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Úvodem
Metody a postupy, jimiž se vytvářejí profesionální webové stránky, se nezměnily od doby, kdy
vyšlo první vydání této knihy. Designéři stále musí znát požadavky, uvědomit si technické
výhody a nevýhody layoutů, tvořit sazbu, ukládat obrázky ve správných formátech a weby testovat tak, jak se to dělá už více než desetiletí. Nicméně změnily se některé technické postupy,
jimiž lze tyto úkoly splnit.
Pravděpodobně nejvýznamnější změnou, která nastala v tomto období, je způsob výstavby
webu. Designy pomocí HTML (Hypertext Markup Language, česky hypertextový značkovací
jazyk), nyní XHTML (Extensible Hypertext Markup Language, česky rozšířený značkovací
jazyk) založené na tabulkách se používaly k navrhování webů mnoho let. Tato metoda se
nicméně změnila, a to ve prospěch designů založených na kaskádových stylech (CSS). Jinými
slovy obsah se primárně navrhuje pomocí kaskádových stylů, jež poskytují mnohem větší
kontrolu nad designem s menším množstvím kódu. Tato změna kódování byla hnací silou
skrývající se za nahrazením velké části této knihy novými metodami, tipy, vzorovými řešeními a šablonami, jež byly součástí prvních dvou vydání originálu této publikace.
Cílem knihy Profesionální design: Techniky a vzorová řešení je ovšem stále naučit začátečníky
a mírně pokročilé webové designéry řešit různé úkoly spojené s navrhováním webů. Toho
dosáhneme obecnou diskuzí, vzorovými řešeními a specifickými tipy a technikami. Existuje
mnoho způsobů, jimiž dnes designéři své stránky tvoří. Tato kniha popisuje, jak A5design,
společnost vlastněná autorem knihy, plní požadavky svých klientů od konce 90. let minulého
století.
Tato kniha je psána pokud možno co nejméně technicky. I když některou terminologii
nelze tak jako tak opomenout, mnoho z ní je zjednodušeno nebo zcela vyloučeno, abychom
čtenáři pomohli rychle pochopit obecné koncepty a poté je rychle a snadno použít v praxi.
Vycházíme z předpokladu, že učení je mnohem jednodušší, pokud čtenář hned tvoří, než
když se musí prokousávat mnoha pojmy, které zahrnuje terminologie.
Nelze říci, že se tato kniha nezabývá specifickými problémy, na které designéři nejčastěji
narazí. Zabývá. Mnoho tipů a technik popisovaných v knize čtenář rozhodně využije při jeho
vlastním navrhování webů v praxi.
Tipy a techniky obsažené v knize jsou výsledkem mnoha let řešení problémů, různých úskalí
a různých hloupých chyb. Vyladili jsme je, nicméně pouze v rámci subjektivních výsledků
tvorby a v obecném technickém smyslu. Jakmile čtenář tuto knihu přečte, bude rozhodně
rozumět tomu, jak na tvorbu vysoce profesionálních webových stránek.
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Poznámka k českému kódování
Při použití kódů v knize s českými texty (znaky s diakritikou) změňte kódování (hodnotu
parametru charset v záhlaví stránky) z iso-8859-1 na iso-8859-2.
Dále je třeba změnit jazyk dokumentu v parametrem
hodnotu cs.

lang

a

xml:lang

značky

<html>

na

Zde je příklad použití v hlavičce dokumentu:
<html lang=“cs“ xml:lang=“cs“>
<meta http-equiv=”Content-Type” content=”text/html; charset=iso-8859-2” />

Poznámka redakce českého vydání
Nakladatelství a vydavatelství Computer Press, které pro vás tuto knihu přeložilo, stojí
o zpětnou vazbu a bude na vaše podněty a dotazy reagovat. Můžete se obrátit na následující
adresy:
Computer Press
redakce počítačové literatury
Holandská 8
639 00 Brno
nebo
knihy@cpress.cz
Další informace a případné opravy českého vydání knihy najdete na internetové adrese
http://knihy.cpress.cz/k1729. Prostřednictvím uvedené adresy můžete též naší redakci zaslat
komentář nebo dotaz týkající se knihy. Na vaše reakce se srdečně těšíme.
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