
Tvorba zoznamov v HTML 
Nečíslovaný zoznam- odrážky 
Zoznam s odrážkami sa definuje pomocou párového tagu <ul> </ul>(unordered list). 
Jednotlivé položky zoznamu sa uvádzajú párovým tagom <li> </li>.  
Obsah lekcie<br> 
<ul> 
<li>nečíslovaný zoznam</li> 
<li>číslovaný zoznam</li> 
<li>zoznam definícií</li> 
</ul> 
Výsledok: 
Obsah lekcie  

• nečíslovaný zoznam  
• číslovaný zoznam  
• zoznam definícií  

zoznamy do seba môžeme ľubovolne vnorovať. 

<ul> 
<li>nečíslovaný zoznam 
<ul> 
<li>príkaz ul</li> 
<li>príkaz li</li> 
<li>vnorovanie zoznamov</li> 
</ul></li> 
<li>číslovaný zoznam</li> 
<li>zoznam definícií</li> 
</ul> 
Výsledok: 

• nečíslovaný zoznam  
o príkaz ul  
o príkaz li  

• číslovaný zoznam  
• zoznam definícií  

Číslovaný zoznam 
Syntax a pravidlá sú rovnaké ako u nečíslovaného s tým rozdielom, že číslovaný zoznam je 
uvádzaný párovým tagom <ol></ol>.  
<ol> 
<li> Biblické postavy 
<ul> 
<li>Abraham</li> 
<li>Apoštol Pavel</li></ul> 



</li> 
<li> Prezidenti Slovenska 
<ol>Ivan Gašparovič 
<li>Rudolf Šuster</li> 
<li></li></ol> 
</li> 
<li> Herci 
<ul> 
<li>slovenskí 
<ul><li>Jozef Króner</li> <li>Michal Dočolomanský</li></ul> </li> 
<li>Český 
<ul><li>Rudolf Hrušinký</li> <li>Vlasta Burián</li></ul></li> 
</ul></li> 
</ol> 
Výsledek:  

1. Biblické postavy  
o Abraham  
o Apoštol Pavel 

2. Prezidenti Slovenska  
1. Ivan Gašparovič  
2. Rudolf Šuster 

3. Herci  
o slovenskí  

§ Jozef Króner  
§ Michal Dočolomanký 

o českí 
§ Rudolf Hrušinksý 
§ Vlasta Burián 

Tag Párový Význam Atributy 

ul párový Nečíslovaný 
zoznam 

type="disk | circle | square"- vzhľad grafických symbolov, 
začínajúcich položky zoznamu (plné krúžky, prázdne krúžky, 
štvorčeky) 
align="center | left | right | justify" Zarovnanie položiek zoznamu  

ol párový Číslovaný 
zoznam 

type="a | A | i | I | 1" spôsob číslovania položiek zoznamu (a 
malými písmenami abecedy; A veľkými písmenami abecedy; i 
rímskymi číslicami (malé písmená); I rímskymi číslicami (veľké 
písmená); 1 arabskými číslicami (implicitní))  
align="center | left | right | justify"  

li párový Položka 
zoznamu 

type="disk | circle | square | a | A | i | I | 1" vzhľad grafických 
symbolov začínajúcich položky zoznamu , ďalšie platí len pre 
číslované zoznamy (a číslovanie pomocov malých písmen 
abecedy; A číslovanie pomocou veľkých písmen abecedy; i 
číslovanie pomocou rímskych číslic (malé písmená); I číslovanie 
pomocou rímskych číslic (veľké písmená); 1 číslovanie číslicami 
(implicitní)) 
align="center | left | right | justify" 

 


