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Aké sú možnosti tvorby webu?

 Automatizované nástroje na webe – site builders

 Redakčný systém (CMS)

 Vlastný návrh web stránky a backendu
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Websupport – vlastná web stránka

 Produkt bol vyžiadaný zákazníkmi ako reakcia na požiadavky

na helpdesku

 Websupport využil riešenie tretej strany

 K dispozícii sú templaty a databázy s 2 miliónmi obrázkov

 Možnosť vyskúšania služby na 21 dní

 Dve cenové hladiny – 4,9 EUR alebo 9,9 EUR mesačne (bez DPH)
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Websupport –

vlastná web stránka

 Plusy:

 Celé prostredie je v slovenčine a je dostupná 

podpora Websupportu

 Výber medzi 2 riešeniami (cenovými hladinami)

 Zmena templatu bez nutnosti prerábania 

obsahu stránky

 Mínusy:

 Výber zo 100+ templatov je v porovnaní s 

konkurenciou málo
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Websupport – vlastná web stránka - link
7

https://www.youtube.com/watch?v=uCQ4dqN40qA


Wix

 Jeden z najpoužívanejších nástrojov na tvorbu webových stránok na svete – viac 
ako 63 miliónov používateľov

 Podľa Google trends je Wix jednoznačne najčastejšie vyhľadávaným site 
builderom na svete

 Intuitívne drag and drop riešenie

 Dostupných viac ako 510 templatov
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 Plusy:

 Popularita a tradícia = 

množstvo tutoriálov

 Sympatické 

administrátorské 

rozhranie

 Mínusy:

 Nie je možné zmeniť 

template bez 

prebudovania celého 

obsahu webu
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Wix - video
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https://www.youtube.com/watch?v=ranP0GCXuX8


Weebly

 Visibility ho nazýva ako najprístupnejšie biznis riešenie

 Je využívaný hlavne v oblasti e-commerce

 Majú dobre nastavené podmienky pre podnikateľov, ktorí chcú budovať e-shop

 V balíku je aj 100-dolárový kredit do Google AdWords

 Existuje free verzia (s reklamou v pätičke stránky)
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12Weebly

 Plusy:

 Vhodné riešenie najmä pre podnikateľov

 Mínusy:

 Administratívne rozhranie môže byť pre užívateľa menej sympatické

 Možnosti úpravy dizajnu sú veľmi obmedzené oproti ostatným nástrojom



Weebly – link na video
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https://www.youtube.com/watch?v=VlURuZWSoXw


Squarespace 14

 Jeden z najnovších site 

builderov

 Využívaný najmä umelcami a 

ľudmi, ktorí chcú prezentovať 

kreatívnejšiu prácu

 Je to vďaka tomu, že ponúka 

veľké množstvo templatov

určených pre fotografov, 

blogerom či muzikantov

 Vytvorila sa okolo neho 
databáza fanúčikov



 Plusy:

 Veľké množstvo templatov pre umelcov 

a blogerov

 Rozšírené možnosti úpravy dizajnu bez 

nutnosti ovládania kódu

 Mínusy:

 Pre úplného laika môže úprava dizajnu 

pôsobiť zložito a menej priateľsky-

zorientovať sa v ňom chvíľku potrvá
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Squarespace – link na video
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https://www.youtube.com/watch?v=ABLrBOFKNfc


Redakčné systémy -
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Joomla!

 Používaný na tvorbu jednoduchých osobných webových stránok až po komplexné 

webové aplikácie

 Názov je anglický fonetický prepis svahilského slova jumla, ktoré znamená „všetko 

dohromady“ alebo „v celku“

 Prvá verzia bola vydaná 16.9.2015 a vychádzala z CMS Mambo 4.5.2.3

 Joomla! je licencovaná pod GNU General Public License
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 Plusy:

 Vhodný pre stredne veľké e-commerce projekty

 Vhodný pre stránky s veľkým množstvom obsahu a podstránok

 Vhodný pre sociálne siete

 Dobré možnosti nastavenia viacjazyčnosti stránky

 Nie tak jednoduchý ako Wordpress a nie zložitý ako Drupal

 Mínusy:

 Menšie možnosti SEO

 Menej dostupných templatov
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Joomla! – link na video
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https://www.youtube.com/watch?v=agMGyThdulE


Drupal

 Je free a open source redakčný framework (CMF a nie CMS), čím sa pravdepodobne 

chce odlíšiť od bežných CMS, nakoľko ponúka väčšie možnosti úprav

 Prvá verzia v roku 2000

 Zo „silnej trojky“ je najmenej používaný, avšak má svoje nezameniteľné miesto

 Aj keď Drupal poskytuje pokročilé rozhranie pre programátorov, pre základnú 

inštaláciu a správu nie sú nutné žiadne programátorské znalosti

 Je postavený modulárne
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23Drupal

 Plusy:

 Vhodný pre skúsenejších používateľov, ktorí potrebujú väčšiu voľnosť

 Veľká flexibilita

 Vhodný pre malý aj veľký biznis

 Lepší performance ako pri Wordpress a Joomla!

 Bezpečnosť

 Mínusy:

 Zložitejší pre začiatočníkov

 Nie úplne jednoduché aktualizovanie jadra Drupalu
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Drupal – link na video
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https://www.youtube.com/watch?v=IPR36uraNwc


Wordpress

 Je open source redakčný systém (CMS) pre blogy a web stránky

 Je vyvíjaný pod licenciou GNU GPL

 Používaný na vyše 60 milión web stránkach, ide o najpoužívanejší CMS na svete

 Prvá verzia vyšla v roku 2003

 Pôvodne bol určený hlavne na blogy
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27Wordpress

 Plusy:

 Vhodný pre začiatočníkov, obrovská komunita

 Veľké množstvo pluginov a šablón

 Jednoduchá inštalácia CMS, pluginov a aj aktualizácií

 Výborné možnosti SEO

 Mínusy:

 Horší performance (rýchlosť načítania stránky)

 Skúsený používateľ sa môže cítiť obmedzovaný
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Zdroje

 E-booky od Visibility

 https://polcode.com/blog/which-content-management-system-

should-choose-comparison-of-5-popular-cmss/

 https://www.ecommerce-nation.com/cms-comparison-wordpress-

joomla-drupal/

 https://websitesetup.org/cms-comparison-wordpress-vs-joomla-

drupal/

 https://capsicummediaworks.com/wordpress-vs-joomla-vs-drupal/
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