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1) Vyrábame CSS šablónu 
 

Vytvorte vo vektorovom editore grafický návrh šablóny a podstránok vrátane farieb, ktoré budú použité 

vo finálnej stránke. 

Vytvorte publikovateľný a použiteľný CSS template, teda jeden .css súbor s definíciami štýlov a aspoň tri 

.html súbory (homepage, subpage, fotogaléria) so šablónou stránky a použitými štýlmi, výplňovým 

textom (Lorem Ipsum) a prípadne obrázky (placeholders) ak nejaké použijete.  

Váš template musí byť porovnateľnej estetickej kvality ako obdobné templaty na free css templates 

webstránkach, teda mať dostatočne náročnú štruktúru (hlavička/baner, patička, stĺpce/sidebary, 
news...). Podstatné je aj zladenie farieb, fontov, prípadných placeholder-obrázkov, bezpätkové fonty pre 

rozsiahlejšie texty, rozmiestnenie elementov (padding/margin)... 

Ak chcete, šablóna môže byť prioritne určená pre určitú oblasť (napr. financie, kvety a záhradníctvo, 

motorizmus, ...) 

Výhody: nemusíte rozmýšľať nad obsahom :-) 

Nevýhody: vhodné iba pre tých, ktorým by sa nechcelo vymýšľať obsah a vyhovuje im síce dizajnový, ale 

„neosobný“ výsledok projektu 

 

 

2) Vyrábame (malý) web  - s použitím šablóny 
  

Využite vami vybranú stiahnutú šablónu a vytvorte kompletnú komplexnú stránku (aj s 

podstránkami/One page site) na vami vybranú tému, resp. pre organizáciu, na ktorej sme sa dohodli na 

hodine. Sekcie/podstránky budú mať odlišný charakter a teda aj layout  (napr. fotogaléria, kontakty, 

základné údaje o organizácii...), budú však spolu ladiť a využívať jednotný štýl z CSS. 

Výhody: nemusíte makať toľko na CSS, iba ho prispôsobiť; šablónu robili profesionálni dizajnéri, bude to 

dobre vyzerať 

Nevýhody: budete sa musieť rýpať v cudzom kóde, čo môže bolieť; šablóna vám možno nedovolí presne 

to čo by ste chceli; šablóne môže používať technológie, ktoré ešte nepoznáte (ale zase, aspoň sa niečo 

naučíte); možno si toľko neprecvičíte CSS;  musíte ma presvedčiť, že hoci šablónu ste mali komplet 

stiahnutú, tak ste sa na finálnej stránke dostatočne namakali 

 

 



3) Vyrábame (malý) web  - komplet 
   

Vytvorte vo vektorovom editore grafický návrh stránky a podstránok vrátane farieb, ktoré budú použité 

vo finálnej stránke. 

Vytvorte kompletnú stránku (aj s podstránkami/One page site) aj s CSS súborom na tému, na ktorej sme 

sa dohodli na hodine. Sekcie/podstránky budú mať odlišný charakter a teda aj layout (napr. fotogaléria, 

kontakty, základné údaje o organizácii...), budú však spolu ladiť a využívať jednotný štýl z CSS. 

Výhody: všetko bude presne tak, ako to budete vy chcieť :-) dobre si precvičíte HTML aj CSS 

Nevýhody: reálne by ste skôr použili šablónu, framework alebo CMS, aby ste sa toľko nenarobili 

 

 

4) Iba štýlujeme 
 

Vytvorte štýl v samostatnom CSS súbore pre túto stránku (.html). V samotnom HTML súbore NIČ 
NEMEŇTE! Štýl musí byť dostatočne náročný a rozmanitý, čo sa týka použitých CSS vlastností, zároveň 
esteticky kvalitný a zladený. 
 
Inšpirácia – galéria prác žiakov z minulých rokov 
 

Výhody: Riešite iba CSS, vhodné pre tých, čo samotné rýpanie sa s HTML kódom veľmi nemusia, ale 

vyhovuje im dizajnovanie, vhodné pre „umelecké“ typy 

Nevýhody: Obmedzení ste samotným HTML kódom stránky, výsledkom vašej práce je „iba“ dizajn, ale 

nie samotná stránka. 

 

Pre koho (reálneho alebo fiktívneho) vytvárate stránku (v zadaniach 2, 3 prípadne 1)? 

 Konkrétna malá firma 

 Tématický blog 

 Konkrétna nezisková organizácia 

 Konkrétny klub (šport/hobby/...) 

 Stránka pre konkrétnu obec 

 Kapela 

 Zberateľ 

 Klub priateľov konkrétneho miesta/objektu 
 ... 

 



Všeobecné poznámky a hodnotenie: 

 Téma: vyberte si vám srdcu blízku a skonzultujte s vyučujúcim. 

 Stránka (pre zadania 2 a 3) bude určená konkrétnej (reálnej či fiktívnej) organizácii/účelu. 

Nepôjde teda o žiadnu "esej"/kompilát textov ani iný encyklopedický referát 

 Vaše stránky napokon zverejníte na svojom konte, pričom z mojej stránky budú na ne odkazy. 

 Určite sa vyhnite tomu aby bola vaša stránka prázdna, o ničom, alebo až príliš "haluzná". 

 Na stránke musí byť vidno vašu prácu, "že ste si to odmakali" 

 Obrázky budú mať optimálnu veľkosť, aby ich prehliadač nemusel resizovať 

 Stránka musí byť validná na HTML5. 

 O niektorých veciach, ktoré budete potrebovať ešte len budeme hovoriť, resp. niečo si 

spomenieme, keď priamo narazíte nato, že potrebujete danú vec. 

 

...a nezabudnite sa budúci rok prihlásiť na Zenit – webdeveloper (hneď jeden deň po Zenit – 

programovanie) 


