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Hlavné body, témy stretnutia, zhrnutie priebehu stretnutia:  

Téma stretnutia:  

Analýza možností vytvárania www stránok  

Webová stránka je dokument zvyčajne obsahujúci hypertext, obrázky, multimediálne a 

ďalšie prvky uložený obyčajne na webovom serveri prístupný prostredníctvom služby 

World Wide Web v sieti internet. Zobrazuje sa používateľovi pomocou webového 

prehliadača. 

Webové stránky sú obyčajne písané v značkovom jazyku HTML alebo XHTML, CSS, 

JavaScript a prenos prebieha pomocou protokolu HTTP. 

Spočiatku boli webové stránky písané len ako dokumenty v HTML (tzv. statické stránky) 

až časom sa začali používať aj technológie na generovanie dynamického obsahu 

prostredníctvom skriptovacích jazykov (napr. ASP alebo PHP a ďalšie), ktoré inštruujú 

webový server ako zostrojiť webovú stránku. Ako zdroj dát môže slúžiť databáza.  

V súčasnosti sa tešia veľkej obľube rôzne redakčné systémy (CMS). Redakčný systém je 

softvér pomocou ktorého sa dá stránka aktualizovať a administrovať aj bez znalosti 

programovania. Stačí mať pripojenie k internetu a základné znalosti práce s počítačom. 

Webová stránka je v tomto storočí nevyhnutnou súčasťou firemnej identity každej 

spoločnosti. Či už sa na nej prezentujú služby, produkty alebo ich sa predávajú. 

So stále sa navyšujúcim počtom užívateľov internetu a ľudí hľadajúcich informácie cez 

Google a iné vyhľadávače by sa bez webstránky pripravil každý podnikateľ o veľké 

množstvo potencionálnych zákazníkov. 

Jednou z možností rýchleho vytvárania webových stránok bez rozsiahlych znalostí ich 

programovania je použitie Webnode.  

Webnode je on-line nástroj pro tvorbu a správu webových stránok. Má funkcie pre tvorbu 

webových prezentácií, bez potreby inštalácie alebo konfigurácie. Ťahaním myši možno na 

stránky umiestniť veľa interaktivnych prvkov ako sú napr. ankety, články, diskusné fóra, 

blogy, FAQ, formuláre, atď. 

Webnode ponúka tri typy webových prezentácií – osobné stránky, firemné stránky a e-

shopy. Všetky fungujú na princípe preťahovania blokov s obsahom (technológia drag-a-

drop). Webnode ponúka šablóny, ktoré sa v editore dajú rôzne upraviť.  

Webové stránky možno spravovať vo všetkých známych internetových prehliadačoch.  

Možnosti vytvárania www stránok prostredníctvom Webnodu sú však limitované. 

 



12. Závery a odporúčania: 

Cieľom je oboznámiť žiakov s možnosťou rýchleho vytvorenia vlastnej www stránky. 
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