
<h1>Pøi tvorbì webových stránek</h1>

<ul>
 <li><span style="font-weight:bold">Od
      <span style="color:#A7382F">dìl</span></span> 
      <span style="font-style:italic">formu</span> od
      <span style="color:navy;font-weight:bold">
      obsahu.</span>
 </li>
 
 <li>Správnì využívej možností  
     <span style="font-weight:bold"><a href="http://
     www.semantika.name">sémantických znaèek</a>.
     </span>
 </li>

 

 

<li>Odkazy mají být odlišeny i jinak než 
    <a href="http://www.pixy.cz/pixylophone/
    2004_12_archiv.html#1102643751" 
    style="text-decoration:none">
    barvou</a>. Standardní je podtržení.
 </li>

<li style="font-size:8px">Nepoužívej absolutní 
     jednotky pro text, umožni uživatelùm písmo zvìtšit.
 </li>

 <li class="gray"><a href="http://pristupnost.
     nawebu.cz/weblog/blogpost.php?post=129">Dbej 
     na dostateèný kontrast písma a pozadí.</a>
 </li>

 <li><img src="none" width="60" height="30" /> 
     (vyplòuj alternativní text - alt - u obrázkù)
 </li>

 <li>Pyš valydný HTML a CSS kót bez hackù a ušívej spráfnou 
     èeštin.

 <li>Pro informace jak psát správnì texty odkazù 
    <a href="http://www.zpravy.net/weblog/archiv/
    0403/kliknete-zde.php">kliknìte zde</a>.
 </li>

 

 </ul>

Pøi tvorbì webových stránek

Nepoužívej zbyteènì moc fontù

Dávej pozor na kontrast písma a pozadí

Nepoužívej absolutní jednotky pro písmo, umožni uživatelùm písmo zvìtšit

(vyplòuj ALT u obrázkù)

Od rmu oddìl fo  obsahu

Pro informace jak psát správnì texty odkazù kliknìte zde

Odkazy mají být odlišeny i jinak než . Standardní je podtržení.barvou

Pyš valydný HTML kót a ušívej spráfnou èeštin.

Tabulková data

Použít tabulku

Ano

Téma

Tabulkový design Ne

Formuláøové prvky styluj vkusnì a s citem

Odeslat

Správnì využívej možností sémantických znaèek

Od rmu od

Správnì využívej možností                                              .

Nepoužívej absolutní jednotky pro text, umožni uživatelùm písmo zvìtšit.

dìl fo  obsahu.

Pro informace jak psát správnì texty odkazù                       .

Odkazy mají být odlišeny i jinak než              . Standardní je podtržení.

Pyš valydný HTML a CSS kót bez hackù a ušívej spráfnou èeštin.

Nepoužívej zbyteènì moc fontù.

(vyplòuj alternetivní text - alt - u obrázkù)

Tabulková data

Použít tabulku

Ano

Téma

Tabulkový design Ne

Formuláøové prvky                                          , nebo radìji vùbec.

Krásné svátky a mnoho úspìchù v roce 2007 
pøeje Jan Bažant aka Brbla

www.raholec.cz

kliknìte zde

barvou

Dbej na dostateèný kontrast písma a pozadí.

sémantických znaèek

styluj vkusnì a s citem
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