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teoretická část: http://www.webtvorba.cz/xhtml/
práce v editorech, Adobe Dreamweawer CS5 (DW)
příprava podkladů
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XHTML 1.0 Strict








Přehled možných prvků (DTD): http://interval.cz/podklady/1999-2008/snizek/69/strictdtd.html
Český překlad doporučení W3C: http://www.zralog.cz/translate/TR/REC-xhtml120020801/Overview.php
Tutoriály: http://www.jakpsatweb.cz/html/xhtml.html
Přechod z HTML: http://www.sovavsiti.cz/c02012.html
Neúplná nebo nesprávná podpora v editorech (vč. Dreamweaveru CS4) !!!

Validátory:

http://validator.w3.org/ pro 1 stránku nebo část kódu

český validátor: http://validator.w3.cz/ přísnější interpretace norem!!!

http://htmlhelp.com/tools/validator/ pro celý website (free verze max. 100 stránek)

Univerzální pomocník: doplněk „Web developer“ pro Firefox.
Kódování znaků:

http://mlha.cz/unicode/index.php : tabulky znaků (srov. např. řádek b9 – vidíte, jak
vypadá nesprávné zobrazení znaku š (kódovaného pomocí Latin2 čili ISO-8859-2)
v Internet Exploreru, který pokud nerozezná kódování, tak vždy stránku zobrazí
v CP1250, ozn. jako windows-1250)

další užitečné odkazy v menu této stránky (např. převod znaků na entity)
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XHTML jako podmnožina XML
Ověřování vizuální interpretace a renderingu XHTML

instalace dalších majoritních prohlížečů (Firefox, I.Explorer, Chrome, Opera, Safari)
Procvičení XML

J. Kosek (http://www.cstug.cz/slt/01/plne_texty/13.pdf)

Úkol: Vytvořte validní XML v základu popisující nějaký reálný produkt při použití
těchto pravidel (stačí pár řádků):

kódování v Latin 2

použijte v XML některé entity jako např. trademark, odkaz vč. &, <citace>

zkuste validaci i v Dreamweaveru
<nabídka>
<název>The Art of Computer Programming, Vol. 1</název>
<autor>Donald E. Knuth&amp;son</autor>
<cena>40 GBP</cena>
</nabídka>

Cesta do pravěku (?!) pro odvážné
Jak funguje Frameset




vytvořte pomocí DW jednoduchý web s minimálně 3 rámci tak aby to byl validní XHTML 1.0 Frameset
doporučuji použít předdefinované šablony DW
upravte vizuálně tak aby se blížil cílovému webu KIP (např. pevná šířka menu vlevo, záhlaví nahoře, zápatí dole).
V čem nelze vyhovět normě W3C?
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Úvod do vizuálního modelu
 Co je to box model a s čím je hlavní problém?
http://en.wikipedia.org/wiki/Internet_Explorer_box_model_bug
 nebo http://interval.cz/clanky/implementacni-chyby-v-prohlizecichchybne-rozmery-boxu/
 Popř. http://www.w3.org/TR/CSS2/box.html v CSS2 a v 3D
http://redmelon.net/tstme/box_model/
Názvy souborů pro web
 Normalizace (pouze ASCII znaky, optimálně do délky 32 znaků,
malá písmena). UNIX vs. Win (case insensitive) – raději vždy
malými písmeny!
 Včetně klíčových slov (SEO-like forma) – vynechat stop slova
(spojky atd.);
 Není nutné u důvěrných příloh!
 Vhodné verzování příloh (na většině webů je ošetřeno automaticky:
ke jménu souboru se vždy připojí unikátní řetězec).
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XHTML v MS Office ?!
 DOCX, PPTX, ... – založeno na XML!
 Volba Uložit jako HTML...
 čištění kódu – umí některé redakční systémy, i DW

XHTML v Adobe Dreamweawer CS5
•
•

úvodní dialog: šablony!
Předvolby: nutno nakonfigurovat!

Základy práce s editorem
 Co je to DW „Web“ (Site): jeho vytvoření, použití – vyzkoušejte si…



příště: Práce se šablonami: vytvoření šablony, editable regions/areas,
aplikace
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