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30. XHTML+CSS, odkazy I

Odkazy dovolují připojit ke stávajícímu (X)HTML dokumentu další dokumenty navazující
tématikou. Tyto dokumenty nemusí být ve formátu (X)HTML. Odkazem může být slovo, část věty,
věta, obrázek, …. Odkazem se stávají, jsou-li uzavřeny do párové značky <a>, </a> s parametrem
href, jehož hodnota definuje adresu souboru, na nějž se odkazujeme. Základními parametry značky:
 href – hodnotou je URL adresu navazující stránky
 target – definuje okno, v němž se otevře nový dokument; hodnota _blank určuje
nové okno; ostatní hodnoty parametru souvisejí s použitím rámů; parametr
nepodporuje striktní verze (X)HTML
Příklady externích odkazů
<a href=“index.html“>Stránka 1</a>
<a href=“www/stranka1.html“>Hlavní stránka</a>
<a href=“http://www.seznam.cz“>Seznam</a>
<a href=“text.docx“>Text</a>
<a href=“mailto:e-mail“>Odeslat e-mail</a>

relativní adresa
relativní adresa
absolutní adresa
odkaz na soubor MS Word
odkaz na elektronickou poštu

Obráz ek jako odkaz
<a href=“obrazek.html“ > <img src=“obr.jpg“ alt=“obrázek“ /> </a>
<a href=“obrazek.html“ target=“_blank“><img src=“obr.jpg“ alt=“obrázek“ /></a>
Formátování odkazu
Není - li určeno jinak je text odkazu zobrazen modrou barvou a je podtržen. Obrázek jako
odkaz je ohraničen modrým rámečkem o velikosti 2px, pokud není zobrazení rámečku vypnuto
vlastností CSS border: 0px. Text odkazu může být formátován pomocí vlastností CSS jakýmkoliv
způsobem tak jako ostatní prvky. K nastavení vlastností odkazů můžeme navíc používat pseudotřídy
a:link, a:visited, a:hover, a:active.
Pseudotří dy
Umožňují nastavit vlastnosti odkazů v různých stavech, které nejsou vyjádřeny značkou. Aby
pseudotřídy neanulovaly jedna druhou, je nutné je uvádět ve správném pořadí: a:link, a:visited,
a:hover, a:active.





a:link – odkaz
a:visited - navštívený odkaz
a:hover – přejíždění myší
a:active – aktivní odkaz

Na základě informací z textového souboru jed.txt ze složky data/odkazy vytvořte jednoduché
webové stránky o jedovatých zvířatech. Text rozdělte do několika (X)HTML dokumentů, které
propojte prostřednictvím odkazů. Možné uspořádání webu z hlediska obsahu vidíte v předloze. Na
některou ze stránek také umístěte odkaz vedoucí na stránky Wikipedie s podrobnějšími informacemi.
Web formátujte připojeným externím stylem.
Předl oha (index. html)
Níže uvedená předloha je pro Vás tentokrát pouze inspirací (okno prohlížeče bylo zmenšeno).

Předl oha (jedna z dílčích stránek webu)

BROŽA, Petr. Programování www stránek pro úplné začátečníky. 1. vyd. Praha: Computer Press,
2002, 161 s. ISBN 80-7226-421-4. s.73-83.
OLSSON, Per-Anders. Black-scorpion.jpg. 2004-12-27 [cit.2013-02-15]. Dostupné pod licencí

Creative Commons 3.0 Unported z cs.wikipedia.org/wiki/Štíří.

30. XHTML+CSS, odkazy I –
Jednotné řešení neexistuje. Každý žák vytvoří www stránky podle svého uvážení tak, aby
zdrojový kód odpovídal pravidlům pro striktní verzi (X)HTML a také je formátuje vlastním stylem.
Zdrojový kód odpovídá výše uvedené předloze.
Zdroj ový kód (X)HTML dokumentu index.html :

Zdroj ový kód (X)HTML dokumentu pavoukovci.html (jeden z dílčích souborů):

Zdroj ový kód šablony CSS:

– METODICKÝ LIST
Zprac oval: Mgr. Alena Sovová
Cílová skupina: žák SŠ
Rok vytvoření: 2013
Anotace a cíl: Vytvoření jednoduchých www stránek provázaných odkazy.
Předpokládaný přínos (výstup): Žák použije externí odkazy k provázání jednotlivých (X)HTML
dokumentů. Navrhne jednoduché, jednotné rozvržení www stránek, jejichž vnější vzhled upraví
připojenou externí šablonou stylů. Dokumenty zařadí do logicky uspořádaného souborového
systému. Přehledně zpracuje web také po obsahové stránce.
Pomůcky (pokud byly využity při výuce a byly hrazeny z projektu):
Předpokládaný čas: 45 minut
Postup: Teoretický základ představuje stručné shrnutí učiva, zadání v pracovním listu je určeno
k jeho procvičení. Žáci samostatně zpracují cvičení podle zadání. Kontrolují správnost kódu
validátorem.
Souhlasím se zveřejněním mého příspěvku v knižní či elektronické podobě, jako metodického
materiálu.
........................................
podpis vyučujícího

