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Cieľom projektu je ukázať príklad web stránok, ktoré môžu inšpirovať 
webdizajnérov a programátorov pri tvorbe vlastných projektov. Zároveň 
vyzdvihnúť ich kvalitu a poukázať na chyby, ktorých sa dopustili.

Stránky som čerpal z nasledujúcich zdrojov, ktoré prinášajú zoznam kvalitných web stránok 
spĺňajúce štandard CSS:

● CSS Beauty Gallery Entries: www.cssbeauty.com
● CSS Vault Gallery: www.cssvault.com

Vybral som tie, ktoré sa mne páčia. Môže sa stať, že sa niekomu páčiť nebudú.
Použité nástroje:

● W3C Markup Validation Service http://validator.w3.org
● W3C CSS Validation Service http://jigsaw.w3.org/css-validator
● HiSoftware® Cynthia Says™ - Web Content Accessibility Report (WCAG/WAI) 

http://www.cynthiasays.com

http://www.cssbeauty.com/
http://www.cynthiasays.com/
http://jigsaw.w3.org/css-validator
http://validator.w3.org/
http://www.cssvault.com/


FrogWatch
Alcoa Frog Watch is dedicated to providing information on all aspects of  
Western Australian frogs
www.frogwatch.museum.wa.gov.au

● Valid XHTML 1.0 Transitional
● CSS 2.1 – 2 errors (použitie opacity, ktorá je validná až v CSS3)
● WAI – Level A 

Stránka je veľmi pekne farebne spracovaná a je prehľadná. Vizuál 
podstránok sa mení – hlavička, navigácia a pod.

http://www.frogwatch.museum.wa.gov.au/






Poukázanie na chybu – nadpisy v obrázkoch nie sú indexované 
prehľadávačom a nie sú čitateľné slabozrakými používateľmi

Prehľadávač to vidí nasledovne:



Legendary Aircraft
A warbird restoration company
www.legendaryaircraft.hu

● Valid HTML 4.01 Transitional
● CSS 2.1 – 2 errors (použitie css-hack podtrhovníkom „_“)
● WAI – Level A 

Stránka je graficky veľmi dobre prepracovaná. Aj hlavička, aj päta. Býva 
zvykom, že človek sa stráca, keď je veľa grafiky – tu to neplatí.

http://www.legendaryaircraft.hu/


Napriek dobrému grafickému 
spracovaniu web dizajnéri 
odflákali obsah – texty kazia 
vizuálny dojem web stránky.



Mint.com
Free Personal Finance Software, Online Money Management, Budget  
Planner and Financial Planning
www.mint.com

● XHTML 1.0 Strict – 19 errors (pravdepodobne sa niekomu nechcelo 
validovať, inak OK)

● CSS 2.1 – 3 errors (použitie opacity, ktorá je validná až v CSS3)
● WAI – Level A 

Stránke je príjemné farebné spracovaná a má dobré vyváženie textov a 
obrázkov. Webdizajnéri si dali zrejme záležať na každej podstránke.

SEO:
● Nejaká snaha bola
● Dokument neobsahuje element H1, stránke nieje nadpismi korektné 

štruktúrovaná (H1 až H5), odkazy nemajú parameter title ...

http://www.mint.com/




GoMediaZine
Real world advice from working artists and designers
www.gomediazine.com

● XHTML 1.0 Transitional – 20 errors (Stránka je sama o sebe validná, 
chyby vznikli zrejme pridávaním obsahu používateľmi)

● CSS 2.1 – 13 errors (parse errors, css hack, opacity)
● WAI – Nespĺňa ani prvý level (obrázky nemajú alt)

Špecifické vizuálne spracovanie, ale pekné. Vyzdvihol by som spracovanie 
noviniek na úvodnej stránke, kde prvé tri sú „veľké“, ostatné „malé“.

http://www.gomediazine.com/




Cottonseed oil a trans-free cooking oil 
National Cottonseed Products Association
www.cottonseedoiltour.com

● Valid XHTML 1.0 Transitional
● CSS 2.1 – 7 errors (použitie rôznych css hacks)
● WAI – Level A, skoro spĺňa level AA (element a obsahuje target a meta 

tag neobsahuje language)

Na úvodnej stránke, použitie splash-ového obrázka – kedysi bývalo 
zvykom používať splashový obrázok bez navigácie - potrebný preklik 
navyše po opakovanej návšteve web stránky.
Dizajn by som určite nepoužil pre portálové riešenie.

http://www.cottonseedoiltour.com/




ITLand 
Multimedia
Servicii personalizate de 
web design
www.web4biz.ro
...

Domyslite si :)

http://www.web4biz.ro/

