
Popis úlohy 

Zadanie 
Stránky predstavujú stránky virtuálnej spoločnosti MediaHD, ktorá sa zaoberá tvorbou filmov 

pre školy a mládež v HD kvalite. Stránky predstavujú firmu samotnú, technické údaje z oboru 

tvorby, otázky a odpovede ohľadom HD, ďalej ponuku DVD titulov a nakoniec objednávkový 

formulár. Stránky samozrejme ponúkajú na výber dva skiny a sú jednoducho dostupné 

z každého miesta stánok. 

Požiadavky užívateľov na funkčnosť 
Stránky sú tvorené pre prehliadač Mozilla Firefox a predpokladá sa, že má užívateľ zapnutú 

podporu JavaScriptu. Pre zobrazenie stránky nie je potrebná podpora CSS a podporujú taktiež 

verziu pre tlač.  

Popis vytvorených stránok 

 

Obr. 1: Náhľad stránok pri rôznych skinoch 



Stránka sa skladá zo štyroch hlavných častí. Navrchu je vždy hlavička stránky obsahujúca 

názov firmy a slogan. Ďalšou časťou je navigačná oblasť. Tá sa mení v závislosti na 

zvolenom skine (viď Obr. 1).  Je rozdelená do dvoch menších častí pre samotnú navigáciu 

a pre voľbu skinov. Treťou časťou je obsahová časť. Táto časť obsahuje samotný obsah 

stránky, pričom pri pretečení obsahu sprostretkuváva posuvník. Poslednou časťou je päta 

stránky, kde je opäť možnosť navigácie, logo firmy a slogan. Celkovo daný koncept utvára 

rámcovú kompozíciu jednotlivých stránok a jasne a zreteľne oddeľuje navigačnú oblasť od 

obsahovej a prezentačnej. Na obrázku Obr. 1 môžeme vidieť taktiež rozloženie navigačných 

oblastí(čierny rámček) a rozloženie oblastí pre prechod medzi jednotlivými skinmi(červený 

rámček). 

Samotný obsah je rozdelený na päť stránok. Základná stránka „index.html(Home)“ je 

utvorená z prezentácie projektu a náhodne generovaného textu. Obsahovo sa predpokladá, že 

by sa na danej stránke zobrazovalo uvítanie, niečo pútavé a napríklad novinky z diania 

v tvorbe a firme. 

Ďalej je to sekcia „O spoločnosti(o spolocnosti.html)“. Tu je umiestnená samotná prezentácia 

firmy. V spodnej časti je zahrnutý formát DVD nosiča s podrobným vysvetlením jeho funkcii. 

Sekcia „HD(HD.html)“ obsahuje časté otázky na tému HD videí a odpovede na ne. V spodnej 

časti je zobrazovaná tabuľka používaných formátov pre HD ale aj SD produkciu pričom sú 

zvýraznené formáty používané firmou. 

V Sekcii „Ponuka(ponuka.xml, ponuka.xslt, ponuka.dtd)“ je spracovaný náhľad DVD titulov 

spolu s podtitulmi(kapitolami) daných DVD titulov. 

Poslednou sekciou je sekcia „Objednávka(objednavka.html)“, ktorá obsahuje objednávkový 

formulár na DVD tituly so sekcie „Ponuka“(viď Obr. 1). Formulár je kontrolovaný a príjme 

len správne údaje. 

Popis implementácie 

Popis obsluhy formulára 
Formulár je kontrolovaný pomocou JavaScriptu a je odosielaný na adresu 

http://amun.felk.cvut.cz/vypis_form.php. JavaScript je oddelený a uložený v súbore 

Script/script.js. Kontrola prebieha na dvoch úrovniach. Na samotných poliach a pri odoslaní. 

http://amun.felk.cvut.cz/vypis_form.php


Pri načítaní stránky sú všetkým kontrolovaným poliam priradene listenery. Kontrolujú sa len 

polia označené hviezdičkou. Sú to len polia typu input text a select.  

Pri poliach input text sa kontroluje, či je v poli niečo zadané. Naviac pole pre počet ma 

naimplementovanú kontrolu, či pole obsahuje len čísla väčšie ako 9 a maximálne trojciferné. 

Pole pre e-mail má naimplementovanú kontrolu, či sa jedná o e-mailovú kontrolu. 

Pri všetkých poliach typu select sa kontroluje, či užívateľ niečo vybral. To sa kontroluje 

pomocou nultého prvku, ktorý neobsahuje žiadnu použiteľnú hodnotu. Ďalej sa kontroluje, či 

je pri poli „Odber“ nutné zobraziť voľbu „Platba“, a ak áno, ktoré položky na výber. 

Nesprávne vyplnené polia sú označené hrubším červeným rámčekom aby bolo užívateľovi 

známe, kde urobil chybu. Pri odosielaní je formulár opäť skontrolovaný, pričom odoslanie 

prebehne len v prípade, že sú všetky polia vyplnené správne. 

Pre select určujúci počet DVD sa kontroluje taktiež špeciálna hodnota, ktorá určuje, či má byť 

zobrazené pole pre zápis hodnoty vyššej. 

XML/XSLT  
XML prezentácie je obsiahnutá v sekcii „Ponuka“. Súbor ponuka.xml má definovanú 

štruktúru pomocou súboru DTD ponuka.dtd. Koreňovým elementom je element dvdcka, do 

ktorého sú umiestnené elementy dvd. Každý element obsahuje atribút nazov, ktorý definuje 

názov daného DVD. V elemente sa môžu vyskytovať len elementy kapitola. Tieto elementy 

obsahujú názov jednotlivých kapitol. 

Ponuka.xml je transformovaná pomocou XSLT súboru ponuka.xslt. Súbor vkladá pomocou 

šablón jednotlivé DVD tituly do predpripraveného HTML dokumentu. Šablóna prechádza 

postupne všetky elementy dvd a následne všetky jeho podelementy. Z elementu dvd vypíše 

text atribútu nazov a z elementov kapitola vytvorí odrážkový zoznam. 


