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Abstract: In this article we will discuss the basic characteristics of open-source content 
management systems WordPress and Drupal. We will outline their internal architecture. And 
then we will show their basic implemented functionality in terms of usage under promotion 
and communication activities in small and medium-sized enterprises. 
Abstrakt: V tomto článku sa budeme zaoberať základnými charakteristikami open-source 
redakčných systémov WordPress a Drupal. Načrtneme ich vnútorná architektúru.  A potom  si 
ukážeme aj ich základnú  implementovanú funkcionalitu z hľadiska využitia v rámci 
propagačno-komunikačných aktivít v malých a stredných podnikoch.   
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1. Úvod 
 

Väčšina malých a stredných podnikoch v rámci svojich komunikačných procesov 
využíva služby intranetu pre vnútrofiremnú prácu s informáciami, respektíve možnosti 
extranetu v rámci marketingového mixu a hlavne jednej z jeho súčastí, tzv. propagačno-
komunikačných aktivít. Práve tieto propagačno-komunikačné aktivity sú nielen akousi 
vstupnou bránou návštevníka do spoločnosti najmä vo virtuálnom prostredí internetu, ale aj 
prvým kontaktným miestom podnikateľa či firmy, prostredníctvom ktorého môže dosiahnuť 
kladný prvý dojem potenciálneho zákazníka. 

 
Ako nástroje, prostredníctvom ktorých môžu malé a stredné podniky zabezpečiť 

prístupnosť informácii, ktoré spadajú do kategórií externej alebo internej firemnej 
komunikácie, slúžia v súčasnosti najmä webové technológie (JANOUCH, 2010). Pri 
vytváraní propagačno-komunikačných stratégií firmy s využitím webových technológie je 
hneď na začiatku tohto procesu vhodné definovať ciele respektíve aktivity, ktorým  majú 
primárne slúžiť. Väčšinou sa jedná o niektorú z aktivít (respektíve ich vzájomných 
kombinácií), ktorými sú predovšetkým: 

1) Budovanie obchodného mena alebo značky 
2) Sprostredkovanie informácií o svojim produktoch alebo službách  
3) Získavanie informácií o zákazníkoch  
4) Elektronický obchod   
5) Servisná podpora  
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Po vytvorení propagačno-komunikačných stratégií firmy a definovaní cieľov a 

propagačno-komunikačných aktivity prichádza proces návrhu a výberu vhodných technických 
prostriedkov. Pre väčšinu vyššie uvedených  propagačno-komunikačných aktivít možno 
spravidla použiť niektorú formu internetového portálu ako nosný propagačno-komunikačný 
nástroj pre implementáciu aktivít smerujúcich k naplneniu vytýčených propagačno-
komunikačných cieľov malých či stredných podnikoch.  

 
Firmy môžu postupovať tak, že celý internetový portál je vytvorený od základu v 

niektorom z programových prostriedkov na tvorbu webových aplikácií, akými sú napr. 
XHTML, PHP, .net, Java. Alebo sa použije pri tvorbe internetového sídla spoločnosti hotový 
redakčný systém , tzv. CMS content management system  (MAUTHE,   THOMAS , 2004). 
Vyberať vhodný redakčný systém môže spoločnosť napríklad aj z komerčných slovenských 
riešení, akými sú napr. ActiveWeb od spoločnosti Lomtec, Buxus od i42, WebJET od 
InterWay, atď.  

No pre malé a stredné podniky je spravidla vhodnejšou alternatívou výber niektorého z  
„nekomerčných systémov“ tzv. open -source riešení (VOAS, MILLER, COSTELLO,   2010)  
najmä pre nižšie počiatočné náklady ale aj z hľadiska možnosti jednoduchšej zmeny 
dodávateľa, ktorý nie je priamo viazaný na konkrétny komerčných  produkt, ktorý spravidla aj 
sám vyvíja. S tým je spojene aj riziko, že ak dodávateľská firma skončí so svojou 
podnikateľskou činnosťou bude nutné nielen hľadať nového dodávateľa ale aj implementovať 
úplne nový redakčný systém kvôli potrebným technickým ale predovšetkým bezpečnostným 
aktualizáciám. V prípade voľby open-source riešení  môžu malé a stredné podniky na 
implementáciu vyberať z ešte širšej palety hotových redakčných systémov, akými sú napr. 
CMSimple, Joomla, CMS Made Simple, Mambo, Typo3, WordPress, Drupal, a mnohé ďalšie 
systémy. 

My sme si pre účely tohto článku zvolili  dvoch  zástupcov open-source redakčných 
systémov, konkrétne sa jedná o systémy WordPress a Drupal. Najmä kvôli ich značnému 
rozšíreniu,  ale aj pokročilej funkcionalite. V tomto  príspevku sa budeme v ďalšom texte 
snažiť priblížiť základné charakteristiky open-source redakčných systémov WordPress 
a Drupal z hľadiska ich využitia v rámci vyššie uvedených propagačno-komunikačných 
aktivít v malých a stredných podnikoch.   

V ďalšom texte budeme analyzovať možnosti nasadenia redakčných systémov 
WordPress respektíve Drupal  z hľadiska ich základnej charakteristiky, vnútornej  
architektúry či technologického riešenia ich jadra. Rovnako nás bude zaujímať aj ich základná 
implementovaná funkcionalita. 

 
 

 2. Základné charakteristiky redakčného systému WordPress 

Redakčný systém WordPress bol na počiatku svojho vzniku plánovaný ako systém na 
jednoduchú správu a prevádzku používateľského  blogu. Tejto požiadavke bola pri vývoji 
podriadená aj celková funkcionalita systému a aj jeho jednoduché a prepracovane intuitívne 
ovládanie.  

Postupom času rástla popularita tohto  redakčného systém vďaka charakteristikám 
akými sú jednoduchosť a používateľská prívetivosť. Svoje nasadenie nachádza redakčný 
systém WordPress nielen v prostredí internetu, ale veľakrát je nasadzovaný aj ako 
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vnútropodnikový intranetový systém na zdieľanie a správu firemných informácií (THEWLIS,  
2008). 

 

3. Vnútorná architektúra a základná implementovaná funkcionalita redakčného 
systému WordPress 

Hlavnú zložku funkcionality redakčného systému WordPress tvorí najmä komplexne 
navrhnutá a implementovaná časť, prostredníctvom, ktorej je možné vytvoriť prepracovaný 
blog či spravodajský portál a pomerne jednoducho ho spravovať prostredníctvom  veľkého 
počtu pokročilých funkcií akými sú napríklad: 

 
 Kategorizácia, ktorá umožňuje prehľadnú organizáciám publikovaných 

príspevkov do kategórií 
 

 Vytváranie a formátovanie textu jednoduchým spôsobom, prostredníctvom 
vizuálneho editora  
 

 Pokročilá správa a archivácia vytváraných konceptov, ktorá umožňuje 
koncepty archivovať  pre ich ďalšiu editáciu a pohodlné publikovanie niekedy 
v budúcnosti v závislosti od naplánovaného času zverejnenia 
 

 Redakčný dohľad, prostredníctvom ktorého je možné editovať, verzovať, 
opravovať a schvaľovať obsah pred jeho finálnym zverejnením, ktorý je vytvorený 
viacerými autormi prostredníctvom hierarchicky nadriadeného zodpovedného 
šéfredaktora  
 

 Viac stránkové príspevky, s funkciou rozdelenia publikovaných príspevkov do 
viacerých stránok zvyšujú čitateľovu orientáciu v rozsiahlejšom texte pre ľahšie a 
jednoduchšie čítanie obsiahlejších článkov 
 

 Notifikácia, prostredníctvom ktorej získa potenciálny čitateľ e-mailové 
upozornenia na novo publikovaný príspevok z oblasti jeho záujmu alebo aj 
viacerých zvolených kategórií 
 

 Akismet, ktorý má na starosti ochranu pred spamerskými príspevkami v 
komentároch 

 
Vnútorná  architektúra a technologické riešenie backend časti redakčného systému 

WordPress zo stránky (WORDPRESS.ORG., 2011)  je znázornená na obrázku číslo 1.  
Z obrázku je zrejmé, že administračná časť tohto redakčného systému je tvorená správou 
používateľských prístupových oprávnení, konfiguračnou časťou redakčného systému, správou 
obsahu médií a súborového systému.  

Ďalšou časťou, ktorá tvorí hlavnú funkcionalitu redakčného systému WordPress je 
súbor pluginov respektíve modulov jadra. Tieto moduly zahrnuté do základného inštalačného 
balíka zabezpečujú, aby WordPress prostredníctvom nich dokázal zabezpečiť všetky 
podstatné úlohy ako blog alebo jednoduchý spravodajský portál aj bez potreby inštalácie 
doplnkových pluginov tretích strán. 
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      Zdroj:  (WORDPRESS.ORG., 2011) 
 

Obr. 1: Vnútorná  architektúra a technologické riešenie backend časti redakčného 
systému WordPress 
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Medzi ďalšie podstatné funkcie redakčného systému WordPress implementované najmä 

prostredníctvom pluginov obsiahnutých v samotnom jadre redakčného systému patria 
predovšetkým: 
 

 Vyhľadávanie prostredníctvom kľúčových slov v publikovaných príspevkoch na 
blogu 
 

 Pokročilé šablóny vzhľadu, ktoré pomáhajú v relatívne krátkom čase prispôsobiť 
vzhľad webu požiadavkám používateľov (FRIEDMAN,  2012). 

 
 Plugin systém, prostredníctvom ktorého je možné inštalovať pluginy/moduly 

a rozšíriť základnú funkcionalitu redakčného systému WordPress prostredníctvom 
doplnkových pluginov tretích strán 

 
 News Feed, ktorý poskytuje publikovaný obsah vo formáte RSS a pod. 

 
 Viacvrstvový manažment používateľov v súvislosti so správou oprávnení na 

vytváranie a editáciu obsahu, v základnej inštalácii redakčného systému WordPress 
je to:  

- administrátor - disponujúci všetkými oprávneniami na prácu s redakčným 
systémom a pridávanie ďalších používateľov 

- šéfredaktor – ako už bolo vyššie uvedené má najmä  oprávnenia editovať, 
verzovať, opravovať a schvaľovať obsah a následne ho môže v jeho finálnej 
verzii aj zverejňovať 

- redaktor – môže zabezpečovať všetky redakčné aktivity okrem finálneho 
zverejňovania 

- spolupracovník – na základe preddefinovaných oprávnení smie pridávať a 
editovať iba  obsah, ktorý on sám vytvoril 

- návštevník – ako najnižšie stojaca užívateľská entita môže pridávať komentáre 
a má prístup k zverejnenému obsahu  
 

 i18n na implementáciu a uľahčenie prekladu publikovaného obsahu do iného 
jazyka 

 
 
V nadväznosti na technologické riešenie backend časti a na architektúru jadra 

redakčného systému WordPress sú na nasledujúcom obrázku zobrazené ďalšie vrstvy tohto 
redakčného systému. Rovnako ako predchádzajúca schéma je aj táto jej časť prebratá zo 
stránky (WORDPRESS.ORG., 2011). 
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                          Zdroj:  (WORDPRESS.ORG., 2011) 
 

Obr. 2: šablónovací systém redakčného systému WordPress 
 

 
Ako vyplýva z obrázku, šablónovací systém, ktorý stojí hierarchicky nad funkciami 

jadra redakčného systému WordPress, zabezpečuje pomerne jednoducho realizovateľnú 
zmenu výsledného vzhľadu webovej stránky, ktorá je v nasledujúcom kroku generovaná 
návštevníkovi blogu na základe jeho dopytu, respektíve zadanej URL adresy. Prostredníctvom 
šablónovacieho systému možno dosiahnuť požadované  rozmiestnenie a vzhľad vizuálnych 
elementov, akými sú napríklad veľkosť a tvar použitého písma v rôznych častiach webu, 
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rozmiestnenie blokových elementov, veľkosť a prípadne úpravy obrázkov, rozmiestnenie 
grafických prvkov, navigačného menu, loga a pod. 

4. Základné charakteristiky redakčného systému Drupal 

Drupal patrí medzi redakčné systémy s najdlhšou dobou existencie. Svoju cestu medzi 
najpoužívanejšie redakčné systémy odštartoval Drupal už v roku 2001, keď ho belgický 
študent Dries Buytaert navrhol ako internetovú nástenku na zdieľanie rôznych správ a 
odkazov medzi študentmi.  

Väčší záujem o redakčný systém Drupal nastal po roku 2003, keď bol tento systém 
použitý v prezidentských voľbách v Spojených štátoch amerických ako komunikačná 
platforma jedného z kandidátov demokratickej strany. Pretože sa systém Drupal osvedčil 
svojou robustnosťou, ale najmä výrazne rýchlejším procesom tvorby webu, ale aj úprav a 
správy oproti prácnej tvorbe kódu prostredníctvom XHTML a CSS technológie či 
skriptovacieho jazyka PHP. 

Redakčný systém Drupal sa niekedy hlavne kvôli svojej obrovskej škálovateľnosti 
a širokým možnostiam a oblastiam nasadenia označuje aj ako redakčný framework, respektíve 
framework pre správu obsahu, tzv. CMF - Content Management Framework ako je uvedené 
na (DRUPAL.ORG., 2008).  

Najpodstatnejšou charakteristickou vlastnosťou, ktorá odlišuje redakčný systém Drupal 
od jeho konkurentov je podľa (JONES, 2013) najmä jeho prepracovaná modulárna 
architektúra, ktorá umožňuje používateľom so základnými znalosťami objektovo 
orientovaného programovania v jazyku PHP vytvárať vlastné moduly a prostredníctvom nich 
rozširovať pôvodnú funkcionalitu respektíve pomerne rýchlo sa dopracovať k požadovanej 
funkcionalite vytvorením vlastných modulov alebo úpravou už existujúcich modulov 
z obrovskej databázy na domovskej stránke (DRUPAL.ORG), ktorá v súčasnosti predstavuje 
viac ako 25 tisíc voľne dostupných a okamžite stiahnuteľných modulov. To dáva  Drupalu 
oproti konkurenčným redakčným systémom široké možnosti nasadenia v rozličných 
oblastiach spoločenskej praxe. 

Programátori pri vytváraní vlastných modulov využívajú v rámci vnútornej architektúry 
redakčného systému Drupal rozhranie pre programovanie aplikácií  (API), ktoré býva 
označované ako takzvaný systém hook-ov a tieto predstavujú systém PHP funkcií 
zabezpečujúcich rozhranie pre obslúženie rôznych typov udalostí,  ktoré sa odohrávajú 
v systéme. API rozhranie redakčného systému Drupal je podrobne popísané respektíve 
zdokumentované.  Pre uľahčenie práce programátorov  je dostupné aj  množstvo názorných 
príkladov a odpovedí na špecifické otázky a problémy v rámci obsiahlych diskusných fór na 
domovskej stránke Drupalu.  

 

5. Vnútorná architektúra a základná  implementovaná funkcionalita redakčného 
systému Drupal 

Vnútorná  architektúra redakčného systému Drupal z internetového portálu 
(ENT.IASTATE.EDU., 2011) je znázornená vo forme mentálneho modelu na obrázku číslo 3. 
Z uvedeného mentálneho modelu je zrejmé, že nosnou časťou redakčného systému Drupal sú 
API rozhrania zložené zo skupiny abstraktných entít a polí, prostredníctvom ktorých redakčný 
systém Drupal generuje príslušné obsahové uzly a komentáre. Redakčný systém Drupal má 
možnosť obsahové uzly a komentáre zaraďovať s využitím vlastného terminologického 
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slovníka do prepracovaného systému kategórií  a zároveň vytvára používateľov aj 
s pokročilou správou ich užívateľských rolí a oprávnení. 

 

 

 Zdroj:  (ENT.IASTATE.EDU., 2011) 
 

Obr. 3:  Mentálny model najpodstatnejších častí tvoriacich jadro vnútornej  architektúry  
redakčného systému Drupal 

 
 
Ďalšou kľúčovou zložkou jadra redakčného systému Drupal sú API rozhrania pre: 

zobrazovanie blokov, ktoré umožňujú ľahkú modifikovateľnosť pri umiestňovaní rôznych 
zložiek obsahu v rámci definovaných regiónov konkrétnej práve používanej šablóny vzhľadu, 
obsluhu formulárových polí a generovanie obsahu na základe URL adresy, respektíve 
generovania navigačného menu spolu s možnosťami zobrazenia odrobinkovej navigácie.  

Lokalizačná časť, ktorá je rovnako kľúčovým elementom tvoriacim jadro redakčného 
systému Drupal, má na starosti, aby každý obsahový uzol mohol byť vo svojej 
najvšeobecnejšej povahe evidovaný ako viacjazyčný. To v akej konkrétnej jazykovej mutácii 
sa bude zobrazovať nielen obsah rozmiestnený v jednotlivých blokoch, ale aj  jednotlivé 
zložky navigačného menu, či administračného rozhrania  bude prostredníctvom sofistikovanej 
funkcionality lokalizačnej časti závislé od zvolenej jazykovej verzie. V súčasnosti je 
napríklad využiteľná lokalizačná knižnica prekladov administračného rozhrania   redakčného 
systému Drupal do viac ako 110 jazykových mutácií.  



JOURNAL OF KNOWLEDGE SOCIETY  /international scientific journal/      ISSN 2336-2561 
ČASOPIS ZNALOSTNÍ SPOLEČNOSTI  /mezinárodní vědecký časopis/ 

 

Číslo 1/2014,  Roč.2. Strana 96 
 

Vlastnú funkcionalitu požadovanej výslednej webaplikácie na báze redakčného systému 
Drupal zabezpečuje súbor modulov jadra systému - tzv. základné moduly jadra a doplnkových 
voľne stiahnuteľných modulov - tzv. rozširujúce moduly. Medzi základné moduly redakčného 
systému Drupal implementované v samotnom jadre redakčného systému patria predovšetkým 
tieto: 
 

 User - prostredníctvom ktorého sú implementované používateľské oprávnenie na 
vytváranie a editáciu obsahu ale aj k pokročilej funkcionalite rôznych ďalších 
modulov, ale zároveň má na starosti aj viacvrstvový manažment používateľov 
v súvislosti so správou používateľských oprávnení 

 Taxonómia – poskytuje možnosti na pokročilú kategorizáciu obsahu a vytvorenie 
terminologického slovníka  

 Menu – ktoré vytvára nielen systém hierarchického menu tvorený zložkami, ako  
hlavné menu, submenu, ale tento modul poskytuje aj modifikáciu nastavení 
v súvislosti s hierarchizáciou menu akými sú napríklad možnosti zobrazenia 
hierarchického menu v zbalenom prípadne rozbalenom stave 

 Search - zabezpečuje vyhľadávanie kľúčových slov v publikovaných príspevkoch 
na celom webe 

 Filter - ktorý umožňuje administrátorom konfigurovať textové formáty a zároveň 
formát definuje HTML značky, ktoré sú povolené používať pri zadávaní obsahu 
prípadne v komentároch, a tak zabezpečiť ochranu proti prípadným útokom na 
bezpečnosť webu 

 Block - poskytuje ovládanie vizuálnych blokov s obsahom, z ktorých je stránka 
zostavená do požadovanej oblasti alebo regiónu na stránke 

 Šablóny – slúžia na zmenu šablónu dizajnu webu ktoré pomáhajú v relatívne 
krátkom čase prispôsobiť vzhľad webu používateľovým požiadavkám 

 Image - poskytuje nástroje pre prácu s obrázkami ako súčasťou publikovaných 
príspevkov na webe 

 Upload - umožňuje používateľom nahrávať súbory a pripájať ich k publikovaných 
príspevkom  

 Kontaktný formulár - poskytuje používanie jednak osobných kontaktných 
formulárov, ale aj kontaktných formulárov poskytujúcich danú funkciu pre celý 
webový portál 

 Blog - zabezpečí plnenie úloh webu ako používateľského blogu, to znamená že 
používateľ môže publikovať články spolu s komentármi  

 Fórum - poskytuje implementáciu rozšírenia funkcií používateľského diskusného 
fóra na webe 

 Ankety - umožňuje prostredníctvom hlasovania  zachytiť názor používateľov na 
rôzne témy vo forme otázok s výberom rôznych odpovedí na ne 

 Štatistika - poskytuje základné štatistické prehľady v obmedzenej forme oproti 
rôznym modulom tretích strán 

 News Feed -  ktorý publikuje vybraný obsah vo formáte RSS, RDF a ďalších 
formátoch 

 Path - umožňuje používateľom upravovať URL príslušných publikovaných 
príspevkov 

 Kniha - zabezpečuje používateľom možnosti štruktúrovať vzájomnú prepojenosť a 
hierarchiu konkrétnych stránok webu v formáte knihy  
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 Comment - povolí používateľom komentovať zverejnené príspevky a diskutovať o 
publikovanom obsahu  

 Tracker - umožňuje sledovať zverejnenie najnovších príspevkov vo vláknach, 
respektíve príspevkov špecifických používateľov 

 Content translation - zabezpečuje preklad vybratého obsahu do iných jazykových 
mutácií  

 OpenID - umožňuje používateľom prihlásiť sa do portálu pomocou OpenID 
prístupu 

 Trigger - poskytuje možnosť povoliť spúšťanie akcií pri určitých špecifikovaných 
udalostiach v redakčnom systéme, ako napríklad vtedy, keď je vytvorený nový 
obsah na webe  

 Aggregator - sa používa na agregáciu syndikovaného obsahu, respektíve 
rôznych kanálov správ RSS, RDF a Atom 

 Update manager - ktorý vyhľadá dostupné aktualizácie a umožní používateľovi 
s prístupovými právami administrátora bezpečne nainštalovať či aktualizovať 
moduly a témy vzhľadu cez webové rozhranie 

 
V súvislosti s  vnútornou  architektúrou na báze modulárnej stavby systému 

a vlastnosťami API rozhraní jadra redakčného systému Drupal si treba priblížiť aj 
prebiehajúce informačné toky medzi jednotlivými vrstvami systému Drupal. Na domovskej 
stránke (DRUPAL.ORG., 2008) je uvedených päť hlavných vrstiev, ktoré zabezpečujú 
fungovanie systému Drupal. Sú nimi: 

 
1) Dátová vrstva – ktorú vytvárajú jednotlivé obsahové uzly, ktoré môžu byť 

potom publikované oko obsah webu nielen systém hierarchického menu 
tvorené 
  

2) Modulárna vrstva - zabezpečuje prostredníctvom vyššie uvedených základných 
modulov jadra respektíve aj prostredníctvom doplnkových rozširujúcich voľne 
stiahnuteľných modulov primárne možnosti prispôsobenia položiek dátovej 
vrstvy, ktorými sú spravidla jednotlivé polia konkrétnych uzlov a nastavenia  
zobrazenia obsahu  prostredníctvom už spomínaných vlastných administrátorom 
definovaných výstupných filtrov, ktoré umožňujú konfigurovať textové formáty.  
Sekundárne je možné prostredníctvom modulárnej vrstvy dosiahnuť inú 
špecifickú požadovanú funkcionalitu nad dátovou vrstvou 

 
3) Vrstva generujúca bloky a menu – umožňuje, aby bloky, ktoré sú 

poskytované ako výstupy z rôznych modulov mohli byť generované a následne 
umiestnené a zobrazené na požadovaných miestach v šablóne vzhľadu. Bloky 
môžu byť zároveň konfigurované tak, aby výstup zobrazovali rôznymi 
spôsobmi, v závislosti od toho či je výstup zobrazený na vopred definovaných 
web stránkach, alebo je zobrazený len pre niektorých vopred definovaných 
používateľov. Časť tejto vrstvy, ktorá má na starosti menu, využíva navigačný 
systém v jadre Drupalu, ktorý určuje zobrazovaný obsah odoslaný jadrom 
Drupalu na základe relatívnej URL adresy.  

 
4) Vrstva používateľských oprávnení - prostredníctvom ktorej sú 

implementované užívateľské roli a na ich základe sú povolené isté oprávnenia na 
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vytváranie, editáciu a prezeranie obsahu, ale aj k funkcionalite ďalších 
rozširujúcich modulov  

 
5) Šablónovacia vrstva – slúži na zmenu výsledného vzhľadu webu ktorý je 

generovaný prostredníctvom XHTML a CSS technológie, prípadne aj 
s možnosťou použitia jazyka PHP, tak aby mohol byť požadovaný  vzhľad webu 
závislý od nastavenia  niektorých vnútorných premenných.  Prostredníctvom 
šablónovacej vrstvy je možné dosiahnuť požadované  rozmiestnenie a vzhľad 
vizuálnych elementov, akými sú napríklad veľkosť a tvar použitého písma 
v rôznych častiach webu, rozmiestnenie blokových elementov, veľkosť 
a prípadné úpravy obrázkov, rozmiestnenie grafických prvkov, navigačného 
menu, loga a pod. Šablónovacia vrstva môže prispôsobovať vizuálny dizajn 
výsledného generovaného webu aj v závislosti od zariadenia, ktoré sa používa na 
prehliadanie webu, respektíve aj podľa preddefinovaných používateľských 
požiadaviek. 

 
    Päť samostatných hierarchických vrstiev vnútornej  architektúry redakčného systému 

Drupal v súvislosti s prebiehajúcim informačným tokom medzi jednotlivými vrstvami 
systému poľa web stránky (DRUPAL.ORG., 2008) je uvedených na nasledujúcom obrázku.            

 

 

 Zdroj:  (DRUPAL.ORG., 2008) 

Obr. 4: Vnútorná  architektúra a technologické riešenie backend časti redakčného systému 
Drupal 
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6. Záver  

Z vyššie uvedených základných charakteristík  a aj na základe analýzy vnútornej  
architektúry a technologického riešenia backend časti redakčných systémov WordPress 
respektíve Drupal  vyplýva, že je prostredníctvom nich možné dosiahnuť požadované 
propagačno-komunikačné ciele, ktoré sa týkajú predovšetkým efektívneho budovania 
obchodného mena, sprostredkovanie informácií o svojim produktoch alebo službách alebo 
servisnej podpory   prostredníctvom  zhromažďovania, kategorizácie, organizovania, 
vyhľadávania a distribúcie informácií na firemnom internetovom portáli.  S nasadením  
niektorého z vyššie analyzovaných redakčných systémov je možné zabezpečiť efektívnu aj 
pomerne jednoduchú správu systému.   

Podobne je možné s využitím  niektorého z  redakčných systémov WordPress respektíve 
Drupal  dosiahnuť  efektívnu správu používateľských oprávnení v systéme, ale aj náročnejšie 
požiadavky na sofistikovanú a prehľadnú kategorizáciu obsahu v rámci informačnej štruktúry 
portálu a jednoduchú integráciu multimediálnych dát do publikovaného obsahu.  

Obidva redakčné systémy nám  podobne umožňujú  rozšíriť možnosti  firemného 
internetového portálu aj o funkcionalitu  elektronického obchodu  prostredníctvom už 
existujúcich, respektíve vytvorením vlastných modulov. 
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