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Obsah předmětu: Internet je celosvětová počítačová síť, která nabízí milionům uživatelů řadu služeb
umožňující například vyhledávat informace, sdílet data či zasílat emaily. Jednou z nejvyužívanějších a
nejvyhledávanějších služeb je služba World Wide Web. Tato služba umožňuje přenos webových
(hypertextových) stránek mezi poskytovateli a klienty. Základním stavebním kamenem webové
stránky je jazyk HTML, který je standardizován konsorciem W3C. Jazyk HTML je tvořen
významovými značkami (tagy), které spolu s důkladně zvládnutou syntaxí jazyka umožňují vytvářet
kvalitní webové stránky. Vzhledem k nedostatečné podpoře formátování výstupu uvnitř jazyka HTML
je nutné při tvorbě webových stránek využít dalšího prostředku. Tímto prostředkem jsou kaskádové
styly (CSS), které jsou určeny k popisu způsobu zobrazení výsledných stránek. Prostřednictvím CSS
lze docílit oddělení vzhledu dokumentu od jeho struktury a obsahu. Nástupce jazyka HTML je jazyk
XHTML, který je postaven na základu jazyka XML. XHTML je velice podobný samotnému HTML s
tím rozdílem, že je nutné striktně ctít syntaxi XML. V tomto ohledu nám XHTML oproti HTML
přináší řadu omezení. Na druhou stranu nám však otevírá dveře k pokročilým možnostem tvorby
webových stránek plynoucí z výhod XML. Samotné XHTML nám však umožňuje pouze tvorbu
statických stránek. V případě tvorby dynamického webu je nutné sáhnou po některé ze skriptovacích
technologií, jakou je například PHP pro skriptování na straně serveru nebo jazyk JavaScript pro
skriptování na straně klienta.
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