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Obsah prezentace 

• Element <input> a jeho náležitosti 
 
- text 
- password 
- hidden 
- radio 
- checkbox 
- file 
- reset 
- submit 

 

• Textové pole <textarea></textarea> 



Element <input> a jeho náležitosti 

• Tento prvek patří mezi základní formulářové 

prvky umožňující realizovat např. vstupy dat od 

uživatele, vkládání souborů ale také vymazání 

nebo odeslání celého formuláře. 

• Každá část formuláře která obsahuje informace 

ke zpracování je jednoznačně identifikována 

parametrem NAME, který se odesílá s 

příslušnými uživatelskými daty. 

• Typ formulářových dat je určen parametrem 

TYPE  



• Pokud lze u formulářového pole nastavit 

velikost, je možné ji upravit pomocí 

parametru SIZE 

• V případě, že uživatel volí odesílanou 

variantu z nabídky jsou odesílaná data 

vložena jako hodnota parametru VALUE 

• Význam některých parametrů se může u 

konkrétních typů elementu <input> lišit.  



<input type="text"> 

• Jednoduché formulářové pole pro vstup 
textových informací zadávaných uživatelem. 
Může vypadat např. takto: 

• Parametr VALUE v tomto případě obsahuje 
přednastavenou hodnotu viz následující obr. 

Obr. č.1    Formulářové pole a jeho zobrazení v prohlížeči 



• Tento formulářový prvek se chová stejně 
jako běžný textový vstup s tím rozdílem, 
že zapisované informace nejsou viditelné. 
Místo zapisovaných znaků se zobrazují 
zástupné symboly. 

<input type="password"> 

Obr. č.2    Formulářové pole a jeho zobrazení v prohlížeči 



• Na rozdíl od předchozích typů v tomto případě uživatel nezadává data z 
klávesnice, ale volí právě jednu z nabízených možností 

• Při vytváření stejné skupiny se uvádí stejné NAME se kterým se odesílá 
hodnota parametru VALUE zvolené varianty. 

• Parametr CHECKED umožňuje přednastavit konkrétní položku ve 
výběru 

<input type="radio"> 

Obr. č.3    Formulářové pole a jeho zobrazení v prohlížeči 



• Zaškrtávací políčko neboli CHECKBOX potvrzuje 
uživatelovu volbu nebo vyjadřuje jeho souhlas. 
Formulářové pole se odesílá pouze v případě že je volba 
zaškrtnutá. Obsah parametru VALUE je odesílanou 
hodnotou společně s údajem z atributu NAME. Stejně 
jako v předchozím případě je možné předvolit zaškrtnutí 
pole parametrem CHECKED. 

<input type="checkbox"> 

Obr. č.4    Formulářové pole a jeho zobrazení v prohlížeči 



• Typ formulářového pole HIDDEN je pro uživatele 
neviditelný. Na webové stránce se nezobrazuje, 
ale jeho obsah je odesílán spolu ostatními 
formulářovými daty. Hodnota tohoto pole je 
pevně nastavená a uživatel ji nemá možnost 
měnit. 

<input type="hidden"> 

Obr. č.5   Formulářové pole HIDDEN (v prohlížeči se nezobrazuje) 



• S využitím tohoto typu pole může uživatel 

připojit libovolný soubor, který může být 

odeslán s ostatními formulářovými daty. 

<input type="file"> 

Obr. č.6    Formulářové pole a jeho zobrazení v prohlížeči 



• Část formuláře typu RESET umožňuje vymazat 

obsah všech formulářových polí se zápisy od 

uživatele a návrat k implicitním hodnotám v 

případě polí s možností volby. 

• Tlačítko SUBMIT odešle formulářová data ke 

zpracování na server. Tato data jsou následně 

zpracovávána skriptem. 

• Ukázky uvedených polí jsou uvedeny na 

následujícím snímku. 

<input type="reset"  

a type="submit" > 



Obr. č.7    Formulářová pole a jejich zobrazení v prohlížeči 



• Pokud potřebujemem použít pro zápis dat větší 
textové pole, nabízí se element <textarea>. U 
tohoto prvku je možné nastavit jeho velikost 
pomocí parametrů ROWS  (počet řádků) a 
COLS (počet sloupců). Mezi značky <textarea> 
můžeme zapsat předvyplněný text. 

Textové pole <textarea></textarea> 

Obr. č.8    Formulářové pole a jeho zobrazení v prohlížeči 



Souhrnné zopakování 



Obr. č.1    Formulářové pole a jeho zobrazení v prohlížeči 


