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DOKUMENTACE VŠKP
K obhajobě byla předložena interaktivní demoverze webu Women Of History – online na http://
thelucycollective.com/womenofhistory

The Lucy Collective – Women Of History, web (HTML, CSS, PHP), 2015
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Vzhled webu na velkých displejích (velké stolní PC)
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Vzhled webu na středních displejích (laptop, běžné PC)
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Vzhled webu na malých (mobilních) displejích
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DOKUMENTACE VŠKP
Mou bakalářskou práci lze definovat jako designový průzkum pro rozsáhlejší osobní projekt 

interaktivního webu/online aplikace, jehož výstupem je interaktivní demoverze a dokumentace, 
která poslouží při vzniku vlastního webu. Pro mě osobně je ovšem také procesem hledání 
vlastního pracovního procesu a obecně role grafika-kodéra.

Téma projektu vychází z mého dlouhodobého zájmu o otázky neprivilegovaných skupin 
obecně, a konkrétně o příběhy žen, jak v historii tak v médiích. Lidská kultura je zvláštní or-
ganismus, a ačkoli se to může zdát zanedbatelné, to, čí příběhy vyprávíme a jak, ji dokáže 
ovlivnit v nebývalém měřítku. Známý příklad je film Čelisti, který zapříčinil masové vybíjení 
žraloků po celá desetiletí. Nedostatek příběhů o nějaké skupině lidí vede ke vzniku stereotypů, 
a stereotypy dělají život složitější pro všechny.

V komunitě, ve které se pohybuji, vidím i opačné, pozitivní příklady: příběhy o fiktivních 
ženách, které diváky inspirují v zájmu o historii, příběhy historických žen, které inspirují au-
tory v tvorbě příběhů o ženách fiktivních. Rejected Princesses (http://www.rejectedprincesses.
com/) je projekt, pro který jeden ilustrátor kreslí historické “princezny”, které jsou pro velká 
filmová studia málo bílé a příliš skandální; Komiks Hark! A Vagrant kreslířky Kate Beaton je 
plný zajímavých ženských historických postav; webová stránka http://womeninworldhistory.
com/ existuje už od roku 1996.

Můj projekt The Lucy Collective má podobný, ale trochu jiný cíl – vytvořit databáze žen (fik-
tivních a historických), které umožní vyhledávání podle kategorií. Poskytnou čtenáři kontext, 
budou vyprávět větší příběh než jen jednotlivých žen, a budou zároveň sloužit jako rozcestník 
ke stránkám, jako Rejected Princesses.

The Lucy Collective má hrát roli zastřešující “organizace”, která se bude starat o (minimálně) 
dva weby: Women of History a Women of Fiction. Tyto databáze budou uživatelsky editovatel-
né; uživatelé si zde budou moci vytvářet seznamy žen (tak jako např. YouTube nebo IMDB) a 
přidávat odkazy (např. na knihy, filmy, články, a v případě Women of Fiction třeba fanart nebo 
fanfikce). 

Tyto weby jsou budou mít v podstatě stejnou strukturu, a tak jsem se rozhodla vytvořit jeden 
technický základ, a změnit jen “šablonu” každé z nich. Demo, které jsem vytvořila v rámci své 
práce, ukazuje strukturu a vzhled jednoho z webů (Women of History), a naznačuje, jak by se 
odlišovala sesterská databáze.

Celkový proces tvorby takových webů obnáší velkou část programátorské práce, kterou 
jsem se nechtěla ve své bakalářské práci zabývat – proto jsem se rozhodla zaměřit pouze 
na myšlenku, strukturu a vzhled, a technickému řešení se věnovat jen minimálně. Jako web-
designér-kodér jsem ale něchtěla zůstat jen u grafických návrhů v Ilustrátoru nebo Indesignu; 
ostatně, současné požadavky na funkčnost webdesign a designérské praktiky takový postup v 
podstatě vylučují.
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To bylo pro mě osobně jedním z důvodů, proč jsem se rozhodla pro tento projekt – chtěla 
jsem zjistit, jak (a zda vůbec) je pro mě možné oddělit design on funkce v tvorbě webu jako je 
tento. Tvorba webu jediným člověkem od začátku do konce je poměrně běžná, ale možností, 
jak takový projekt vést, je mnoho. Jako kodér-samouk, který navíc studuje grafický design, si 
potřebuji najít vlastní “modus operandi”, který budu moci aplikovat na své budoucí projekty. Co 
tedy zahrnuje moje bakalářská práce?

Koncept: Tvorba dema mi umožnila ujasnit si, jakým způsobem bude web vůbec fungovat, 
jak ho budou uživatelé používat, co bude a nebude jeho součástí. Typický příklad: samostatné 
fórum (ne), komentáře na stránkách žen (pravděpodobně ano), způsob správy komentářů 
(interní systém, protože uživatel bude už tak potřebovat účet, ale přihlašování přes Open-ID/
Facebook/Google/Twitter credentials). 

Struktura: Jak struktura dat, tak rozložení stránek. V podstatě web pracuje se třemi enti-
tami – Woman (žena), Link (odkaz), List (seznam). Woman a Link mají vztah one-to-many – ke 
každé ženě je přiřazeno množství odkazů. Woman a List mají vztah many-to-many – v každém 
seznamu může být různé množství žen, a každá žena může být v různém množství seznamů. 
Link a List nemají žádný vztah. Ve všech třech entitách je možné vyhledávat. 

Pokud jde o strukturu, setkala jsem se s momenty, kdy se prostý technický či grafický pro-
blém projevil jako mnohem hlubší, konceptuální, nebo téměř politický. Jen jeden z mnoha 
příkladů: v designu prominentně zobrazuji příslušnost ženy k menšinovým skupinám (jiná 
barva pleti, LGBT, postižení), a v databázi je možné podle těchto vlastností vyhledávat. Z tech-
nického řešení věci je tedy možné filtrovat i tak, že se zobrazí pouze ženy které do této skupiny 
nepatří – není ale taková možnost v podstatě nekorektní? Pokud ji ale vynechám, rozbije mi 
absence odkazu design. Jak se rozhodnout?

Vzhled: Při práci s grafickou podobou jsem poměrně záhy narazila na pravděpodobně 
předem předvídatelný problém: jak pracovat s designem nástroje, který by měl být především 
funkční? Velmi obtížná pro mě byla volba inspiračních zdrojů – na jednu stranu jsem nechtěla 
nechat se strhnout k nespecifickému utilitárnímu designu (k čemuž web tíhl především díky 
své blízkosti k webovým aplikacím), na druhou stranu moje snaha najít inspiraci mimo webde-
sign vedla k pokusům o řešení, které byly v přímém konfliktu s funkčností webu (např. využití 
vyhledávacího formuláře jako výrazného grafického prvku se zdálo jako dobrý nápad, ale 
okamžitě jsem začala narážet na to, že čím výraznější formulář byl, tím hůře se používal).

Dalším problémem se ukázal základní úkol celé práce: jak použít stejnou strukturu na dvou 
různých webech, a přesto je nějak odlišit? Čím víc jsem prioritizovala strukturu, funkci a ob-
sah, tím méně prostoru mí zbývalo na nějaká vzhledová specifika. Ve finální podobě jsem se 
rozhodla pracovat pouze s různým barevným schématem a co nejvíc využít grafického obsahu 
webů (profilové obrázky), které by svou specifickou podobou měly weby oddělit (černobílé foto-
grafie a malované portréty budí jiný dojem, než snímky z filmů a komiksové ilustrace).

Technologicky je web řešený jako velmi hrubá webová aplikace běžící na PHP a MySQL. 
Doufám, že díky tomu budu moci některé části dema použít pro výsledný web, který plánuji 
stavět na PHP frameworku Zend.
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Na strané frontendu (prohlížeče) používám především responzivní framework Foundation. 
Ten se skládá z CSS stylů a javascriptové knihovny, a mě především usnadňuje modifikaci 
obsahu v závislosti na velikosti obrazovky (viz obrazová dokumentace). Kromě toho také 
knihovnu JQuery (Foundation ji vyžaduje, takže jsem ji využila i na dodatečné skriptování), a 
Enquire, malou knihovnu pro spouštění javascriptových funkcí v závislosti na změně velikosti 
okna.

Pro psaní CSS stylů jsme nakonec použila preprocesor Sass – především jsem využila 
generování více stylů v různých barevných obměnách. Má původní představa byla použít 
v Sass formě i knihovnu Foundation, ale technické problémy mě nakonec přinutily použít 
předkompilovanou formu a kompilovat jen své vlastní styly.

Pokud jde o budoucnost tohoto projektu, hodlám se nyní věnovat především technické 
stránce, ale také sběru obsahu. Poté se pokusím převzít části současné verze do verze nové, 
nebo se jimi přinejmenším inspirovat. Předpokládám, že podobných iterací technologie-struktu-
ra-design bude potřeba k celkovému dokončení několik. 


