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JavaScript - úvod 



• JavaScript je programovací jazyk, který se používá v 
internetových stránkách.  

• Zapisuje se přímo do HTML kódu 

• JavaScript je klientský skript. To znamená, že se 
program odesílá se stránkou na klienta (do 
prohlížeče) a teprve tam je vykonáván. 

• Je to jazyk druhořadý, použitelný pouze v HTML 
stránkách 



Script 

<body> 
<h1>Zkouška scriptu</h1> 
<script> 
document.write("Toto píše JavaScript"); 

  

</script> 
</body> 

 

Tvorba webu práce s textem 

Normální zápis do dokumentu 

document.write("<b>Toto píše JavaScript</b>");  
 

http://www.tvorba-webu.cz/javascript/text.php


Jednoduché proměnné 

<body> 
<h1>Zkouška scriptu</h1> 
<script> 
var x = " Obsah " 

 document.write(x); 

 

 </script> 
</body> 

 

Komentáře v javascriptu  /*vytvořeno 15. dubna autor... */ 

Proměnné x přiřadíme hodnotu 
 Obsah 

document.write(" x ");  
 



Počítání s proměnnou 

<body> 
<h1>Zkouška scriptu</h1> 
<script> 
var y, veta; 
y = 13; 
y = y * 2 * 7 * 10; 
veta = "Hezké číslo je "  +y; 

 document.write(" veta ");  
 </script> 

</body> 
 
Java script - proměnné 

Proměnná y je číselná 
Proměnná veta je textová 

Úkol  
- upravte výraz tak, aby 
vyšlo číslo našeho roku 
- upravte formát výstupu 
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Načtení hodnot pro script 

Syntaxe:  window.prompt("text","implicitní text") 

Tímto oknem může předat uživatel hodnoty skriptu 

 

<script> 

a = window.prompt('Zadejte stranu a'); 

</script> 
Úkol  
Načtěte číslo do proměnné a, 
poté jej vypište. 



Textové proměnné - výpis 
Všechny proměnné typu text musejí mít hodnoty zadané v 

uvozovkách nebo v apostrofech.  
document.write(„Nazdar"); 
 
Pozor na výpis uvozovek: 
document.write('Tohle 'jsou' uvozovky'); 
document.write('Tohle \"jsou\" uvozovky'); 
 
Formátování textu: 
document.write('\t<b>Vypíše tučný\n text</b>'); 
 
 
Tvorba webu práce s textem 

\n  odřádkování 
\t nahrazuje odsazení (tabulátor) 

\ před znak, který by Javascript 
pochopil jako součást programu 

http://www.tvorba-webu.cz/javascript/text.php


Počítání s proměnnou 

Úkoly : 

Vytvořte skript, který na základě vložených 
proměnných vypíše  

– obvod a obsah obdélníka 

– obvod a obsah kruhu 

 

Upravte grafiku výstupu. 

   



Obrázky: 

Vlastní zdroje 

 

Zajímavé stránky: 

http://www.jakpsatweb.cz/ 

http://www.tvorba-webu.cz 

http://www.owebu.org/cze/javascript/index.php 
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