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Dokumentácia k web stránke: 
 

Názov: Receptár študenta 

Popis: Stránka obsahuje recepty na prípravu jednoduchých jedál a 

dodatočne užitočné tipy pri varení.  

Obrázok1: logo stránky 

Obsah: 

Úvodná stránka obsahuje popis stránky a jej účel. Vo vrchnej časti hlavnej stránky a každej 

ďalšej stránky je logo, názov a navigačné menu. V navigácii sú odkazy na položky "Domov", 

"Recepty", "Tipy", "Fotogaléria", a "Kontakt". Stránka "Recepty" obsahuje zoznam receptov 

a je v nej možné dostať sa na stránky nižšej úrovne s konkrétnymi receptami. Stránka Tipy 

obsahuje užitočné tipy, a videá pre začiatočníkov ale aj skúsených kuchárov. Stránka 

Fotogaléria obsahuje fotografie jedál, ktorých recepty nájdete na tomto sídle. Posledná 

stránka Kontakt uvádza kontaktné informácie autora a fakulty. 

 

Schéma web stránky: 

 

Grafika: 

Väčšina štýlu webového sídla je spracovaná v CSS (s výnimkami, kedy som použil inline 

štýlovanie v HTML súbore) v súbore receptar.css. Stránka je jednoduchá. Vo vrchnej časti sa 

nachádza názov stránky, logo a navigačné menu s červeným pozadím, ktoré záhlavie stránky 

farebne odlišuje od obsahovej časti. Obsahová časť je bielej farby, pričom má svetlo-šedé 



pozadie po bokoch stránky. Päta stránky je opäť výrazne farebne odlíšená - tmavá. Text v 

záhlaví a v päte stránky je biely, aby bol v kontraste s pozadím a teda aby bol dobre čitateľný 

a zároveň nie rušivý. Odkazy v obsahovej časti sú zafarbené červenou akou je záhlavie 

stránky. V celom sídle je použitý font Sans-Serif.  

 

Použité farby: 

 R: 214 G: 68 B: 49, HEX: #D64431 

 R: 229 G: 145 B: 76, HEX: #E5914C 

 R: 95 G: 95 B: 95, HEX: #5F5F5F 

 R: 204 G: 204 B: 204, HEX: #CCCCCC 

 R: 41 G: 55 B: 69, HEX: #293745 

 

Požiadavky - čo kde nájsť: 

• index - úvodná stránka so základnými informáciami o sídle: 

https://grid3.kaim.fpv.ucm.sk/~samuelandrejov/index.html 

• podstránky na top úrovni v navigačnom menu každej stránky: Domov, Recepty, Tipy, 

Fotogaléria, Kontakt 

• podstránky na nižšej úrovni: stránka Recepty 

• nadpisy h1, h2 v každom záhlaví, h3 na top stránkach a v indexe 

• zoznamy: sekcia Recepty-> polievky-zoranený, hlavné jedlá- obrázkový, pochutiny-

nezoradený. 

• tabuľky: Tipy 

• fotogaléria: top stránka Fotogaléria 

• obrázková mapa: Tipy – Zábavné okienko 

• audio: Recepty> Špagety Carbonara – výslovnosť v mp3 

• video:Tipy 

• javascript: v indexe – tlačidlo na zobrazenie aktuálního času pomocou alertu 

• štýlovanie v https://grid3.kaim.fpv.ucm.sk/~samuelandrejov/css/receptar.css 

• HTML a CSS kód overený 

• funkčné navigačné menu v záhlaví každej stránky/podstránky 

 

Poznámka: 

Stránka bola testovaná na obrazovke s rozlíšením 1920*1080 s pomerom strán 16:9 

v prehliadači Chrome so zoomom na 100% - východzie. V prípade iného zariadenia môže 

dôjsť na stránke k miernym grafickým anomáliám. 

https://grid3.kaim.fpv.ucm.sk/~samuelandrejov/index.html
https://grid3.kaim.fpv.ucm.sk/~samuelandrejov/css/receptar.css

