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Anotace:  Prezentace k hodině, ve které se probírá a procvičuje základní 

formátování seznamů v HTML. Vhodné  je prezentaci doplnit 
praktickými příklady řešenými  v textovém editoru.  



Seznamy v HTML 



Seznamy nečíslované 
<ul > 

  <li>Kytara</li> 
  <li>Housle</li> 

     <li>Harmonika</li> 

</ul> 

 

 

 

Seznamy lze do sebe libovolně zanořovat 

 

 



Seznamy nečíslované 

<ul type=“circle”> ….. </ul>  

<li type=“circle” > ….. </li> 

 

disc – bod 

circle – kroužek 

square – čtvereček 

bez type jsou normální odrážky 

 



Seznamy číslované 

<ol> 
  <li>První položka</li> 
  <li>Druhá položka</li> 

</ol>  



Seznamy číslované 

Různé typy číslování: 

<ol type=“i”> 
  <li>První položka</li> 
  <li>Druhá položka</li> 

</ol>  

nebo 

<ol type=“A”>  velká písmena 

<ol type=“a”>  malá písmena 

<ol type=“I”> 



Definiční seznamy 
<dl> 

  <dt>HTML</dt> 
  <dd> Jazyk pro vytváření www stránek</dd> 
  <dt> FTP</dt> 
  <dd> Protokol pro přenos souborů  

    v síti internet</dd> 
</dl>  

definition term 

definition description 

definition list 



Vnořené seznamy 
<ol> 

  <li>Audio</li> 
  <ul > 
     <li>Desky</li> 
     <li>CD</li> 
  </ul>  

     <li>Video</li> 

   <ul > 
     <li>Videokazety</li> 
     <li>DVD</li> 
  </ul>  

</ol>  



Úkoly: 

Připravte krátký test a upravte jej podle 
obvyklých zvyklostí – otázky označte čísly a 
možné odpovědi malými písmeny. 

 

Vytvořte stránku s jednoduchým popisem 
pracovního postupu – např. uvaření vajíčka 
natvrdo. Postup zapište ve formě krátkých 
bodů opatřených pořadovými čísly 
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Zajímavé stránky: 

 

http://www.jakpsatweb.cz/ 

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