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Obsah prezentace 

• Element <select> a <option> 

• Skupina voleb – element <optgroup> 

• Skupina polí – element <fieldset> a 

<legend> 

• Příklad na procvičení 



Element <select> a <option> 

• Pomocí elementu <select> můžeme vytvořit 

nabídku.  

• Jednotlivé položky nabídky jsou uzavřeny do 

značek <option> 

• Standardně lze zvolit z nabídky vždy právě 

jednu možnost, avšak s použitím parametru 

multiple="multiple" umožníme více položek 

současně. 

• Rovněž můžeme „předvybrat“ konkrétní položku 

z nabídky pomocí atributu selected="selected"  



• Příklad základního použití kombinace 

značek <select> - <option> se zobrazením 

jedné položky v nabídce. 

Obr. č.1    Formulářová pole ve zdrojovém kódu 



Obr. č.2    Formulářová pole zobrazené v prohlížeči 



• Stejný příklad jako v předchozím případě, 

avšak se zobrazením tří nabídek současně 

a s možností výběru více položek díky 

parametru multiple="multiple". 

Obr. č.3    Formulářová pole ve zdrojovém kódu 



Obr. č.4    Formulářová pole zobrazená v prohlížeči 



• V této ukázce jsou použita stejná 
formulářová data, avšak jsou zobrazeny 
všechny položky a nabídky a navíc je 
pomocí atributu selected="selected" 
označena konkrétní položka.  

Obr. č.5    Formulářová pole zobrazená ve zdrojovém kódu 



Obr. č.6   Formulářová pole zobrazená v prohlížeči 



• Skupina voleb <optgroup> vychází ze 
standardní nabídky (select) a jejich 
položek (option). Umožňuje však 
sdružovat jednotlivé položky nabídky do 
logicky souvisejících celků. 

• Každá skupina je pojmenována pomocí 
parametru LABEL. Název skupiny je 
zvýrazněn tučnou kurzívou a jednotlivé 
položky skupiny jsou od jejího názvu 
odsazeny. 

Skupina voleb – element 

<optgroup> 



Obr. č.7    Formulářová pole zobrazená v prohlížeči 



Obr. č.8    Formulářová pole zobrazená v prohlížeči 



Skupina polí – element 

<fieldset> a <legend> 

 
• V rámci formulářů je možné vybrané 

formulářové prvky sdružovat do tzv. 

skupiny polí. 

• Káždá skupina je ohraničena slabým 

rámečkem, který nese pojmenování 

skupiny. 

• Pojmenování je realizováno značkou 

<legend> která následuje ihned za 

elementem <fieldset> 



Obr. č.9    Zdrojový kód skupiny polí a zobrazení v prohlížeči 



Příklad na procvičení 



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


