
 

ZÁSADY TVORBY WEBOVÝCH STRÁNEK 

1. Webové stránky navrhujte pro minimální rozlišení 800x600, které dnes používá asi 

polovina uživatelů Internetu. 

2. Pro tvorbu layoutu webu nepoužívejte tabulky, ale kaskádové styly (CSS), pokud 

je nutné použít tabulky, příliš je nevnořujte 

3. Webové stránky by měli obsahovat informaci o kódování stránek (ISO 8859-2, 

windows-1250). 

4. Nepoužívejte nestandardní HTML značky a a tributy, jako například zavrženou 

značku <font>. 

5. Pro formátování textu používejte standardní písma (Verdana, Arial, Courier, sans-

serif atd.) 

6. U obrázků používejte atribut alt, který zobrazuje náhradní text tehdy, když nemá 

uživatel zapnuto zobrazování obrázků. 

7. Každý obrázek by měl obsahovat atributy width a height, prohlížeč si tak může 

stanovit postor pro načtení obrázku. 

8. Velikost úvodní stránky by neměla být větší než 70Kb, u připojení přes dial-up se 

rychlost přenosu pohybuje kolem 3-5Kb/s. 

9. Vyhněte se příliš barevnému pozadí na stránce, kde je text nečitelný. 

10. Používejte vhodné grafické formáty.GIF je vhodný pro ikonky a pro tlačítka, 

formát JPG je vhodný pro fotografie a obrázky s velkým počtem barev. 

11. Stránky by měli být čitelné pokud možno ve všech prohlížečích a na všech 

platformách. 

12. Design webové stránky si vytvářejte podle vlastních nápadů. 

13. Zajistěte stránkám zajímavý obsah a pravidelnou aktualizaci. 



 

14. Rozlišujte mezi velkými a malými písmeny v názvech souborů (použijeme raději 

všechna písmena malá). 

15. Používejte příponu .html, která je standardní, přípona .htm je servery hledána 

jako alternativní. 

16. Stránky by se měli odvíjet od základního souboru s názvem index.html. 

17. Pokud se odkazujete na jiný server nezapomeňte uvést jeho celou adresu. 

18. Když se v dokumentu odvoláváte na jiný dokument v jiném adresáři, čiňte tak 

relativně ../, je to rychlejší. 

19. Obrázky umisťujte do adresáře images. 

20. V dokumentu by měla být vždy na začátku specifikace DTD, že jde o dokument 

HTML nebo XHTML. 

21. Při použití barev je lepší používat hexadecimální zápis než jmenné názvy.Ty by 

mohly být nahrazeny předdefinovanými standardními barvami daného prohlížeče 

 

 


