
Technologie dynamických dokumentů 

Dynamické dokumenty / JavaScript – 1. cvičení 

CO MÁME ZNÁT 
Jazyk HTML, především základní strukturu dokumentu (předmět IE1). 

Pojmy  klient a server. 

Základní principy algoritmizace (předmět VA2). 

• Jaké vlastnosti musí splňovat algoritmus? 

• Co je proměnná, datový typ? 

• Jaké typy jednoduchých a strukturovaných příkazů můžeme využít? V jakých situacích 

se používají? 

• Jak pracujeme s podprogramy (definice, použití)? 

• Jaké možnosti máme pro vstup a výstup dat do/z programu? 

MATERIÁLY 
Programy: prohlížeč webových stránek (Firefox, Internet Explorer, Mozilla, Opera…) 

a textový editor (ideálně takový, který umí zvýrazňovat syntaxi jazyka JavaScript, např. 

PSPad). 

Soubory: pro první cvičení nejsou potřeba žádné pracovní soubory. 

VZOR 
Kód skriptovacího jazyka (zde JavaScriptu) vkládáme do HTML dokumentu na vhodné  

místo – tam,  kde chceme mít výsledek skriptu. Kód se vkládá do párové HTML značky 

<script> , která může mít parametr language=“JavaScript“ . Sám JavaScript také může 

vypisovat HTML značky. 

 
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transi tional//EN"> 
<html> 
  <head> 
    <title>JavaScript -- p říklad 1</title> 
  </head> 
  <body> 
  <p> 
  <script language="JavaScript"> 
  predmet="Informatika pro ekonomy"; 
  document.write("Práv ě studujeme p ředmět <em>"+predmet+"</em>."); 
  </script> 
  </p> 
  </body> 
</html> 

ÚKOLY 

1. Vložte do HTML dokumentu skript, který vypíše pozdrav. 

2. Napište skript, který si od uživatele vyžádá jméno a pozdraví jej. 
• Jakými funkcemi budete řešit vstup a výstup? 



3. Napište skript, který si vyžádá číslo a mocninu a číslo umocní. 
• Jakou matematickou funkci využijete? Jak vhodně vypíšete výsledek? 

4. Napište skript, který ze zadaného řetězce vypíše nejprve jeden znak, poté dva… až 

nakonec vypíše celý řetězec. 
• Jak budete řešit výstup dat? Je pro tento případ vhodnější otevřený nebo uzavřený 

dokument? 

5. Napište skript, který si vyžádá od uživatele tři čísla a zjistí z nich minimum. 

6. Napište skript, který si od uživatele vyžádá hodnotu Altmanova Z-skóre. Skript 

vám ohlásí, jaké je finanční zdraví podniku. Intervaly: nad 2,9 – podnik je zdravý, 

2,89–1,2 – podnik má dílčí problémy, pod 1,2 – zdraví podniku je narušeno. 
• Jak budete zjišťovat, jaké je finanční zdraví podniku (tj. příslušnost zadané hodnoty do 

jednotlivých intervalů)? 

KONTROLNÍ OTÁZKY 
• Jaký je princip funkce dokumentů na straně klienta? 

• Jaké jsou základní vlastnosti a omezení jazyka JavaScript? 

• Jaké datové typy a jaké programové konstrukce jsou v JavaScriptu k dispozici? 

• Jakými způsoby lze začlenit příkazy JavaScriptu do HTML dokumentu? 

• K jakým účelům je JavaScript vhodný a k čemu se naopak nehodí? 

DOPLŇUJÍCÍ ÚKOLY 

7. Napište skript, který si od uživatele vyžádá tři koeficienty kvadratické rovnice a 

zjistí hodnoty kořenů. 
• Jaké matematické funkce použijete? 

8. Napište skript, který si od uživatele vyžádá řadu platů. Způsob ukončení řady 

vhodně zvolte. Po zadání posledního čísla skript vypíše průměrný plat. 
• Jakým způsobem ukončíte vstupní řadu čísel? Jakou programovou konstrukci použijete? 

• Jaké matematické funkce použijete? 

Metoda alert „v praxi“ aneb takto ne: (pouze pro velmi trpělivé uživatele): 
http://www.slavojpisek.cz/html/jspriklady/Darpropri tele.html   


