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 ÚVOD DO JAZYKA JAVASCRIPTU 

• JavaScript je programovací jazyk, ktorý sa používa na tvorbu 
dynamických webových stránok 

• Funguje na väčšine operačných systémov 

• Celý kód spracováva počítač uživateľa(klienta) 

• Je postavený na základoch jazyka Java a C.(ten je ale kompilátor) 

• Javascript sa spustí až po načítaní stránky na strane klienta 
browserom. 

• Na tvorbu stačí editor HTML kódu(sublime text 3) a prehliadač 
webových stránok(CHROME) 
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 VÝHODY PROGRA MOVACIEHO JAZYKA JAVASCRIPT 

• Je to jazyk interpretovaný . 

 
• Prehliadač postupne načítava kódy riadka , tak ako sú zapísané v scripte a  hneď ich interpretuje. 

 
• Jednoduchšie sa tým odhalia chyby v scripte 

 
• Zmena poradia príkazu v scripte znamená zmenu poradia vykonávania príkazu 

 
• K dispozícií je veľké množstvo už  hotového kódu. 

 

• Stačí ho iba prekopírovať do príslušnej časti scriptu z internetu(napr.kód počitadla návštevy 
stránky) 
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 NA JČASTEJŠIE APLIKÁ CIE PÍSAN É V JAVASCRIPTE 

• Vstupná kontrola údajov zadávaných do formulára 

• Reakcia na udalosti vyvolané uživatelom(napr.stlačenie ľavého tlačidla 
na myši) 

• Dynamické stránky 

• Hodiny 

• Dynamická zmena obrázkov 

• Počitadlo návštev 

• apod. 
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PRÁCA NA ÚVOD 
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PRÁCA NA ÚVOD 



 SPÔSOBY ZÁPISU SCRIPTU 

1. do <body> HTML dokumentu 
 

2. do hlavičky <head>  html dokumentu 
 

3. rovno do elementu html (napr. element <p>) 
 

4. externého súboru (prípona súboru .js) 
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1.UMIESTNENIE SCRIPTU DO <body> 
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2.UMIESTNENIE SCRIPTU DO <head> 
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3.UMIESTNENIE SCRIPTU PRIAMO DO ELEMENTU  <a>  HTML 
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 PREMENN É V JAVASCRIPTE 

➢Premenná je miesto v pamäti počítača. 
 

➢Používame ich k uchovaniu hodnôt s ktorými chceme v programe pracovať. 
 

➢Premennú si môžeme predstaviť ako krabicu s kartičkami. 
 

➢Na obal napíšeme všeobecný popis toho čo krabica obsahuje. 
 

➢Na to aby sme si zapamätali obsah krabice stačí si zapamätať názov obalu. 
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LOKALIZÁCIA PREMENNEJ x V PAMÄTI POČÍTAČA 
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 ZÁSADY TVORBY A POUŽITIA PREMENNEJ  

1. V javascripte sa pri premenných rozlišujú malé a veľke písmená 

2. Pri voľbe premených môžeme použiť číslice a podtržítko _ 

3. Na začiatku mena premennej nesmie byť číslo 

4. Vyberať pre mená premennej výstižné názvy podľa obsahu ktorý 

majú miesť(napr.priemer) 

5. V mene premennej sa nesmie použiť medzera ani pomlčka 

6. Vyvarujte sa použitiu diakritiky v názve premennej 
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 PRÍKLADY SPRÁVNEHO DEFINOVANIA PREMENNEJ  

1. Teplota 
2. teplota 
3. Teplota1 
4. teplota_nova 
5. PolomerKruhu 
6. Sirka 
7. Cislo_A 
8. NoveOtacky_motora 
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 PRÍKLADY NESPRÁVNEHO  DEFINOVANIA PREMENNEJ  

• 1teplota 
• Teplota 1 
• Výška 
• Šírka strany A 
• Dľžka-domu 
• 1. Obsah-štvorca 
• Priemer-kruhu 
• Polomer valca 
• Šírka obdlžnika 
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 TYPY PREMENNÝCH  

➢V javascripte nie je potrebné deklarovať typ premennej-netreba dopredu určiť ,že 
napr.A bude obsahovať číslo 

 

➢Script sám určí akého typu bude premenná podľa toho aký obsah jej priradíme v 
scripte 

 

JS rozoznáva tieto typy premenných: 

1. Číselná premenná-obsahuje celé alebo reálne číslo(12,1.44) 
2. Reťazcová premenná-obsahuje text(napr.takýto:“TOTO je text v 

reťazcovej premennej“) 
3. Logická premenná-obsahuje logickú hodnotu (TRUE,FALSE) 
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 MATEMATICKÉ OPERÁCIE S ČÍSELNÝMI PREMENNÝMI  
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 OPERÁTORY PRIRADENIA HODNÔT PREMENNÝM 

IBA TOTO JE DôLEŽITÉ  !!!!! 
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 PRAVIDLÁ POUŽITIA PREMENNÝ CH 

1. Pri pridávaní čísla ku reťazcu bude JavaScript považovať  premennú za 
reťazec.(1+jano=1jano) 

2. JavaScript hodnotí výrazy zľava doprava. 
3. JavaScript má  dynamické  typy. To znamená, že  rovnakú  premennú  je možné  použiť  na 

uchovávanie rôznych typov údajov 
4. Na zadanie reťazca do premennej  môžeme použiť apostrofy  alebo  úvodzovky 
5. Čísla je možné písať s alebo bez desatinných čísel 
6. Premenné typu Boolean môžu mať iba dve hodnoty: true alebo false. 
7. V premennej bez hodnoty je táto premenná nedefinovaná ani čo do hodnoty ani čo do 

typu 
8. Polia JavaScriptu sú napísané s hranatými zátvorkami. 
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M  OŽNOSTI VSTUPOV A VÝSTUPOV V JAVASCRIPTE  
1.VSTUP ÚDAJOV: 

• Priamo v scripte 
• Hláška prompt(vyskakovacie okno) 
• Prvok formulára:input 

2.VÝSTUP ÚDAJOV: 
• Hláška alert(vyskakovacie okno) 
• document.writeln(premenné,text),metoda write objektu document 
• console(pri aktivované konzoly(inspect) v prehliadači) 
• innerHTML(priradenie hodnoty vybraného elementu stránky) 

PRÍKLAD POUŽITIA METÓDY innerHTML: 

document.getElementById("demo").innerHTML = „text". 

Poznámka:musí existovať  v html stránke prvok s  ID menom „demo“ 
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Použitie matematických operátorov v scripte 
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 HLÁŠKY-vyskakovacie okná  

• Slúžia na interakciu skriptu s uživateľom 

• Umožňujú zadávať do scriptu potrebné údaje 

• Generovajú prevádzkové informácie 

• Javascript používa na komunikáciu tieto hlášky: 

 
1. alert 

 

2. confirm 
 

3. prompt 
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HLÁŠKA TYPU :VÝSTRAHA 

Popis hlášky: 

 
▪ príkaz alert zobrazí upozorňovacie okienko s textom. 

 
▪ Text v zátvorke a v úvodzovkách sa vypíše do dialógu spolu s tlačidlom OK. 

 
▪ Hláška zmizne,keď sa stlačí tlačidlo OK 
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Typ hlášky Syntax 

alert alert ( “hláška"); 



TOTO STLAČ !!! 
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HLÁŠKA-potvrď 

Popis hlášky: 

 

• Potvrdzujúci dialóg. 
• Možnosti sú áno / nie. 
• Návratová hodnota je true alebo false. 

Typ hlášky Syntax 

confirm confirm ( “hláška"); 
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HLÁŠKA-výzva na zadanie hodnoty 

POPIS HLÁŠKY 
▪ Zobrazí dialógové okno, ktoré vyzve návštevníka na zadanie údajov. 
▪ Text hlášky si môže programátor zadefinovať sám 
• Zadaná hodnota sa akceptuje potvrdením tlačidla "OK". 
• Ak používateľ klikne na "Zrušiť", metóda vráti hodnotu null.(nedefinované) 
• Hodnota hlášky sa ukladáme do premennej. 
• Premená je typu string(reťazec). 
• Ak ju chceme použiť ako číslo musíme ju zmeniť pomocou funkcie ‚Number‘er 
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Typ hlášky Syntax 

prompt prompt ( ”hláška”,”Preddefinovaná hodnota”); 
prompt("Please enter your name", "Harry Potter"); 
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PRÍKLAD NA PROMPT S LOGICKÝM VYHODNOTENÍM  OBSAHU  PREMENNEJ-VETVENIE 



• Vložené texty programu, ktoré nám program žiadnym 
spôsobom neovplyvňujú. 

• Sú to poznámky k jednotlivým častiam programu. 

• Môžu nám ozrejmiť čo to vlastne v programe vykonávame. 

• Môže slúžiť ako vysvetľujúci komentár pre niekoho kto bude 
náš program skúmať. 

35 

KOMENTÁRE V SCRIPTE 



 Komentáre v scripte 

• Riadkový komentár začína znakom dve normálne lomítka // 

// V tomto riadku urobíme súčet 

• Komentár na viac riadkov 
Na začiatku komentára a na konci použijeme lomítko a hviezdičku /*...........*/ 

/* 

Javascrip Tútorial 

Téma:komentáre 

Vytvorené:15.Júla 2016 

*/ 

36 



PRÍKLADY NA PREMENNÉ A HLÁŠKY 
Skript si vyžiada rok narodenia a vpočíta koľke narodeniny v tomto roku budete oslavovať 
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PRÍKLADY NA PREMENNÉ A HLÁŠKY 

priklad3_13.html 
• Obvod kruhu 

 

   ObvodKruhu = 2*π*r 

 

• Obsahkruhu 

 

 ObsahKruhu = π*r*r 
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PRÍKLADY NA PREMENNÉ A HLÁŠKY-KVÁDER 

priklad3_15.html 

VSTUP 

• Dľžka kvádra 

• Šírka kvádra 

• Výška kvádra 

 

 

• VÝSTUP 
• Povrch kvádra 

• Objem kvádra 

Povrch = 2  x (dĺžka x  šírka + dĺžka x výška + šírka x výška ) 

Objem =  (dĺžka x  šírka  x výška ) 
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PRÍKLADY NA PREMENNÉ A HLÁŠKY-KALKULAČKA 

Priklad3_16.html 
VSTUP 

• Zadaj čísla 

 
VÝSTUP 

• Súčet 
• Rozdiel 
• Súčin 
• podiel 
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PRÍKLADY NA PREMENNÉ A HLÁŠKY - AUTOKALKULAČKA 

priklad3_14.html 

VSTUP 

• spotreba na sto km 

• počet odjazdených km 

• cena za 1 liter 

 

 

• VÝSTUP 
• Spotreba benzínu 

• Cena za benzín 

 

• Kalkulácie 
• Spotreba litrov na jeden kilometer -treba vypočítať(spotreba na sto /100) 

• Spotreba litrov za odjazdený  počet  km-treba vypočítať(spotreba na 1 km *odjazdený počet km) 

• Cena za benzín celkom-treba vypočítať-(cena za liter*spotreba litrov za zadaný počet km) 
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VETVENIA 

• Vnášajú do vykonávania zmenu poradia interpretovania kódu html 
• Pre vetvenia sú dôležité podmienky,ktoré sa pred vetvením vyhodnocujú 
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LOGICKÉ PODMIENKY VETVENIA 
Podmienka: Vracia true, ak: 

x == y x a y sú rovnaké 

x! = y x a y nie sú rovnaké 

x> y X viac než y 

x> = y x je väčší alebo rovné y 

x <y x je menšia než y 

x <= y x je menšie ako alebo rovné y 
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VETVENIA V JAVASCRIPTE 

• Podmienky (alebo programátorské vetvenia) umožňujú, aby sa skript 
nesprával stále rovnako, ale reagoval na rôzne situácie. 

• Podmienky spôsobujú zmenu poradia vykonávania príkazov v scripte. 

• Najčastejšie reagujeme na vstup od užívateľa alebo rôzne udalosti 
vyvolané myšou. 

• Vetvenie sa vytvára pomocou 

podmienených príkazov. 
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 PODMIENENÉ VYHLÁSENIA V JAVASCRIPTE 

• V PHP máme nasledujúce podmienené vyhlásenia: 

• if statement - vykoná nejaký kód, ak je vyhlásenie pravdivé 

• if statement else - vykoná nejaký kód, ak je vyhlásenie pravdivé a iný 
kód, ak toto vyhlásenie nie je nepravdivé. 

• if ... elseif .... else statement - vykoná rôzne kódy pre viac ako dve 
podmienky 

• switch - vyberie jeden z mnohých blokov kódu, ktorý sa má vykonať 
 

POZNÁMKA: v preklade statement = vyhlásenie 
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 1. JEDNODUCHÉ VETVENIE  

1. Vyhlásenie  začneme pomocou kľúčového slova if, 
2. Za kľúčovým slovom nasleduje v zátvorke vyhlásenie ( logický výraz.) 
3. 
4. 

Ak je vyhlásenie  pravdivé, vykoná sa  príkaz1. 
Ak vyhlásenie nie je pravdivé,  príkaz 1 sa nevykoná a  pokračuje až pod ním.(príkazom 2) 

Alt+123 

Alt+125 
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 2.ÚPLNÝ TVAR VETVENIA  

1. Vyhlásenie  začneme pomocou kľúčového slova if, 
2. Za kľúčovým slovom nasleduje v zátvorke vyhlásenie ( logický výraz.) 
3. 
4. 
5. 

Ak je vyhlásenie  pravdivé, vykoná sa  príkaz1. 
Ak vyhlásenie nie je pravdivé, vykoná sa  príkaz 2 
V kažom prípade sa pokračuje  príkazom 3 
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 3.ROZŠÍRENÝ TVAR VETVENIA  

• Ak je platné vyhlásenie 1 vykoná sa príkaz  1 a pokračuje sa príkazom 4 
• V prípade ,že je platné vyhlásenie 2,vykoná sa príkaz 2 a pokračuje sa na prikaze 4 
• A na koniec ,ak neplatí vyhlasenie 1 ani vyhlásenie 2,vykoná sa príkaz 3 a pokračuje sa 

príkazom 4 
• Príkaz 4  je už mimo  tela vetvenia 
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LOGICKÉ OPERÁTORY POUŽÍVANÉ PRI VETVENÍ 
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SWITCH                                                   SYNTAX: 
❑ Ide o alternatívny  zápis sekvencie if...else. 

❑ Switch ( prepínač) umožňuje jednoducho reagovať 

na rôzne hodnoty neakej premennej. 

❑ Za klúčovým slovom switch vložíme do zátvorky 

promennú, ktorej  hodnoty chceme opodmienkovať. 

 

❑ Telo switch-u  je v bloku zo zložených zátvoriek. 

 

❑ Jednotlivé prípady označíme slovom case a za ne vložíme 

 

dvojbodku. 

 

❑ Každú case label ukončíme príkazom break 

 

❑ Okrem default 

switch (n) { 

case label1: 
kód,ktorý sa vykoná ak  n=label1; 
break; 

case label2: 
kód,ktorý sa vykoná ak  n=label2; 

break; 

case label3: 
kód,ktorý sa vykoná ak  n=label3; 
break; 

... 
default: 

kód,ktorý sa vykoná ak sa  n nerovná sa žiadnemu labelu 
} 
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SYSTÉMOVÝ ÚDAJ NA POČÍTAČi 

VÝSLEDOK SCRIPTU: 
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Cykly 
▪ Často, keď píšete kód, chcete, aby sa rovnaký blok kódu spustil znovu a znovu po sebe. 
▪ Namiesto pridávania niekoľkých takmer rovnakých kódových riadkov do skriptu 

môžeme použiť slučky na vykonanie takejto úlohy. 
▪ Cyklus je vlastne vetvenie ku ktorému sa zaviedla spätná väzba z konca na začiatok 

kódu 

Spätná väzba 

63 



Cykly 

V javascripte rozlišuje nasledovné druhy cyklov: 

 
➢while - prechádza cez blok kódu, pokiaľ je zadaná podmienka pravdivá(blok kódu sa 

nemusí vykonať ani raz) 

 

➢do...while - prechádza cez blok kódu raz a potom opakuje slučku, pokiaľ je zadaná 
podmienka pravdivá 

 

➢for (pre) - vykoná blok kódu špecifikovaný počet krát 

 

➢foreach - blok kódu pre každý prvok v poli 
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SYNTAX: 

for (nastavenie počitadla opakovaní; testovanie počitadla; zvýšenie počitadla) 
{ 

kód ,ktorý má byť opakovane vykonaný; 
} 

C  YKLUS S KONEČNÝM POČTOM O PAKOVANÍ 

65 

PARAMETRE CYKLU: 
 
 
• nastavenie počitadla opakovaní- napr.  i =1 

 
• testovanie počitadla napr.  ?  i  <= 150; ak áno  vykonajú sa príkazy  v Tele cyklu; 

 
• Zvýšenie počitadla napr. i = i +1( i++) alebo i = i+5; 
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Cyklus while 

• Tento cyklus má na začiatku podmienku. 

• Pokiaľ je táto  podmienka splnená , budú sa 
vykonávať príkazy v tele cyklu. 

• Ak nie je podmienka splnená, cyklus sa predčasne 
ukončí bez toto,  aby sa vykonal neaký cyklus 

• SYNTAX: 

while (podmienka) { 
    telo cyklu-kód , ktorý má byť vykonaný; 
} 
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 FAKTORIÁL ČÍS LA: cislo 

PRÍKLAD cislo = 5 
5! = 5 * 4 * 3 * 2 *1 
5! = 120 
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Cyklus do..while 
• Po prechode cyklom sa otestuje podmienka. 

Ak je podmienka pravdivá telo cyklu sa 
zopakuje 

• Ak podmienka nie pravdivá cyklus sa 
ukončí. 

• Teda telo cyklu sa vykoná minimálne 1 krát 
   (bez ohľadu na stav podmienky) 
• SYNTAX 

 
do { 
    telo cyklu-kódy , ktoré majú byť vykonané; 

 } 
while (podmienka); 
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SÚČET PÁRNYCH ČÍSEL ZO ZADANÉHO INTERVALU - ANALÝZA 

ZADAJME DOLNÚ HRANICU:2 

ZADAJME HORNÚ HRANICU:6 

SÚČET ČÍSEL:2+4+6   = 12 

PRÍKLAD VÝPOČTU SÚČTU 
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FUNKCIE 
• Jedná sa o blok kódu, ktorý raz napíšeme a potom ho môžeme v skripte  ľubovolný počet krát volať 

bez toho, aby sme ho písali znova  a znova.( a opakovali sa). 
• SYNTAX DE FINÍCIE FUNKCIE: 

 
 
 

 
 
 
 

• Funkciu deklarujeme pomocou kľúčového slova function name(napr.function faktorial()). 

• Funkciu voláme uvedením jej mena do skriptu( napr.faktorial(5));) 
• Meno  funkcie (name) sa môže skladať z kombinácie  písmen, číslic, podčiarknutia a znaku dolára 

(rovnaké pravidlá ako pre premenné).(napr.faktorial) 

• Súčasťou deklarácie je blok kódu  uzatvorený medzi zložené zátvorky. 

• Blok kódu -je to zoznam príkazov ,ktoré sa majú vykonať pri volaní funkcie({ alt+123 a } alt+125). 

• Parametre funkcie(parameter1,2,3) sú hodnoty uvedené v definícii funkcie, ktoré sú dodané 
funkcií ak je volaná. 
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FUNKCIE 
• Funkcie môžu byť vlastné alebo vstavané v Javascripte(new Date(),Math.Random(),Math.Floor() 

• Ak je funkcia volaná  jej menom potom sa vykonajú kódy vo vnútri je definicie {}. 

• Funkcia je najčastejšie volaná pri týchto udalostiach: 

UDALOSŤ POPIS 

onClick Funkcia sa spustí pri kliknutí na HTML prvok 

onDblClick Funkcia sa  spustí pri dvojkliku na prvok 

onMouseOver Funkcia sa  spustí pri presunutí myši na prvok 

onMouseOut Funkcia sa spustí pri oddialení myši od prvku 

onMouseMove Funkcia sa spustí ak pohybujeme myšou nad prvkom 

onFocus Funkcia sa spustí pri aktivácií políčka formulára(napr.input) 

onBlur Funkcia sa aktivuje  pri deaktivácií políčka 
formulára(napr.klikneme mimo pole <input>) 
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RIEŠENÉ ÚLOHY NA FUNKCIE 
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RIEŠENÉ ÚLOHY NA FUNKCIE 
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RIEŠENÉ ÚLOHY NA FUNKCIE 
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RIEŠENÉ ÚLOHY NA FUNKCIE 
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RIEŠENÉ ÚLOHY NA FUNKCIE 
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POUŽITIE METÓDY  MATH PRI GENERÁTOROCH NÁHODNÝCH ČÍSEL 

81 

• V JS sa pre generovanie náhodného čísla používa metóda  Math.random(). 

•   Metóda generuje pseudonáhodné číslo medzi 0(vrátane) a 1 (exkluzívne).  

• var nahodne = Math.random();generovanie náhodného čísla 

• nahodne = Math.floor(nahodne);zaokruhlovane čísla 

• Metóda Math.floor zaokrúhľuje  číslo nadol 

• Math.floor(Math.random() * 10);     // vráti náhodné celé číslo od 0 po 9 

• Math.floor(Math.random() * 100);     // vráti čísla z rozsahu 0 až 99 

• Math.floor(Math.random() * 100) + 1; // vráti celé čísla z rozsahu 1 do 100 

 



PRÍKLAD NA VYGENEROVANIE  ZADANÉHO POČTUNÁHODNÝCH ČÍSEL 
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• Objekt date() nám umožňuje pracovať s dátumami. 
• Pomocou new Date() sa vytvorí nový objekt dátumu s aktuálnym dátumom a časom 
• Na získanie časti dátumu sa používajú nasledovné metódy: 

1. getHours().............................Vyberie z dátumu  hodinu (0-23) 
2. getMinutes()........................ Vyberie z dátumu minúty (0 - 59) 
3. getSeconds()......................... Vyberie z dátumu sekundy (0 - 59) 

 
• Metóda setTimeout () vyvolá funkciu alebo vyhodnotí výraz po zadanom počte milisekúnd 
 
• SYNTAX: 
 setTimeout(function, milliseconds) 
 
 
 
•  Metóda  setInterval() rovnaká ako setTimeout (), ale opakuje vykonávanie funkcie 

nepretržite. 
• SYNTAX 
 setInterval ( funkcia, milisekundy )  
 
 
 
 
 
 

POZNÁMKA :OBJEKTY   DATE() a TIMEOUT() 
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RIEŠENÉ ÚLOHY NA FUNKCIE 
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RIEŠENÉ ÚLOHY NA FUNKCIE 
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RIEŠENÉ ÚLOHY NA FUNKCIE 
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RIEŠENÉ ÚLOHY NA FUNKCIE 
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FORMULÁRE 

• WEB formuláre sa môžu podobať papierovým alebo databázovým formulárom. 

• Používatelia webu vyplňujú formuláre pomocou začiarkavacích políčok, prepínačov,text.polí.  

•  Formulárové prvky sprostredkúvajú výmenu informácií medzi uživateľom a web serverom. 

• Grafický vzhľad formulára sa určuje pomocou  formulárových HTML prvkov. 

• V Javascripte  a  v PHP  sú  formuláre spracovávané  pomocou funkcií. 

• Spracovanie formulára môže spočívať  iba v kontrole zadania vstupných grafických prvkov ,alebo 

ich ďaľšie spracovanie  funciami.(JS PHP jazyk). 
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<form name="menoFormulara"> 
<fieldset> 

<legend> Meno legendy</legend> 

• Vstupný prvok 1 

• Vstupný prvok 2 

 

• .Potvrdzovací prvok 

</fieldset> 
 
 

    </form> 

 
POZNÁMKA :FIELDSET  slúži na nastavenie grafiky formulára 

SYNTAX DEFINOVANIA FORMULÁRA 
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• Nepárový  HTML prvok 

• Je najčastejšie používaným grafickým prvkom u formulárov.  

• Možné hodnoty atribútov type prvku < input> 
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Grafický  prvok <input> 
 

S obsahom tohto prvku možno vykonávať matematické operácie. 

S obsahom tohto prvku nemožno vykonávať matematické operácie !!!!!! 



• Nepárový  HTML prvok 

• Je najčastejšie používaným grafickým prvkom u formulárov.  

• Možné hodnoty atribútov type prvku < input> 
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Grafický  prvok <input> 
 



• Nepárový  HTML prvok 

• Je najčastejšie používaným grafickým prvkom u formulárov.  

• Možné hodnoty atribútov type prvku < input> 
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Grafický  prvok <input> 
 



• Grafický prvok  <textarea> sa používa pre textové pole, ktoré je určené pre väčšie  viacriadkový text.  

• Je to párový HTML grafický prvok. 

• Pomocou atribútu cols  je možné definovať počet znakov na riadok . 

• Atribútom rows  sa nastavuje počet viditeľných riadkov. 
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Grafický  prvok <textarea> 
 

http://www.klikzone.cz/sekce-html/seznam-html-tagu/textarea.php
http://www.klikzone.cz/sekce-html/seznam-html-tagu/textarea.php
http://www.klikzone.cz/sekce-html/seznam-html-tagu/textarea.php


Grafický  prvok <select> 

• Používa pre vytvorenie rolovacej ponuky. 

• Možnosti výberu  rolovacej ponuky  sú tvorené pomocou  grafického prvku <option> . 

•  Pomocou atribútu multiple je  možné vyberať aj viac možností naraz. 
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http://www.klikzone.cz/sekce-html/seznam-html-tagu/option.php
http://www.klikzone.cz/sekce-html/seznam-html-tagu/option.php
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PRÍKLAD NA PRVOK <INPUT type ‘Number‘> 
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PRÍKLAD  NA PRVOK <INPUT type ‘text‘> 
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PRÍKLAD  NA PRVOK <INPUT type ‘Number‘> 
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PRÍKLAD  NA PRVOK <INPUT type ‘radio‘> 
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PRÍKLAD  NA PRVOK <INPUT type ‘checkbox‘> 
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PRÍKLAD  NA PRVOK <INPUT type ‘option‘> 
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PRÍKLAD  NA PRVOK <INPUT type ‘range‘> 
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PRÍKLAD POUŽITIA VIACERÝCH PRVKOV VO FORMULÁRE HTML 
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• K prvkom formulára , či už ide o vstupné políčka alebo odosielajúce tlačidla, sa dostaneme nasledovne: 

var policko = menoFormulara.menoPolicka; 

var tlacidlo = menoFormulara.menoTlacidla; 

• Väčšinou nás z formulárových políčok zaujíma hlavne hodnota , tj. Vlastnosť value. Tuto získame takto: 
 

• var hodnota = menoFormulara.menoPrvku.value; 

• Hodnota premennej je textový reťazec 
 

• V prípade, že je potreba s hodnotou políčka pracovať ako s číslom, je na mieste obsah value previesť na číslo: 
 

• var ciselnaHodnota = Number(policko.value); 
 

• var ciselnaHodnota = parseInt(policko.value);(pretypuje premennú celé číslo) 

VÝBER A SPRACOVANIE PRVKOV FORMULÁRA 
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RIEŠENIE KOMPLEXNÝCH ÚLOH 1 
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RIEŠENIE KOMPLEXNÝCH ÚLOH 2 
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RIEŠENIE KOMPLEXNÝCH ÚLOH 4 
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RIEŠENIE KOMPLEXNÝCH ÚLOH 5 
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RIEŠENIE KOMPLEXNÝCH ÚLOH 6 
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RIEŠENIE KOMPLEXNÝCH ÚLOH 7 
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RIEŠENIE KOMPLEXNÝCH ÚLOH 8 
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PRÍKLAD POUŽITIA VIACERÝCH PRVKOV V FORMULÁRE 
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PRÍKLAD POUŽITIA VIACERÝCH PRVKOV VO FORMULÁRE HTML 
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POLIA 

 Predstavte si, že si chcete uložiť nejaké údaje o viac prvkoch. 
  Napr chcete v pamäti uchovávať 10 čísel, 30 pozícií posledných súradníc myši alebo mena 50tich 

užívateľov.  
 Asi vám dôjde, že v programovaní bude nejaká lepšia cesta, než začať vytvárať  premenné 

premenné uzivatel1, uzivatel2... až uzivatel50. 
  Nehľadiac na to, že ich môže byť potrebné 1000. A ako by sa v tom potom hľadalo? Brrr, takto nie 
 Ak potrebujeme uchovávať väčšie množstvo premenných rovnakého typu, tento problém nám rieši 

pole. 
  Môžeme si ho predstaviť ako rad priehradiek, kde v každej máme uložený jeden prvok.  
 Priehradky sú očíslované tzv. Indexy, prvý má index 0.  
 Môžeme si však prvky poľa miesto číslovanie aj priamo pomenovať, teda je indexovať textovým 

reťazcom.  
 V niektorých jazykoch musíme pri vytváraní poľa zadať jeho presnú veľkosť a rovnaký typ údajov 

(typ premennej - číslo, reťazec, objekt ...) pre všetky prvky.  
 V JavaScriptu nemusíme špecifikovať vôbec nič a môžeme si do poľa nahrávať čo chceme. 
  Pole úzko súvisí s cyklami, pretože sa potom používajú na manipuláciu s prvkami. 
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POLIA 
 VYTVORENIE POĽA 

 
 Pole môžeme vytvoriť pomocou objektu Array: 
     let a = new Array(); //‘a‘ je meno poľa 
     a[0] = 1; 
 
 Nasledujúci kód funguje úplne rovnako ako ten vyššie, ale je kratšia a preto tento zápis polí 

budeme preferovať: 
       let a = [];  
       a[0] = 1; 
 
 Naplníme si pole číslami od 1do 10 pomocou for cyklu: 

 
       let a = [];  
       for (let i = 0; i < 10; i++) 
             {       
                 a[i] = i + 1;  
                } 
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POLIA 
 Aby sme pole  a vypísali, môžeme za predchádzajúci kód pripísať: 
 
      for (let i = 0; i < a.length; i++) 
          {  
            document.write(a[i] + " "); 
          } 
    Všimnite si, že pole má vlastnosť length, kde je uložená dĺžka poľa, teda počet prvkov poľa. 
 
 Pre prečítanie  všetkých prvkov z poľa môžeme použiť zjednodušenú verziu cyklu  for  známu ako 

foreach.  
       Ten prejde všetky prvky v poli a jeho dĺžku si zistí sám: 
       
    for (prvok of prvky) 
             {  
             document.write(prvok);  
              } 
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POLIA 
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POLIA 

 Naplnenie poľa výpočtom prvkov 
 

 Pole samozrejme môžeme naplniť ručne, ponúka sa to napríklad na uloženie dní v týždni alebo mien v 
kalendári k vypísaniu sviatku.  

 
 Začnime vypísaním dňa v týždni. K tomu využijeme metódu getDay(), ktorá sa volá na objekte  Date 
 Dni sú  v americkom formáte začínajúcom nedeľou: 

 
 let dni = *"Nedeľa", "Pondelok", "Utorok", "Streda", "Štvrtok", "Piatok", "Sobota"+; 
      let d = new Date(); 
      let den = d.getDay(); // vrátí číslo 0 – 6 
     document.write("Dnes je " + dni[den]); 
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POLIA 

 
 

 
 
 

 Do poľa môžeme prvky ľubovoľne pridávať alebo ich mazať: 
 

 Prvky v poli možno jednoducho zoradiť metódou sort(), 

 

  Bez odovzdanie ďalších parametrov sa zoradia podľa abecedy (vzostupne):  
 

let mena = *'Dana', 'Božena', 'Erika', 'Cecilka', 'Alena']; 

mena.sort();//Alena,Božena,Cecilka,Dana,Erika 
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POLIA 
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POLIA 

 
 

 
 
 

 Ak máme v poli čísla, zoradia sa bohužiaľ ako textové reťazce, takže je napr. 25Pred 3. 
 
  Správanie radiacej metódy môžeme upraviť odovzdaním tzv. Anonymnej funkcie.  
       pole.sort(function(a, b) { return a - b }); 
 Zotriedenie pole čísel by vyzeralo takto: 
            let cisla = [5, 3, 1, 30, 25, 80]; 
            cisla.sort(function(a, b) { return a - b }); 
 
 
 Poradie prvkov v poli môžeme otočiť pomocou metódy reverse(): 

 
  cisla.reverse(); // otočí pole zostupne  
      Pole cisla má potom prvky poľa usporiadané nasledovne: 
      cisla = [5, 3, 1, 30, 25, 80]; 

 
 

// Zmení  text na čísla *1, 3, 5, 25, 30, 80+ 
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POLIA 
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POLIA 
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POLIA 
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POLIA 
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POLIA 
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POLIA 
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ZOPAKOVANIE VLASTNOSTÍ A METÓD POĽA 

 pop ()  Metóda odstraňuje posledný prvok z poľa: 
 

push () Pridá prvok na koniec poľa 

shift () odstraňuje prvý prvok poľa a "posúva" všetky 
ostatné prvky do nižšieho indexu. 

unshift () pridá nový prvok do na začiatok poľa 

delete. fruits[0];  Vymazanie prvku 0 poľa fruits 

Metóda sort ()  Metóda sort () zoradí pole podľa abecedy: 

Metóda reverse () obracia prvky v poli. Môžete ju použiť na zoradenie poľa v 
zostupnom poradí: 
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GRAFIKA V JAVASCRIPTE 
 Element HTML <canvas> sa používa na kreslenie grafiky cez skriptovanie (JavaScript). 
 Plátno má skvelé funkcie pre grafickú prezentáciu údajov s obrázkami  
 HTML plátno môže byť animované. 
 Plátno môže reagovať na ľubovoľnú akciu používateľa  
     (kliknutia myšou, kliknutia na tlačidlá, pohyb prstov). 
• Štandardne nemá element <canvas> žiadny okraj a žiadny obsah. 
 V HTML prvku <canvas> vyzerá takto: 
 
 
 
 
• Element <canvas> musí mať atribút id, takže ho môže odkazovať na JavaScript. 
       Atribút šírky a výšky je potrebný na definovanie veľkosti plátna. 
•     Ak chcete pridať rámik okolo plátna , použite atribút štýlu: 
 
 
• Tip: Na jednej stránke HTML môžete mať viaceré prvky <canvas>. 
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VYKRESLENIE PLÁTNA 
• Platno sa definuje v HTML časti 
• Kresbu treba definovať v <script>....</script> 
  
 1.Najprv musíte nájsť prvok <canvas>. 
 To sa deje pomocou metódy HTML DOM getElementById (): 
 
 
  
 2.Po druhé, potrebujete vybrať metódu kreslenia objektu na  plátno:GetContext() 
 GetContext () je vstavaný objekt HTML s vlastnosťami a metódami pre kreslenie: 
 
 
 
• ctx (context-obsah)je premenná do ktorej vkladáme  metódu kreslenia objektu na 

plátno 
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PRÍKLAD NA VYKRESLENIE PRÁZDNEHO PLÁTNA 
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KRESLENIE OBDĹŽNIKA  NA PLÁTNE 

•  Na plátne chceme vykresliť obdĺžnik. 
• Nastavme štýl výplne objektu plátna(obdĺžnika) na červenú farbu: 
 
 
 
• Vlastnosťou fillStyle (vyplnenie)môže byť farba CSS, gradient alebo vzor. 
•  Predvolená farba vyplnenia je čierna farba. 
• Metóda fillRect ( x, y, width, height ) na plátne nakreslí obdĺžnik vyplnený 

štýlom výplne: 
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PRÍKLAD NA VYKRESLENIE ČERVENÉHO OBDĹŽNIKA 
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SÚRADNICE PLÁTNA 
• HTML plátno je dvojrozmerná mriežka. 
• V hornom ľavom rohu plátna sú súradnice (0,0) 
• Súradnice pravého dolného rohu závisia od šírky a výšky plátna  
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KRESLENIE ÚSEČKY 

• Ak chcete nakresliť priamku na plátne, použite nasledovné metódy: 
• moveTo ( x, y ) – presunie kurzor do bodu(x,y) 
• lineTo ( x, y ) – vykreslí úsečku do bodu (x,y) 
• stroke(); ťahom zobraziť dráhu úsečky 
• Metóda stroke()vykresľuje cestu, ktorú ste definovali  metódami moveTo () a lineTo (). 
•  Predvolená farba je čierna. 
• Použite vlastnosť strokeStyle na kreslenie s inou farbou / gradientom. 

• Metóda beginPath () začína cestu alebo obnoví aktuálnu cestu. 
• Použite moveTo (), lineTo (),, aby ste vytvorili cesty s usečiek ktoré na seba nenaväzujú. 

 
 
 
 

 
 
 

• PRÍKLAD KRESLENIA ÚSEČKY: 
• Definujte začiatočný bod v polohe (0,0) a koncový bod v polohe (200, 100).  
• Potom použite metódu tahu ()(stroke())) na skutočné prekreslenie čiary. 
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PRÍKLAD NA KRESLENIE KOMBINÁCIE ÚSEČIEK 
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PRÍKLAD NA KRESLENIE KOMBINÁCIE ÚSEČIEK 
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• Vlastnosť lineWidth nastavuje alebo vracia aktuálnu šírku čiar v pixeloch.(napr. ctx.lineWidth = "5";) 



KRESLENIE KRUHU A OBLÚKA 

• Ak chcete nakresliť kruh na plátne, použite nasledujúce metódy: 
• beginPath () – začína kreslenie 
• arc (x, y, r, startangle, koniec) - vytvorí oblúk / krivku. 

PR.  
• Vytvorenie kruhu s arc():  
• Nastavte úvodný uhol na 0 a koncový uhol na 2 * Math.PI. 
• Pri oblúku sa uhly počítajú proti smeru hod.ručičiek 
•  Parametre x a y definujú súradnice  x a y  stredu kruhu. 
•  Parameter r definuje polomer kruhu 
 



PRÍKLAD NA KRESLENIE KRUŽNICE A OBLÚKA 
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PRÍKLAD NA VYUŽITIE GRAFIKY (KRUH)  
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KRESLENIE LOGA V JAVASCRIPTE 
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CANVAS-GRADIENS(PRECHODY FARIEB) 
 

• Tvary na plátne nie sú obmedzené len na plné farby. 
• Prechody  farieb môžu byť použité na vyplnenie obdĺžnikov, kruhov, 

riadkov, textu atď. 
• Existujú dva rôzne typy prechodov: 
 createLinearGradient ( x, y, x1, y1 ) - vytvára lineárny gradient 
 createRadialGradient ( x, y, r, x1, y1, r1 ) - vytvorí kruhový gradient 
• Keď máme objekt s gradientom, musíme pridať dve alebo viac fareb 
• Metóda addColorStop () špecifikuje zastávky farieb a ich polohu pozdĺž 

gradientu.  
• Pozície prechodu môžu byť kdekoľvek od 0 do 1. 
• Ak chcete použiť gradient, nastavte vlastnosť fillStyle alebo strokeStyle na 

gradient a vykreslite pomocou ctx.fillRect() tvar (obdĺžnik, text alebo 
riadok). 
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KRESLENIE VÝPLNE POMOCOU RADIÁLNEHO GRADIENTU 
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KRESLENIE VÝPLNE POMOCOU LINEÁRNEHO GRADIENTU 
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KRESLENIE TEXTU NA PLÁTNE 

• Ak chcete nakresliť text na plátne, najdôležitejšou vlastnosťou a metódami 

sú: 

• font - definuje vlastnosti písma pre text. 

• fillText ( text, x, y ) - na plátno vypíše vyplnený  text,v súradniciach x,y 

• strokeText ( text, x, y ) - kreslí text na plátne ,bez vyplne .  
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KRESLENIE TEXTU S VNÚTORNOU VÝPLŇOU 
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KRESLENIE TEXTU BEZ VÝPLNE S LIN.GRADIENTOM 
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UMIESTŇOVANIE OBRÁZKOV NA PLÁTNO 

• Ak chcete nakresliť obrázok na plátne, použite nasledujúcu 
metódu: 

                   drawImage ( obrázok, x, y ) 

plátno 

obrázok 
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PREKRESLENIE OBRÁZKA NA PLÁTNO 
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     ANIMÁCIE 
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ANIMÁCIA   V ZÁVISLOSTI  NA  UMIESTNENÍ KURZORA MYŠI 
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ANIMÁCIA   V ZÁVISLOSTI  NA  STLAČENÍ TLAČIDLA NA MYŠI 
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PRÍKLAD NA ANIMÁCIU POHYBU OBJEKTU 



JQUERY 
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• JQuery je databáza funkcií, ktorá je naprogramovaná v Javascripte. 
• Spracovanie skriptu obsahujúceho jquery funkcie je veľmi rýchle. 
• Zápis skriptu  obsahujúci  volania JQUERY je krátky. 
• Je kompatibilný so všetkými prehliadačmi. 
• Umožnuje veľmi jednoducho  vytvárať efekty a animácie html prvkov. 
• Zjednoduší sa tým práca s HTML prvkami. 
• Vkladanie funkcií do skriptu  spôsobuje   dynamiku na  stránkach. 
• Umiestnenie odkazu na databázu JQUERY do html súboru: 
 

 
 



JQUERY 
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• JQUERY SYNTAX: 
 

 
 $(document).ready(function(){ 

 

 
//  Sem umiestnime HTML prvky a jQuery  metódy na nich ... 

 
}); 

• Všetky metódy jQuery  a prvky HTML sú umiestnené vnútri pripravenosti (ready) dokumentu 

(document)na udalosti(event). 

• Udalosti a prvky  sa umiestňujú do časti function(). 

• Táto syntax znamená ,že sa funkcie v dokumente nespustia skôr ako budú  zadefinované 

prvky  HTML na ktoré budú aplikované. 

 



JQUERY 
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JQUERY 
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SELEKTORY 

• jQUERY selektory sú jednou s najdôležitejších častí knižnice jQUERY. 
 
• Umožňujú  hľadať, vybrať HTML  prvky a manipulovať s nimi. 
 
• Výber sa robí pomocou nasledovných  selektorov prvkov: 
 

1. Mena 
2. Identifikátora 
3. Triedy 
4. Typu 
5. Atribútov(ich hodnôt) 
6. Existujúcich CSS selektrov. 
 

• Všetky selektory začínajú znakom dolár ($). 
 
• Ponúkam možnosť pre vloženie znaku $  kombináciu kláves ALTGR + ô. 

 
 
 

 



JQUERY 

157 

SELEKTORY 

SYNTAX 
SELEKTORA 

POPIS SELEKTORA 

$(“*“) Vyberie všetky  prvky  HTML dokumentu 

$(“p“) Vyberie všetky odstavce 

$(“#prvy“) Vyberie HTML prvok s identifikátorom „prvy“ 

$(“.prvy“) Vyberie HTML prvok s triedou „prvy“ 

$(“this“) Vyberie aktívny prvok 

$(“p.intro“) Vyberie všetky odstavce s triedou „intro“ 

$(“p.first“) Vyberie prvý odstavec v poradí 

$(“ul li:first“) Vyberie prvú položku zoznamu 

$(“ul li:first-child“) Vyberie prvé položky s každého zoznamu 

$(“:button“) Vyberie všetky <button> prvky  a <input> prvky typu=button““  

$(“tr:even“) Vyberie všetky párne riadky tabuľky 

$(“tr:odd“) Vyberie všetky nepárne riadky tabuľky 



JQUERY 
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METÓDY UDALOSTÍ 
• jQuery je šitý na  reagovanie na udalosti v HTML stránke. 
 
• Udalosť predstavuje presný okamih, kedy sa niečo stane. 
 
• Príklad udalostí:pohyb myšou nad prvkom, výber prepínača, kliknutím na prvok. 
 
• Napr. Ak chcete priradiť udalosť click() pre všetky odseky na stránke, môžete to urobiť: 
   
   1. $("p").click(); 
      
     Ďalším krokom je definovať, čo sa má stať  keď  sa udalosť spustí.  

 
     Musíte vložiť  funkciu do udalosti click() 
                             
  2. $("p").click(function(){ 

         //  Sem príde Akcia ktorá sa má vykonať 

         //Napr.hide(skry prvok) 

                              });  
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METÓDA UDALOSTI POPIS METÓDY UDALOSTI(Funkcia ktorá sa spustí použitím tejto metódy) 

click() Funkcia sa vykonaná, keď používateľ klikne na prvok HTML. 

on() Funkcia je  vykonávaná opakovane na viac  vybraných  prvkov. 

dblclick() Funkcia je vykonaná, keď používateľ dvakrát klikne na prvok HTML. 

mouseenter() Funkcia sa vykonaná, keď kurzor   myši presunieme do HTML prvku. 

mouseleave() Funkcia je vykonaná, keď ukazovateľ myši opustí prvok HTML. 

mousedown() Funkcia je vykonaná, keď je ľavé, prostredné alebo pravé tlačidlo myši stlačené, zatiaľ čo kurzor myši  
je nad prvok HTML. 
 

mouseup() 
 

Funkcia je vykonaná keď,ľavé,stredné alebo pravé tlačidlo na myši je uvoľnené,zatiaľ čo kurzor myši 
je nad prvkom html. 

hover() Je kombináciou metódy mouseenter () a mouseleave(). 

 

ready() Táto metóda $ (document) .ready () nám umožňuje vykonať funkciu, keď je dokument plne načítaný. 

focus () Funkcia je vykonaná, keď je pole formulára aktivované kliknutím myši 

 

blur() Funkcia je vykonaná, keď  pole formulára stratí focus (je deaktivované). 

 

NAJPOUŽÍVANEJŠIE METÓDY V JQUERY. 



JQUERY-PRÍKLAD NA POUŽITIE METÓDY CLICK() 
CLICK 
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JQUERY-PRÍKLAD NA METÓDU ON() 
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EFEKTY 
EFEKT POPIS 

hide() Skryje vybrané prvky 

show() Zobrazí vybrané skryté prvky 

toggle() Prepínač medzi hide a show 

fadeIn() Rozsvecovanie prvkov 

fadeOut() Miznutie prvkov 

fadeTo() Nastavenie prvku na požadovanú priesvitnosť(opacity 0 až 1). 

fadeToggle() Prepínanie medzi rozsvecovaním a zhášaním prvkov  

slideDown() Klzanie smerom dolu(rozbalenie rolety) 

slideUp() Kĺzanie smerom nahor(zbalenie rolety) 

slideToggle() Prepínač smerov kĺzania(zvinuté rozvinie a rozvinuté zvinie) 
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EFEKTY 

• Efekt hide() a show(). 

• S týmito efektami môžete skryť a zobraziť HTML elementy. 

• Efekty je možné nastavovať nasledovne: 

• $(selector).hide(speed,callback); $(selector).show(speed,callback). 

• Nepovinný parameter  speed určuje rýchlosť Zobrazenia / Skrytia. 

• Môže nadobúdať nasledujúce hodnoty: „slow", „fast", alebo počet  milisekúnd trvajúci efekt.(Napr. ak má 

efekt prejaviť s oneskorením  1 sekundu napíšeme  namiesto speed hodnotu 1000ms. 

• Voliteľný parameter callback je funkcia, ktorá má  byť vykonaná po tom, čo sa  metóda skryť () alebo zobraziť 

()  dokončí . 
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EFEKTY 
PRÍKLAD NA EFEKTY SHOW() a HIDE() BEZ PARAMETROV 



JQUERY 
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EFEKTY 
PRÍKLAD NA EFEKTY SHOW() a HIDE() S PARAMETRAMI 
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EFEKTY 

• Efekt toggle() . 

• Je to prepínač medzi efektom zobraz a  skry. 

• Efekty je možné nastavovať nasledovne: 

• $(selector).toggle(speed,callback); 

• Nepovinný parameter  speed určuje rýchlosť Zobrazenia / Skrytia. 

• Môže nadobúdať nasledujúce hodnoty: „slow", „fast", alebo počet  milisekúnd trvajúci efekt.(Napr. ak má 

efekt prejaviť s oneskorením  1 sekundu napíšeme  namiesto speed hodnotu 1000ms. 

• Voliteľný parameter callback je funkcia, ktorá má  byť vykonaná po tom, čo sa  metóda skryť () alebo zobraziť 

()  dokončí . 
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EFEKTY 
PRÍKLAD NA EFEKT toggle()-prepínač 
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EFEKTY 

• Efekt fading() 

• Umožňuje meniť úroveň viditeľnosti html prvku podľa zadanej rýchlosti. 

• Efekty fading: 

• I. fadeIn ()-rozsvietenie  stmavnutého  prvka. 

• II. fadeOut()-miznutie  viditeľného prvku. 

• III. fadeToggle ()-prepína medzi miznutím a rozsvietením .  

• IV. fadeTo ()-vyblednutie na danú opacity (hodnota medzi 0 a 1).//opacity=priesvitnosť. 

• $(selector).fadeIn(speed,callback); $(selector).fadeOut(speed,callback). 

• $(selector).fadeToggle(speed,callback); $(selector).fadeTo(speed,opacity,callback). 

• Nepovinný parameter  speed určuje rýchlosť rozsvietenia / stmavnutia. 

• Môže nadobúdať nasledujúce hodnoty: „slow", „fast", alebo počet  milisekúnd trvajúci efekt.(Napr. ak má efekt prejaviť s oneskorením  1 sekundu napíšeme  

namiesto speed hodnotu 1000ms. 

• Voliteľný parameter callback je funkcia, ktorá má  byť vykonaná po tom, čo sa  metóda skryť () alebo zobraziť ()  dokončí . 
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EFEKTY 
PRÍKLAD NA EFEKT fadeIn()-rozsvietenie 
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EFEKTY 
PRÍKLAD NA EFEKT fadeOut()-miznutie 
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EFEKTY 
PRÍKLAD NA EFEKT fadeToggle()-miznutie/rozsvecovanie 
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EFEKTY 
PRÍKLAD NA EFEKT fadeTo()-rozsvecovanie na požadovanú priesvitnosť 
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EFEKTY 
PRÍKLAD NA EFEKT slideDown() 
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EFEKTY 
PRÍKLAD NA EFEKT slideUp() 
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EFEKTY 
PRÍKLAD NA EFEKT slideToggle() 
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EFEKTY 

• Efekt animate() 

• Metóda animate () sa používa na vytvorenie vlastnej animácie. 

• $( selector ).animate({ params } ,speed,callback ); 

• Povinný parameter params definuje vlastnosti CSS, ktoré majú byť animované. 

• Parameter speed určuje dobu trvania efektu.  

• Ten  môže trvať nasledujúce hodnoty: "slow“-pomaly", "fast-rýchlo", alebo milisekúnd. 

• Voliteľný parameter callback je funkcia, ktorá majú byť vykonaná po dokončení animácie. 

 Štandardne majú všetky prvky HTML statickú pozíciu, a nemôžu byť presunuté.  

 K manipulácii polohy, nezabudnite najprv nastaviť vlastnosť position CSS prvku na  relative, fixed, or absolute! 
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EFEKTY 
PRÍKLAD NA EFEKT animate() 
• Iba jeden efekt 



JQUERY 

178 

EFEKTY 
PRÍKLAD NA EFEKT animate() 
• Animácia viacerých CSS vlastností. 
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EFEKTY 
PRÍKLAD NA EFEKT animate() 
• Animácia viacerých CSS vlastností(relatívne veľkosti) . 
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EFEKTY 
PRÍKLAD NA EFEKT animate() 
• Animácia  použitím efektu toggle 
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EFEKTY 
PRÍKLAD NA EFEKT animate() 
• Spustenie viacerých animácií pri jednom stlačení tlačidla 
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EFEKTY 
PRÍKLAD NA EFEKT animate() 
• Animácia textu v oddiele div 



.....TAK STE SA DOSTALI NAKONIEC. 
DÚFAM ,ŽE TO NEBOLELO..... 
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