
Škola:  Gymnázium, Brno, Slovanské náměstí 7 
Šablona:  III/2 – Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT 
Název projektu:  Inovace výuky na GSN prostřednictvím ICT 
Číslo projektu:  CZ.1.07/1.5.00/34.0940 
Autor:  Lenka Šálková 
Tematická oblast:   Digitální zpracování dat 
Název DUMu:  JavaScript  - větvení 
Kód:  VY_32_INOVACE_IN.1.10 
Datum: 5. 6. 2013 
Cílová skupina:  Žáci středních škol 
Klíčová slova: Javascript, HTML, XHTML, proměnná, if, else 
Anotace:  Prezentace k hodině, kdy se procvičují základy JavaScriptu a 

navozuje nové téma  podmínky a následného větvení programu. 
Obsahuje úkoly k procvičení. 



JavaScript 
větvení 



Logické proměnné 

Do proměnné se dá uložit pravda nebo nepravda 

 

Užití: při větvení programu, je potřeba se rozhodnout 

mezi dvěmi možnostmi   platí-neplatí 
Hodnoty:  true, false 

 povedlo= true; 
nepovedlo = false; 

 

Logické proměnné 

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


Větvení – příkazy if, else 

cislo = 10; 

if (cislo<20) document.write('Číslo je menší než dvacet'); 

else document.write('Je větší než 20');  

 

Java script – větvení 

Úkol: 

načtěte číslo a rozhodněte, zda je větší nebo rovno či 
menší než 100 

if(podmínka) proces1; 
 else proces2; 
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Složitější větvení 
 

cislo = 10;  

if (cislo==0) document.write('nulou nelze dělit'); 

 else { if (cislo<3 && cislo>-10){ document.write('platí'); 
document.write('číslo je menší než 3')} 

  else document.write('Neplatné podmínky. '); } 

 

Úkol: Napište skript, který načte číslo a rozhodne, zda je 
číslo kladné, záporné nebo nula. Výsledek vypíše. 

je rovno 

platí současně 



Hlášky 
alert - zobrazí upozorňovací okénko s textem 

alert('To je ale sranda! '); 

Anebo výpis proměnné x do vyskakovacího okna: 

alert('Výsledna cena je' +x);  

 

prompt – umožňuje vložit hodnotu 

x = prompt('Zadej svoje jméno', ' '); 

 

confirm – zobrazí potvrzovací okno 

 

Příklad 

 

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


Hlášky příklad 

dph = confirm("Vypočítat cenu s DPH?");  

 

if (dph==true) { cena = pocetKusu * cenaKs * 1.09;  

 

  alert("Výsledna cena s DPH je "+cena); }  

  else { cena = pocetKusu * cenaKs;  

   alert("Výsledna cena bez DPH je "+cena); } 

Čeká na potvrzení 

Pokud je potvrzeno, počítá se cena s DPH 



Další možnosti 

Datum a čas 

Datum se vkládá metodou new Date();, která zároveň vloží i čas. 

 d = new Date(); 

 document.write(d); 

 

Formátování výpisu  data a času   

         datum 

 

Úkol:  Vložte pěkně formátované datum do své webové stránky 

http://www.jakpsatweb.cz/javascript/hlasky.html
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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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