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Formátování textu v HTML 



<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN"  
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 

<html> 
<head> 
<title>Název webové stránky</title> 
</head> 
<body> 
 
Text webové stránky. 
 
</body> 
</html> 

Jednoduchá stránka 

hlavička 

Tělo stránky 

Titulek stránky 
Celý  

HTML 

dokument 



Formátování textu 
<b></b> - tučné 

<i></i> - kurzíva 

<u></u> - podtržené 

<s></s> - přeškrtnuté 

<sub></sub> - dolní index 

<sup></sup> - horní index 

 

Nepárové značky: <br> nový řádek 

        <hr> vodorovná linka 

 

Zastaralé , 
lépe řešit 
pomocí CSS!! 



Nadpisy 

<h1></h1> Nadpis první úrovně 
 

<h2></h2> 
 

<h3></h3> 
 

<h4></h4> 
 

<h5></h5> 
 

<h6></h6> 

 



Úkol:   Vytvořte stránku - jednoduchý 

slovník dle vzoru: 



Úkol:   Vytvořte stránku se vzorci, 

použijte horní a dolní indexy 



Neutrální tag <div> a <span> 
Nenesou žádný význam 

Jsou užitečné zejména v kombinaci s CSS 

<div align=“right”> 
<p> Zarovnávání doprava </p>  

<p> I tady se zarovnává pomocí div doprava </p>  

<p>tady se taky opravdu zarovnává doprava</p>  

</div> 

 

Rozdíl mezi <div> a <span> 
Div je element blokový 
span je element řádkový. 
Jinak řečeno tag <div> před sebou a za sebou udělá 
konec řádku. 
Jsou užitečné zejména v kombinaci s CSS 



Úkol: Napište krátký dopis  

např. nějakou fiktivní objednávku a připojte k 
němu všechny náležitosti jako je adresa, 
jméno, datum a náležitě zformátujte 



Zobrazení speciálních znaků 
>  &gt;  

&  &amp;  

®   &reg; 

   &nbsp; pevná mezera 

 

@ &#64; viz. ASCII 

 

http://www.jakpsatweb.cz  

hledat „znakové entity“ 

http://www.jakpsatweb.cz/


Úkol: Použijte na stránce entity 
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Zajímavé stránky: 

 

http://www.jakpsatweb.cz/ 

http://www.owebu.org/cze/html/text.php 
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