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Aké programovacie jazyky boli použité pri 
tvorbe web stránok VŠ
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Licencia web stránok
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Aké CMS systémy boli použité pre tvorbu 
webu VŠ/Univerzity
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Čo je Drupal?
l Drupal je platforma pre správu obsahu, š

GPL 

l Skôr Content Management Framework 

l Vyvíja sa už 10 rokov

l Pôvodne vyvinutý Driesom Buytaertom a
skupinou študentov

l Dnes zabehnutý a vo všetkých oblastiac
pre vývoj malých aj rozsiahlych webových projektovpre vývoj malých aj rozsiahlych webových projektov

− 3000 aktívnych vývojárov v apríli 2010 

− 230 000 krát si ľudia stiahli jadro Drupalu len v marci 2010 

− viac ako 6700 ďalších projektov pre Drupal (moduly, tém

l Aktívne sa pracuje na Drupal 7

(1) „State of Drupal“ presentation (April 2010) - http://buytaert.net/state

ahu, šírená ako slobodný softvér pod licenciou 

Framework ako Content Managment System

rtom ako nástroj pre komunikáciu medzi malou 

astiach používaný systém pre správu obsahu a 
pre vývoj malých aj rozsiahlych webových projektovpre vývoj malých aj rozsiahlych webových projektov

3000 aktívnych vývojárov v apríli 2010 (1)

230 000 krát si ľudia stiahli jadro Drupalu len v marci 2010 (1)

viac ako 6700 ďalších projektov pre Drupal (moduly, témy...), pred rokom len 5000 (1)

http://buytaert.net/state-of-drupal-presentation-april-2010



Výhody a nevýhody použitia Drupalu

Výhody
• PHP
• Open Source
• Multisite
• CCK (Content • CCK (Content 

Construction Kit)
• Views
• Flexiblita a modulárnosť

• Veľká a aktívna komunita

Výhody a nevýhody použitia Drupalu

Nevýhody
• PHP
• Náročnosť na zdroje
• Náročnejší na 

pochopeniepochopenie
• U nás zatiaľ málo 

komerčne podporovaný



Drupal je výbornou voľbou pre hociktorú z 
nasledujúcich situácií
l Ak potrebujete vybudovať stránku ktorú bude možne flexibilne rozvinúť do 

hociakého smeru. (Príklad: na začiatku máte jednoduchú web stránku, ktorú 
časom chcete doplníť o databázu absolventov, predmetov, elektronický 
obchod so skriptami, konferencie a podobne). 

l Ak potrebujete web ktorý dokážete ľahko prispôsobiť a nakonfigurovať pre 
interakciu s inými webmi alebo technológiami (LDAP...).

l Ak potrebujete web ktorý dokáže ľahko zvládnuť zložité formuláre a tok 
udalostí (workflow) pri ich spracovaní.

Ak potrebujete mať možnosť vytvárať vlastné typy obsahu. (Príklad: ak l Ak potrebujete mať možnosť vytvárať vlastné typy obsahu. (Príklad: ak 
potrebujete pridať do typu obsahu vlastné vstupné pole so špecifickým 
obsahom – napr. rok vzniku katedry, dátum konania udalosti, mapu a 
podobne) (CCK...).

l Ak potrebujete mať možnosť rýchlo organizovať informácie do zoznamov a 
zobrazovať ich (Views...).

l Ak je niektorý z veľkého množstva Drupal modulov vhodný pre vaše potreby.

l Ak rýchlo potrebujete vybudovať vlastnú funkcionalitu
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Multisite

l jedna inštalácia

l jeden kód (pre jadro aj pre moduly)

l neobmedzený počet samostatných (alebo v 
prípade potreby prepojených) webov

každý web môže mať vlastnú šablónu, úložisko l každý web môže mať vlastnú šablónu, úložisko 
súborov, špecifické moduly  

l výhoda – jednoduchšia správa 
zdrojových kódov (Drush), šetrenie miestom

jeden kód (pre jadro aj pre moduly)

neobmedzený počet samostatných (alebo v 
prípade potreby prepojených) webov

každý web môže mať vlastnú šablónu, úložisko každý web môže mať vlastnú šablónu, úložisko 
súborov, špecifické moduly  

jednoduchšia správa a aktualizácia 
zdrojových kódov (Drush), šetrenie miestom



Multisite na stránkach FEMMultisite na stránkach FEM



CCK (Content Construction Kit)

l tvorba vstupných formulárov pre vlastné typy obsahu

l rôzne typy vstupných polí (text, číslo, súbor, 
zemepisné súradnice...)

l jednoduché a zrozumiteľné rozhranie (aj pre 
neprogramátorov)

l vstup pre dáta presne podľa aktuálnych požiadaviek

l možnosť upraviť pomocou šablón výstup presne podľa 
potreby

l v spojení s Views databáza
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CCK na stránke FEM

Definícia polí 
pre typ obsahu

CCK na stránke FEM

Vstupný Vstupný 
formulár



Views

l tvorba výstupov podľa vlastných kritérií 
(tabuľka, zoznam, skupina článkov, aj 
administrácia...)

l netreba ovládať SQL

jednoduché a zrozumiteľné rozhranie (aj pre l jednoduché a zrozumiteľné rozhranie (aj pre 
neprogramátorov)

tvorba výstupov podľa vlastných kritérií 
(tabuľka, zoznam, skupina článkov, aj 

jednoduché a zrozumiteľné rozhranie (aj pre jednoduché a zrozumiteľné rozhranie (aj pre 



Views na stránke FEMnke FEM

Výstup

Vygenerované SQL



Použitie v praxi na Slovenských VŠ a 
univerzitách 
l u nás na SPU – FEM a FEŠRR

l Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave

l Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v 
Košiciach

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM l Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM 
Slovakia v Prešove

Použitie v praxi na Slovenských VŠ a 

FEM a FEŠRR

Univerzita Sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v 

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM 



Použitie v praxi na zahraničných VŠ a 
univerzitách
l Education | Dries Buytaert 

http://buytaert.net/tag/education

Použitie v praxi na zahraničných VŠ a 

Education | Dries Buytaert 
http://buytaert.net/tag/education



Záver

Drupal je veľmi silný a flexibilný framework 
pomocou ktorého môžete vybudovať prakticky 
akýkoľvek typ web stránok. 

V niektorých situáciách môže byť tou najlepšou 
voľbou a je len na Vás aby ste zvážili jeho voľbou a je len na Vás aby ste zvážili jeho 
použitie. 

Drupal je veľmi silný a flexibilný framework 
pomocou ktorého môžete vybudovať prakticky 
akýkoľvek typ web stránok. 

V niektorých situáciách môže byť tou najlepšou 
voľbou a je len na Vás aby ste zvážili jeho voľbou a je len na Vás aby ste zvážili jeho 
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