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1. Nyní když máme za sebou základy HTML i pokročilé formátování a tvorbu statických
webových stránek, je na čase abychom si řekli něco o PhP. PhP se začal používat pro
dynamizaci webových stránek, aby byla možná lepší komunikace s uživatelem.
a. Nejdůležitější věc pro práci s PhP je aby servr věděl že v daném dokumntu najde
PhP script musíme změnit koncovku .html na .php. pokud bychom tak učinili tak
ikdyby na stránkách byl nejúžasnější PhP script na světě servr by ho vnímal jako
HTML dokument.
b. Teď když už výme jak dokument nazvat abychom s ním mohly vytvářet PhP
scripty ukážemsi jak vložit první PhP kod. Jak je zvykem v programování první
program, který si vytvoříme je „Hallo world“.

c. Když už umíme vypsat řetězec ukážem si k čemu slouží. Chceme li v průběhu
PhP kódu vložit html tag vkládáme ho právě do řetězce a vypisujeme pomocí
echo servr s ním pracuje jako by to byl normální tag. Vyzkoušejte si vytvořit
následující úlohu.
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d. Další způsob vkládání PhP do html. Už výme jakým způsobem začneme tvořit
Php kód a jakým ho ukončíme. Teď si ukážem když doprostřed skriptu chceme
vložit složitější HTML, bylo by zbatečně složité všechny tagy vepisovat do echo.

e. Na obrázku nahoře můžeme vydět i třetí spusob, vkládání přímo do HTML tagu.
f. Je možné i pro atributy použít dvojité uvozovky ale musíme pak před tyto
uvozovky dát zpětné lomítko \“

2. Úkol
a. Vytvořte formulář pomocí PhP viz obrázek.
b. Pod daný formulář vypyšte své jméno a třídu také pomocí PhP
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