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1 Publikum 

1.1 Návštěvníci Návštěvníci jsou především zájemci o zážitek v laser aréně, převážně mladiství od 15 až 35 let. Mezi další návštěvníky můžeme zařadit vedení firem, které hledají 
zábavu na teambuildingové akce, či zástupce školních skupin. Příležitostně pořadatele různých oslav. 

Zájemce bude především zajímat místo a otevírací doba, cena, nabídka arén a typy her. Následně využijí možnosti rezervací (rezervační formulář, kontakty). 
1.2 Persona 

Karel Nejedlý 

Karel je manager v KFC. Je mu 32 let a má na starost organizaci teambuildingové akce. Na začátek teambuildingu vždy plánuje zábavnou a akční hru jako například laser game. Zaujme ho hlavně design webové stránky, který je přehledný a zároveň 
poutavý. Místo a otevírací dobu nemusí zdlouhavě hledat. Poptávku provede pomocí formuláře na stránce firmy. 
Ladislav Foukal Ladislav je student střední školy a má 17 let. S partou přátel hledá, co by mohli 
podniknout. Zajímá ho hlavně cena, kterou za vstup zaplatí, nabídka arén a také 

typy her. Pro rezervaci nejspíše využije nejrychlejší a pro něj nejjednodušší cestu, a to rezervační formulář. 
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2 Informační architektura 

2.1 Organizační schéma Informace jsou členěny tematicky. Jsou rozděleny na 2 témata. Nabídky pro 
potenciální zákazníky a zbytek důležitých informací (arény, typy her, ceník, 

kontakt). Dělit je bude barevně odlišné tlačítko rezervace. 
 Hlavní stránka – fotky a popis, novinky, odkazy na Facebook a Instagram 

 Školy – poptávkový formulář a nabídka služeb 
 Firmy – poptávkový formulář a nabídka služeb k teambuildingu 

 Narozeninové party – poptávkový formulář a nabídka služeb k 
oslavám 

 Rezervace – formulář s výběrem počtů osob a data rezervace 

 Typy her – výběr možností a popis hry 

 Arény – stručný popis mapy a fotky 
 Ceník 
 Kontakt – kontaktní údaje (otevírací doba, adresa, telefon, email) 

2.2 Diagram uspořádání informací 

 
Obrázek 1: Diagram uspořádání informací 
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2.3 Navigace 

V záhlaví je umístěno menu a logo. Hlavní menu je u desktopové verzi horizontálně, v mobilní verzi bude vertikální. Na konci každé stránky se nachází stejná patička, kde budou odkazy na sociální sítě a informace o autorských právech. 
 

2.4 Prostorové rozložení informací 

 
Obrázek 2: Domovská stránka na desktopovém zařízení 
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Obrázek 3: Podstránka ceník na desktopovém zařízení 

 

    
Obrázek 4: Domovská stránka na mobilním zařízení Obrázek 5: Podstránka ceník na mobilním zařízení 
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3 Barevné řešení 

3.1 Výběr barev 

Barvy byly vybrány tematicky k laser game.  Modrá by měla v návštěvníkovi vyvolat důvěryhodnost, klid a mír. Mezitím červená slouží ke zpestření. 
3.2 Barevné schéma 

Barevné schéma bude posunuté komplementární. Na obrázku č. 7 lze vidět dominantní tmavě modrou barvu a k ní čtyři odstíny. Červená barva slouží jako barva doplňková a zvýrazňovací. 
 

 
Obrázek 6: Barevné schéma 

Hlavní barva:  

 
Obrázek 7: Barevná paleta-hlavní barva Doplňková barva: 

 
Obrázek 8: Barevná paleta-doplňková barva 
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4 Grafický návrh 

Návrhy vychází z drátěných modelů. 
4.1 Návrh s vodícími linkami Responzivní rozvržení pro velká zařízení. Prvky jsou zarovnány pomocí vodících 
linek. 

 

 
Obrázek 9: Domovská stránka pro velké displeje s vodícími linkami 

 
Obrázek 10: Podstránka ceník pro velké displeje s vodícími linkami 
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Obrázek 11: Hlavní stránka pro malé displeje s vodícími linkami 

 

 
Obrázek 12: Podstránka ceník pro malé displeje 
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4.2  Návrh bez vodících linek 

 

 
Obrázek 13: Domovská stránka pro velké displeje 

 
Obrázek 14: Podstránka ceník pro velké displeje 
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Obrázek 15: Hlavní stránka pro malé displeje 

 

 
Obrázek 16: Podstránka ceník pro malé displeje 
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4.3 Textura 

V grafickém návrhu pro velké displeje je využita vlastní textura k výplni pozadí 

podstránky ceník viz obrázek 11.  Samotná textura lze vidět na obrázku níže. 
 

 

 
Obrázek 17: Textura 
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5 Test navigace 

Test navigace je proveden kufrovým testem. 

1. O jaký server se jedná (značka) 

2. Jaké jsou zde možnosti (lokální navigace) 

3. Kde se v hierarchii nacházím (breadcrumbs) 

4. Jaké jsou hlavní sekce (primární navigace) 

5. Na jaké stránce se nacházím (název stránky) 

6. Jak můžu vyhledávat – není využito 

 

 
Obrázek 18: Odpovědi na kufrový test na velkém displeji 
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Obrázek 19: Odpovědi na kufrový test na malém displeji 
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