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Téma workshopu:  Co je to internet?  
Jak si udělat vlastní www stránku? 
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1. Co je to internet? 
2. Jak si udělat vlastní www stránku? 

 
Na tyto otázky se pokusíme najít společně odpovědi. 
 

1. Internet 

Internet je celosvětový systém navzájem propojených počítačových sítí, ve kterých mezi 
sebou jednotlivé počítače komunikují. Počítače však nejsou stejné, obsahují různé operační 
systémy, rozdílný software i hardware. Pro sjednocení a umožnění komunikace mezi počítači byly 
stanoveny soubory pravidel. Komunikace probíhá pomocí tzv. protokolů  TCP/IP.  

• TCP - Transmission Control Protocol neboli primární transportní protokol definuje datové 
toky, potvrzuje příjem dat, zajišťuje opakované vysílání ztracených nebo poškozených dat. 

• IP - Internet Protocol - protokol síťové vrstvy definuje základní jednotku přenosu, tzv. 
paket, dále definuje správný formát dat přenášených v síti. 
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Služba www - World Wide Web, kterou všichni známe a využíváme v rámci Internetu, je jen jednou 
z mnoha služeb, které je na Internetu možné nalézt. Je to jakási pavučina opředená kolem celé 
zeměkoule. Je to soustava propojených hypertextových dokumentů. Princip hypertextu spočívá 
v tom, že dokument obsahuje kromě vlastního textu i odkazy (linky, hyperlinky) na jiné dokumenty 
a tím je možné prezentovat ucelené a logicky provázané informace. 

K prohlížení www stránek potřebujeme webový prohlížeč – browser. Je to počítačový program, 
který umožňuje komunikaci s HTTP serverem a zpracování přijatého kódu HTML. Prohlížeč 
webovou stránku zformátuje a zobrazí podle daných standardů. Mezi nejznámější webové 
prohlížeče patří Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Safari, Opera. 

 

Na obrázku vidíme četnost užívání prohlížečů v jednotlivých zemích: 

 

 

     Internet Explorer     Google Chrome     Mozilla Firefox     Opera 
1 

Systém www je charakterizován třemi základními částmi: 

• URL – Uniform Resource Locator  - jednotný lokátor zdrojů – je v podstatě adresační 
systém, který definuje doménovou adresu serveru, umístění zdroje na serveru a protokol, 
kterým je možné zdroj zpřístupnit. 

• HTTP - HyperText Transfer Protocol - síťový protokol je internetový protokol určený pro 
výměnu hypertextových dokumentů ve formátu HTML 

• HTML – HyperText Murkup Language - je jedním z jazyků pro vytváření stránek v 
systému World Wide Web, který umožňuje publikaci dokumentů na Internetu. 

Pomocí značkovacího jazyka HTML si vytvoříme svou www stránku.  

 

2. Moje vlastní www stránka 

Budeme potřebovat počítač, na kterém běží jednoduchý textový editor - ve Windows Notepad - 
Poznámkový blok, nebo volně šiřitelný PSPad editor http://www.pspad.com/cz/ 

                                                        
1 Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Webov%C3%BD_prohl%C3%AD%C5%BEe%C4%8D 



CZ.1.07/1.1.14/01.0032                   KA4 – Spolupráce se ZŠ                               2012 - 14 
 

 

 
SPŠ a VOŠ Písek, Karla Čapka 402, 397 11 Písek  3 

 

Po uložení zdrojového kódu a spuštění webu budeme potřebovat zdarma stažený webový prohlížeč, 
např. Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera,  Internet Explorer. 

 

Příklady ikon webových prohlížečů: 

                      

Pro tvorbu webové stránky není třeba mít stálé připojení na Internet. Obejdeme se i bez drahých 
nebo složitých programů. 

Postup 

Nejprve si vytvoříme v textovém editoru tzv. zdrojový kód. Použijeme základní značky < > neboli  
tagy  jazyka HTML. Většina tagů je párových – končí totožně – jen s lomítkem.  

Tagy <html>, <head>,<body> jsou povinnou součástí html dokumentu. Ukončují se 
v opačném pořadí, než jako byly napsány, tedy zrcadlově. 

 

<html> 

<head> 

<title>Má první webová stránka</title> 

</head> 

 

<body> 

  Moje první html stránka - zatím bez použitého for mátování. 

</body> 

 

</html> 
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V počítači si zobrazíme rychlý náhled webové stránky klávesou F10. Vypadá takto: 

 

Stránku si uložíme na plochu, nebo na disk jako soubor s příponou htm nebo html, např. web.html.  
V názvech souborů určených pro web nikdy nepoužíváme diakritiku ani mezery, nedoporučují se 
ani velká písmena!  

 

Stránku spustíme kliknutím na uložený soubor – otevře se nám ve webovém prohlížeči.  

 

Další postupy, jak si na www stránce upravíme pozadí, typ, velikost a barva písma, jak vytvoříme 
hypertextový odkaz, jak vložíme a upravíme obrázek, najdete ve výukovém materiálu. Vlastní 
zadání úloh najdete v pracovním listu. 
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