefungující odkazy 

a multilingvistická funkce stránek, neodpovídající pozicování prvků, neoblíbené scrollování 

obsahu), skoro ničím neobohacený design, slabě zavedená uživatelská atraktivita (Hudeček, 

2012), přílišné a zbytečné používání JavaScriptu, nekorektnost srozumitelnosti a jasnosti 

hierarchických sekcí, článků, odkazů, nevědomost a neznalost odborné informační 

terminologie a oboru samotného, z čehož lze dedukovat „zoufalé volání o pomoc“ a intenzita 

potřebnosti a nutnosti modernizace. Přestože bude konstrukce nového webu řešena 

technologicky obdobným postupem jako současný webový portál, a to statickou prezentací, je 

troufale tvrzeno, že bude dosaženo i tak diametrálního pokroku, nepřeberných možností úprav 

a přitažlivého grafického provedení. Jelikož funkce obsahovosti a aktuálnosti webu není 

pojímána jako blogové schéma, a cíl této bakalářské práce a praktické aplikace navrhovaného 

řešení spočívá především v zakomponování odůvodněných technik použití a představení 

nových možností HTML5 a z toho plynoucích benefitů, proto je vyloučena využitelnost 

redakčních systémů a jiných editačních nástrojů (Ola, 2012), respektive budou postupně 

přiblíženy skutečné argumenty, které vedou pro zachování statické prezentace a zhoštění se 

úlohy manipulace správcovského rozhraní. Na rozdíl od pedagožky, jež samostatně spravuje 

webovou stránku po celá léta jejího fungování, navrhovatel modernizace rozumí HTML4 i 

HTML5, bude zaobalovat obsah stránek kódováním (značkováním) a graficky upravovat 

externím stylováním (separovaným od značkování a chování elementů webu) prostřednictvím 

bezplatného softwaru Microsoft Office SharePoint Designer 2007, avšak naprosto vypustí 

funkcionalitu WYSIWYG editace. Bude se přísně řídit jen kódem HTML stránek a zaobírat 

pouze externími kaskádovými styly, popřípadě modifikací JavaScriptových souborů a 

ukládáním obrázkových a jiných souborů. (Salvet, 2012) 

3.2 Nabídka projektu a požadavky zadavatele 

Při náhodném setkání s kantorkou Obchodní akademie v Českém Těšíně je seriózně 

nabídnuto ujmutí se úkolu - atraktivně, elegantně, působivě, ale hlavně funkčně co 

nejjednodušším odpovídajícím (respektive dostačujícím) způsobem modernizovat 

internetovou prezentaci výše zmíněné příspěvkové organizace. Hlavní důvod potřeby 

modernizace webu primárně spočívá v dosažení mnohem přehlednější, sémantičtější 

struktury, konstrukce srozumitelných a jasných sekcí, podsekcí, (sub)kategorií a článků, 

uživatelsky populárnějších navigací, přístupnějšího, vzhledného a vkusného rozvržení, 

moderního designu pro zviditelnění významných sekcí webu na každé stránce. Taktéž je 
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vysoce žádoucí prioritně reprezentovat hlavní poslání, prestiž školy na webu, vyzdvihovat 

významné projekty, události, upozorňovat na aktuality, novinky a chystané činnosti. Nově 

navržená realizace webu má plnit tudíž především funkci reprezentační, informační a 

aktualizační, přičemž je dodržována intuitivní struktura, jednoduchá funkčnost, snazší 

orientace, přístupnější obsah, oddělený od formy (stylů) či chování, a návštěvníky je oceněn 

přitažlivý design. Nejvděčnějším kritériem je nicméně rychlost načítání. 

Pro splnění takto stanovených cílů je nutno eliminovat zbytečné, až zásadně nevhodné 

a nepřijatelné, JavaScripty. Je nezbytné přizpůsobit layout a strukturu stránek pro přehlednost, 

jednoduché, „neotravné“, rychlé a spolehlivé ovládání. Zakomponovat líbivé efekty, 

transformace, průhlednost, vlastnosti stylů, využitím nových přizpůsobivějších a mnohem 

vývojářsky exkluzivnějších, ocenitelnějších selektorů a jejich pseudotříd. Zahrnout nové 

sémantické elementy pro optimalizované SEO v součinnosti s účinnou uživatelskou 

atraktivitou (Hudeček, 2012), ale zachovat obdobná zobrazení v různých uživatelských 

agentech (prohlížečích), jak pro tiskovou, mobilní verzi, tak verzi pro zobrazovací zařízení 

s nízkým rozlišením. Vynechat flashové animace a pluginy třetích stran. Logicky se snažit o 

udržení pozornosti, o pozitivní dojmy, reakce, názory a připomínky. Zaujmout novými 

funkcionalitami, technikami a rozhraními s využitím HTML5. Mezitím vysvětlit výběr právě 

této varianty, konfrontovat jiná řešení. Dále přitom poukázat na možnosti budoucího vývoje, 

vzhledem k vytvoření editačního prostředí pro pozdější nezbytnost předat správcování 

zadavateli (Ola, 2012), do té doby je vývojovému designérovi ponecháno svobodné pole 

působnosti, je nadřazen jeho vlastní názor a jsou akceptována důvodná vyjádření, která jsou 

preferována hodnotně, oprávněně, smysluplně a adekvátně obhájit. Samozřejmě se 

předpokládá a očekává racionalita, odbornost, respektování, přijetí a pochopení odlišných 

pohledů, úvah, aspektů, prosazování jiných metodik a technologií, modifikací a postojů v 

průběhu a po diskuzích a konzultacích se zadavatelem. Na webu školy nebude ani nebyl 

zaveden InNET. Správcování webu prozatímně přebírá navrhovatel modernizovaného řešení 

z později vysvětlených oprávněných a logických důvodů, jemuž je svěřena odpovědnost za 

pozici plnomocného administrátora. 

3.2.1 Důvody nabídky projektu 

Zadavatelem odmítnuté vlastní studium HTML5, popřípadě HTML4. Zavržené 

odklonění se od WYSIWYG editačního rozhraní softwaru Incomedia WebSite X5 Evolution 

8.0.11, přestože se setkává s opodstatněnými nedostatky, rázný odpor k produktům 
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společnosti Microsoft - Microsoft Office SharePoint Designer 2007, i když je k dispozici 

zdarma. Vyhýbání se nutnosti porozumění případně zvoleného složitějšího redakčního 

systému nebo jiné varianty, jejíž přednastavené šablony se zpravidla stěží přizpůsobují 

odpovídajícímu layoutu a designu (úpravami PHP kódů, HTML stránek a CSS stylů). Navíc 

nová specifikace HTML5 je redakčními systémy prozatím podporována jen částečně a hlavně 

ne vždy korektně a očekávaně. 

Nespokojenost s uživatelským, editačním, vizuálním, grafickým a programovým 

rozhraním generátoru šablony prostřednictvím Incomedia WebSite X5 Evolution 8.0.11 a 

jeho nestabilitou a nekompatibilitou zobrazení vůči uživatelskému agentovi (prohlížeči). 

Přestože v nich nedochází ke konečnému odlišnému zobrazení webového obsahu. Souladně 

nesouhlasí „pouze“ zobrazení v editačním rozhraní softwaru Incomedia WebSite X5 

Evolution 8.0.11 vůči ostatním uživatelským agentům. Tím je silně omezeno a komplikováno 

vkládání nového obsahu. 

Problémy při vkládání novinek, obrázků a aktualit, žádoucích veřejného prezentování 

a propagování prostřednictvím původního generátoru. Publikační obsah bude nově zvolenému 

správci a zároveň tvůrci webových stránek zasílán prostřednictvím Facebooku, nebo e-

mailem, s kantorkou Obchodní akademie je udržován pravidelný kontakt. Samozřejmě je 

počítáno se zvýšenými nároky na obměny statických stránek a s odpovědností dodržovat 

aktuálnost, přehlednost, snadnou orientovatelnost a jednoduchost v součinnosti s oprávněními 

na nepatrné ale i celkové designové proměny - v závislosti na detekci návštěvnosti. Co se týče 

každodenního uploadování pdf a jiných souborů, bude i nadále praktikována komunikace 

s FTP serverem stávajícího hostingu a pedagožka bude informována o správném zařazení, 

kategorizování a umístění souborů. 

Chybějící implementace detekce uživatelských zájmů, běžného, obvyklého, 

(ne)předvídatelného chování uživatelů na webu, empatie webu vzhledem k uživatelskému 

vnímání častých chyb, odpuzujících pro opakovanou návštěvnost a delší udržitelnost 

pozornosti nových potenciálních návštěvníků. 

3.2.2 Požadavky zadavatele 

Předání úplné administrace webu navrhovateli jednoduché a snadné realizace 

modernizace. 
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Zachování nynějšího obsahu, přitom zvýrazňování aktualit, novinek, důležitých textů a 

jednotně označovaných internetových odkazů na HTML dokumenty nebo externí soubory. 

Zavedení přehlednější a logičtější struktury webových stránek (kategorizování dle 

obsahu), vytvoření atraktivnějšího designu, vysoké přístupnosti, sémantiky, empatie webu, 

vyzdvižení prestiže, hlavního poslání školy, aktualit, novinek a umístění hlavních souborů ve 

vždy zobrazitelných sekcích. Nahrazování pdf a jiných souborů i internetovým zobrazením 

bez přídavných pluginů a softwarů, minimálně zajištění obojího. Zrychlení načítání stránek, 

udržení spolehlivosti odkazů a dlouhodobé, pravidelné, loajální návštěvnosti a pozornosti. 

Ponechání hostingu a jména domény. Dodržení kompatibility s různými uživatelskými 

agenty, flexibilita přístupnosti ve verzi pro zdravotně omezené uživatele, tiskové, mobilní, 

verzi pro zobrazovací zařízení s nízkým rozlišením a off-line verzi. 

3.3 Analýza současné internetové prezentace webového portálu 

Tato subkapitola se zaměřuje ze všeho nejdříve na celkovou funkci stránek, dále 

podotýká architekturu stránek, organizační strukturu ve smyslu navázání na správcování a 

uživatelské role. Zabývá se meta tagy, rozvržením, navigacemi, vzhledem, grafickým 

provedením, barvami, vůbec kaskádovými styly, formátováním textů, prvků, elementů, hrubě 

chybným používáním obrázků místo víceúrovňových nadpisů (h1 - h6), čímž dochází 

ke zpomalení komunikace se serverem i k degradaci funkčnosti SEO ve prospěch indexace. 

Uvažuje se i nad zahlcením zbytečnými JavaScripty a obdobným empatickým nebo naopak 

nepřitažlivým, téměr neúnosným a neoblíbeným chováním webu, stručně je popsán obsah 

stránek, nastíněna metodika mapování webu, vyhledávání, indexování a existence robotů. Je 

upozorňováno na nevhodné JavaScriptové odkazování na externí dokumenty s příponou pdf, 

pro jejichž otevření je zapotřebí instalace potřebného softwaru na lokálním disku uživatele a 

případná implementace požadovaných modulů v prohlížeči. Je zmiňován hosting a nynější 

generátor stránek. Analyzována dosažená validita stránek, optimalizace SEO, případná 

implementace detekce návštěvnosti, pohlíží se na širší a užší konkurenci na poli ohrožujících 

vzdělávacích institutů a nakonec je počítáno s důsledky výpadků a nedostupnosti Internetu, 

nevlastnícího software a chybějících modulů. (Riedel, 2011) Obecně je rozebírán současný 

stav stránek, vlastnosti, chování, vzhled webu s určením pozitiv, negativ a poskytnutím 

vysvětlení, proč jsou použitá zpracování nevhodná, mylná nebo zásadně porušující logiku 

struktury, SEO, validitu a indexaci stránek, především však empatičnost uživatelské 
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atraktivity, respektive jsou nakousávány způsoby nápravných opatření, jež zajistí imponující 

design. Vše je shrnuto, zhodnoceno a vyjádřeno z vlastního pohledu a názoru na 

problematiku. Samozřejmě je žádáno o prominutí a toleranci nedetekovaných chyb a hrozeb. 

3.3.1 Celková funkce stránek 

Za vskutku v dnešní době nepřípustné se považuje chybové hlášení uživatelského 

agenta, bezprostředně po zadání zkrácené internetové adresy do „Panelu adres internetového 

prohlížeče“ ve formě „obaka-cestesin.cz“, jež oznamuje, že prohlížeči se nepovedlo nalézt 

uvedený server. Přestože je ihned nabízena správná varianta „www.obaka-cestesin.cz“, je 

všeobecně tato disfunkce vnímána za zdržující, vytáčející a mnohdy je uživatelem 

nepochopená, jelikož je ve zmateném vědomí, že stránka vůbec neexistuje nebo ji uvedl 

mylně. Tento nedostatek bude využitím defaultních nastavení domovské stránky index.htm v 

softwaru Microsoft Office SharePoint Designer 2007 zcela odstraněn. 

Jako další extrémní slabinu bylo zjištěno jméno domény druhého řádu - obaka-

cestesin. Tento název je sotva pamatovatelný a často komolitelný. Toto je rovněž 

označováno, především před donucením k uložení stránek mezi záložky, za silně odrazující, 

zdržující a demotivující. Protože ale roboti vyhledavačů již stránku registrují pod tímto 

názvem domény druhého řádu, proběhla indexace a výsledky se nachází na pozicovém 

vrcholu, a požadavkem zadavatele bylo ponechání stávajícího hostingu, jména domény 

druhého řádu, budeme toto respektovat, a o to intenzivněji a zodpovědněji bude posílena SEO 

stránek, křížové odkazování a logická struktura. Pokud by byla povolena náprava, tento 

defekt by byl eliminován návrhem názvu domény druhého řádu - oatesin, za ověření, že 

spadá pod ještě nezaregistrované domény. 

DOCTYPE původních webových stránek prozrazuje validační kontrolu pravidly 

standardu XHTML 1.0 Strict, při jejíž deklaraci není povoleno vynechat atribut xlmns prvku 

html, web je tedy postaven na této striktní syntaxi se stylopisem XML, všechny nepárové 

tagy musí být bezpodmínečně ukončeny znakem „/>“, jelikož by v případě nedodržení přísné 

syntaxe pravidel docházelo ke zbytečným validačním chybám stránky a nekorektním 

zobrazováním některého obsahu. Značkovací jazyk XHMTL 1.0 Strict je avšak na 

internetových stránkách vybrán z prostého důvodu - hlavní mapování stránek používá právě 

XML kódování. Cílem nově navrhovaného řešení je ale představit a aplikovat nové možnosti 

HTML5, proto bude mapování webu provedeno jiným, jednodušším způsobem, a definuje se 

obaka-cestesin.cz
http://www.obaka-cestesin.cz/
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mnohem elegantnější a zapamatovatejnější DOCTYPE pod standardem HTML5 - 

<!DOCTYPE html>, jež podporuje volnější pravidla syntaxe kódování, a nezapříčiní tak 

například částečné či úplné nezobrazení dokumentu, ani nezhatí validitu webu. 

3.3.2 Architektura webu, organizační struktura, správcování, uživatelské 

role 

Web je postaven na kategoriích dle typu zájmových oblastí, jež jsou „zastřešeny“ 

odkazy „O škole“, „O studiu“, „O studentech“, zvláště pak web upoutává uživatele na 

„Projekty“ školy, ale nepřímočaře, scestně a neutrálně pojmenovává sekci „Ostatní“, což 

samo o sobě nevypovídává o zajímavém, čtivém a důležitém obsahu. Architektura webu ale 

není řízena těmito kategoriemi, což se považuje za žalostné. Jednotlivé dílčí stránky by měly 

být obsaženy v adresářích a podsložkách, aby bylo uživatelům i z URL adresy ihned co 

nejrychleji patrné, v jaké kategorii se pohybují. Toto bude praktikováno v nově navrhovaném 

řešení. Co se týče organizační struktury ve smyslu navázání na správcování a uživatelské role, 

současné webové stránky spravuje po celou dobu jejich fungování jediný zaměstnanec ve 

funkci kompletního administrátora - PaedDr. Monika Janásková - neovládající HTML 

značkování či kódování. Žádné další omezené uživatelské role nebyly vytvořeny, web se také 

nevrství úrovněni oprávnění editace, čtení, prohlížení atd. Nicméně faktem je, že na škole 

byla a je povolána a dosazena pouze jediná odpovědná osoba, spravující webový obsah, a 

takto nastolený režim nemíní vedení školy jakkoli narušovat a rozšiřovat, možnost delegování 

administrátorské pozice do víceúrovňových uživatelských rolí při odlišně stanovených 

pravomocech pro správu webu je proto vyloučena. Jelikož budoucí konstrukce nového webu 

Obchodní akademie bude postavena na HTML5, nesoulad znalostí a odborných vědomostí 

stávajícího správce a zároveň zadavatele projektu bude alespoň prozatímně důvodně 

kompenzován přidělením správcování navrhovateli řešení inovovaného webu. 

3.3.3 Meta tagy 

Meta tagy jsou umístěny v hlavičce (head) HTML dokumentu, která ve zdrojovém 

kódu stránek odtajňuje a poskytuje informace o informacích dokumentu, a obsahuje-li linky či 

skripty, musí být staženy a případně inicializovány ještě před načtením webu, proto je zde 

doporučované a preferované vkládat pouze linky a skripty nezbytně potřebné pro inicializaci 

ještě před úplným zobrazením dokumentu. 
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Budou popisovány problematické meta tagy, jež uvozují meta informace o obsahu 

webu. První meta tag prozrazuje tzv. MIME typ dokumentu a zvolenou znakovou sadu - 

<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=Windows-

1250" />. Deklaraci MIME typu dokumentu je v HTML5 možno zcela vypustit. Již u 

prvního meta tagu je nutno zdůraznit a upozornit na nepříliš šťastnou a vyhovující volbu 

znakové sady - Windows-1250. U této znakové sady bývá častým problémem 

nekompatibilita s různými platformami uživatelských agentů nebo operačních systémů. 

Problém nastává hlavně s diakritikou textů. Ne vždy je obsah stránek správně česky 

zobrazován. V návrhu nového řešení bude deklarován meta tag bez MIME typu dokumentu a 

se znakovou sadou - utf-8, takto: <meta charset="utf-8">. Ohledně meta tagu, 

obsahujícího deklaraci jazyka dokumentu, je podotýkáno na odlišnou formu v konstruovaném 

novém řešení - <html lang="cs-CZ">. Tento způsob je zvolen příčinně - v dnešní době 

meta informace o webu ztrácejí na své důležitosti, vzhledem k detekci SEO při indexaci 

stránek, proto deklarace meta tagů budou oželeny a bude omezen jejich počet. Nakonec se 

mírně kritizuje poslední meta tag, který uvádí výčet klíčových slov: <meta 

name="keywords" content="přijímací řízení, rozvrh, suplování, 

jídelníček, aktuality, obchodní akademie," />, rozhodně se nemíní a nehodlá 

praktikovat využívání tzv. „schválně neadekvátních“ klíčových slov pro pozvednutí webu na 

vrchol pozičního žebříčku vyhledávacích enginů. Nicméně bude rozšířeno množství 

klíčových slov o „oa, oa těšín, oa český těšín, obchodní akademie český 

těšín, obchodní akademie těšín, český těšín, těšín, sokola tůmy 12, 

den otevřených dveří, dod, přihlášky, přihláška, kritéria 

přijímacího řízení, studijní obory, aktuálně, činnost školy, 

připravujeme, chystané akce, uskutečněné akce, kontakty, mapa, 

poloha budovy“, přestože u robotů vyhledávacích strojů markantně a razantně poklesl 

význam i klíčových slov. 

3.3.4 Rozvržení 

Rozvržení původních stránek (viz Příloha 1) se považuje ve větší míře za zdařilou 

složku konceptu webového portálu. Na similární layout stránek jsou poměrně všichni 

uživatelé zvyklí. Na první pohled je patrné, kde bude prezentován hlavní obsah stránky, kde 

naopak vedlejší a kde bude zdůrazněn či zvýrazněn nejdůležitější a nejčastěji navštěvovaný 

obsah. Ovšem toto v celku povedené rozvržení je aplikováno pouze na úvodní stránce, na 

které návštěvníky upoutá sekce „Činnost školy 2011/2012“, „A co připravujeme?“, „Pro 
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studenty“ a „Pro uchazeče o studium“, dále pak „Čím žijeme…“ a „Fotogalerie“. Za velmi 

nepopulární lze ale tudíž klasifikovat rozdílnost zobrazení každé dílčí stránky, ve kterých se 

již výše zmíněné sekce neobjevují. Tyto sekce budou v nově navrhovaném řešení viditelné na 

každé stránce pro pohodlnější orientaci a kategorizaci na webu. Úvodní stránka využívá tedy 

třísloupcového layoutu uprostřed, dvousloupcového v dolní části. Jiné dílčí stránky jsou 

postaveny zpravidla pouze na dvousloupcovém layoutu.  

Když se bere v potaz ale detailnější rozbor jednotlivých prvků rozvržení, záhlaví webu 

je příliš vysoké, nemluvě o nerovnoměrných odsazeních ikon vlajek, jelikož byly umisťovány 

pomocí WYSIWYG editoru. Navíc nejsou ikonky vlajek vodorovně na stejné úrovni 

s vyhledávacím formulářem. Tento nedostatek bude odstraněn přesunutím ikonek nad 

formulář vyhledávače. Také chybí odkaz celého záhlaví na hlavní stránku. Multilingvistická 

funkce stránek nefunguje korektně, na úvodní stránce směruje pouze na pdf dokumenty, na 

dílčích stránkách jsou navíc odkazy úplně vynechány. 

Horní navigace je zleva a zprava rozlišně odsazena, což nepůsobí nijak efektním, 

designově atraktivním a moderním dojmem. V nově navrhovaném řešení nebude horní 

navigace vůbec, bude ale rozšířena „patičková“ navigace. 

Za extrémní hrubku se považuje nadpisování jednotlivých sekcí, ve kterých nejsou 

využity tagy h1 - h6, ale jsou nahrazeny vloženým backgroundovým obrázkem. Co se týče 

záhlaví webu, rovněž je použit obrázek, pod kterým je avšak alespoň schován fragment kódu 

<h1>Obchodní akademie</h1>. Upřednostňuje se minimálně „Obchodní akademie, 

Český Těšín, Sokola Tůmy 12“, ať už zvlášť pod sebou, nebo dohromady vedle sebe. Přesto 

se ale bude ubírat směrem - téměř úplně se vyvarovat obrázkových pozadí. 

Při pohledu na čtyři již výše zmiňované „obdélníkové sekce“, také nejsou vodorovně 

ani svisle korektně „ukotveny“. Mezi nejrušivější faktory působivosti webu se však řadí 

rozložení odkazů či textů v těchto čtyřech sekcích, jsou naprosto náhodně rozhozeny, navíc 

přesahují hranice vyhrazeného prostoru na pozadí „poznámkových bloků“, kterých se plánuje 

úplně zbavit. Četné využívání obrázkových pozadí akorát zpomaluje načítání stránek a 

znesnadňuje robotům indexaci stránek pro optimalizované SEO. Prostřední hlavní obsah je 

rozdělen do tří pod sebou naskládaných sloupců se světle modrým gradientem. Kritizuje se 

hned první z nich, tato informaci se ve zkrácené formě zahrne jako podtitulek v záhlaví 

stránky v prvku hgroup. Skvělé výsledky státních maturit budou pak odkazem zdůrazněny 

pod levou navigací, navíc i obrázkem v aktuálních slidech, jež budou automaticky po 
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stanovených intervalech přehrávány v sekci hlavního obsahu. Za zcela zbytečný obrázek je 

vnímána fotografie školy, která nemusí hrát tak preferovanou roli na stránce. Tento zbytečný 

obsah totiž posouvá skutečně relevantní obsah mnohem níže pod „čáru smrti“ dle 

jednotlivých rozložení monitorů. S tímto je ale bohužel nutno počítat, riskovat a doufat, že 

návštěvníci stránek si určité sekce prohlédnou i v případě jejich okamžité neviditelnosti. 

Nakonec je zjištěna přehnaná výška sekce „Fotogalerie“ a „Čím žijeme…“, která je 

navíc explicitně zadaná pevnou hodnotou, a nelze si tak nevšimnout existence již 

nezobrazitelných informací dole v sekci. Když se přivřou oči nad využitím tabulkového 

rozložení v této sekci, jejíž stylování nám přesně neobjasňuje, která aktualita patří kterému 

měsíci, plusovým bodem je chválen odkazovací nadpis sekce „Fotogalerie“ na stránku s 

fotogaleriemi. V návrhu nového řešení však fotogalerie nebude obsažena na hlavní stránce. 

Zmateným prvkem je patičkovaná navigace, která je na úvodní stránce umístěná 

v centru celkové šířky stránky, na dílčích stránkách je ale již jen součástí patičky hlavního 

obsahu. Patička celého webu je navíc úplně prázdná, jen splňuje efekt uzavřené kompaktnosti 

celého obsahu a je jí nastavena pouze specifická barva pozadí. 

Dílčí stránky se pak liší od té úvodní levou navigací, která je ale unikátní na každé 

stránce, vztahující se k danému obsahu. A také chybí důležitá tzv. „drobečková navigace“, 

která uživatelům poskytuje rychlou a hbitou orientaci na webu. V novém řešení bude využita 

levá navigace již na úvodní stránce, která se dále pak bude dle obsahu pouze rozvětvovat, i 

zakomponována „drobečková navigace“ do dílčích stránek. Na původním webu a jeho dílčích 

stránkách se naneštěstí ale rovněž nerealizuje nadpisování pomocí tagů h1 - h6, ale 

prostřednictvím tagů div a span. Tyto všechny nedostatky budou napraveny a bude 

dodržována základní struktura webu na každé stránce identická, taktéž její rozložení - tzn. 

dvousloupcový layout s levou navigací a hlavním obsahem, záhlavím, dolním panelem, 

patičkovou navigací pod celým obsahem a ukončující patičkou s copyrightem (viz Příloha 2). 

3.3.5 Navigace 

Původní web obsahuje jednotnou horní navigaci, zobrazující se na každé stránce, která 

je řešena odpudivě, jelikož uživatelé webu variantu vertikálního i horizontálního vysouvacího 

menu nemívají zrovna v oblibě. Při přejetí kurzoru myši na vysouvací navigaci se často stává, 

že ve spěchu kurzor ujíždí, a pokud se nedodrží přesné a striktní zaměření na určitý vysouvací 

odkaz, musí se neustále znova a znova hledat. Po prozkoumání jednotlivých víceúrovňových 
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seznamů je navíc detekována nefunkčnost hlavních odkazů „O studiu“, „O studentech“, 

„Projekty“ a „Ostatní“, které by měly vést uživatele na rozcestníky s podstránkami. Dále pak 

v druhé úrovni seznamů v kategorii „O studendech“ nefungují odkazy „Významné soutěže“, 

„Zájmová činnost“ a „Další vzdělávání studentů“, atd. Navigace také neoplývá vhodným 

strukturováním a zařazováním obsahu. V nově navrhovaném řešení bude logicky 

strukturována architektura, hierarchie a kategorizace webu, a budou využity obdobné, ale 

srozumitelnější, pojmy v přehlednějších vrstvách a sekcích. Na jednotlivých dílčích stránkách 

původního webu nejsou ani zajištěny stejné názvy odkazů hlavní (horní) navigace, je využita 

nejednotná forma levé navigace dle vybraného obsahu, tento způsob bude modifikován na dle 

obsahu větvenou či vnořovanou levou navigaci pod danou kategorií, jejichž podřadné odkazy 

budou viditelné pouze ve vybraných nadřazených sekcích. Na webu úplně chybí „drobečková 

navigace“, která bude realizovaná v modernizovaném řešení. Nicméně je dodržena 

maximálně vhodná tříúrovňová navigace, na které se bude stavět. 

3.3.6 Vzhled, design, barvy, kaskádové styly 

Vzhled webového portálu je přílišně zastaralý, ničím neobohacený, nepůsobivý a 

specificky nevýjimečný. Na pozadí tmavě tyrkysový obrázek s opakujícími se logy školy 

působí rušivě, nicméně pozadí na záhlaví je poměrně atraktivní, přestože zbytečně vysoké. Za 

přeplácené může být považováno využívání více základních barev, alespoň co se úvodní 

stránky týče. Kombinace barev je ale slušně harmonizována, podobných barev se bude nově 

navrhované řešení držet, ať už ve škále tmavších, světlejších, kontrastních či stínových barev. 

Bude dáváno pozor na dostatečnou čitelnost textu na pozadí, kontrast protichůdných barev se 

bude ověřovat pomocí existujících nástrojů (Prokop, 2001). Za zcela nepovedenou část webu 

se nominuje patička webu, respektive patičková navigace, ostrá hranatost většiny elementů, 

jež na stránce dominuje, navzdory jednoho zaobleného rohu horních navigačních tlačítek. 

Jako nevzhledný a nevkusný prvek se kritizuje i a:hover a celkové nekompaktní a 

chaotické formátování textů a elementů v hlavní obsahové sekci na každé stránce. 

Na původním webu jsou střídavě využívány externí stylopisy různých verzí dle 

zobrazovacího zařízení a způsobu zpracování. Nepřehledné a nevítané hlavně pro vývojáře se 

ale zdá být stylování na nejnižší úrovni, jelikož hlavním účelem v účinném prosazování 

používání HTML5 je zjednodušení kódu a oddělení obsahu od formy a chování. Kód 

původního webu tuto zásadu ale významně popírá. Tvorbě webu pomocí WYSIWYG 
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editačního rozhraní bude ale absolutně vyhýbáno, proto se styly na nejnižší úrovni 

automaticky nebudou generovat a vědomě se odmítá je využívat. 

3.3.7 Formátování textů a elementů 

Nejzásadnějším problémem ve formátování obsahu je aplikace více stylů písem na 

webu. Tyto chyby budou zaceleny a bude sjednocen jediný styl písem (s určením 

alternativních). Na webu je černý text podložen bílým pozadím, což zaručuje stoprocentní 

kontrast barev. Nedochází tedy k nečitelnosti textu. Nicméně jsou v sekci hlavního obsahu 

využívány extrémně často prvky div, span a p, které jsou každé zvlášť stylovány 

vepisováním rozdílných tříd těchto elementů, odkazujících se na externí stylopis. Postupné 

články jsou pak složeny z nadpisu, obaleného „divem“, obsahujícího navíc prvek p i span a 

další mnoho zbytečných tagů. V samotném obsahu článku jsou tyto prvky znovu několikrát 

nadměrně opakovány. Což vyvolává naprostý zmatek v kódovém zobrazení za prvé, za druhé 

přemnožené elementy zpomalují rychlost načítání, nebo mnohé neplní absolutně žádnou 

funkci. Nejsou vůbec využívány zdůrazňující účelové tagy strong atd. Stylování 

jednotlivých nadpisů článků je zpravidla jednolité - nadpisový div s odpovídající barvou 

pozadí a bílou barvou písma. Přičemž hlavní nadpis dílčích stránek dle kategorizace 

neobsahuje pozadí a barva písma je světle modrá. Text uvnitř článků je ale vysoce 

nepřehledný a chaotický - některé úryvky jsou zvýrazněny tučně a barevně, s pozadím či bez, 

jiné zase jen tučně černou, nebo jinak barevně, důležité informace jsou nebo nejsou 

podtržené, jiné jsou kurzívou, odkazy jsou formátovány stejným způsobem jako některé 

význačné úryvky textu, nebo jsou formátovány úplně diferenčně oproti jiným odkazům 

v hlavní obsahové sekci, uživatelům tedy není jasno, jestli daný text někam odkazuje nebo 

nikoli. Za nelíbivý se považuje formát „podtržení“ a nebude se využívat ani odlišné 

formátování již navštívených odkazů. Formátování odkazů i pseudotřídy „hover“ se bude 

minimálně v obsahové sekci stylovat jednotnou formou. Je naráženo i na logické odrážkové 

neuspořádané seznamy nebo uspořádané 1) a) b) c), 2) a), 3 a)…, které budou logicky 

uchyceny a používány. Úplně se eliminují otravné skrolovací „divy“ a chyby 

v nesjednoceném formátování podobných textů a článků, ve velikostech písma a stylech fontů 

a v odsazení elementů (padding, margin). Bude ponecháno mailto:, ale kompletně 

vypuzeno absurdní využití JavaScriptu v odkazování, přičemž externím odkazům se zachová 

cíl otevření nového okna. Další podstatným nedostatkem je odkazování „vycpávkových“ 

textů: Více…, atd. 
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3.3.8 Funkce, chování, JavaScript 

<div id="imCel0_03"> 

<div id="imCel0_03_Cont"> 

<div id="imObj0_03"> 

<p class="imAlign_center"><span class="ff2 fc0 fs11 fb fi ">Jsme státní škola s 

80letou tradicí<br />ve výuce ekonomických předmětů. <a class="ImLink" 

href="javascript:imPopUpWin('files/o_skole_pro_uchazece.pdf',0,0,'yes','yes');" 

title=""> Více...</a></span><span class="ff2 fc2 fs11 "><br /></span><span 

class="ff2 fc2 fs11 fb "><a class="ImLink" 

href="javascript:imPopUpWin('files/maturity2011.pdf',0,0,'yes','yes');" title=""> 

SKVĚLÉ VÝSLEDKY STÁTNÍCH MATURIT</a></span><span class="ff1 fc0 fs11 "><br 

/></span></p> 

</div> 

</div> 

</div> 

Externí soubor JavaScriptového kódování v hlavičce dokumentu je automaticky 

generován nekorektním používáním stávajícího generátoru, jež automaticky využívá 

JavaScriptové odkazování v interakci s externím JavaScriptovým souborem a registrováním 

tříd jednotlivých prvků „a“. 

Zakládání otevírání a stahování souborů na JavaScriptu je vysoce nežádoucí, 

nevhodné, nesmyslné, zbytečné a riskantní. Dost uživatelů webu dobrovolně funkce 

JavaScriptu v uživatelských agentech vypíná, neznalí návštěvníci v případě vypnutého 

JavaScriptu zase neumí jeho funkce zprovoznit a zapnout. JavaScript navíc není podporován 

ve všech mobilních zařízeních. Tohoto prohřešku se v nově modernizovaném webu plně 

vyvaruje. Na původním webu využívají funkce a události JavaScriptu také fotogalerie, což 

bude eliminováno. 

3.3.9 Obsah 

Významné sekce obsahu nejsou přístupné na každé stránce. Obsah je přehlcen 

využíváním JavaScriptových odkazů, zbytečných tagů a pdf dokumentů. Všechen obsah v pdf 

dokumentech není vůbec zobrazitelný prezentačně na webu. A na určitý obsah pdf dokumentů 

se odkazuje pouze z úvodní stránky. Architektura, kategorizace a struktura webu je 

nepřehledná, formátování chaotické a design zastaralý. 
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3.3.10 Mapování stránky 

Jelikož je web postaven na standardu XHTML 1.0 Strict, jež byl nastaven 

prostřednictvím generátoru, ten umožňuje také vytvoření mapování stránky dle XML syntaxe 

v interakci s HTML. V nově navrhovaném řešení bude využit pro mapování webu nástroj 

Google Webmaster Tools, a klasicky budou vepsány všechny potřebné stránky k přípravě pro 

indexaci (nalezení dle vyhledávacích enginů) do textového souboru sitemap.txt a 

uploadovány do adresářového stromu webu i prostředí Google Webmaster Tools, využívající 

cestu k adresářové struktuře webu s nahraným souborem. 

3.3.11 Vyhledávání na stránce, indexování, roboti 

Mezi nejpodstatnější tag či prvek stránek s ohledem na účinnost, relevanci a důležitost 

při indexaci stránek patří titulek webu. Titulek původního internetového portálu je stroze 

odbyt na spojení Obchodní akademie. Není nám ale napovídáno, kde daná Obchodní 

akademie sídlí, což může vést uživatele k mírné desorientaci, o kterou OA se vlastně jedná. 

Naštěstí v tomto ale napomáhá favicon ikonka loga školy vedle titulků stránek. Bohužel ale 

vyhledávat pouze výraz Obchodní akademie je v momentální situaci náramně pošetilé, 

nevyhovující a nedostačující. Vyhledávač Google.cz řadí pak web školy až na čtvrtou stránku, 

nemluvě o častém využití zkratky „oa“. K naší radosti je avšak web umístěn úplně na vrcholu 

vyhledávání - po použití výrazu „oa Český Těšín“, taktéž „oa Těšín“. Zmiňovaná příspěvková 

organizace je sice situována v Českém Těšíně, ale vepisování zdlouhavého výrazu „Obchodní 

akademie Český Těšín“ do vyhledávacího formuláře nemusí být pro potencionální zájemce 

zrovna pohodlné, přestože se pomíjí fakt, že vyhledávacím nástrojům nezáleží na velikosti 

písmen. Bude směřováno k dosažení upřednostňované pozice této Obchodní akademie před 

mnoha jinými, navzdory skutečnosti, kde se nachází a kterým odpovídajícím klíčovým 

slovem na ni bude poptáváno ve vyhledávacích strojích. K tomuto nám bude sloužit 

pozvednutí SEO webu a jeho přístupnosti. Prvním krůčkem bude stanovení titulku webu na: 

<title>Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12</title>. A 

zaručení obměny titulku každé jednotlivé dílčí stránky dle obsahu, např.: <title>Kontakty 

- Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12</title>. Toto bylo 

částečně praktikováno i na původním webu, např.: <title>Základní 

informace</title>. 

http://www.google.cz/
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Meta tag se jménem „Robots“ zajistí indexovatelnost a následování odkazů na webu 

roboty vyhledávacích enginů a nástrojů. Původnímu webu byla indexace zprovozněna pomocí 

křížových odkazů na oborově příznačných a příhodných stránkách a využiti roboti 

webhostingu. U nového řešení se navíc zavádí roboti Google Webmaster Tools s využitím 

významné důležitosti klíčových slov, a bude se doufat ve zvýšení jeho dostupnosti dle 

jednodušších vyhledávacích výrazů a v optimalizované SEO. 

3.3.12 Pluginy a softwary třetích stran 

Na původním webu je přehnaně aplikována nutnost implementace zásuvného modulu 

pro čtení pdf souborů nebo softwarová instalace komponenty pro čtení těchto souborů přímo 

na lokální disk návštěvníka. V nově modernizovaném webu bude zajištěna i webová 

prezentace nejdůležitějších informací a souborů. Nebude vynechána nakonec ale ani možnost 

stažení pdf verze dokumentů. Za nejnevhodněji uploadovaný soubor se určuje Suplovani.xls, 

jež lze otevřít pouze v produktech firmy Microsoft na platformách operačního systému 

Microsoft Windows, a jiných platformách přizpůsobených mobilních operačních systémů a 

jeho aplikacích. Tato skutečnost se odstraní konstrukcí webového zobrazení tohoto 

dokumentu, až poté bude uvažováno o zpřístupnění stažení tohoto dokumentu s příponou xls 

nebo pdf. Další desorientační disfunkcí je neuvádění velikosti dokumentů a souborů (ani 

přípony těchto souborů). Na dílčí stránce „EVVO projekty“ je navíc zapotřebí instalovat 

plugin Windows Media Player, je totiž automaticky spuštěno video typu application/x-

mplayer2, které nelze přehrát bez staženého a nainstalovaného výše uvedeného pluginu na 

jiné než Microsoft Windows platformě operačního systému. Toto bude napraveno využitím 

nového HTML5 elementu video, ale plugin bude nadále použit pro náhradní řešení. 

3.3.13 Hosting 

Hosting byl původním správcem webu vybrán výhodně, důvodně kvůli častým 

bonusům, benefitům a slevovým nabídkám. Navíc bylo požadavkem zadavatele ponechání 

stávajícího hostingu i jména domény druhého řádu, a tyto požadavky se budou plně 

akceptovat a respektovat. Registrace domény byla tudíž provedena na serveru 

www.active24.cz, kde byl rovněž poskytnut i webhosting. Jelikož registrace domény vyprší 

11.10.2012, bude znovuobnovena a běh webu bude pokračovat na stejném webhostingu. 

http://www.active24.cz/
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3.3.14 Návštěvnost 

Na původním webu není implementován žádný pomocný nástroj, detekující pořadí či 

význam klíčových slov, četnost, pravidelnost a návratnost návštěvnosti a další podkladově 

vypovídající důležitá statistická data dle různorodých kritérií, přestože tyto údaje relevantně 

napomáhají vývojáři efektivně a adekvátně adaptovat a modifikovat obsah pro účely zajištění 

loajality klientů. V modernizovaném řešení budou zakomponovány nástroje Google Analytics 

a Google Webmaster Tools. 

3.3.15 Konkurence 

Za užší okolní konkurenci se považuje hlavně nedaleko sídlicí Gymnázium a Střední 

odborná škola hotelová, obchodní a polygrafická. Je troufale tvrzeno, že Obchodní akademie 

je již nyní silně konkurenceschopná v poli obchodních akademií, oborech ekonomického 

zaměření, cílem je ale pozvednout modernizovaným webem prestiž a konkurence schopnost i 

v boji s oborově direfenčními školami. Nicméně není oprávněným požadavkem čekat 

zázraky. Aneb chce-li někdo primárně a nezvratně studovat gymnázium nebo hotelovou 

školu, ztěžka se nechá přesvědčit pro ekonomické vzdělání, a naopak. Proto se bude 

konkurence schopnost střízlivě chápat jako možná účinná agitace vůči ještě nerozhodnutým 

budoucím potencionálním studentům. Respektive není povoleno slibovat nemožné, 

propagovat nepravdivé a zdůrazňovat falešné. Nicméně prozatím se hodnotí vysoká 

konkurence schopnost školy za bídně a nuzně proklamovanou, což bude také změněno, a 

zvýší se tak stupeň patřičného povědomí o škole pro širokou veřejnost, ale neustále musí být 

podporován a povzbuzován goodwill školy i stávajícím studentům a čerstvě přijatým. Prvním 

krokem pro řádné a poctivé obhájení důvěryhodnosti, autentičnosti a pravdivosti webem 

propagovaných informací bude moderní web hoden úrovně školy. 

Co se týče širší, vzdálenější konkurence, mezi níž patří Soukromá obchodní akademie 

v Třinci a Gymnázium v Třinci, platí výše zmiňované. S ohledem na porovnání obchodních 

akademií v Třinci a Českém Těšíně, nejvýznamnějším aspektem je samozřejmě statut 

soukromé obchodní akademie v Třinci a státní obchodní akademie v Českém Těšíně. 

Zpravidla je státní škola mnohem prestižnější a hlavně levnější. V širší oblasti konkurence se 

neobává tolika hrozeb a rizik. 
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3.3.16 Validita 

Při ověřování validity HTML značkování webu www.obaka-cestesin.cz validátor 

W3C organizace na serveru http://validator.w3.org detekuje 8 chyb: 

Při ověřování validity CSS stylování webu www.obaka-cestesin.cz validátor W3C 

organizace na serveru http://jigsaw.w3.org/css-validator/ detekuje 16 chyb a 797 varování: 

Pro zájem o detailnější informace je uvedeno URI pro HTML: 

http://validator.w3.org/check a URI pro CSS: http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator. 

Původní web je invalidní, což je hodnoceno velmi negativně a v nově navrhovaném 

řešení se bude dosažení validity webu striktně vyžadovat. 

3.3.17 Výpadky a nedostupnost Internetu 

Původní web nepočítá s výpadkami Internetu a jeho nedostupností na každém místě 

pohybu uživatele, tento nedostatek bude minulostí pomocí Off-line Storage.  

http://www.obaka-cestesin.cz/
http://validator.w3.org/
http://www.obaka-cestesin.cz/
http://jigsaw.w3.org/css-validator/
http://validator.w3.org/check?uri=www.obaka-cestesin.cz&charset=%28detect+automatically%29&doctype=Inline&group=0
http://jigsaw.w3.org/css-validator/validator?uri=http%3A%2F%2Fwww.obaka-cestesin.cz%2F&profile=css21&usermedium=all&warning=1&vextwarning=&lang=cs


 

 57 

4 NÁVRH PRAKTICKÉ APLIKACE HTML5 

V této kapitole bude hlavně poukazováno na pádné argumenty výběru právě námi 

aplikované modernizace, přitom budou konfrontovány i jiné návrhy vývoje, dynamizace, 

uživatelské editace a budoucích pokroků. (Ola, 2012) Prioritně se ale zaměřuje na cíl - 

představit nové možnosti, potřebné funkcionality, slibné benefity empatického uživatelského 

rozhraní, logickou, zjednodušenou a přehlednou strukturu webových stránek, patřičnost 

nových sémantických značek, koncepci vykreslování na straně klienta, apod. Vybranými 

technikami, metodikami a způsoby se přesvědčují nejen weboví vývojáři, jímž byla rapidně 

degradována úskočná, komplikovanější a náročnější práce na tvorbě webových stránek, ale 

také uživatelé a návštěvníci webu, kterým se adekvátně zhodnocují a obhajují důvody využití 

právě HTML5 - ve smyslu navázání na eliminaci hlavních nejčastějších dílčích prohřešků na 

webu, které hrubě narušují pozornost uživatelů - uživatelskou atraktivitu - jsou jimi 

přístupnost, rychlost načítání, grafické provedení, obsah, navigace a SEO. (Hudeček, 2012) 

Bude pokoušeno se co nejjednodušeji, ale zároveň nejefektivněji, těchto problémů vyvarovat, 

a to vytvořením atraktivně moderního designu, zajištěním funkčně jednoduchého, snazšího a 

intuitivního ovládání, hbité, rychlé, spolehlivé a svižné orientace. Sestavením přehlednější, 

sémantičtější a optimalizované struktury s vysokou přístupností obsahu, vhodným 

zakomponováním parametrů (atributů) nových prvků, využitím nových technologií, rozhraní 

a alternativ, ve snaze reprezentovat prestiž a hlavní poslání školy, podpořit a udržovat 

informativní aktuálnost, funkčnost, technologicky moderní efektivnost, uživatelskou 

adaptibilitu, kompatibilitu s diferenčními uživatelskými agenty (prohlížeči) - aplikací 

nouzových či náhradních řešení a implementací více verzí pro různá zařízení a zobrazení, 

především však absolutním vynecháním flashových animací a pluginů třetích stran (mimo 

nouzového řešení v elementu video), rovněž co nejrozšířenější regulací a redukcí 

zbytečného JavaScriptu a jeho knihoven. 

4.1 Prvotní průzkum před definitivním rozhodnutím pro výběr vhodné 

varianty 

Po seriózní nabídce o návrh modernizace internetového portálu výše zmiňované 

odborné střední školy a zaznamenání požadavků od zadavatele, pedagožky, působící na této 

Obchodní akademii, je nakonec usouzeno, že implementace HTML5 je i přes kontroverzní 
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pojímání mnoha vývojářů téměř ideálním řešením. Později je objasněn a obhájen důvod volby 

právě této modernizace. 

Po přijetí výzvy jsou ale nejdříve pro úplný rozhled prozkoumávány i potřebné 

moduly, widgety, pluginy a funkce CMS, česky redakčních systémů neboli systémů pro 

správu obsahu, Wordpress a Joomla! Zjišťuje se ale nekompatibilita přípustných HTML5 

vzhledových šablon, jež se neshodovaly s našimi designovými vizemi a představami o 

layoutovém rozložení, uspořádání sekcí a prvků webu. A jelikož se nepředpokládá snazší 

praktická aplikace pomocí úprav PHP kódů i CSS stylů, například při odstraňování již 

zavržených atributů značek prostřednictvím administrace případně zvoleného redakčního 

systému, tato varianta se prozatím vylučuje. Z níže popsaných důvodů nejsou aplikovány ani 

varianty: Weebly.com, Wix.com, Squarespace.com, Google Webs (Ola, 2012). Definitivně je 

rozhodnuto zaměřit se na realizaci návrhu statických internetových stránek s představením 

adaptabilního HTML5 a jeho interaktivních, multimediálních komponent pro pokročilé 

webové aplikace s příjemným grafickým kompaktnějším rozhraním pouze pomocí primárních 

webových technologií prostřednictvím Microsoft Office SharePoint Designer 2007. 

V budoucnosti je užitečné zabývat se i implementací Aloha editoru (Gentics Software, 2012) 

nebo editace používající iframe (Charalambous, 2002). 

4.1.1 Redakční systémy Wordpress a Joomla! 

Z důvodu komplikované administrace a správy PHP souborů jednotlivých 

widgetových modulů, jejich CSS stylů a HTML dokumentů prostřednictvím výše uvedených 

redakčních systémů s využitím nekorektních HTML5 šablon se nebude realizovat praktická 

aplikace modernizovaného řešení tímto způsobem. V hlavičce dokumentů se nacházejí již 

v HTML5 zavržené atributy a nejsou správně implementovány ani nové sémantické elementy 

HTML5. V případě sledování vývoje HTML5 šablon a přesvědčení o jejich korektnosti může 

být tato varianta budoucím řešením pro nutnost tvorby editačního rozhraní webu. 

4.1.2 Weebly.com 

Byla zaregistrována i další potencionální varianta řešení - server Weebly.com, jež je 

určen pro bezplatnou tvorbu webových stránek dle přednastavených šablon, jenomže nebylo 

nalezeno žádných korektních HTML5 šablon, a při zjištění, že lze editovat HTML i CSS kód, 

bylo naraženo na problémy nadřazeného dokumentu s DOCTYPE pod standardem XHTML, 

který nelze jakýmkoli způsobem editovat, taktéž není povoleno jakkoli modifikovat přímo 

http://weebly.com/
http://wix.com/
http://squarespace.com/
http://weebly.com/
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vkládané stránky. Editační rozhraní Weebly.com nám dovoluje administrovat pouze typy 

stránek, které pak smíme nastavovat jednotlivým stránkám, jež se ale složitě přizpůsobují 

pravidlům editačního rozhraní, popsaných v dokumentaci serveru Weebly.com. Jednotlivým 

dílčím stránkám jsou pak inicializovány jejich komplikovaně spravované typy pomocí 

skriptování v nadřazeném dokumentu. Weebly.com k těmto nadřazeným souborům ani jiným 

dalším php souborům neposkytuje přístup. Navíc architektura adresářových souborů 

neumožňuje tvořit preferovanou hirerachii, např.: 

cs/studenti/organizace_vyuky/rozvrhy_hodin.htm. V editačním rozhraní serveru Weebly.com 

nelze vytvářet složky a podsložky. Ve zdrojovém kódu se navíc nachází plno CSS stylování a 

skriptování na nejnižší úrovni, které není ukládáno do externích souborů. Většina skriptů je 

navíc umístěna na začátku dokumentu, což velmi intenzivně ovlivňuje rychlost načítání 

stránek. DOCTYPE nadřazeného dokumentu kromě všeho zůstává pod standardem XHTML, 

což by mohlo vést k invalidaci dokumentu a porušování základních účelů, zásad a 

optimalizace SEO. 

Tato skutečnost nesmírně odrazuje pro použití editačního rozhraní tohoto serveru 

z výše zmiňovaných důvodů, nemluvě o eliminaci již zavržených elementů a implementaci 

náhradních či nouzových řešení. 

4.1.3 Squarespace.com 

Po prozkoumávání různých variant řešení dochází i na server Squarespace.com, jež 

nabízí jednoduché editační rozhraní pro spravování struktury - přidávání a upravování sekcí, 

widgetů a obsahu, a pro přizpůsobování stylů - vybírání z palety existujících šablon, vytváření 

vlastních šablon a upravování stylů bannerů, navigací, písem, barev a velikostí elementů. 

Ovšem pro tento server nebyla nalezena odpovídající HTML5 šablona, webová stránka je 

validována pod standardem XHTML 1.0 Strict, navíc je většina skriptů umístěna na začátku 

dokumentu, což může způsobovat podobné problémy jako u serveru Weebly.com. 

Nejvýraznější demotivací pro výběr právě této varianty avšak je omezení bezplatného 

používání editačního rozhraní tohoto serveru. Je pro volnou zkušební dobu uvolněn na 14 dní. 

Ukázkový web je k dispozici na http://nickwoman.squarespace.com (pokud nebude blokován 

po vypršení lhůty).  

http://weebly.com/
http://weebly.com/
http://weebly.com/
http://weebly.com/
http://squarespace.com/
http://weebly.com/
http://nickwoman.squarespace.com/
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4.1.4 Wix.com 

Na server Wix.com pro tvorbu bezplatných webových stránek se lze přihlásit 

prostřednictvím údajů Google účtu. Editační rozhraní tohoto serveru je poněkud uživatelsky 

srozumitelnější a jednodušší, než tomu bylo na Weebly.com. Nejdříve je zjišťena milá, 

překvapivá a pozitivní novinka, server nabízí HTML5 šablony, navzdory tomu editační 

prostředí dovoluje přizpůsobovat obsah striktně absolutně, nelze například měnit celkovou 

šířku stránky, jednotlivé prvky se pozicují absolutně, přestože se pomocí přívětivých nástrojů, 

jež u některých elementů počítají s novými CSS3 atributy, upravuje jejich design, spravují 

jednotlivé elementy a administruje editační rozhraní celkem snadně, jasně, rychle, není 

potvrzeno, že spolehlivě, sémanticky a strukturálně logicky při zachování minimalizace kódu 

a regulovaném využití skriptování. Editační rozhraní tohoto serveru totiž automaticky veškeré 

změny na webu zaznamenává do externích JavaScriptových souborů, se skriptováním 

vyvstávají proto identické potíže, jako tomu bylo u Weebly.com a Squarespace.com. Přestože 

server Wix.com disponuje líbivými nástroji a adaptabilním editačním rozhraním, generování 

pomocí tohoto serveru zcela vylučuje hlavní účelovost a bázi použití HTML5 - zjednodušení 

kódu, logické strukturování obsahu pomocí header, section, article, aside, 

footer a dalších sémantických značek, oddělení obsahu, chování a formy. Nicméně ukázka 

webu je k dispozici na www.wix.com/pavlakanova/obakacestesin. 

4.1.5 Google Webs 

Tvorba webu prostřednictvím Google Webs je silně okleštěna striktními možnostmi 

editačního rozhraní hlavně pro rozvržení webu a především neumožňuje modifikace HTML 

celého dokumentu, přestože je povoleno vytvářet vlastní šablony, pouze je jejich tvorba řízena 

a omezována těmito přísnými pravidly. Navíc nebyla nalezena odpovídající HTML5 šablona 

vhodná pro konstrukci nově navrhovaného řešení. Prostřednictvím Google Webs proto 

nebude realizována modernizace internetového portálu. 

4.2 Návrh modernizace a inovace webu pomocí HTML5 a CSS3 

4.2.1 Sestavení logické a sémantičtější struktury webu 

Původní web příspěvkové organizace a jeho rozvržení bylo navrhováno pomocí div 

prvků a jeho identifikačních názvů. Zdrojový kód stránek se tudíž skládal z neutrálních 

blokových elementů div, které vyhledávacím enginům bezprostředně nenapovídaly nic o 

http://wix.com/
http://weebly.com/
http://weebly.com/
http://squarespace.com/
http://wix.com/
http://www.wix.com/pavlakanova/obakacestesin
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obsahu a struktuře webu. V nově navrhovaném řešení jsou využity nové sémantické elementy 

pro definici struktury stránky při rozvrhování webu, a přitom není porušováno principů 

vnořování a korektního umísťování těchto elementů. Je používáno i dalších nových 

sémantických prvků určených pro osnovu dokumentu a jiné účely. Například hgroup, time 

a s nimi související atributy, nebo nový atribut pro skripty async. Použití těchto nových 

prvků vypovídá samo o sobě, hgroup je především použit v záhlaví (header) každé 

stránky s titulkem a podtitulkem. Prvek details pro potřeby skrytí detailních informací a 

jejich rozvržení po kliknutí na summary se prozatím nebude využívat, jeho podpora je 

v prohlížečích prozatím velmi nízká, a v tomto případě nemůže být spoleh na jakékoli 

náhradní řešení. V případě nepodpory hgroup nebo time je aplikováno stylování pomocí 

relačních selektorů CSS3 jednotlivých víceúrovňových nadpisů v té a oné části stránky, sekci 

či článku. Co se týče elementu time, není aplikován alternativní styl pro nepodporované 

prohlížeče. Obsah tohoto prvku se vždy zobrazí, jen není povoleno stylovat tento prvek, 

pokud není podporován. Bohužel ale prozatím nové HTML5 elementy nemají hlubší význam 

v oblasti sémantiky, později se ale s registrací, významným a logickým rozpoznáváním těchto 

elementů vyhledávacími enginy počítá. Proto jsou implementovány některé nové sémantické 

značky již nyní. 

4.2.2 Zavedení adresářové architektury 

Aplikace adresářové architektury webu se zakládá na jednoduchém, srozumitelném a 

jasném důvodě. Spočívá totiž na využívání složek a podsložek nadřazených a podřízených 

kategorií. Uživatelé poté mohou vyčíst již z URL stránky logickou cestu k danému 

dokumentu, a zjistit, ve které kategorii vyšší úrovně se právě nacházejí. Je uveden prostý 

příklad, jestliže návštěvníci stránky zabrouzdají do kategorie a subkategorie „Uchazeči“ - 

„Studijní obory“ pro účely zobrazení dílčí stránky ekonomicke_lyceum.htm. URL adresa je 

následující: obaka-cestesin.cz/cs/uchazeci/studijni_obory/ekonomicke_lyceum.htm. Tento 

způsob strukturalizace byl na původním webu zcela popírán a URL adresa tohoto HTML 

dokumentu kdysi vypadala právě takto: www.obaka-

cestesin.cz/obor_ekonomicke_lyceum.html. Pomocí souboru .htaccess (Janovský, 2005) je 

nastavena výchozí domovská stránka ve složce „cs“ na: cs/index.htm. 

http://www.obaka-cestesin.cz/obor_ekonomicke_lyceum.html
http://www.obaka-cestesin.cz/obor_ekonomicke_lyceum.html
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4.2.3 Inovace designu 

Design bude inovován prostřednictvím nových v teorii popsaných možností CSS3 a 

HTML5 elementů canvas s jeho knihovnou RGraph (Krotil, 2011), svg (Polzer, 2010) a 

nových formulářových prvků. 

Stínové efekty vybraných boxů dodávají webu hloubku a eleganci. Na původním webu 

jsou stíny opovrženým způsobem zkrášlování designu. Využitím této nové CSS3 vlastnosti 

jsou ale výrazně webovým vývojářům ulehčeny praktiky stylování stínů. Tento problém byl 

kdysi ošetřován různými JavaScriptovými kódy, nikdy ale nebylo nastavení stínování 

jednodušší, než v nové specifikaci CSS3 v interakci s HTML5. Kompatibilita s prohlížeči je 

v tomto případě zajištěna využitím tzv. dočasných prefixů. Stíny textových řetězců byly 

v minulosti řešeny vrstvováním boxů a posouváním jejich pozic, aby tak bylo dosaženo 

vznikání stínových efektů textů, ale popravdě i jiných boxových elementů. Mnohovrstvení 

obsahových elementů ale způsobovalo zpomalování načítání webu, a mnohdy se weboví 

vývojáři raději těchto krajních a nevhodných způsobů vzdali. Na webu jsou pomocí CSS3 

stylovány vhodné texty, především hlavní nadpisy první a druhé úrovně v záhlaví stránky. 

Opomínány ale nejsou ani jiné důležité texty záhlaví sekcí nebo článků. Zobrazení 

v diferenčních prohlížečích je zajištěno využitím prefixů. V nepodporovaných prohlížečích 

(jedná se nejčastěji o Internet Explorer) i v případě používání prefixů mohou být stíny jak 

boxových elementů, tak textových řetězců nahrazeny nouzovým řešením, ale nemusí být, 

v situaci, kdy bude rozhodnuto nenahrazovat, uživatel nepřijde o relevantní obsah. (Sobola, 

2012) 

Transformace elementů již nemusí být realizovány rotací obrázkových formátů s texty. 

Nyní nám nové CSS3 atributy umožňují transformační funkce přímo pomocí CSS stylování. 

CSS3 velmi usnadňuje tvorbu vícesloupcového layoutu, který je na nově 

modernizovaném webu použit ve vybraných sekcích hlavního obsahu. Pomocí nových 

pseudotříd CSS3 se stylují jinak liché a sudé řádky tabulek nebo jiných elementů. 

Vlastnost průhlednosti stránky (opacity) byla ve specifikaci CSS 2.1 zavrženým 

atributem, docházelo poté k invalidacím dokumentů a webového portálu jako takového. 

S příchodem CSS3 je validní aplikace průhlednosti na nově navrhovaném řešení webové 

prezentace umožněna. Jsou plánovány rozumné hodnoty průhlednosti téměř všech částí 

stránky, jelikož tělo webu je obohacováno působivým do png exportovaným canvas 
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elementem ve formě na střed vycentrovaného pozadí těla dokumentu. Barevné rgb schéma, 

doplněné o nastavení průhlednosti je proto na webu hojně vyskytujícím se způsobem 

stylování pozadí jednotlivých elementů. Jelikož není ale podporována staršími prohlížeči, 

mohou být aplikována náhradní řešení pro nastolení kompatibility se staršími prohlížeči a 

docílení tak uživateli oceňovaného designu. V nejhorším případě bude použit alternativní styl 

pro problematické prohlížeče. (Sobola, 2012) 

Za starých časů byly nespočetněkrát webovými designéry či vývojáři konány pokusy o 

přechodné stylování barev na pozadí elementů. Zdaleka ne všichni disponovali grafickými 

dovednostmi, a složité vytváření obrázkových pásem s přechody barev žádalo zkušené 

grafiky, nebo se raději tomuto úplně vyhýbalo. Nové možnosti CSS3 ale tuto nepohodlnost, 

komplikovanost a náročnost tvorby lineárních gradientů účinně zjednodušují. V nově 

modernizovaném řešení webu jsou využity gradienty, respektive jsou nahrazeny nouzovými 

řešeními nebo jsou aplikovány alternativní styly pro problematické prohlížeče. (Sobola, 2012) 

Canvas a RGraph 

Element canvas znamená revoluční převrat vytváření rastrových obrázků 

s vykreslením přímo na straně klienta. Na webovém portálu nově modernizovaného portálu je 

tato skutečnost zužitkována při umístění loga HTML5 s HTML popiskem, že web je vyvíjen 

pomocí HTML5 specifikace. Canvas element se pak ještě použije k vykreslování loga školy, 

exportovaného do png obrázku, pro vložení tohoto obrázku na střed vycentrovaného pozadí 

těla stránky. Jelikož ale canvas element není podporován staršími prohlížeči, především 

Internet Explorerem starších verzí, vkládá se v jiných případech i alternativní obsah 

klasických obrázkových řešení. 

Knihovna RGraph slouží k vykreslování jednoduchých grafů přímo na straně klienta, a 

vyžaduje ve zdrojovém kódu deklaraci potřebných skriptů, v interakci s canvas elementem 

je využívána na stránce absolventi.htm, na původním webu byly statistické grafy obsaženy 

pouze v pdf dokumentu. Již bylo předznamenáno, že se bude vyvarovávat nadměrného sdílení 

pdf dokumentů, minimálně bude zajišťováno i HTML zobrazení s možností stažení pdf 

dokumentu. Přestože canvas element nefunguje ve starších prohlížečích, hlavně Internet 

Exploreru starších verzí, je tento pokrok pojímán pozitivně, jelikož jsou grafy vykreslovány 

přímo na straně klienta, pokud se nepotřebuje realizovat komunikaci se serverem, solidně se 

tím urychlí načítání stránek. V tomto případě se ale přílišně nebude zabýváno náhradními a 

nouzovými řešeními, v případě nepodporovaného prohlížeče je umístěn alternativní obsah ve 
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formě obrázků grafů s příponou png. Protože při vypnutém JavaScriptu je bezradné proti této 

skutečnosti bojovat a bude se spoléhat na dostačující alternativní obsah, navzdory umístěného 

skriptu s knihovnou ExplorerCanvas ve zdrojovém kódu. Tato knihovna vždy nefunguje 

korektně. I po všech těchto konfliktech je vítána praktická aplikace této RGraph knihovny, 

pomocí níž se vykreslují přímo v prohlížeči klasické koláčové a sloupcové grafy 

s nenáročným designem, ale za to funkcionalitou přístupné a funkční. (Krotil, 2011) 

SVG 

SVG element, implementovaný přímo do kódu HTML5, styluje na webu fotografie ve 

fotogaleriích, ohraničuje je efektním rámcováním. Vytvořením nové fotogalerie je úplně 

eliminována JavaScriptová fotogalerie původního webu. Na webu se využívají i základní 

geometrické tvary SVG., aj. Samozřejmě se pomýšlí i na dodržení kompatibility se staršími 

prohlížeči. (Polzer, 2010) 

Formuláře 

Na každé stránce je využit nový vstupní typ formulářového prvku search. Na 

stránce absolventi.htm je pomocí mailform.cz iframu, využívajícího vlastní vložený HTML 

kód formuláře, obsažen uživatelsky přívětivý formulář, jež za prvé zapříčiňuje osobní přístup 

správce webu v komunikaci s klientem, názory již absolvujících návštěvníků školy jsou vřele 

vítány, za druhé tento formulář poskytuje absolventům jednoduché, intuitivní, naváděcí a 

pohodlné ovládání se snadnou orientací a mnohem oblíbenější formou dotazování než 

prostřednictvím „mailto“. „Mailto“ povětšinou způsobuje na straně uživatele otevírání 

lokálního emailového klienta, který nemusí být hojně používán ani instalován. Proto je 

zvolena cesta nejmenšího odporu s představením nových formulářových prvků email, 

range, number, datalist s jejich souvisejícími novými atributy required, 

placeholder, list atd. Pomocí nových CSS3 pseudotříd jsou jinak vkusně a vzhledně 

stylovány formulářové prvky s povinným atributem, jinak prvky se získaným autofocusem, 

validní a invalidní typy při odesílání formuláře, atd.  

Fotogalerie 

V jednotlivých sekcích fotogalerie nově navrhovaného řešení jsou nashromážděny 

vedle sebe a pod sebou fotografie menších rozměrů, až po přejetí kurzorem myši na každou 

fotografii se objeví zvětšený rozměr fotografie. Na webu lze procházet každou fotografii 
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větších rozměrů dané sekce zvlášť, která je vykreslena svg elementem a pomocí jeho 

základních geometrických tvarů orámována. (Polzer, 2010) 

4.2.4 Aplikace vybraných API rozhraní a dalších funkcionalit 

Video 

Element video je logicky používán pro videa na stránce ve více formátech (pokud 

tomu nebrání finanční stránka věci), případně je ponechána nutnost implementace zásuvného 

modulu a pluginu WMP, v případě nepodporovaného elementu video v různých 

prohlížečích a jednotlivých formátů. Jinak nebudou nativní funkce elementu video nijak 

upravována, samozřejmě s uvedením atributu controls a bez atributu autoplay. 

jQuery SlideShow, SlideUp 

Skripty pro použití knihovny jQuery, SlideShow a SlideUp jsou vloženy na konec 

dokumentu, a pod jednotlivé sekce ve zdrojovém kódu, jejichž zahrnutí zajišťuje funkčnost 

sekce „Aktuálně“ na hlavní stránce a sekce „Čím žijeme“ na každé stránce. (Searles, 2012) 

Využitím „slidového“ mechanismu automatického přesouvání prezentovaných vložených 

obrázků v sekci „Aktuálně“ do HTML kódu s dodržením určitých pravidel a pozastavené 

automatizace v sekci „Čím žijeme“, ve které je umožněno „násilně“ posouvat jednotlivé 

„slidy“. Dva boční sloupce nalevo a napravo na okraji každé stránky využívají SlideUp, jež 

způsobuje po kliknutí na viditelné „divy“ „Činnost školy“, „Připravujeme“, „Pro studenty“, 

„Pro uchazeče“ odkrytí schované dané sekce shora dolů, s možností uzavírání sekcí kliknutím 

na jednotlivé sekce zvlášť, využitím uzavíracích ikon, nebo uzavírání všech najednou 

kliknutím na hlavní obsah webu. (Swedberg, 2009) 

Drag and Drop 

Tato funkcionalita je využívána pro přetažení pdf a jiných souborů přímo na pracovní 

plochu. Pokud avšak určité prohlížeče nepodporují tuto funkcionalitu, spoléhá se na klasické 

stahování souborů. 

Web Storage a Off-line Storage 

Web Storage na webu zajišťuje ukládání již dříve vyplněných formulářových polí 

uživatelem s využitím jQuery. Off-line Storage jsou implementovány z prostého důvodu, 

jestliže prohlížeč detekuje podporu funkcionality off-line storage, dochází ke stažení souborů, 
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jež jsou podobné takzvaným „cookies“, a jsou využity při připojení se uživatelů off-line na 

web, kteří mohou zobrazit web v naposledy otevřeném stavu, po připojení k Internetu je tento 

stav pokaždé aktualizován. Pro případ nepodporované funkcionality Off-line nebudou 

aplikována žádná nouzová řešení. Tyto funkcionality jsou prozatím experimentální a bude se 

čekat na jejich plnou implementaci podpory. Zajištění těchto funkcionalit pro web není až tak 

relevantní. 

4.2.5 Pozvednutí reprezentace příspěvkové organizace 

Na hlavní i všech dílčích stránkách budou obsaženy oblíbené ikony (loga, označení) 

významných projektů, sponzorů, partnerů (z nichž některé mohou využívat transformace 

pomocí canvas nebo svg elementu) a očekávaných jasně viditelných odkazů a důležitých 

sekcí, jejíž propagace na původním webu zcela chybí. Je podpořen i osobní přístup 

k uživatelům v komunikaci prostřednictvím formuláře. 

4.2.6 Zajištění téměř stoprocentní přístupnosti 

Jsou používány nové atributy WAI-ARIA, jež je podporován HTML5, pro zajištění 

přístupnosti zdravotně omezeným uživatelům, využívajícím například čtečky obrazovky. 

Přístupnost pozvedává i aplikace rozlišných stylů verzí pro mobilní zařízení, zobrazovací 

zařízení s nízkým rozlišením, tisk. Vysoká přístupnosti je zabezpečena i redukcí nezbytné 

implementace pluginů či modulů třetích stran. 

4.2.7 Pozvednutí uživatelské atraktivity 

Cílem navrhovaného řešení je pozvednutí uživatelské atraktivity - přístupnosti webu, 

rychlosti načítání, empatického grafického provedení, důležitosti obsahu, přítomnosti 

přehledných navigací a adekvátnosti SEO výsledků. Dodržováním všech těchto zásad empatie 

webu a uživatelské atraktivity bude dosaženo spokojenosti loajálních uživatelů při 

pravidelných návštěvách webu, bude i nepřímo vyzdvihována prestiž školy a její 

důvěryhodnost, jelikož modernizovaný web působí účinným reprezentativním dojmem. 

(Hudeček, 2012) 

4.2.8 Náhradní a nouzová řešení 

Nejdříve musí být nastoleno stejných podmínek v různých prohlížečích, a zařazen tak 

do CSS3 stylů kód, jež novým sémantickým elementům HTML5 zaručuje blokové zobrazení 
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(display: block), je vysoce žádoucí deklarovat do HTML dokumentu i knihovnu 

Modernizr. Implementována náhradní a nouzová řešení zabezpečují spolehlivé zobrazení 

obsahu a vybraných, ale v prohlížeči Internet Explorer a jiných starších prohlížečích 

nepodporovaných, funkcionalit a elementů HTML5. Jsou použity zástupné obrázky místo 

SVG, canvas elementu (knihovna ExplorerCanvas pro Internet Explorer 7, 8) a RGraph. Co 

se týče případně nepodporovaných formátů videí v různých prohlížečích v HTML5 elementu 

video a neumožnění konvertování do všech formátů (povětšinou z důvodu licencovaných 

konvertovacích programů), bude tento nedostatek prozatímně nahrazen využitím pluginu 

(pouze v tomto jediném příkladu). Je využívána knihovna jQuery, jiné knihovny a aplikované 

techniky (např.: DD_roundies, zakulacující rohy v Internet Exploreru) pro náhradní a nouzová 

řešení nepodporovaných CSS3 stylů (Sobola, 2010). Je nahrazena validace HTML5 

formulářových prvků JavaScriptem. Stylování nových atributů formulářových prvků se 

nerealizuje, je pouze srozumitelně popsána správnost vstupních údajů a respektováno 

přeformulování nových vstupních nepodporovaných prvků na obyčejná textová pole. 

Implementuje se knihovna Modernizr, především kvůli neexistující podpoře nových 

sémantických značek (header, footer…) v Internet Exploreru starších verzí, jelikož na ně 

pak není povoleno aplikovat styly. Knihovna Moderznirz slouží i pro detekci podpory 

jednotlivých elementů HTML5, funkcionalit API a CSS3 při jejich testování, kdy v případě 

negativních výsledků vkládá deklarovaný alternativní obsah. Nově navrhované řešení 

pamatuje i na rozdílné externí styly pro problematický prohlížeč Internet Explorer a zahrnuje i 

různá stylování (případně zamezení zobrazení) sekcí, jež využívají JavaScript (jQuery), 

v případě vypnutého (zakázaného) JavaScriptu uživatelem. Nicméně musí být podotknuta 

hrozba a riziko nemožnosti nahradit veškeré nepodporující funkce v některých prohlížečích 

(hlavně starších verzí), toto je ovšem považováno za nevyhnutelné, ale akceptovatelné - 

vzhledem ke vkládání alternativních obsahů, jasně popisných instrukcí pomocí HTML 

značkování (většinou u formulářových prvků), správně vyplněných atributů a:href (místo 

zástupného znaku „#“ je uváděn alternativní existující odkaz) při používání jQuery 

SlideShow, SlideUp(), atd., a postavení webu na pevném základu nebudou uživatelé 

připraveni a ochuzeni o relevantní funkčnost, obsahovost, informativnost a aktuálnost 

webového obshau. Ačkoliv se sami předem zříkávají, používáním neaktualizovaných starších 

verzí prohlížečů, moderního designu, líbivých a atraktivních vizuálních efektů a 

interaktivních funkcionalit.  
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5 ZHODNOCENÍ NAVRHOVANÉHO ŘEŠENÍ A JEHO PŘÍNOSŮ 

5.1 Dosažené cíle a přínosy 

Navrhované řešení je hodnoceno hlavně z pohledu kladně dosažených výsledků, jeho 

přínosů, ale samozřejmě se podotýkají i potencionální hrozby, rizika a negativa.  

Primárně byl ale především splněn stanovený cíl - představit nové možnosti HTML5, 

obhájit jeho perspektivnost, odůvodnit právě tuto zvolenou variantu modernizace na 

původním webovém portálu Obchodní akademie, Český Těšín, Sokola Tůmy 12, plně 

akceptovat požadavky zadavatele a převzít odpovědnost za plnomocné správcování nového 

webu. Tvorba této praktické aplikace na webovém portálu a jeho efektivní využitelnost 

v reálném světě ve velké míře dopomohla uživatelům přiblížit zásadní účely, významy, 

postupy, metodiky a funkcionality specifikace HTML5, jehož použití podtrhlo a potvrdilo již 

nynější důležitost následků při (ne)dodržování a (ne)podporování uživatelské atraktivity. Po 

prozkoumávání mnoha variant řešení bylo dospěno k nejjednoduššímu a nejúčinnějšímu 

způsobu, a to implementací HTML5 na web, jelikož hlavně webovým vývojářům a webovým 

designérům usnadňuje zajištění rychlosti načítání, přístupnosti, empatie webu a působivého 

grafického provedení. Dle objektivních i subjektivních dojmů bylo usouzeno, že snadnější 

forma tvorby uživatelsky poutavého internetového portálu, než pomocí HTML5, minimálně 

pro webové vývojáře a designery, prozatím neexistuje. Přínosy specifikace HTML5 se 

nakonec promítnou v pozvednutí návštěvnosti uživatelů, pravidelné návratnosti a loajalitě 

stávajících návštěvníků, zaujetí potencionálních, vyzdvižení prestiže a úrovně webu, a tím i 

hlavního poslání Obchodní akademie. 

Zakomponováním líbivých a dynamizovaných efektů, funkčně vybraných API, 

nových funkcionalit, minimalizací kódu a logickou strukturalizací webu nebo využitím 

nových sémantických značek a elementů bude rozhodně docíleno optimalizace SEO webu a 

jeho korektní validace. 

Zkrátka web, obohacený o nové stylové efekty, použitím CSS3 vlastností, nových 

selektorů, transformací, přechodů, průhlednosti, stínů, kulatých rohů, nových HTML5 

elementů canvas, svg, video a dalších účinných API (Web Storage, Off-line Storage a 

Drag and Drop), přiměje uživatele zůstat na webu co nejdéle, s nutkáním a tendencí 

vyzkoušet, co všechno nový web umí, zda se náhodou něco nezačne efektně pohybovat, 
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skákat či pulsovat, přesunovat, zvýrazňovat, apod. Samozřejmě se nesmí ale tyto designové 

prvky přecenit a docílit tím absolutní iritace, znechucení, odpuzení uživatelů, na které bude 

web působit akorát přepláceně a vyloženě otravně. 

Logicky bylo ale uvažováno i nad negativy, která prozatím brzdí vývoj HTML5. 

Nadále stojí v cestě slabá podpora různorodých a hlavně zastaralejších prohlížečů, které jsou 

pořád uživateli četně využívány. Přestože se na webu striktně upozorňuje na verze a typy 

uživatelských agentů, které optimalizovaně implementují HTML5 a pokouší se uživatele 

žádat o přechod na aktualizované verze jejich prohlížečů a o používání JavaScriptu, musí se 

přesto počítat s odmítavými reakcemi, a proto byla aplikována i nouzová a náhradní řešení, 

která zamezí nedostatkům a problémům se zobrazováním relevantního obsahu. Samozřejmě 

se ale všechno nemohlo podařit obelhat, a proto byl vždy vkládán a umisťován na web 

alternativní obsah v případě nepodporovaných HTML5 elementů a CSS3 vlastností v určitých 

verzích a typech prohlížečů, pro jejichž detekci podpory slouží knihovna Modernizr. 

Je nutno ale k tomuto přihlížet s nadhledem a rezervou, co se týče neschopnosti 

představení nových vymožeností HTML5, v situacích, kdy uživatelé využívají neustále 

nedostačující a starší verze prohlížečů. Bylo přesvědčivě a agitačně apelováno, aby si klienti 

aktualizovali své prohlížeče, jestlipak je ale nezajímá atraktivní design a nespadají pod 

skupinu, která si zakládá na moderním grafickém provedení webu a vystačí si jen 

s alternativním obsahem a jejich návštěva na stránce je zpravidla „formální“, respektive 

směřována k pouhé nutné informativnosti o novinkách a aktualitách, o tyto důležité informace 

nepřijdou, jelikož byla preferována téměř stoprocentní přístupnost pro všechny uživatele. 

Přestože se nechají připravit o moderní design a interaktivní funkčnost dobrovolně. Tento 

aspekt musel být mírně přecházen, vypouštěn a ignorován, jinak by nás při tvorbě webu 

zahltily spekulativní pochybnosti a polemiky o tom, jak, proč a jestli nahrazovat všemožnými 

způsoby, i s využitím JavaScriptu, veškeré nové možnosti. Šlo ale především o eliminaci 

zbytečného JavaScriptu, postavení pevného základu webu, o rozdělení formy, chování a 

obsahu, o minimalizaci intuitivního kódu a adaptabilní využití nových atributů, selektorů, 

pseudotříd a elementů, které právě zahazují nezbytnost JavaScriptového stylování při 

dosahování modernějšího designu webu, ale i o využití nových funkcionalit HTML5 elementů 

a jeho rozhraní API, emulovaných právě pomocí JavaScriptu (jQuery), přičemž některé 

elementy jsou vykreslovány přímo na straně klienta, což rapidně urychluje načítání webu. 

Z důvodů častých potřeb aktualizace obsahu, renovací designu a udržování platnosti 

náhradních či nouzových řešení nově modernizovaného webu jsou soubory statických 
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webových stránek pro účely bakalářské práce provizorně uploadovány na server http://obaka-

cestesin.ic.cz. Ve formě obrázkové přílohy je poskytován pouze návrh rozložení nově 

modernizovaného internetového portálu (viz Příloha 2). 

5.2 Vlastní vyjádření k bouřlivým diskuzím o perspektivnosti HTML5 a 

CSS3 

Ačkoliv existuje mnoho nedůvěřivých a nesouhlasných názorů v situacích již 

„předčasného“ využívání implementace specifikací HTML5 a CSS3, jestliže je ale webovým 

vývojářům a designérům usnadněno docílení uživatelské atraktivity, která vede ke zvýšenému 

udržování delší pozornosti, návratnosti a pravidelnosti návštěvnosti uživatelů, klientské 

loajality a věrohodnosti školní instituce s propagací a posílenou reprezentací jejího hlavního 

poslání a prestiže, proč se potom nezabývat zjednodušenými, efektivnějšími a 

přizpůsobivějšími funkcionalitami již nyní. Samozřejmě podpora nových elementů a API 

HTML5 nebo nových selektorů atributů a pseudotříd CSS3 u starších prohlížečů je zásadní 

slabinou pro rozhodování. Přesto enormně rychle roste mobilní trh, jenž do budoucna počítá 

s vysokou nativní podporou právě HTML5. Nicméně již nynější implementací HTML5 na 

web se pevný základ webu nezbortí, a jestliže se nepodaří aplikovat náhradní a nouzová řešení 

úplně u všech nepodporovaných postupů a metodik, nebude pokažena a porušena hlavní 

základna webu, bude zobrazen zpravidla alternativní obsah nebo se neprovede vůbec nic, a 

uživatelé tak dobrovolně přijdou o působivější design a přidávanou funkčnost. Přestože je 

vynasnaženo přesvědčovat návštěvníky v aktualizace jejich uživatelských agentů na 

nejnovější verze, taktéž ponechávání zapnutého JavaScriptu, web je ale postaven především 

na vysoké přístupnosti i uživatelům se staršími prohlížeči s povoleným či zakázaným 

JavaScriptem, primární obsahovost a funkce informovanosti bude avšak zachována. Pro 

webové designéry a vývojáře je poměrně samozřejmé studovat HTML5 již nyní (jestliže 

upřednostňují HTML před jinými řešeními), přestože ještě není standardizace dokončena. 

Přece musí probíhat testovací zkušební lhůta pro pozdější pilování ještě funkčnějších, 

interaktivnějších, zábavnějších, uživatelky přístupnějších, přívětivějších a atraktivnějších 

webových aplikací a jejich obsahu a funkcionalit pomocí nových alternativ HTML5 a CSS3 

pracovních verzí, jež dosahují závratných pokroků ale každým dnem. HTML5 pohlíží i na 

širší vývoj herních aplikací. 

http://obaka-cestesin.ic.cz/
http://obaka-cestesin.ic.cz/
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5.3 Vylepšení v oblasti SEO a validity webu 

Je vepsán pomocí meta tagu vhodný výčet klíčových slov, odstraněno plovoucí horní 

navigační menu, zajištěna validita webu, přehledná adresářová struktura webu, eliminováno 

stylování na nejnižší úrovni, zbytečné umisťování skriptů na začátku dokumentu, používání 

obrázků místo víceúrovňových nadpisů a vůbec je implementována řada nových 

sémantických značek. Jsou použity soubory sitemap.txt a robots.txt prostřednictvím nástroje 

Google Webmaster Tools pro zajištění optimalizované sémantiky a vysoké pozice webu v 

různých vyhledávačích. (Sýkora, 2011) 

5.4 Budoucí vize 

Po objevení korektních HTML5 šablon redakčních systémů a jiných editačních 

rozhraní webových serverů může být v budoucnosti znovu proveden průzkum jiných variant 

řešení. V případě umožnění adaptována šablona a přizpůsoben obsah dle praktických aplikací 

navrhovaného řešení, a tím předána konečná funkce a pozice správce i zároveň administrátora 

nazpět původnímu odpovědnému zaměstnanci výše omílané odborné střední školy.  
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6 ZÁVĚR 

V bakalářské práci bylo dosaženo všech stanovených cílů. Byla ponechávána volná 

svoboda ze strany zadavatele, což působilo motivačně, a byla tím intenzivně usnadněná 

realizace modernizace nově navrhovaného webu dle preferovaných technik, postupů, 

metodik, vybraných funkcionalit a designového provedení. Za účelem pozvedávání 

uživatelské atraktivity empatičnosti webu, dlouhodobé a pravidelné udržitelnosti pozornosti, 

spokojenosti návštěvníků a propagování silné a obstojné konkurence schopnosti, hlavního 

poslání a prestiže školy prostřednictvím právě nově modernizovaného webového portálu. 

Bakalářská práce měla za účel komplexního pojetí o probírané problematice, nebylo proto 

přílišně a nadměrně detailně rozebíráno popisu jednotlivých kapitol.  

Ze všeho nejdříve bylo ovšem logicky vybíráno téma práce, pro které bylo definitivně 

rozhodnuto po seriózní nabídce zadavatele projektu a konzultaci s vedoucím. Před a během 

zpracovávání bakalářské práce bylo shromažďováno obrovské množství zdrojového 

materiálu, postupně byly z nich třízeny adekvátní informace, internetové zdroje, knižní 

publikace, mediální přednášky, atd., Dále byla uspořádávána jejich relevance, aktuálnost, 

platnost a priorita, nakonec proběhlo i odstraňování (respektive nepoužití) nedůvěryhodných, 

matoucích a kontroverzních zdrojů. Poté byla započata práce na projektovém návrhu 

praktické aplikace nově modernizovaného webu pomocí HTML5, posléze bylo pak 

přecházeno k teoretické a praktické části samotné bakalářské práce. 

Teoretická část se zabývala především představením nové vize pro platformu 

webového vývoje, jak webový vývoj pokročil až tam, kde se dnes nachází a proč jsou 

HTML5 a CSS3 tak důležité pro moderní weby a webové aplikace, s výčtem nových 

sémantických HTML5 značek, nových interaktivních funkcionalit, CSS3 selektorů a 

možností. Sumarizovány byly elementy pro definici struktury stránky, další nové sémantické 

funkcionality, rozhraní API a elementy, hierarchicky bylo nejdříve ale seznámeno a vytvořeno 

povědomí o „termínech HTML5 a CSS3“, bylo pojednáváno o historii nejnovější iterace 

specifikace HTML a stručně nastíněno, kým je vyvíjena. V dalších kapitolách se zaměřovalo 

na novinky v HTML5 a CSS3: element canvas, svg (implementována přímo do HTML5), 

video, nové vstupní typy a atributy formulářových prvků s funkcemi, jako je automatické 

zaměření a výplně, a jiné nové funkcionality, fungující na straně klienta: Off-line, Web 

Storage a Drag and Drop. Dále byly popisovány hlavní selektory CSS3 a deklarace 

jednotlivých součástí CSS3. Byl uveden současný stav podpory HTML5 elementů, APIs a 
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CSS3 v diferencovaných internetových prohlížečích v interakci s detekcí podpory pomocí 

knihovny Modernizr. Bylo letmo informováno o tom, v jakém stavu vývoje jsou pracovní 

verze HTML5 a kdy by měla být specifikace plně standardizována. Shrnutím byla 

interpretována sofistikovanější logická struktura minimalizovaného zdrojového kódu, 

softwarově přizpůsobivější a snazší integrace, uživatelsky atraktivní vizualizace, korektní 

validace, verifikace a rychlejší běh webových stránek, dle použití určitých nových HTML5 

funkcionalit, parametrů, atributů značek či nových selektorů CSS3. 

V praktické části této práce byl analyzován současný stav původní webové prezentace 

(viz Příloha 2) - celková funkce stránek, architektura, organizační struktura, správcování a 

uživatelské role, meta tagy, layout, vzhled, design, barvy, navigace, formátování textů a 

elementů, obsah, způsob mapování webu, vyhledávání, indexace a využití robotů, vlastností, 

událostí či chování JavaScriptu, shrnována detekce návštěvnosti, konkurence schopnosti, 

validity, SEO, hostingu, pluginů či modulů třetích stran, generátoru a důsledků při výpadcích 

a nedostupnosti Internetu. Přitom byly detekovány nejrelevantnější chyby na stránce 

v souvislosti s nedostatečnou uživatelskou atraktivitou, SEO a validací webu, zastaralým 

designem, chybným rozvržením, stylováním, zbytečným skriptovacím odkazováním a 

nejednotným formátováním boxů i textů. Souběžně byly navrhovány možnosti nápravy, 

hodnoceny i jiné varianty řešení, byla konfrontována negativa a pozitiva, a účelově obhájena a 

vysvětlena volba modernizace nově navrhovaného řešení právě vybraným způsobem. Po 

nabytí všech teoretických znalostí, vědomostí a technik použití nových HTML5 elementů, 

rozhraní API, jiných funkcionalit a CSS3, byly tyto veškeré poznatky aplikovány v praxi a 

vybrány jejich užitečné a pro reálnou praktickou aplikaci modernizovaného webu adekvátní, 

smysluplné a důvodně využitelné součásti. 

Z pochopitelných důvodů častých potřeb redesignu a doplňování aktualizovaného 

obsahu je projektová část bakalářské práce dostupná se všemi jejími soubory na provizorním 

webu www.obaka-cestesin.ic.cz, návrh rozložení nově modernizovaného řešení je k dispozici 

v příloze bakalářské práce (viz Příloha 2). Jde o pouhý náhled layoutu webu (barvy a design 

se mohou ladit), ve kterém nahoře vpravo v záhlaví bude ještě z vrchu se zarovnáním zprava 

umístěn Telefon, Kontakty na zaměstnance a vlajky se státy kvůli multilingvistické funkci 

stránek. Pod tímto se bude nacházet formulář pro vyhledávání a chybí důležité odkazy na 

obrázky projektů, partnerů a zásluh školy pod levou navigací, taktéž logo v pozadí těla 

stránky, obsahové slidy a v záhlaví vlevo informace o běhu webu na HTML5 a nejlépe 

podporovaných verzích internetových prohlížečů. 

http://www.obaka-cestesin.ic.cz/
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SEZNAM ZKRATEK 

2D - dvoudimenzionální, dvourozměrný  

3D - trojrozměrný 

API - Application Programming Interface 

CMS - Content Management System 

CSSx - Cascading Style Sheets, „x“ pro různé verze 

DOCTYPE - Document Type Definition in HTML 

DOM - Document Object Model 

ECDL - European Computer Driving Licence 

EVVO - Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta 

FAVICON - Favorite Icon 

FTP - File Transfer Protocol 

HTMLx - HyperText Markup Language, „x“ pro různé verze 

HTTP - HyperText Transfer Protocol 

ICO - Icon 

IEx - Internet Explorer, „x“ pro různé verze 

IETF - Internet Engineering Task Force 

JP(E)G - Joint Photographic Experts Group 

JS - JavaScript 

MIME - Multipurpose Internet Mail Extensions 

OA - Obchodní akademie 

PC - Personal Computer 

PDF - Portable Document Format 

PHP - Hypertext Preprocessor 

PNG - Portable Network Graphics 

SEO - Search Engine Optimization 

SQL - Structured Query Language 

SVG - Scalable Vector Graphics 

URI - Uniform Resource Identifier 

URL - Uniform Resource Locator 

UTC - Coordinated Universal Time 

UTF-8 - Universal Multiple-Octet Coded Character Set Transformation Format-8 

W3C - World Wide Web Consortium 
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WAI-ARIA - Web Accessibility Initiative - Accessible Rich Internet Applications 

WHATWG - Web Hypertext Application Technology Working Group 

WMP - Windows Media Player 

WWW - World Wide Web 

WYSIWYG - akronym anglické věty „What you see is what you get“ 

XHTMLx - Extensible HyperText Markup Language, „x“ pro různé verze 

XLS - formát souboru pro tabulkový procesor Microsoft Excel 

XML - Extensible Markup Language 
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