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Obsah prezentace 

• Zobrazení tabulky na webové stránce. 

• Základní atributy elementu <table></table> 

• Příklad použití atributů. 

 

 



Zobrazení tabulky na webové 

stránce. 

• Tabulka je ve zdrojovém kódu definována 
párovou značkou <table></table> 

• Základním prvkem tabulky je buňka (pole), 
jejíž poloha je dána řádkem v kterém se 
nachází a umístěním v daném řádku. 

• Každý řádek je uzavřen mezi značky 
<tr></tr>  

• Obsah jednotlivých buněk je běžně vložen 
do elementu <td></td> 



• Jednoduchá tabulka bez rozšiřujících 

atributů (parametrů) může vypadat např. 

takto: 

 

1 vytvořeno v programu Poznámkový blok v. 5.1 – součást operačního systému  

  MS Windows a zobrazeno prohlížečem Firefox v. 12.0 . 

Obr. č.1  -   Ukázka zdrojového kódu vložení tabulky a jeho zobrazení. 1 

    



Základní atributy elementu 

<table></table> 

• Atribut „border“ – určuje zda bude či nebude při 
vykreslování tabulky použit rámeček. Hodnotou 
tohoto parametru je číslo udávající tloušťku 
rámečku. 

• Atribut „cellpadding“ – tento parametr 
vymezuje vzdálenost mezi obsahem buňky a 
jejím okrajem. Hodnotou je opět číslo určující 
velikost volného okraje. 

• Atribut „cellspacing“ – umožňuje definovat 
vzdálenost jednotlivých buněk od sebe a od 
okraje tabulky. 



Příklad použití atributů 

Obr. č.2  -   Ukázka zdrojového kódu vložení odkazů. 1 

    

1 vytvořeno v programu Poznámkový blok v. 5.1 – součást operačního systému  

  MS Windows a zobrazeno prohlížečem Firefox v. 12.0 . 



Obr. č.3  -   Ukázka zobrazení (X)HTML souboru v prohlížeči. 1 

    

1 vytvořeno v programu Poznámkový blok v. 5.1 – součást operačního systému  

  MS Windows a zobrazeno prohlížečem Firefox v. 12.0 . 


