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Obsah prezentace 

• Odkaz na jiný HTML dokument 

• Odkaz na publikovanou stránku 

• Odkaz na obecný soubor 

• Odkaz otevíraný obrázkem 

• Odkaz na email 

• Otevírání odkazu v novém okně 



Odkaz na jiný HTML dokument. 

• Základní typ odkazu umožňující vzájemné 
propojení samostatných HTML souborů. 

• Umísťujeme ho na pozici ze které chceme 
odkaz uskutečnit. 

• Jeho podoba je následující: 
 

Obr. č.1  -   Odkaz na HTML soubor 

    



Odkaz na publikovanou stránku  

• Tento typ odkazu umožňuje otevřít jinou 

webovou stránku umístěnou v síti internet. 

• V odkazu uvádíme úplnou adresu stránky 

• Odkaz uvádíme v následující podobě:  

 

Obr. č.2  -   Odkaz na webovou stránku 

    



Odkaz na obecný soubor 

• Toto použití umožňuje odkázat se na libovolný obecný 

soubor. 

• Tento soubor je zobrazen přímo v prohlížeči, je otevřen 

v aplikaci se kterou je soubor asociován, nebo kliknutí 

na odkaz vyvolá otevření dialogového okna. 

Obr. č.3  -   Odkaz na obecný soubor 

    



Odkaz otevíraný obrázkem 

• Velmi často se setkáváme se situací kdy není obrázek 

otevíraný textem, ale grafickým prvkem. 

• V tomto případě je aktivační část odkazu nahrazena 

obrázkem  umístěným do značky <img>. 

Obr. č.4  -   Odkaz tvořený obrázkem 

    



Odkaz na email 

• Odkaz je možné použít i pro odesílání emailové pošty. 

• Tato metoda je však nespolehlivá protože využívá 
poštovního klienta nainstalovaného v počítači uživatele. 

• Pokud není tento klient nainstalován, nebo je chybně 
nakonfigurován ke spuštění aplikace nebo odeslání 
pošty nedojde. 

Obr. č.5  -   Odkaz na email 
    



Otevírání odkazu v novém okně 

• Standardní odkazy jsou vždy otevírány ve stávajícím 

okně prohlížeče. 

• Parametrem je však možné docílit otevření odkazu do 

nového okna. 

• V rámci jazyka HTML lze použít tento zápis: 

Obr. č.6  -  Otevření v novém okně 

    



Otevírání odkazu v novém okně 

• U striktní verze jazyka XHTML není parametr 

„target“ podporován. 

• Otevírání odkazu do nového okna je nejčastěji 

řešeno skriptem. 

• Otevření orázku do nového okna může vypadat 

například takto: 

<a href="1.jpg" onclick="return !window.open(this.href)">Obrázek</a>  
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