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Popis
Sem prosím pište zpětnou vazbu k novému webu pražských Pirátů http://pirati-cz.github.io/webpraha2/ , zajímá nás především:

Uživatelské otázky
Co byste chtěli na stránce jednoduše najít?
Co se dohledává na stránce špatně?
Jak by se mohly jmenovat jednotlivé kategorie a co by měly obsahovat?
Co je nesrozumitelné?

Funkčnost webu
Fungují všechny prokliky jak mají?
Přichází potvrzovací email po vyplnění emailu v sekci zapoj se?
Zobrazuje se vše tak jak má?

Design
Jak by měla vypada lišta v menu?
Jak by mělo vypadat rozvržení webu?
Jaké barvy by se měly použít a kde?
Co by mohlo vypadat lépe?
Historie
#1 - 14.03.2016 16:41 - Michaela Krausova
- Popis aktualizován
Pavle, mrkni se prosím na web a pak se napiš, na co jsi přišel, každý postřeh se počítá a můžeš rovnou navrhnout i řešení, díky :)
#2 - 15.03.2016 18:23 - Michaela Krausova
Kategorii Zapoj se bych změnila na Připoj se (dvojsmysl - narážka na IT)
Rozklikávací odkazy v sekci zapoj se bych nechala scrollovat dolů na stránku, kde by bylo basic info o dané věci a až v rámci těchto informací
by byl odkaz na nějakou jinou stránku, kde by bylo vše podrobně
vertikálně bych zmenšila jednotlivé boxy, aby se pohodlně zobrazily oba řádky s boxy
rozjeté projekty bych přejmenovala jen na Projekty
do kategorie o nás bych dala informace o projektech
bylo by možné, aby se formulář rozbalil formou accordionu hned pod boxem? - ještě bych to trochu předělala, aby to bylo jasné a srozumitelné a
dostali jsme informace, které potřebujeme.
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Tvorbu textů k boxům a basic info k projektům jsem zadala Pétě Dvořákové.
Výhledově budeme dělat vlastní fotky s Honzou k boxům.
#3 - 18.03.2016 11:09 - Michaela Krausova

Lišta
Černá lišta: doporučila bych tmavě šedou místo černé jako na původním webu
Černá lišta: text vedle přhlašovacího boxu: "Chci novinky na mail:" jak by to vypadalo v jednom řádku? Když by to měly být 2 řádky tak "Chci
novinky/na mail:" a aby poloha textu odpovídala šířce boxu. Tlačítko přihlásit by mělo být blíž u přihlašovacího pole, aby bylo jasné, že nejde o
nějaké interní přihlášení do systému webu.

Menu
Podtržení pojízdné lišty - mohlo by být o něco níž, aby při zobrazení úplně nahoře nevyčnívalo nad černou lištu?

O nás
Mělo by mít stejnou formu jako sekce zapoj se - několik boxů
chtěla bych tam najít box tým - zastupitele, placený aparát, aktivní dobrovolníky, současné stážisty - po rozkliknutí podobně nebo dokonce stejně
jako stránka tým
box městské části - po rozkliknutí mapka, ze které by vedly šipky kolem s fotkama Pirátských zastupitelů z jednotlivých MČ a vyznačené a
barevně odlišené MS (ideálně použít barvy grafického manuálu), po rozkliknutí vyznačeného MS přesun na stránku (na stejném webu) s
informacemi o daném MS, jejích zastupitelech a kauzách s aktuálními články
box program - proklik na stránku s programem
box projekty - stejně jako v sekci zapoj se - ale bylo by to na jiné stránce, forma stejná jako u programu
box příručka Piráta - proklik na stránku, která by měla mít opět stejný formát jako program
box podporují nás - potřeba zajistit reference o známých/významných lidí, kteří nás podporují, stejný formát jako stránka s programem

Zapoj se
před tím byly větší obrázky lepší

Obecné
libílo by se mi, kdyby byly rozklikávací buttonky barevné podle grafického manuálu, nejen modré

Transparence
opět boxy: Transparentní účet, lobbistické kontakty, výkaz práce, registr smluv, technické systémy, otevřená setkání

Kontakty
měly by tam být také nějaké obrázky: fotky lidí s kontakty
#4 - 18.03.2016 14:44 - Anonymní
Tak.. Přikládám pdf, kde jsou printscreeny pár stránek s poznámkama. Jde mi o to, aby ta grafická struktura byla čistší. Jo, tak houby, moc velký..
takže odkaz na uložto.. http://ulozto.cz/xuKN9ds9/notes-pdf
shop na titulní stránce, to je záměr? kam to povede?
transparence - všecky ty názvy kapitol "Naše práce" "Evidence" - kapitálkama
#5 - 10.03.2020 16:20 - Jan Hora
- Stav změněn z Nový na Dokončen
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