
Srovnání nejpopulárnějších builderů 

a základní práce s Divi builderem

Bruno Dirbák



Kdo jsem?

● Jmenuji se Bruno Dirbák.

● Jsem studentem střední školy IT.

● Momentálně pracuji pro skvělou firmu Zeni v Brně.

● Stavím weby převážně na Divi.
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Obsah prezentace

● Úvod
● Přehled nejpopulárnějších builderů

– Oxygen builder
– Beaver builder
– WPBackery Page builder
– Elementor
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Obsah prezentace

● Divi
– Základní informace

● Rychlá ukázka instalace na local
● Základní nastavení v Divi (můj postup, 

při začátku tvorby webu)
● Divi layouts
● Divi modules
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Obsah prezentace

● Vychytávky na Divi pomocí CSS stylů
– Případová studie

● Můj subjektivní názor na buildery, 
proč zrovna používám Divi

● Co mi osobně chybí v Divi
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Úvod

● Je tu někdo, kdo programuje?
● Je tu někdo, kdo dělá marketing?
● Je tu někdo, kdo tvoří grafiku? 
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Úvod

● Je tu někdo, kdo používá builder?
● Je tu někdo, kdo nepoužívá builder?
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Oxygen builder

● Aktuální verze je 3.0
● Má tři druhy balíčků:

– Basic 99$ / 1-time
– WooCommerce 149$ / 1-time
– Agency 169$ / 1-time

● Balíčky lze upgradovat.
● 60 dní záruka vrácení peněz.
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Oxygen builder

● Basic:
– Nemá propojení s WooCommerce.
– Nemá Gutenberg blok editor.

● WooCommerce:
– Má plnou podporu WooCommerce.
– Nemá Gutenberg blok editor.

● Agency:
– Má vše.
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Oxygen builder

● Složitý pro začátečníky.
● Jedná se o nový builder, který je zde 

zatím chvilku.
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Otázky

● Je tu někdo, kdo používá Oxygen 
buidler?

● Je tu někdo, kdo o tomto builderu 
nikdy neslyšel?

● Je tu někdo, komu se zalíbil?
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Beaver builder

● Aktuální verze je 2.2.5.3
● Počet stažení je okolo 400,000+
● Nejnižší verze WordPress, kde tento 

builder rozjedete je 4.6
● Má free verzi.
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Beaver builder

● Má tři druhy balíčků:
– Standard 99$
– Pro 199$
– Agency 399$
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Beaver builder

● Standard:
– Můžu postavit nekonečno stránek.
– Page builder plugin.
– Podpora na 1 rok.
– Prémiové moduly a šablony.
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Beaver builder

● Pro:
– Můžu postavit nekonečno stránek.
– Page builder plugin.
– Podpora na 1 rok.
– Prémiové moduly a šablony.
– Šablona beaver.
– Multisite.
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Beaver builder

● Agency:
– Můžu postavit nekonečno stránek.
– Page builder plugin.
– Podpora na 1 rok.
– Prémiové moduly a šablony.
– Šablona beaver.
– Multisite.
– Rychlé značení.



17

Otázky

● Je tu někdo, kdo používá Beaver 
builder?

● Je tu někdo, kdo o tomto builderu 
nikdy neslyšel?

● Je tu někdo, komu se zalíbil?
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WPBakery Page builder

● Aktuální verze je 2.5.2
● Počet stažení je okolo 9,000+
● Nejnižší verze WordPress, kde tento 

builder rozjedete je 4.0.1
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WPBakery Page builder

● Stojí 45$ / rok.
● Online podpora.
● Knihovna šablon.
● Front-end a back-end page builder.
● Hrozně moc témat ho používá na 

themeforest.
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WPBakery Page builder

● Hodně peněz za málo muziky.
● Nemá žádné vlastní balíčky.
● Určitě nedoporučuji! Weby na tomto 

builderu často padají, není v nich 
přehled a špatně se do nich něco 
dodělává.

● Lidé v komunitě ho znají, ale často od 
něj odcházejí.
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Otázky

● Je tu někdo, kdo používá WPBakery 
Page builder?

● Je tu někdo, kdo o tomto builderu 
nikdy neslyšel?

● Je tu někdo, komu se zalíbil?
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Elementor

● Často slyšíme Divi vs Elementor.
● Má free verzi.
● Jeho aktuální verze je 2.7.3
● Počet stažení je 3 miliony a více.
● Nejnižší verze WordPress, kde tento 

builder rozjedete je 4.7
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Elementor

● Má tři druhy balíčků:
– Personal 49$ / rok
– Plus 99$ / rok
– Expert 199$ / rok

● Každý druh balíčku se liší počtem 
webů, které můžeme maximálně na 
Elementoru udělat.
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Elementor

● 50+ widgetů.
● 300+ templates.
● Šablonu Elementor.
● WooCommerce builder.
● Popup builder.
● Podpora 1 rok.
● Aktualizace 1 rok.
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Otázky

● Je tu někdo, kdo používá Elementor?
● Je tu někdo, kdo o tomto builderu 

nikdy neslyšel?
● Je tu někdo, komu se zalíbil?
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Divi

● Aktuální verze 3.29
● Počet stažení má momentálně 

550,000+ a více (tvrdí oficiální 
stránky).

● Nejnižší verze WordPress, kde tento 
builder rozjedete je 5.2.3
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Divi

● Nejpoužívanejší a nejoblíbenější 
šablona/builder v roce 2019!

● Je jednoduchý a rychlý.
● Za tímto builderem stojí velká 

komunita lidí.
● Jsem jeho velký fanoušek.
● Je to jak samotná šablona a v ní 

builder, tak i plugin, který si můžu 
nahrát do WordPress.
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Divi

● Má dva základní balíčky:
– Yearly access 89$ / rok
– Lifetime access 249$ / 1-time
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Divi - Yearly access 

● Stojí 89$ / rok 
● Máte přístup k Divi, Extra, Bloom a 

Monarch.
● Několik balíčků pro webové stránky.
● Aktualizace.
● Podpora.
● Neomezené množství vytvořených 

webových stránek.
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Divi - Lifetime access 

● Stojí 249$ / 1-time
● Máte přístup k Divi, Extra, Bloom a 

Monarch.
● Několik balíčků pro webové stránky
● Celoroční aktualizace.
● Podpora.
● Neomezené množství vytvořených 

webových stránek.
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Instalace local

● Teď si jdeme nainstalovat local na svůj 
pc.

● Budu to ukazovat na Linuxu.
● https://bitnami.com/stack/wordpress/

installer
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Instalace Divi na local

● Je jak kdybychom si instalovali Divi na 
normální veřejný web.

● Stačí vlastnit svůj klíč a stáhnout si 
balíček do systému.
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Instalace Divi na local – příkazy

● ls
● ls -al
● sudo chmod +x xampp-linux-x64-

7.3.9-0-installer.run
● sudo ./xampp-linux-x64-7.3.9-0-

installer.run
● Stáhneme si WordPress na 

wordpress.org
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Základní nastavení v Divi

● Přejdeme na nastavení Divi a jdeme si 
ukázat, jak si postupně připravuji web 
před tvorbou.
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Divi layouts

● Najdeme na stránce 
elegantthemes.com/layouts

● Momentálně je veřejně dostupných 
137 layouts packů

● Jsou užitečné na nízko rozpočtové 
weby a dají se používat i na pomoc s 
designem pokud nejste grafik nebo 
nemůžete najít grafika
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Divi layouts

● Můžete si i kupovat různé návrh od 
jiných tvůrců.

● Můžete vytvářet layouts i vy a zároveň 
se podělit s komunitou Divi!



37

Divi modules

● Bomba věc!
● Pokud chceš nějaký modul navíc v 

Divi, který ti chybí, doprogramuješ si 
ho nebo o to někoho požádáš na 
zakázku.

● Moduly se programují na Reactě.
● U nás v Zeni přesně toto pro Divi 

děláme na zakázku.
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Vychytávky na Divi pomocí CSS

● Jsou velmi jednoduché.
● Každý prvek si můžu sám nastylizovat.
● Ukážeme si, jak nastylizovat třeba 

menu v Divi.
● Můžu dodatečně ukázat i jiné funkce.
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Případová studie

● Divi menu
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Případová studie



41

Případová studie
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Případová studie
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Případová studie
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Divi – výhody (můj osobní názor)

● Divi má největší podporu ze všech 
builderů na všech frontách!
– Podpora přímo od Divi 24/7 (odzkoušeno)
– FB skupina pro všechny na světe, kde se řeší 

věci opravdu rychle a potom FB skupina Divi 
CZ/SK, kde můžete komunikovat svojí řečí a 
také dostanete vždy rychlou odpověď.

● Divi má back-end builder a frond-end 
builder.
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Divi – výhody (můj osobní názor)

● Má lifetime verzi.
● Je rychlá a snadná.
● Divi layouts a Divi modules usnadňují 

práci a jsou výhodné používat.
● Když používám Divi, nemusím všechno 

řešit pluginem!
● Pokud předám novému správci webu 

Divi, naučí se s ní rychle a efektivně….
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Divi – nevýhody (můj osobní názor)

● Občas Elegant Themes vydají špatný 
update, který vám znepříjemní chod 
webu.

● Divi nemá veřejnou dokumentaci.
● Pokud do Divi vkládám příliš mnoho 

animací, web je pomalejší a má 
špatnější hodnocení.

● Není vhodná na obrovské projekty.
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Divi - nevýhody

● Není vhodná pro e-shop, ale 
momentálně se už na tom pracuje.

● Má menší problémy s WPML.
● Nemá free verzi.
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Otázky

● Je tu někdo, kdo používá Divi?
● Je tu někdo, kdo o tomto builderu 

nikdy neslyšel?
● Je tu někdo, komu se zalíbil?
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Máte na mě 
nějaké otázky?
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Děkuji za 
pozornost :)
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