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Ciele a obsah databázy 

 

Jedným z cieľov projektu v tejto fáze bolo vytvoriť digitálnu interaktívnu 

platformu, ktorá sa stane priesečníkom dizajnu a etnografie lokálnych kultúr v rámci 

geografických hraníc Slovenska. Realizácia virtuálnej platformy umožnila presnejšie 

zadefinovanie terminológie prebiehajúceho výskumu medzi jednotlivými členmi tímu 

a partnermi projektu a pomohla stanoviť efektívnu štruktúru na dokumentovanie 

jednotlivých skúmaných prvkov lokálnej materiálnej identity. 

Aktuálnou prioritou tohto digitálneho nástroja je popísať a „ilustrovať“ 

regionálnu identitu v materiálnej kultúre na súčasnom území Slovenska, najmä jej 

chápanie odborníkmi, aktivistami a ľuďmi v regiónoch. Materiálna kultúra je síce tak 

ako v minulosti aj teraz zrkadlom geomorfologickej a sociálnej rôznorodosti regiónov, 

je však poznačená modernizáciou a globaliáciou, jednoduchšou dostupnosťou 

informácií, produktov a služieb. Najmä z terénneho výskumu vyplynulo, že tam, kde 

ostala tradícia živá, badať aj jej transformáciu. Chceme tak priblížiť jej pôvodnú 

zakonzervovanú podobu v múzeách, ale aj tú v reálnom funkčnom prostredí – 

transformovanú súčasnými potrebami. 

Obsahová náplň databázy je skoncipovaná z terénneho výskumu, rešerší v 

literatúre a v existujúcich databázach. Súčasťou databázy sú presné geografické 

lokácie k jednotlivým bodom záujmu, ktoré inšpiráciu pri tvorbe regionálnych stavieb, 

výrobkov a služieb, tak aby sa podporila výnimočná rozmanitosť  jednotlivých 

regiónoch a jedinečných lokalít na Slovensku. Cieľom databázy je prispieť ku rozvoju 

nových foriem regionálne ohľaduplného turizmu. Databáza je členená podľa regiónov 

a osobitých lokalít, s možnosťou filtrovania informácií aj mimo nich pre ľahšie 

vyhľadávanie.  

Z obsahového hľadiska sa opakovaným predmetom diskusií výskumného tímu 

stala kategorizácia oblastí záujmu. Pri vývojových prácach sa ustálili oblasti záujmu 

na 5 základných tém: (1) Architektúra, (2) Remeslo, výroba a dizajn, (3) Kultúra, (4) 

Príroda a (5) Stravovanie. V procese napĺňania databázy sa vytýčené obsahové 

skupiny osvedčili. Jednotlivé záznamy môžu byť súčasťou viacerých skupín. 

Výskumný tím je otvorení ich prehodnoteniu, prípadne úprave názvov po verejnom 

spustení databázy. Technické riešenie online platformy umožňuje flexibilné 

premenovanie jednotlivých položiek bez akýchkoľvek ťažkostí či negatívnych efektov. 

Cieľovou skupinou tejto digitálnej platformy sú nielen dizajnéri a architekti, ale 

aj podnikatelia či koncoví zákazníci, ktorí hľadajú výrobcov neštandardných produktov, 

taktiež úrady práce, odborné učilištia či inštitúcie pracujúce s kultúrnym dedičstvom. 

Platforma zároveň slúž členom regionálnych komunít ako východzí bod a inšpirácia v 

spoločnom tvorení kultúrneho obrazu. 

 

Vývoj a informačná architektúra databázy 

 

Z dôvodu vyššie uvedeného širokého záberu užívateľov sa prioritami pri 

navrhovaní databázy stali tri základné kritériá: (1) univezálna zrozumiteľnosť a 

použiteľnosť, (2) rýchlosť a jednoduchosť prístupu k informáciám a (3)  atraktívny 

vzhľad.  Tieto kritériá následne ovplyvnili dizajn informačnej architektúry databázy, 



štruktúru jednotlivých podstránok ako aj samotnú terminológiu použitú na označenie 

jednotlivých obsahových prvkov.  

Jednou zo základných podmienok vývoj sa stala univerzálna prístupnosť na 

mobilných zariadeniach, jednoduchá údržba a krátke užívateľské cesty k hľadaným 

výrazom. Z technického hľadiska je databáza postavená na redakčnom systéme 

Drupal. Drupal je open-source platforma na tvorbu dynamických internetových stránok, 

ktorá ponúka širokú škálu funkcií a služieb zahrňujúcich správu užívateľa, workflow, 

diskusie, agregácie správ a metadáta funkcionality pomocou riadených slovníkov a 

publikovanie XML pre zdieľanie obsahu. Vďaka širokej škály funkcií a možností 

konfigurácie je Drupal vyhovujúcou voľbou pre stránky s rozsiahlou komunitou.  

 

 
Administračné rozranie databázy v systéme Drupal (snímka obrazovky) 

 

Po zvážení viacerých alernatív bol v rámci databázy integrovaný mapový portál 

Mapy.cz, vyvíjaný českou spoločnosťou Seznam.cz. Mapy.cz sú internetová a mobilná 

aplikácia, medzi ktorej fukncie patrí plánovanie trás autom, verejnou dopravou a pod. 

Mapy.cz spolupracujú s operačnými systémami Android, iOS a Windows Phone, 

pričom je možné používať ich aj v offline režime.  

 

Následne proces vývoja databázy prebiehal v nasledovných krokoch: 

 Návrh  odsúhlasenie obsahovej štruktúry na základe obsahu vytvoreného 

v rámci prebiehajúceho terénneho výskumu 

 Návrh informačnej štruktúry databázy 

 Návrh užívateľských ciest (user flow) 

 Odsúhlasenie finálneho zadania (brief) pre technickú relizáciu databázy 

 Vytvorenie funkčného prototypu prvkov užívateľského rozhrania všetkých 

podstránok databázy  pomocou cloudového softvéru Figma (UX design, 

wireframes - Figma) 

 Vznik funkčnej platfomy pre vytváranie záznamov (Drupal, JawaScript) 

 Dizajnérsky návrh užívateľského rozhrania jednotlivých podstránok (UI design, 

visual mockups - Photoshop) 

 Finálna technické realizácia databázy vrátane vizuálneho rozhrania (Drupal, 

HTML, CSS) 

 Testovanie a napĺňanie aktívnej platformy na doméne „projektidentita.sk“ 



 

Vzhľad, funkcie a obsahové prvky databázy 

 

Po technickej stránke sa štruktúra databázy limitovala na návrh nasledujúcich 

šiestich šablón: (1) Šablóna „Úvodná stránka“, (2) Šablóna „Slovensko“, (3) Šablóna 

„Záznam v databáze“, (4) Šablóna „Všeobecná stránka“, (5) Šablóna „Oblasť záujmu“ 

a (6) Šablóna „Kontakt“. 

Z obsahové hľadiska bola najzásadnejšia obsahová štruktúra šablón „Úvodná 

stránka“, „Slovensko“ a „Záznam v databáze“. Tieto šablóny boli vytvorené na mieru 

a ich vývoj bol pre projekt najdôležitejší. Z tohto dôvodu venujeme priestor bližšiemu 

vysvetleniu a odôvodneniu výberu ich jednotlivých prvkov. Pre všetky podstránky boli 

navrhnuté ako responzívne (reagujúce na médium, na ktorom sú zobrazované), a sú 

týmpádom optimalizované pre dobrú požiteľnosť na mobilných zariadeniach. Pre 

všetky podstánky z tohto dôvodu vznikli aj funkčné prototypy v cloudovom programe 

Figma, ktoré zohľadňujú zobrazenie jednotlivých podstránok na mobilných 

zariadeniach. Vzniknuté  princípy boli automaticky aplikované na vizuálny dizajn.  

 

 
Interaktívny prototyp v cloudovom programe Figma (snímka obrazovky) 

 

Šablóna „Úvodná stránka“ je prvým kontaktom s databázou. Návrh stránky 

tvorí 5 obsahových blokov: (1) úvodná sekcia s ilustračným obrázkom 

v pozadí, jasným textovým vysvetlením zamerania stránky a odkazom na hlavné 

vyhľadávanie, (2) klikateľná mapa s 18-timi regiónmi Slovenska, (3) klikateľné odkazy 

na 5 základných oblastí záujmu, (4) automaticky aktualizovaný náhľad najnovšie 

pridaných záznamov a (5) sekcia externých odkazov na súvisiace aktivity projektu. 

Vďaka tomuto rozdeleniu úvodná stránka tvorí prehľad všetkých základných funkcií 

a obsahových blokov databázy.  



 

 
Úvodná stránka databázy (snímka obrazovky) 

 

 

Pre šablóny „Slovensko“ a „Záznam v databáze“ bolo kľúčové zadefinovanie 

atribútov jednotlivých záznamov a ich následného filtrovania. Bolo stanovených 5 

nehierarchických atribútov: (1) Región, (2) Oblasť záujmu, (3) Bod záujmu, (4) 



Remeslá a (5) Materiály. Počet atribútov (1) a (2) bol fixne stanovený – databáza 

pracuje s 18 regiónmi a 5 oblasťami záujmu. Technicky je možné ich počet rozšítiť, 

z dôvodu prehľadnosti filtrovania je ich pridávanie v tomto momente obmedzené. 

Atribúty (3), (4) a (5) sú neobmedzená a môžu s novými záznamami pribúdať.  

Šablóna „Slovensko“ je hlavným vyhľadávacím nástrojom databázy. 

Podstránka je rozdelená na tri základné funkčné bloky – interaktívny filter, pomocou 

ktorého si užívateľ môže zvoliť atribúty zobrazených výsledkov, obsahovú časť, 

v ktorej sa zaobrazujú výsledky a popis regiónov a interaktívnu mapu. Interaktívna 

mapa je dominantným prvkom šablóny, v úvodnom nastavení zobrazujúca celé 

Slovensko.  Ku každému geograficky špecifickému  záznamu je priradený vizuálne 

označený bod na mape. Na základe filtra sa zároveň v reálnom čase aktualizujú 

výsledky  v obsahovej časti aj na grafiky vykreslenej mape. Po kliknutí na vybraný 

zobrazený výsledok filtrovania je užívateľ presmetovaný na konkrétny záznam 

v databáze. 

Šablónu „Záznam v databáze“ asi najviac ovplyvnila definícia jednotlivých 

atribútov. Databáza rozlišuje dva základné typy záznamov: (a) záznamy regionálne 

(geograticky špecifické, viazané na kokrétne miesto či región) a (b) záznamy 

všeobecné (môžu sa objavovať vo viacerých regiónoch naraz). Každý záznam môže 

mať nasledovné obsahové prvky, pričom nie všetky musia vždy byť vyplnené – 

v závislosti od typu záznamu: galériu fotografií s popisom, krátky popis, detailný popis, 

video, zvuková záznam, literatúra, štúdie, súvisiace interneotvé odkazy, súvisica 

adresa a kontaktné údaje, zobrazenie geografickej lokácie a jednotlivé priradené 

atribúty.  

 

Aktuálny stav vývoja databázy 

 

Databáza je momentálne aktívna na internetovej adrese projektidentita.sk. 

V testovacej prevádzke je momentálne prístupná obmedzenému počtu používateľov,  

ktorí participujujú na jej užívateľskom testovaní alebo napĺňaní (vytváranie záznamov).  

Pre ilustráciu napĺňania databázy pripájame snímky obrazovky aministračného 

rozhrania (backend) platformy.  

 

 

 

 

http://www.projektidentita.sk/

