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Prohlášení 

Veškeré rady obsažené v tomto dokumentu berte jako zdroj inspirace a doporučení pro inzerci vašeho e-

shopu. Nejsem zodpovědná za případnou špatnou aplikaci a její selhání či nepochopení daného tématu. 

 

O mně 

 
Jmenuji se Petra Sedláková Mikulášková. Jsem e-shopová konzultantka na 
volné noze. 
 
Z mé brněnské kanceláře pracuji s klienty na optimalizaci e-shopů, lepšího 
využívání zbožových srovnávačů a nastavování produktových kampaní na 
Googlu či Seznamu. 
 
 
6 let jsem provozovala e-shop Palelo.cz 
Palelo.cz bylo pro mě bylo odjakživa studnou zkušeností. Dodalo mi 
reálnou představu o každodenních potřebách i obtížích majitele e-
shopu. Technicky se jednalo o kombinaci e-shopu na míru s krabicovým 
řešením. 
 
 
 
Napsala jsem bestseller  
V květnu 2012 jsem vydala jako spoluautorka publikaci „Jak vytvořit 
úspěšný a výdělečný internetový obchod“. Zkušenosti jsem čerpala od 
lidí z oboru i od samotných majitelů e-shopů. V březnu 2015 vyšla 
aktualizovaná verze. K 30.6.2018 se prodalo 4651 kusů. 
 
 
 
2 roky jsem školila Certifikaci Heureky 
Společná příprava projektu Certifikace Heureky mi přinesla plno nových 
zkušeností. Připravovala jsem a odškolila přípravné kurzy Heureky včetně 
certifikačních testů. Projekt jako takový nahradil v roce 2018 program 
Heureka partner. 
 
 
Vzdělání, které mi pomohlo 
Obdržela jsem individuální certifikát pro Google Analytics a Google nákupy a stala jsem se 
certifikovaným partnerem aplikace Mergado. Vlastním certifikát pro biddovací automat Bidding Fox a 
jsem Ověřeným partnerem cenového srovnávače Zboží.cz a Heureka.cz. 
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Jak pracovat s eBookem?  

1) Zaměřte se na to, co zrovna potřebujete 
Vybírejte tipy, co se vám hodí právě teď nebo se podívejte na konkrétní sekci s tipy. Na každý e-shop se 
totiž může hodit něco jiného. 
 
2) Ujistěte se, že všemu rozumíte 
Aneb vícekrát si přečtěte to, co vám není jasné. Vytisknete-li si eBooky, poznačte si barevně v obsahu to, 
co si potřebujete znovu přečíst. 
 
3) Začnete tip používat v praxi 
A to je asi ta nejtěžší část z toho všeho. Jděte do akce, byť by to mělo být stylem 1 tip za 1 měsíc. I to se 
počítá! 
 
4) Nenechte to v šuplíku. 
Je totiž jedno, kolik tipů si přečtete. Jestliže je nezačnete okamžitě využívat, již se k nim horko těžko 
budete vracet. 
 

Chci, aby vám tento e-book maximálně pomohl a vzali jste si z něj co nejvíce – aplikujte 

poznatky do praxe, je to důležitější, než studium teorie! 

 

Nultý tip: 100% záruku vám dá snad jen blázen 

Bude to fungovat? Možná to je otázka, která vás napadá, když se pouštíte do čehokoliv nového. 

Odpověď na ni není jednoduchá, proto ke všemu, co se ode mě dozvíte, přistupujte s rozmyslem! 

Mezi mými klienty je jeden velmi specifický – má více e-shopů a na každém z nich má trochu odlišné 
zboží. Jeden z e-shopů je skutečná speciálka, která nefunguje v rámci žádné placené propagace ani 
průměrně. A přesto se najdou tací, kteří to zpochybňují, leč nemají pádné argumenty, proč si to myslí. 
 
Kdo by si koupil anatomický model lidské páteře na Zbozi.cz? Pokud jste na pochybách, mám 
to vyzkoušené a hádejte, jaký je výsledek :)  
 
Chci vám tímto sdělit, že vše, co se ode mě dozvíte, nemusí 100% ve všech případech u vás fungovat. Je 
potřeba se na věc dívat s rozmyslem, a tak trochu selským rozumem. Berte ohled na to, co prodáváte, za 
kolik, kde, jaké služby k tomu nabízíte a jaké jsou vaše finanční možnosti……. 
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Pilíře e-shopu 

1. Nedávejte nikomu hlavní přístup do svých účtů 

I v případě, že se vám o účty stará někdo jiný, mějte k nim hlavní přístup. Předejdete tak komplikacím 

v budoucnosti. 

Nikdy nevíte, co se může stát, a tak byste za žádných okolností neměli nikomu dávat plnou kontrolu nad 
vašimi účty. Pokud už tak činíte, měl by to být člověk, kterému 100% důvěřujete a máte s ním dobré 
zkušenosti. 
 
Ujistěte se tedy, že jen vy máte hlavní přístup k: 
 

• Hostingu a administraci e-shopu 
• Měřícím nástrojům (Google Analytics) 
• Profilům na sociálních sítích 
• Reklamním účtům (PPC a další) 

 
To samé platí i pro doménu, která by měla být zaregistrována na vaše jméno nebo jméno vaší 
společnosti. 
 
Takto vypadá správa uživatelů v adminu mého webu Petramikulaskova.cz 
 

 
 
V Google Analytics najdete přehled v sekci Administrátor – Správa uživatelů. Nejvyšší úroveň přístupu se 
označuje jako Správa uživatelů, Upravit, Spolupráce, Číst a analyzovat a je na úrovni účtu. 
 

 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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Vlastnictví domény si můžete pro CZ doménu ověřit na www.nic.cz/whois/ 
 

 
Obdobně si ověřte, jak jste na tom s úrovní přístupu do dalších webových služeb, které využíváte. 
Najdete-li mezi uživateli nic neříkající jména, tak prvně zapátrejte, komu patří. Teprve pak je mažte – 
ono i smazání určitého uživatele může mít negativní dopady, ale o tom vám povím zase jindy. 
 
S přístupy a jejich udělováním mám bohaté zkušenosti - často se zapomíná na odebrání přístupu. Prostě 
poptáte marketingovou spolupráci, která nedopadne, a přístup již neodeberete. Druhým nešvarem e-
shopařů jsou chybějící přístupy a neúplná práva ke službě. Typicky kód Google Analytics do stránky vloží 
dodavatel e-shopu, ale již vám nedá přístup do účtu, protože ví, že data nikdy analyzovat nebudete. V 
lepším případě vám přístup udělí, ale bez možnosti přidávat další uživatele k účtu. Každoročně tento typ 
problému řeším několikrát. 
 

2. Základní pravidla, která vám ulehčí výběr domény 

Vyberte si tu správnou doménu, která bude věrně reprezentovat váš e-shop a kterou si zákazníci rychle 

zamilují. 

Jestliže se teprve chystáte zaregistrovat doménu e-shopu, určitě nepodceňujte její výběr. 
Tím, že vyberete tu správnou doménu už na začátku, se vyhnete složitému stěhování a přesměrování 
odkazů, které by vás čekalo v případě její pozdější změny. 
 
Výběr domény je velmi složitý proces. Přesto ale existuje pár základních pravidel: 
 

• Snažte se o co nejkratší název. Zákazníci si vás snadněji zapamatují a rychleji se k vám dostanou 
přes adresní řádek. 

• Vyhněte se ochranné známce. Ačkoliv třeba prodáváte zboží jedné značky, může se stát, že 
v doméně nesmí být její název, jinak byste o ni mohli přijít. 

• Pro český trh použijte .cz koncovku. Jiné koncovky často nepůsobí tak důvěryhodně a jsou hůře 
zapamatovatelné. 

• Zaregistruje si i překlepové domény. S rostoucím brandem bude růst i počet překlepů vašeho 
jména, a tak na to myslete už od začátku. 

 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://www.nic.cz/whois/
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/palelo-domena.png
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Pro další tipy si přečtěte článek 23 zásad při výběru názvu domény pro e-shop, který 

najdete na mém blogu. 

  
Níže uvádím příklad k e-shopu SypanýČaj.eu. 
 

 
 

Ten v nedávné době (2016) měnil brand na Manutea.cz a s tím spojený nový název domény.  
 

 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://www.petramikulaskova.cz/2015/12/23-zasad-pri-vyberu-nazvu-domeny-pro-e-shop/
https://www.petramikulaskova.cz/2015/12/23-zasad-pri-vyberu-nazvu-domeny-pro-e-shop/
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/manutea-old.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/manutea-new.png
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Zastávám názor, že nejlepší jsou abstraktní názvy domény jako je již zmíněný Manutea.cz nebo pak 
Palelo.cz, Alza.cz, Astratex.cz. Abstraktní názvy z hlediska rozšiřování produktového portfolia nejsou tak 
svazující jako zmíněný SypanýČaj.eu. 
 
Společnost Eiffel Optic, která 25 let působí v oblastí brýlí, kontaktních čoček, v roce 2016 zařadila do 
sortimentu mnoho dalších ryze odlišných kategorií.  Zní to poněkud zvláštně, když se snažíte prodávat i 
jiné věci, přestože máte vybudovaný brand v oblasti prodeje produktů pro oftalmologii. 
 

 
 

3. Na spolupráci se špatným dodavatelem můžete pořádně doplatit 

Kvalitní stroj se vám postará o to, abyste neztráceli čas zbytečnými prodlevami a místo toho se mohli 

plně věnovat ničím nerušené práci. 

Vytipujte si dodavatele, u kterých předpokládáte spolupráci s co nejméně komplikacemi. V praxi je toto 
doporučení bohužel někdy těžko realizovatelné. Proto dělejte na své straně maximum, abyste tím, jak se 
k vám dodavatel chová, nebyli příliš paralyzováni – v krajních případech i ukončení spolupráce. 
 

Skladové zásoby 

Návštěvníci běžně od e-shopu čekají, že nabízené zboží bude vždy na skladu a připravené k odeslání. A to 
platí o to víc, má-li zákazník možnost zakoupit produkt u vaší konkurence na pár kliků. Proto je nanejvýš 
důležité, aby váš dodavatel neměl neustálé problémy s dodávkou zboží. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/eifel-optic.png
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Má-li si zákazník na zboží přece jen počkat a je s tím dopředu obeznámen, ve většině případů s tím 
nebude mít problém. V takovém momentě je mu potřeba sdělit, kdy zboží může očekávat. Doporučuji, 
abyste nabízeli lhůtu delší, než kterou vám sdělí váš dodavatel, alespoň o 1 den (nezapomeňte k ní 
přičíst i odbavení na vaší straně!). Vy se totiž najednou spoléháte na jeho slovo. A nemáte-li s ním dobré 
zkušenosti, protože nedodržuje termíny, doplatíte na to nejvíce vy. Zákazníka nezajímá, že dodavatel se 
opozdil. Objednávku objednal u vás, vy jste mu sdělili termín a nedodrželi jej. 
 
Proto z tohoto důvodu mám na svém e-shopu Palelo.cz zboží, co není skladem, vyjmuté z možnosti vložit 
je do košíku. Výrobce zboží mi totiž nikdy nedodá 100% položek, co si objednám. Vzhledem k průměrné 
hodnotě objednávky na svém e-shopu (393 Kč za rok 2016) je pro mne nevýhodné trávit čas nad 
otevřenou objednávkou a slibovat často nesplnitelné. 
 

 

 

Další služby 

Pečlivost se vyplácí u výběru jakéhokoliv dodavatele bez ohledu na to, jestli to je služba nebo zboží. 
 
V létě roku 2015 jsem spustila několik e-shopů na přeposílání objednávek. Jeden z nich vypadal slibně, 
generoval měsíčně několik desítek objednávek ihned po spuštění. Přesto jsem jej po půl roce provozu 
ukončila, protože jsem nebyla spokojena s přístupem mateřského e-shopu. Důvod? Spoustu zamítnutých 
konverzí, jejichž původcem bylo chybějící zboží. Zákazníci objednávali položky, u nichž byly skladem 
poslední kusy. Jenže reálně skladem nebyly – mateřský shop totálně selhával v informovanosti o 
dostupnosti zboží. Přístup dodavatele (mateřského shopu) byl pro mne dlouhodobě neudržitelný. 
Pečlivost při výběru platí i v případě, kdy teprve sháníte dodavatele e-shopového řešení. Asi nebude 
překvapením, že funkční web patří mezi základní pilíře úspěšného internetového obchodu. 
 
Nejdříve tak zkuste zkontaktovat stávající i předchozí klienty potenciálního dodavatele a zeptejte se jich 
na jejich názor, jak jsou spokojeni a na jaké problémy při spolupráci narazili. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://www.palelo.cz/
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/neni-skladem-palelo.png
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Velkou výhodou je také ochota dodavatele vám poradit nebo podat zpětnou vazbu při úpravách webu, 
které by třeba nemusely být k užitku e-shopu. 
 

 

4. Pokud používáte zkopírované smluvní podmínky, děláte velkou chybu 

Kopírování smluvních podmínek je prohřeškem mnoha e-shopů, jejichž majitelé si často neuvědomují, 

jaké to může mít následky… 

Jednou za čas dostanu takový e-mail. 

 

 
 
Smluvní (také obchodní) podmínky musí být vystavené na každém e-shopu. To však neznamená, že je 
stačí zkopírovat od konkurence. 

V první řadě je takové kopírování protizákonné. 

Jedná se o text jako každý jiný, a tak spadá pod duševní vlastnictví autora, v tomto případě 
provozovatele e-shopu. Je to tedy stejné, jako kdybyste zkopírovali jeho popisky nebo obrázky. 

V druhé řadě nemusí takové podmínky vůbec odpovídat vašemu e-shopu. 

Smluvní podmínky jsou sice převážně tvořeny stejnými nebo velmi podobnými údaji, ale obsahují také 
části, které jsou přizpůsobeny konkrétním specifikům e-shopu a tím pádem se mohou lišit. 
Nezapomínejte i na pravidelnou aktualizaci obchodních podmínek!  

Kde tedy takové obchodní podmínky získat? 

• APEK 
• Dtest 
• právní kancelář 

Co jsem řešila o Vánocích 2016? 

Během roku Vánoc 20216 mi přišly 2 výzvy od (ne)zákazníků, že odeslali na vrácení zboží a žádají vrácení 
peněz zpět na svůj účet, tak jak jim bylo sděleno v předchozí komunikaci. Jenže já si byla vědoma, že 
jsem s nikým ohledně vrácení zboží nekomunikovala. Pokaždé, když jsem zapátrala, došla jsem k 
jednomu a tomu stejnému e-shopu, který si zkopíroval kompletně celé mé VOP včetně reklamačního 
řádu. A bohužel, ponechal tam v některých částech mé kontaktní údaje. Zkopírované VOP či reklamační 
řády jsou totiž problémem pro všechny 3 strany (zákazník, původní shop a shop s kopií textu). 
 

 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://www.apek.cz/clanky/eet-se-blizi-apek-aktualizoval-vzorove-obchodni-p
https://www.dtest.cz/dop
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/kopie-podminek.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/odstoupeni-smlouvy.png
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Více o této problematice najdete i v mém článku. 

5. Aby byl váš e-shop úspěšný, musíte neustále provádět tuto činnost 

Pokud bych měla vybrat jednu činnost, která odděluje špatné e-shopy od těch úspěšných, byla by to 

tato… Testování 

Neustálé testování e-shopu je jedním z hlavních pilířů, na kterých stojí každý skvělý e-shop. 
 
Už jsem dokonce zažila případy, kdy majitel nevěděl, že na e-shopu nejde dokončit nákup, a přesto do 
reklamy naléval stále větší peníze. Stačilo provést jedno testování. 
 
Možností, jak testovat e-shop, je mnoho. Hlavně se zaměřte na získání dostatečné zpětné vazby, která 
vám pomůže s odhalením většiny chyb a nedostatků. 
 
Mezi taková testování, se kterými mám osobní zkušenost, patří: 

1. Uživatelské testování 

Uživatelské testování je jedno z těch důkladnějších, ale za to také časově i finančně nejnáročnějších. 
 
V praxi to znamená, že k počítači posadíte uživatele, zadáte mu cíle (například nalezení zboží nebo 
dokončení objednávky) a sledujete, jak toho dosáhne a s jakými kroky má problémy. 
 
Pro takové testování je potřeba: 
 

1. Definovat důvody testování a co se bude testovat. 
2. Vybrat vhodné uživatele. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://www.petramikulaskova.cz/2014/04/936-pokut-za-6-304-500-kc-takova-je-bilance-e-shopu-dle-zpravy-coi-za-rok-2013/
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/odstoupeni-smlouvy-2.png
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3. Domluvit si vhodný termín a místo testování. 
4. Zajistit a předem vyzkoušet potřebné technické vybavení. 

 
Testující by měl spadat do vaší cílové skupiny, aby co nejvěrněji simuloval návštěvníka e-shopu. Také by 
to neměl být nikdo známý, který by třeba mohl kritiku mírnit a zlehčovat. 
 
Do samotného testu se už pak nesnažte zasahovat. Pozorně sledujte, co tester říká i provádí, a průběh 
testu zaznamenávejte. Vyplatí se také nastavit snímání obrazovky pro pozdější analýzu. 
 
Nakonec s testujícím proveďte krátký rozhovor, ptejte se ho na jeho zkušenost a na otázky, které si 
předem připravíte. 
 

2. Online uživatelské testování – můj favorit 

Online testování je velmi podobné tomu uživatelskému. Je však levnější a méně časově náročné. 
Nemusíte však vždy chytnout tu správnou cílovou skupinu. 
 
Celé testování probíhá externě. Vy si jen zvolíte, co chcete otestovat a o samotný průběh se už postará 
služba, kterou jste si vybrali. Osobně mám vynikající zkušenost se službou Mamky testují, kdy vám 
mamky za 300 Kč otestují váš e-shop a následně zašlou video v minimální délce 15 minut. 
 
Níže sestřih z testování mého e-shopu. 
 

 
 

Video přehrajete zde: https://youtu.be/f9Fj7qqDYIA  

 
Pozn. Kvalita zvuku je již na mnohem lepší úrovni. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://mamky.testujiweby.cz/
https://youtu.be/f9Fj7qqDYIA
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Více o online testování se můžete dočíst v mé recenzi na službu Mamky testují weby. 

3. Sledování návštěvníků e-shopu 

Dalším testováním, které stojí za zvážení, je sledování reálných návštěvníků e-shopu. 
 
Stačí si na web nasadit skript nebo plugin, který nahrává veškerý pohyb návštěvníka, včetně kliknutí myší 
nebo psaní na klávesnici. Návštěvník samozřejmě o svém sledování neví, a tak je jeho chování přirozené, 
jak jen může být. 
 
Časově náročnější je pak zpětná analýza nahrávek, které si nejdříve musíte vyfiltrovat podle 
požadovaných akcí a samozřejmě také prohlédnout. 

Typické akce je zobrazení více než x stránek, vložení zboží do košíku, jednotlivé kroky 

nákupu. Zejména ale dokončení objednávky – zde zjistíte, jestli po cestě měl uživatel 

nějaké problémy. 

 
Cena je pak různá podle toho, jakou službu využijete. Za sebe mohu doporučit třeba českou 
aplikaci Smartlook.com. Ta v režimu zdarma poskytne dost nahrávek pro spoustu pozdních večerů u 
sledování uživatelů ...  
 

 
Dashboard s přehledem jednotlivých nahrávek. 

 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://www.petramikulaskova.cz/2016/06/recenze-mamky-testuji-weby-aneb-levne-rychle-testovani-ux/
https://www.smartlook.com/cs/
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/smartlook-dashboard.png
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Přehled jedné nahrávky uživatele. 

 

Reálná nahrávka z mého e-shopu vypadá takto: 

Na nahrávce je vidět, jak uživatelka nemůže dokončit nákup. Díky tomu jsem upravila na e-shopu 
informační hlášky s upozorněním na chyby, aby bylo mnohem lépe vidět, kde je co potřeba vyplnit. 
 

 

Video přehrajete zde: https://www.youtube.com/watch?v=UGWEYJSFZDY  

6. Delegace: Na co se zaměřit nejdříve a kde najít výpomoc? 

S postupným růstem e-shopu zjistíte, že se stáváte úzkým hrdlem vašeho podnikání a že je tedy nejvyšší 

čas najít si výpomoc. 

Jenom díky outsourcování a delegování práce na ostatní je možné přerůst sám sebe. Proto hned, jak 
vám to finance dovolí, začněte shánět spolupracovníky. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://www.youtube.com/watch?v=UGWEYJSFZDY
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/smartlook-dashboard-uzivatel.png
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Co delegovat nejdříve? 

Nejdůležitější je, aby vám všechno vycházelo ekonomicky. Pokud stále ještě nemáte nastavenou 
hodinovou sazbu, teď je na to ten pravý čas. 
 
Až ji budete mít určenou, můžete začít delegovat jakoukoliv práci, na kterou dokážete najmout někoho 
s menší hodinovkou a zároveň udržet (nebo dokonce navýšit) kvalitu výstupů. 
 
Pokud jste si například spočítali, že za svoji hodinu dokážete vydělat 300 Kč a napsání článků vám zabere 
3 hodiny, cena článku vychází na 900 Kč. Stačí tedy najít někoho, kdo vám ho napíše levněji. 
 
Vy tak v konečném součtu budete v plusu, neboť ušetřený čas můžete použít na něco důležitějšího. 

Kde shánět externisty? 

Nejjednodušší je se zeptat kolegů a lidí z oboru, zdali vám někoho mohou doporučit. Získáte tak 
ověřeného člověka a ušetříte spoustu časů najímáním. 
 
Dalším místem mohou být katalogy profesionálů, jako je Navolnenoze.cz. Kvalita lidí je zde vysoká a 
nezabere vám to tolik času. 
 

7. Vyvarujte se komplikací a vždy kontrolujte výstupy externistů 

Outsourcing je výborným nástrojem, který se ale může rychle zvrtnout, pokud si přestanete dávat pozor 

a všechno si nezkontrolujete. 

Najít toho správného spolupracovníka není zrovna jednoduchou záležitostí. A i když se vám to povede, 
musíte si ho nejdříve pořádně otestovat. Každý někdy uděláme chybu. 
 
Příkladem může být takové měření tržeb e-shopu, v jehož nastavení se chyby často objevují. 
 
Když programátorovi zadáte nasazení měření tržeb v Google Analytics, po čase byste měli zkontrolovat 
naměřené hodnoty s těmi, které máte v administraci e-shopu. 
 
Při velkých odchylkách a nepřesnostech je pak docela možné, že bylo nastavení chybné a je tak třeba ho 
opravit. 
 
Zpětně si kontrolujte všechny výstupy externistů, ať už jsou to programátorské práce, copywriting nebo 
spravování sociálních a reklamních sítí. 
 

8. Ujasněte si výhody svého e-shopu a porazte konkurenci 

Abyste byli (nejen) na internetu úspěšní, musíte si předem ujasnit své konkurenční výhody a následně 

je sdělit i ostatním. 

Konkurenční výhody by nemělo být nekonečné podsazování ceny nebo nicneříkající slogany o kvalitě. 
Bohužel si to mnoho e-shopařů neuvědomuje. 
 
Měli byste se raději zaměřit na takové oblasti, které vaše konkurence přehlíží a které budou mít 
dlouhodobějšího trvání. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://navolnenoze.cz/
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Více způsobů plateb a doručení 

Velkou výhodou nad ostatními e-shopy může být větší nabídka možností, jak zákazník za objednávku 
zaplatí a jak se k němu zboží dopraví. 
 
Nabízí konkurence platby hotově a předem na účet? U vás navíc mohou platit kreditní kartou nebo přes 
Paypal, bankovní příkaz vyplní vyfocením QR kódu a zboží si mohou vzít na splátky. 
 
Ostatní e-shopy už nabízí dodání přes všechny známé služby? Tak se odlište dodáním o víkendech, 
vlastním kurýrem nebo spoluprací s výdejními místy po celé republice. 

Poprodejní servis 

E-shop by se měl umět postarat o zákazníka i poté, co u něj nakoupil. Ten si to totiž zapamatuje a jistě 
zde nakoupí znovu. 
 
Co když tedy svým zákazníkům nabídnete třeba prodlouženou záruku, smontování zakoupeného zboží 
zdarma nebo pozáruční servis a rychlejší vyřízení reklamací? 
 

 

Doplňující obsah 

Všechny e-shopy svým návštěvníkům prodávají, ale jen málokterý je dokáže také vzdělávat. 
 
Snad každý zákazník ocení dobře zpracovanou recenzi, kterou navíc nemusí hledat všemožně na 
internetu, ale má ji přímo vedle popisku zboží. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/jena-vyhody.png
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Pokud se navíc natočíte, jak zboží rozbalujete (tzv. unboxing), alespoň z části zprostředkujete zájemcům 
možnost se na zboží podívat, než si ho objednají. 

 

 
 
A všechen obsah ani nemusíte dělat sami. Zkontaktujte zákazníky, kteří u vás již nakoupili, a požádejte je 
o recenzi nebo video výměnou za slevu nebo nějaký dárek. 
 

 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/vyhody-kresadlo.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/vyhody-kresadlo.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/recenze-slon-2.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/vyhody-slon-recenze.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/odmena-4home.png
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V každém případě je potřeba dát své konkurenční výhody pořádně najevo, aby se o nich dozvěděli 
všichni, kteří navštíví váš e-shop. Ať už v podobě bannerů, popisků u zboží nebo speciálně vyčleněných 
sekcí na webu. 
 

 
 

9. Proč byste se o zákazníky měli starat jako o své vlastní děti? 

Kvalitní zákaznická podpora je zcela jistě jedním z hlavních pilířů, díky kterému se vám budou hromadit 

objednávky od vracejících se zákazníků. 

Zákaznická podpora je něco, co spousta e-shopařů chybně opomíjí. Přitom pokud ji budete zanedbávat, 
může to mít nedozírné dopady na budoucnost vašeho e-shopu. 
 
Rozhodně to není snadná práce a rozhodně není pro každého. Jakákoliv interakce se zákazníkem musí 
probíhat v klidu, s pokorou a pokud možno s úsměvem na rtech. 
 
Často je také potřeba zákazníkům vyjít vstříc, ačkoliv chyba není na vaší straně. Někdy se také stane, že 
vás takové úsilí bude stát více, než je vaše marže! 
 
Pokud víte, že vás některé reakce zákazníků dokážou rozhodit, a můžete si finančně dovolit zákaznickou 
podporu delegovat, určitě to tak udělejte. 
 
Kvalitní podpora se vám v dlouhodobém horizontu totiž zcela jistě zaplatí. 
 

Odlište se a zaveďte zákaznickou linku 

Jestliže pak chcete péči o zákazníky povýšit na další úroveň, zařiďte si vlastní zákaznickou linku. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/vyhody-fanstore.png
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Už jen možnost vám zavolat, vyvolá v návštěvnících pocit důvěry, který pak ještě můžete umocnit 
uvedením jména a fotky osoby, jež je bude čekat na druhé straně hovoru. 
 
Na webu mějte viditelně také pracovní dobu, po kterou vám mohou zákazníci zavolat. Je však potřeba 
zpětně volat i na zmeškané hovory. 
 
Nakonec nezapomeňte na profesionální a milý přístup, stejný jako byste zvolili v komunikaci po e-mailu. 
Když se pak ještě zeptáte, zdali volajícímu můžete ještě s něčím pomoci, a na konec mu popřejete hezký 
den, buďte si jistí, že to ocení. 
 
Obzvlášť dnes, kdy to v našich končinách stále není pravidlem. 
 

Volejte po objednávce 

Jednou za čas mi po objednávce nějaký e-shop zavolá, jestli je vše v pořádku a poděkuje za objednávku. 
Stává se to sice výjimečně, ale ten pocit je k nezaplacení oproti klasickému e-mailu. 
 
K tomuto postupu se mohou přiklánět e-shopy, které potřebují co nejrychleji získat certifikát Ověřeno 
zákazníky na Heurece – před odesláním dotazníků volají, poptají se na spokojenost a v meziřeči požádají 
o hodnocení. 
 
  

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/sexshopp-zakaznicka-linka.png
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Budování důvěry 

10. Myslete dlouhodobě a už od začátku budujte svoji značku 

Pokud to s e-shopem myslíte opravdu vážně, už od začátku je potřeba počítat s budováním brandu a 

přizpůsobovat k tomu všechna rozhodnutí. 

Možná, že teď své značce nepřiřazujete takovou váhu. Třeba se vám daří přivádět zákazníky přes dobré 
pozice ve vyhledávačích, díky dobře nastaveným kampaním nebo konkurenčním výhodám. 
 
Je však potřeba myslet dopředu. Tyto kanály mohou kdykoliv ztratit svoji efektivitu a vás tak může 
zachránit jen síla vašeho brandu. 
 
Vaším cílem je, aby si zákazníci spojovali poptávané zboží s vaším jménem. Například když budou hledat 
českou kosmetiku, měli by si ji automaticky spojit s e-shopem Palelo.cz. 
 
To se pak může promítnout třeba i v klíčových slovech. Začnou vyhledávat výrazy jako „česká kosmetika 
palelo“ a můžete si být jisti, že můj e-shop na nich bude s vysokou pravděpodobností nejvýše. 
 
Asi nejlepším českým příkladem silného brandu je Alza.cz. Lidé běžně hledají „alza mobily“ nebo jméno 
e-shopu rovnou napíšou do adresního řádku. 
 

 
 
Alza totiž nabízí vyladěné služby, které následně doplnila masivní (až otravnou) reklamou. Díky tomu 
dnes těží z obrovského počtu zákazníků a vyšších konverzí, ačkoliv třeba nemají ty nejlevnější ceny na 
trhu. 
 

  

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/google-alza.png
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11. Zákazníci musí nejdříve zboží vidět, aby u vás nakoupili 

Rčení „Nekupuj zajíce v pytli“ platí v případě e-shopů dvojnásob. Co nejlépe tak svým zákazníkům 

ukažte, jaké zboží vlastně kupují. 

Fotografie produktů patří mezi naprostý základ každého úspěšného e-shopu. 
 
Pokud návštěvník pořádně neví, na co se dívá, jen těžko ho budete přemlouvat, aby si dal zboží do 
košíku. 
 

 
 

Čím více detailů, tím lépe 

Že už máte fotky? Výborně! 
 
A jsou dostatečně detailní? Takové fotografie totiž často rozhodují. 
 
Abych vám neříkala obecné poučky, uvedu konkrétní situaci z praxe. 
 
Můj kolega sháněl žebřiny. V prvním e-shopu měli přesně takové, jaké chtěl. Potřeboval se ale ještě 
ujistit, jakým způsobem jsou žebřiny ukotveny ke zdi. Bohužel se z jedné nic neříkající 
fotografie nedozvěděl odpověď. Možná namítnete, že měl zavolat či poslat e-mail do e-shopu, ale veřte 
mi, ne každý je dobře komunikativní. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/skoda-neni-obrazek.png
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Než aby čekal na odpověď z e-mailu, přešel na jiný e-shop a našel, co potřeboval! Detailní fotka žebřin 
mu naprosto přesně zodpověděla na jeho otázku. Nic už mu tak nebránilo, aby zde dokončil objednávku. 
 

 

Neudělejte stejnou chybu! 

U každého zboží, samozřejmě s ohledem na jeho vlastnosti, mějte taktéž detailní fotografie. Především 
se pak zaměřte na místa, na které se vaši zákazníci nejvíce ptají a na které byste se vy sami při nákupu 
zaměřili. 
 
Nedejte se zmást, detailní fotografie jsou stejně důležité i u elektroniky, například notebooků. Ačkoliv 
zákazníci (muži) hledí hlavně na technické parametry produktu, ve výběru hraje svoji roli i design (ženy). 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/zebriny-hsport.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/ribstole.png
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Ukažte, jak produkt vypadá v praxi 

Fotografie zboží na bílém pozadí vypadají profesionálně, ale ne vždy jsou úplně praktické. 
 
Zákazník si u vás třeba objedná lampu na stůl … 
 

 
 

… a doma zjistí, že se mu tam vůbec nevejde! 
 

 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/notebook.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/beurer.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/beurer-lampa.jpg
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Možná namítnete, že si měl najít rozměry, ale ruku na srdce - ne každý si umí rozměry produktu 
představit v reálu, nemluvě o těch, co informaci v popisku přehlédnou. Zákazníci jsou zkrátka různí a 
různě uvažující. 
 
V těchto případech je maximálně přínosné ukázat zboží v reálném prostředí, aby si zákazník dokázal 
produkt co nejlépe představit. 
 

 
 
Takové fotografie naplno využívá třeba e-shop Dedra.cz, jenž tak názorně předvádí i vcelku jednoduché 
produkty. 
 

 
 

Jak ale všechny ty fotografie v detailu produktu prezentovat? 

Nejlépe najednou. 
 
Pod hlavní fotografii ukažte všechny miniatury fotek. Nesnažte se je schovávat za tlačítka a šipečky. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/aroma-1.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/aroma-2.png
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V případové studii e-shopu Svetbot.cz, se zjistilo, že se po zobrazení všech fotek najednou snížil počet 
dotazů na zboží. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://www.eshopkonzultant.cz/blog/pripadova-studie-prevod-svetbot-cz-na-responzivni-design/
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/svet-1.png
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http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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Používejte nadstandardní nástroje 

Především v případě, kdy prodáváte zboží, u kterého zákazníci koumají vzhled, je třeba si se zobrazením 
fotografií skutečně pohrát. 
 
Využijte například funkci přiblížení (lupa), pomocí které si návštěvníci mohou prohlédnout každičký 
detail. 
 

 
 

Nebo produkty prezentujte v podobě 360° fotografií, díky kterým si zájemci zboží lépe představí ze všech 
stran. Pokud vám tato funkce přijde drahá a náročná na implementaci, máte samozřejmě pravdu - proto 
se hodí s ní začít ryze u TOP produktů či novinek uváděných na trh a navíc jen u vybraných druhů 
sortimentu (např. považuji za zbytečný luxus dělat tyto fotografie u položek za pár korun, u plochých 
produktů, u vysokoobrátkového zboží apod.). 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/zoot-zoom.png
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Na trhu jsou také e-shopová řešení, která návštěvníkům dovolí změnit barvu zboží jedním kliknutím a 
následně mu ji ukážou i v náhledové fotce (tzn. systém e-shopu páruje fotku s konkrétní variantou 
produktu). 
 

 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/svet-bot.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/pleas-1.png
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Samozřejmě že výše popsanou funkci, stejně jako 360° fotografie, nevyužijete ve 100% prodejního 
sortimentu (např. paměťové karty). Vždy tak používejte jen to, co má ve vašem případě smysl. 
 
 

12. Zaručte svým zákazníkům, že tu pro ně budete i po nákupu 

Garance je velkou psychologickou zbraní, která se vám i přes potenciální riziko bohatě odmění zvýšením 

obratu. 

Představte si situaci, kdy se návštěvník ve vašem zboží vůbec nevyzná. 
 
Stále si není jistý, zdali vybral ten správný produkt nebo, v případě kdy nakupuje nějaké příslušenství, 
jestli bude vše kompatibilní s tím, co už má doma. 
 
Abyste mu v tomto bodě pomohli, máte dvě možnosti: 
 

• Pomoci mu průvodcem nebo často kladenými otázkami. 

• Zaručit mu možnost zboží vrátit, pokud mu nebude vyhovovat. 

Podle českých zákonů garanci na vrácení zboží (lhůta 14 dnů) musí nabízet téměř každý e-shop, ale 
vůbec není na škodu, pokud to svým návštěvníkům ještě zdůrazníte. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/pleas-2.png
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Když navíc takovou záruku prodloužíte, zrychlíte její vyřízení nebo přidáte malý bonus navíc, zákazník to 
zcela jistě ocení. 
 
Nezapomínejte ovšem dát vědět, co přesně vaše garance znamená. 
 
Alza.cz (viz. výše) sice svou garanci popisuje přímo u produktu, ale návštěvník se nemůže nikam 
prokliknout, aby se o ní dozvěděl více. 
 
Naopak na e-shopu níže: 
 

 
 
... je této garanci věnovaná celá stránka, na kterou se může návštěvník jednoduše dostat a přečíst si o 
všech benefitech, které mu nabízí. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/alza-garance.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/nosice-garance.png
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Zajímavé provedení může být vyskakovací okno (POP UP). Návštěvník tak neodejte ze stránky, na které 
se nachází. 
 

Další typy garancí 

Garance se však netýkají pouze vrácení zboží. Některé e-shopy svým zákazníkům zaručují doručení zboží 
včas. Například e-shop Czc.cz tuto garanci plně využívá v období Vánoc, kdy s dodáním bývají největší 
problémy. 
 

 
 
Setkat se můžete také s garancí kompatibility, kdy e-shop zaručuje bezchybný chod mezi dvěma 
produkty, jako je tomu například u této televize a digitálního přijímání. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/nosice-garance2.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/czc-garance.png
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U elektronického zboží, jako jsou e-knihy nebo kurzy, se používá také 100% garance vrácení peněz v 
případě nespokojenosti s produktem. Z vlastní zkušenosti můžu říct, že na 100 prodaných kusů je tato 
garance využívaná jen v nižších jednotkách případů. 
 

 
 

Nakonec se ujistěte, že si takové garance zákazník všimne. Zdůrazněte ji přímo u produktů, na hlavní 
stránce nebo na dalších místech, které uznáte za vhodné. 
 
 

13. Provozujete kamennou prodejnu? Všem to řekněte! 

Ačkoliv si už většina lidí zvykla nakupovat na internetu, kamenná prodejna s sebou stále přináší punc 

jistoty. Využijte toho! 

Jestliže se zároveň s e-shopem věnujete také provozu prodejny, není důvod, proč o tom na svém webu 
mlčet. 
 
Naopak k vám bude mít zákazník větší důvěru. Ví totiž, že si může zboží předem prohlédnout na 
prodejně nebo si k vám zajít pro radu před koupí. A co teprv osobní reklamace? I toto může rozhodnout 
o tom, zdali zákazník u vás nakoupí. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/mall-garance.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/petra-garance.png
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Na e-shopu byste tak měli mít mapu s přehlednou navigací do vaší prodejny, otevírací dobu a kontakt. 
Hodí se také instrukce pro veřejnou dopravu a informace o možnosti parkování. 
 

 
 

Třešničkou na dortu pak může být i virtuální prohlídka prodejny. 
 

 
 

Jako příklad výborně zpracovaných informací o prodejně mohu uvést e-shop Megapixel.cz. Na něm 
najdete vše zmíněné a něco navíc – třeba služby, které jsou na konkrétní prodejně k dostání. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://www.megapixel.cz/
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/prodejna-1.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/virtualni-prohlidka.jpg
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Zdůrazněte možnost si zboží prohlédnout 

Nezapomeňte zákazníkům sdělit, že si mohou zboží na prodejně vyzkoušet. 
Já jsem si například vybrala e-shop pro koupi nového pracovního stolu a židle především díky symbolu 
„SHOWROOM“ u zboží. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/mega02-1.jpg
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Chtěla jsem si totiž nejdříve vyzkoušet, jestli mi bude stůl se židlí vyhovovat. Jiné e-shopy tuto možnost 
nenabízely – nebo mi o ní nedaly dostatečně najevo informaci. 
 
Někdy i taková obyčejná ikonka může rozhodnout o koupi. 
 

14. Pomáhejte svým zákazníkům také po telefonu 

Někteří zákazníci chtějí rychle vyřešit svůj dotaz po telefonu. Umožněte jim to a těšte se z dalších 

objednávek. 

Pokud návštěvník spěchá s výběrem produktu nebo potřebuje akutní pomoc s řešením problému, jen 
těžko bude čekat na váš e-mail. 
 
Telefonní číslo by tak na e-shopu mělo být už samozřejmostí. 
 
Uvést ho můžete v hlavičce: 
 

 
 
Postranním panelu: 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/showroom-rafni.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/hsport-telefon.png
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Patičce: 
 

 
 
Nebo na kontaktní stránce. 
 
Snažte se je umístit tak, aby byl na první pohled k nalezení. 
 
Za samotným číslem by se rovněž měla objevit doba, po kterou budete na telefonu. 
 

 
 

Nečekejte ale, že tuto dobu budou všichni zákazníci brát na vědomí. Klidně se může stát, že vám budou 
volat i v pozdních večerních hodinách, o víkendu nebo svátku. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/bocni-panel-telefon.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/hsport-telefon-paticka.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/pilulka-tel.png
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Ačkoliv vás třeba v takovou dobu nezastihnou, určitě na zmeškané telefonáty reagujte zpětným 
zavoláním. To platí dvojnásob, pokud se vám nedovolají v pracovní době, kterou na e-shopu uvádíte! 
 

15. Pochlubte se na svém e-shopu certifikacemi a oceněními 

Zvolili vás e-shopem roku? Jste certifikovaný prodejce? O všechny úspěchy se podělte se svými 

zákazníky! 

Jednoduchým způsobem, jak rychle zvýšit důvěryhodnost vašeho e-shopu, je vystavení všech získaných 
certifikátů a ocenění. 
 
Vezměte si příklad třeba z e-shopu Huramobil.cz, který hrdě ukazuje známku Heureky, jakožto 
ověřeného e-shopu a za získání 3. místa ve vyhlášení ceny kvality. 
 

 
Právě Heureka hojně využívá všemožné známky kvality, aby podpořila své partnery. Ať už štítky s barvou 
podle spokojenosti zákazníků nebo nálepkami s popiskem „Autorizovaný prodejce“. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/huramobil-ikona-shop.png
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Jestliže jste jako e-shop výhradní partner nebo prodejce určitých značek, rovněž se o tom můžete zmínit 
podobným způsobem. 
 

 
 

Nezapomeňte zmínit informaci o autorizovaném prodejci přímo u produktu. 
 

 
 
Ovšem nemusíte dávat na obdiv jen své úspěchy. Využijte také ocenění vámi nabízených produktů, které 
vám jistě pomohou se zvýšením konverzního poměru. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/heureka-ikona.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/megapixel-ikona.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/autorizovany-prodejce-nakupka.png
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TIP 

TIP: Heureka pořádá soutěž Produkt roku. Pokud prodáváte některé produkty z 

oceněných, tak můžete použít dané ocenění u svých produktů na e-shopu. O 

cenění u svých produktů na e-shopu.

 

Ukázka, jak to používá e-shop Mall.cz 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://www.produktroku.cz/
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/tescoma-ikona.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/produkt-roku.png
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16. Nebojte se na webu ukázat sebe a své kolegy 

Ukažte vašim návštěvníkům, kdo za e-shopem stojí a kdo se stará o vyřízení jejich objednávek. 

Na stránce s kontakty by návštěvníci měli mít možnost vidět také fotografie vás a vašich zaměstnanců. 
 
Nemusí se přitom jednat o snímky pořízené profesionálním fotografem. Právě naopak! Zákazníci dokáží 
vycítit, zdali jsou fotografie autentické, a pokud tomu tak opravdu je, náležitě to ocení. 
 
Rozhodně se tak vyhněte fotografiím stáhnutým z internetu. Nic tak neodradí jako slečna se sluchátkem 
u hlavy, kterou návštěvníci viděli již na 10 e-shopech před vámi. 
 
Ke každé fotografii pak nezapomeňte přiřadit jméno osoby, jakou pozici v e-shopu zastává a případně i 
další kontaktní údaje. 

 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/produkt-roku-mall.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/fitness13-kontakt.png
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17. Smažte všechny fotografie z fotobanky a udělejte si své vlastní 

Většina placených fotografií je už tak profláklá, že si z ní mnozí dělají srandu, v horším případě na ně 

mají averzi. Odlište se vlastními fotkami! 

Zákazníci mají už dost uměle působících fotografií z fotobanky. Daleko více ocení originalitu a 
opravdovou skutečnost. Najměte si fotografa a nechte si udělat fotografie, které vás odliší od vaší 
konkurence. 
 
Jestliže vám finance nedovolí zainvestovat do profesionálních fotek, můžete si je zkusit udělat sami. Stačí 
si zapůjčit zrcadlovku nebo lepší kompakt a v případě produktových fotek ještě bílé plátno a dobré 
osvětlení. Nakonec stačí už jen pár lehkých úprav v grafickém programu a máte pěkné fotografie. 
 
Na obrázku níže je příklad fotky z fotobanky. 

 
 
Na tomto obrázku níže je už ovšem vlastní fotografie. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/foto-fotobanka.png
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Který z článků na vás působí více autenticky a originálně? 
 
Na svém e-shopu Palelo.cz používám produktové fotografie jak od výrobce, tak vlastní (u části 
sortimentu). Stejně tak do článků se snažím vkládat vlastní fotografie. 

Pokud na e-shop nedáte rozmazané fotografie vyfocené mobilem, zákazníci vám leccos 

odpustí. U top produktů se pak vyplatí zainvestovat do vlastních profi fotografií. 

18. Nechte své zákazníky, aby vás blíže poznali a tím si vás lépe 

zapamatovali 

Roli při nákupu nehraje jen to, co zákazník kupuje, ale také to, od koho nakupuje. Zkuste toho využít… 

Určitě budete souhlasit, když řeknu, že síla vaší značky je velmi důležitá - a to nejen pro zvýšení 
důvěryhodnosti e-shopu. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://palelo.cz/
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/foto-vlastni.png
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V případě, kdy ještě nemáte zvučné jméno a ani rozpočet na brandingovou kampaň, je pak potřeba 
využít každé situace, jak o své značce dát vědět. 
 
Na svém e-shopu byste tak zcela jistě měli mít stránku s informacemi o vašem e-shopu. 
 

 
 

Mimo základní údaje, jako je fakturační adresa nebo kontakt, se ale zkuste zaměřit na to, jak návštěvníky 
zaujmout. 
 

• Vznikl váš e-shop neobvyklou příhodou? Napište o své historii. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/onas-biosfera.png
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• Provozujete e-shop s rodinou? Povyprávějte o tom, jak to všechno funguje. 
• Vyhráli jste nějakou soutěž? Pochlubte se svými úspěchy. 

 

 
 

• Spolupracujete s místní neziskovkou? Nestyďte se o tom zmínit. 
 
Vaši zákazníci vás musí blíže poznat, aby si vás mohli zapamatovat. 
 
Ne nadarmo se říká, že příběh prodává. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/onas-fanstore.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/onas-grizly.png
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19. Uplynuly 3 vteřiny a ještě nevím, co prodáváte 

Osloví váš e-shop zákazníka během 3 vteřin tak, aby na něm setrval a případě i nakoupil? Bohužel 

provozní slepota často způsobí, že (ne)vidíme to, co zákazníci (ne)vidí. 

Každý měsíc mi přijde několik poptávek na spolupráci. První, co mě zajímá, je URL adresa e-shopu. Když 
už někdo chce zlepšit inzerci na srovnávačích zboží, musí i e-shop podle toho vypadat. A zde začínají 
první potíže - po pár sekundovém zhlédnutí několika stránek nemám vždy dobrý pocit z obsahu, protože 
mi v něm chybí odpověď na 3 zásadní otázky: 
 

• Kdo jste? 

• Co děláte (prodáváte)? 

• Proč mám právě u vás nechat peníze za nákup? 

 

Odpovídá na tyto tři otázky i váš e-shop? Zkuste si to ověřit na pár lidech z ulice ... 
 
Níže uvádím příklad 2 e-shopů, které prodávají stříbrné šperky. Podívejte se na každý jen 3 vteřiny a pak 
si odpovězte na otázku - Ve kterém z nich byste spíše nakoupili, více se o něj zajímali? 
 

 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/danetti.png
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Dále mám pro vás příklad e-shopu, který má pro oko "poutavý" design. Jenže to je pro lidské oko asi tak 
všechno. Kompozice barev, tváře, kontrast ... moc dlouho zde nevydržím, protože mě design unavuje. 
Zkuste na takovém e-shopu nakupovat pozdě večer jen při rozsvícené lampičce (nebo někde v MHD při 
cestě z večírku). 
 

 
 

 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/eppi-sperky.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/mhm-fashion.png
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20. Zvyšte si autoritu publikováním článků (nejen) na svém webu 

Tvoření zajímavých článků je výbornou cestou, jak zaujmout vyhledávače, získat nové návštěvníky a stát 

se autoritou v oboru. 

Mezi SEO specialisty se říká, že „obsah je král“. Ale rozhodně to neplatí jen při optimalizaci pro 
vyhledávače. 
 
Zajímavým a užitečným obsahem totiž můžete své zákazníky dále vzdělávat a přinášet jim hodnotu, 
kterou vám oplatí třeba i pravidelnými objednávkami. 
 
Chytrým marketingovým tahem je však také publikování kvalitního obsahu na cizích portálech. 
Konkrétně takových webech, které vaše cílová skupina často navštěvuje. 
 

 
 
Nejen že si tím pomůžete ve vyhledávačích, neboť získáte cenné odkazy na váš e-shop, ale nezřídka vám 
takové články přímo přinesou nové zákazníky. 
 
A nemusí zůstat jen u toho! 
 
Jestliže jste publikovali článek na opravdu autoritativním portálu, můžete si vypůjčit jeho logo a přidat 
ho na svůj e-shop s podtitulkem typu „Mohli jste si o nás přečíst na…“. To opět podpoří vaši 
věrohodnost. 
 

 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/econea-ekoista.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/good-for-store.png
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A abyste získali nové odkazy i návštěvníky, nemusíte hned vytvářet obsah. Třeba se můžete domluvit a 
vybraným webům zapůjčit produkt k recenzi. 
 

 
 
Tu pak můžete přidat přímo k produktu u vás na e-shopu a opět si navýšit konverzní poměr. 
 
Nejlepší ovšem je, pokud o vás někdo něco napíše sám od sebe. 
 

 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/recepty-detem-taormina.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/econea-blog.png
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Tvoření prodejních textů 

21. Tlačítka musí vyzývat k akci a být současně srozumitelná 

Tlačítka e-shopu by měla být popsána tak, aby každý zákazník ihned věděl, co na něj čeká, poté co na 

ně klikne. 

Podívejte se na svůj e-shop, třeba do košíku. 
 
Jako první vás jistě zaujmou tlačítka, pomocí kterých se zákazník přesouvá mezi kroky objednávky. 
 
Co na nich máte napsáno? Něco jako strohé „Pokračovat“ nebo více detailnější „Pokračovat na výběr 
dopravy“? 
 
Takových tlačítek je daleko více, například: 
 

• Odebírat 
• Dokončit objednávku 
• Registrovat se 
• Stáhnout 
• Přihlásit se 

 
Nic neobvyklého. 
 
Zkuste se teď ale zamyslet, jak tyto texty můžete upravit, aby více vyzývaly ke kliknutí a přitom nebyly 
přehlcené. 
 
A nemusí jít jen o tlačítka na e-shopu. Stejný postup můžete použít i v bannerech nebo v jiné internetové 
reklamě. 
 
Až texty upravíte, nezapomeňte je i nadále testovat, pokud vám to vaše návštěvnost a technické zázemí 
dovolí. 
 

Řekněte, které tlačítko na vás působí více svazujícím dojmem? 

Je to tlačítko „Koupit“? 

 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/koupit-1.png
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Nebo „Přidat do košíku“? 
 

 
Při úpravě textu se zkuste vžít do role zákazníka, pro kterého je tlačítko vytvořené. 
 
Netvořte zbytečně dlouhé texty. Raději najděte tu správnou hranici mezi výzvou a stručností, aby 
zákazník na první pohled pochopil, co ho po kliknutí na tlačítko čeká. 
 

Jak na vás působí taková tlačítka? 

Tlačítko „Přejít k objednávce“ není dostatečně specifické, není tak zcela jisté, co po jeho kliknutí 
následuje. 

 
 

Ovšem stačí jen změnit text na „Pokračovat k volbě dopravy a platby“ a hned víte, že v dalším kroku 
budete vybírat způsob doručení a platby. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/pridat-do-kosiku.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/kvalitni-1.png
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Podívejte se, zdali vám váš e-shop umožňuje změnu popisu tlačítek. Některá technická řešení to 
umožňují přes svoji administraci. 
 

 
 

22. Vždy vyplňujte titulek a popisek stránky, aby vyhledávač našel váš e-

shop 

Správně popsaná stránka vám pomůže získat přízeň vyhledávačů i samotných návštěvníků, kteří je 

používají. 

Celý váš e-shop a každá jeho stránka je jeden velký zápis dat, který se skládá z elementů (HTML tagů) a k 
nim přiřazeného obsahu. 
 
Ačkoliv třeba nejste kodér ani programátor, měli byste znát alespoň tyto dva tagy: 
 

<title> neboli titulek stránky 
<meta name="description" content="" /> neboli popisek stránky 

 
Je docela možné, že políčka s těmito dvěma tagy jsou na vašem e-shopu, ať už u produktů nebo 
kategorií, prázdná nebo automaticky předvyplněná. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/kvalitni-2.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/webareal-admin.png
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Například takhle to vypadá na mém e-shopu v administraci u produktu. Text v políčku „Název produktu“ 
mi vytváří titulek stránky a obsah „Meta Description“ je její popisek. 
 

 
 

Proč musíte dbát na to, abyste tyto dva tagy měli vyplněné? 

Zjednodušeně řečeno, tyto dvě pole jsou to první, co návštěvník uvidí, pokud se mu váš e-shop zobrazí 
ve výsledcích vyhledávání, ať už v Googlu, Seznamu nebo jiných. 
 
Vy tak těmito texty máte možnost částečně ovlivnit, co uvidí a proč by se měl prokliknout zrovna k vám. 
 

Jaká jsou pravidla pro vytvoření titulku? 

• Snažte se vejít do 55 až 60 znaků. Pokud bude titulek delší, ve výsledcích vyhledávání se 
nezobrazí celý. 

• V titulku používejte taková klíčová slova, která souvisí s obsahem konkrétní stránky a která by 
návštěvník mohl do vyhledávačů napsat. 

• Pokud nemáte čas procházet všechny stránky, ujistěte se, že máte alespoň automaticky 
vygenerované titulky a ne prázdné tagy. 

• Na konec titulku si nechte automaticky generovat název vašeho e-shopu, např. <title>Vlasové 
vody - Palelo.cz</title>. Stále se však musíte vejít do max. 60 znaků. 

A čeho se držet při psaní popisku? 

• Obdobně jako u titulku, i zde se snažte vejít do 155 až 160 znaků. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/mast-admin.png
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• Popiskem se hlavně snažte nalákat návštěvníka k prokliku na váš e-shop. Dejte mu vědět, co na 
stránce najde. 

• Nezapomeňte na konec připojit výzvu k prokliku nebo benefit, např. „Doručujeme do dvou dnů“, 
„Nabízíme pozáruční servis“ nebo „Nabízíme prodlouženou záruku“. 

Jak takto vyplněné tagy vypadají ve zdrojovém kódu? 

<title>Mast s propolisem - Pleva - Palelo.cz</title> 
<meta name="Description" content="Pro lokální léčbu ekzému a vyrážek, dostupné v balení po 
20g, 45g a 85g. Účinek zaručen." /> 

Takhle si to pak přelouskal Google: 

 
  
Ve výsledku vyhledávání můžete vidět titulek (Mast s propolisem – Pleva), URL adresu a popisek stránky 
(Pro lokální léčbu ekzému a vyrážek, dostupný v balení 20g, 45g a 85g). Popisek je ještě doplněný částí 
textu u fotografie na stránce (Pleva mast s propolisem 22 g od výrobce …). 
 
Všimněte si, že Google tučně zvýraznil v popisu odkazu slova, která se shodují s vyhledávacím 
dotazem mast s propolisem. Podobně zobrazují výsledky i ostatní vyhledávače. 
 

23. Pečlivě volte slova, kterými komunikujete se svými návštěvníky 

Správně napsané texty mohou mít neuvěřitelný vliv na získání nových objednávek. Ovšem špatná copy 

může mít naprosto opačný účinek. 

Pokud se podíváte na běžný e-shop, na hlavní stránce jistě najdete výpis zboží. 
Často zde najdete také pruh produktů s titulkem „Doporučujeme“. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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Z vašeho pohledu, jakožto provozovatele e-shopu, to jistě dává smysl. Doporučujete svým návštěvníkům 
zboží, u kterého předpokládáte, že pokryje všechny jejich potřeby. 
 
To však paradoxně může vaše návštěvníky od koupi těchto produktů taktéž odradit. 
 
Zákazník si může například myslet, že jste naskladnili příliš mnoho kusů, a tak se toho chcete zbavit. 
 
Jestliže hledají doporučení, spíše se obrátí na recenze, diskuze nebo zkušenosti známých, u kterých 
očekávají větší objektivitu, a tím pádem lepší šanci pro výběr toho správného produktu. 
 
Ovšem i téhle potřeby, hledání rady u druhých, můžete jednoduše využít. 
 
Co se stane, pokud nadpis „Doporučujeme“ vyměníte za „Nejprodávanější“? 
 

 
 

Pruh produktů se náhle změní z něčeho, co svým návštěvníkům „vnucujete“, na něco, co je již "ověřeno" 
mnoha zákazníky před nimi. Zafunguje princip společenské platnosti a zboží v očích návštěvníků ihned 
stoupne na ceně. 
 
Přitom stačilo jen změnit jedno slovo. 
 
Zvažujte důsledně každé nadpisy (a máte-li možnost, tak to i otestujte), označení a popisky a neustále se 
na svůj e-shop dívejte z pohledu vašich zákazníků. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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24. Formulujte své konkurenční výhody jinak než vaše konkurence 

Konkurenční výhody přestanou být výhodami, pokud jsou plná klišé a frází, která se objevují na každém 

druhém e-shopu. 

Při prezentování konkurenčních výhod se držte těchto dvou pravidel: 
1. Vyhněte se samozřejmostem: Každý e-shop musí zajistit „pohodlný nákup“, tohle není konkurenční 

výhoda, ale základní podmínka, abyste se vůbec mohli postavit na startovní čáru. 
 
2. Buďte co nejkonkrétnější: Nic neříkající větu „Prodáváme jen kvalitní značky“ tak zkuste vyměnit za 

„Prodáváme přes 1300 spotřebičů značky ETA, Philips, Sencor a dalších“. 
 
Nejen že se vyhnete otřepané frázi, ale zákazníci si také lépe představí velikost vaší nabídky a snadněji si 
k vám vybudují důvěru. 

 

 
 

25. 5 základních pravidel, kterých byste se měli držet při textaci e-shopu 

Je jen na autorovi, jak textaci e-shopu pojme. Vždy se však musí řídit podle několika základních pouček. 

Textace e-shopu může nabrat jakékoliv formy. 
 
Často se může lišit od jiných e-shopů, ať už kvůli specifickému sortimentu nebo strategického postavení 
vůči konkurenci. 
 
Záleží jen na vás, jak ji pojmete, ale v každém případě se vyplatí dodržovat pár základních pravidel: 
 

1. Vzdělávejte své návštěvníky 

Na první místě musí být vždy informační hodnota, kterou skrze textaci návštěvníkům předáváte. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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Většina z nich bude vědět o vašem zboží daleko méně než vy. Musíte je tedy vzdělávat a radit jim, aby 
dobře nakoupili a příště se k vám zase vrátili. 
 

2. Pamatujte na přehlednost 

Návštěvníci se nerozhodují vůbec dlouho a pokud je pro ně něco matoucí, bez okolků web opustí. 
 
Zaujměte je tak přehledným formátováním textu i stránky, díky kterému okamžitě najdou to, co hledají, 
a třeba ještě zůstanou pro přídavek. 
 

3. Nezapomínejte kontrolovat texty 

Časté gramatické a stylistické chyby vám mohou pořádně uškodit. 
 
Než publikujete nový obsah, nejdříve se ujistěte, že v něm nejsou hrubky. Najměte si korektora nebo si 
vyberte některý ze způsobů pro snadnější kontrolu textů. 
 

4. Směrujte návštěvníky dále do trychtýře 

Na konci každého textu by měla být výzva k akci, která je bude posouvat dále do prodejního trychtýře. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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U článků na blogu můžete čtenáře vyzvat k tomu, aby vám dali svůj e-mail, na který jim budete posílat 
další informace a nabídky. 
 

 
 

V případě stránek kategorií a produktů chcete návštěvníky vybídnout, aby si zboží přidali do košíku. 
 

5. Používejte stejný styl 

Konzistence je jedním z klíčových pilířů pro budování silné komunity. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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Ať už se jedná o články na blogu nebo popisky produktů, vždy používejte jednotnou šablonu. Návštěvníci 
tak budou vědět, co od vás mohou čekat, a postupně si u nich vybudujete důvěru. 
 

26. Co by mělo v textu být, jak by měl vypadat a jaká jsou základní pravidla 

typografie? 

Text je jedním z hlavních sdělovacích prostředků na e-shopu. Mějte ho vyladěný na jedničku. 

Míra pozornosti uživatelů internetu se stále snižuje. 
 
Během pár vteřin se dokáží rozhodnout, zdali na stránce zůstanou nebo odejdou. A z těch, kteří 
zůstanou, většina stránku pouze prolétne, aniž by si přečetla více než pár vět. 
 
Proto je dnes více než kdy jindy potřeba návštěvníky umět zaujmout. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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Obsah bez omáčky okolo 

Návštěvník od vás očekává, že rovnou přejdete k věci. Zbytečně ho tak nezdržujte slovní vatou a 
nadbytečnými hříčkami. 
 
Nejdříve začněte tím nejdůležitějším a až postupně přidávejte podrobnější informace a jednotlivé 
detaily. 
 
Často můžete dlouhé odstavce nahradit jediným obrázkem, videem nebo jiným multimédiem. Ne 
nadarmo se říká, že jeden obraz vydá za tisíc slov. 

 
 

Přehledné formátování 

Text na internetu je odlišný od textu v románu, a proto by tak měl i vypadat. 
 
Pište krátké věty, které pak seskupujte do odstavců o velikosti 2 až 3 řádků. Důležité informace 
zvýrazňujte tučným písmem, kurzívou nebo (v případě celé věty) napsáním na samostatný řádek. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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Snažte se text často „rozbíjet“ začleněním nadpisů, podnadpisů, odrážek nebo i obrázků. Pro čtenáře, 
kteří vše nečtou, ale jen „skenují“, budou sloužit jako záchytné body, které jim napoví, o čem vlastně 
píšete. 
 

Čitelná typografie 

Typografie se odvíjí především od celkového designu vašeho e-shopu. 
 
Dbejte však na to, aby byl font vždycky dostatečně velký a čitelný. Běžně se velikost písma pohybuje 
mezi 15 až 17 pixely. Pokud je váš e-shop responzivní, zkontrolujte velikost písma také na tabletu a 
mobilu. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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Výška řádku by měla být přibližně 1,5násobná velikosti písma. Délka řádku by pak neměla přesáhnout 85 
znaků. 
 
Nezapomeňte velikostně odlišit i jednotlivé prvky textu, ať už to jsou nadpisy, podnadpisy nebo různé 
popisky (třeba u obrázků). Můžete je rovněž zvýraznit jinou barvou, ale vždy v souladu s grafikou webu. 
 
 

27. Pokud zanedbáváte popisky kategorií, děláte větší chybu, než si 

myslíte… 

Popisky kategorií jsou často neprávem opomíjeným prvkem, který není radno podceňovat. Přináší totiž 

hned dvě velké výhody… 

Stránky kategorií, kde může návštěvník najít vždy konkrétní skupinu produktů, najdete nejspíše na 
každém e-shopu. 
 
Ale už ne každý na nich má správně vyplněný popisek. Někteří ho dokonce nemají vůbec. 
 

 
 

A to je velká chyba! 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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Jaké má správně vyplnění popisek kategorie výhody? 

Na prvním místě je určitě zlepšení UX. 
 
Zákazníci si na takové stránce mohou přečíst doplňující informace, které využijí k lepší orientaci ve zboží 
a jeho výběru. 
 
Druhou výhodou je využití v dalších marketingových kanálech. 
 
Dobře optimalizovaný text vám může přinést návštěvníky z vyhledávačů, díky pokrytí dalších klíčových 
slov. Stránku kategorií pak můžete použít také jako landing page například pro PPC kampaně. 
 

Jak by měl takový popisek vypadat? 

Popisek kategorie nemusí být vůbec dlouhý. Bohatě stačí text o pár větách, které zboží zběžně představí. 
 

 
 

Nicméně si předem udělejte analýzu klíčových slov, abyste měli představu o tom, jak návštěvníci 
produkty hledají a co o nich potřebují vědět. Zaměřte se hlavně na rady, které pomohou s výběrem 
zboží, a zodpovězení otázek, které by zákazníci mohli před koupí mít. 

 
 

Hlavní úkol textu je samozřejmě zboží prodávat. Nebojte se tak tu a tam zmínit o výhodách nákupu na 
vašem e-shopu, ať už je to pozáruční servis nebo zvýhodněná balení. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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Pro SEO nebo i celkové UX se vyplatí z takových textů odkazovat dále, například do podkategorií 
(notebook -> herní notebook), souvisejících kategorií (fotoaparáty -> kamery) nebo výrobců (street 
oblečení -> Burton). 
 

 

28. Každý produkt je jiný, ale tyto 3 části popisku musí mít všechny z nich 

Popisky produktů mají obrovský vliv na to, jaké zboží si návštěvník vybere a zdali vůbec. Věnujte jim tak 

dostatečnou pozornost. 

Stejně jako popisky kategorií, i popisky produktů jsou velmi důležité. 
 
Ovšem každé zboží je jiné a od toho se odvíjí i nároky na podobu jejich popisků. 
 
Některé zboží, jako je třeba móda, lidé kupují spíše očima, zatímco třeba elektroniku vybírají více 
s rozumem. 
 
V obou případech jsou však základní části popisků stejné: 
 

1. Nadpis 

Každý produkt musí mít nadpis. 

 
 
V něm se nejčastěji uvádí název produktu a jeho označení. V některých případech můžete připsat i 
odlišující znak, jako je například barva nebo verze produktu. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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2. Představení 

Představení je tvořeno krátkým textem o 2 až 3 odstavcích v závislosti na složitosti produktu. 
 

 
 
Nejdříve si zjistěte, jaké jsou výhody zboží, případně čím se odlišuje od konkurence, a v rychlosti jej 
čtenáři shrňte. 
 
Nepopisujte pouze parametry produktu, ale snažte se je čtenáři představit přímo v praxi. 
Strohé oznámení „Přístroj umožňuje LTE připojení“ přepište na vyprávění „Pomocí nejrychlejšího 
připojení LTE si můžete ihned přečíst nové e-maily nebo zjistit, co právě dělají vaši přátele na 
Facebooku“. 
 
Text nezapomeňte zakončit výzvou k akci, aby si čtenář zboží přidal do košíku. Můžete zmínit třeba 
právě probíhající slevu nebo docházející skladové zásoby. 
 

3. Technické specifikace 

Nakonec nesmí chybět ani samotné specifikace produktu. 
 

 
 
V případě elektronického zboží se bude nejčastěji jednat o parametry produktu, u potravin to mohou být 
nutriční hodnoty a u přírodní kosmetiky zas její složení. 
 
Určitě zmiňte také případné splňující certifikace nebo ocenění a pozitivní recenze. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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29. Neodpovídejte pořád na ty samé dotazy, sepište je na jedno místo 

Zákaznická podpora může být obrovský žrout času. Přitom ale existuje lepší řešení, jak zodpovědět 

stále ty stejné otázky. 

 

Ptají se vaši zákazníci pořád na to samé? 

 

 
 

Možná byste měli začít přemýšlet o založení sekce FAQ. 
 
FAQ je anglická zkratka pro Často kladené dotazy a už podle názvu si lehce odvodíte, že se jedná o 
sepsání odpovědí na nejčastější otázky zákazníků. 
 
Výhoda takové sekce je ta, že zákazníkům efektivně pomůžete s výběrem zboží nebo snížíte zábrany, 
které před koupí mohou mít – a to všechno, aniž byste vše museli znovu komunikovat – někdo si tuto 
sekci projde okamžitě, jiného na ni odkážete. 
 

Kde najít inspiraci pro otázky? 

Prvním místem je samozřejmě e-mail (nebo jiný komunikační nástroj) vaší zákaznické podpory. Zkuste jej 
projít a zcela jistě během chvilky najdete opakující se témata, která by se ve FAQ měla objevit. 
 
Takto můžete projít i zprávy na svých na sociálních sítích. Ty můžete rovněž využít pro započetí diskuze s 
vašimi fanoušky, kteří vám rádi pomohou odkrýt ty nejpalčivější otázky. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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V neposlední řadě vám pomůže i analýza klíčových slov nebo našeptávač ve vyhledávačích. Stačí 
zkombinovat klíčová slova s „jak“, „proč“ nebo „co“ a hned najdete otázky, které by vás třeba ani 
nenapadly. 
 

Jak by měla sekce FAQ vypadat? 

Nejlépe si hned na úvodu e-shopu vytvořte rozcestník, z kterého budete odkazovat do jednotlivých 
sekcí. Ty si samozřejmě předem logicky seřaďte. 
 

 
 

Po rozkliknutí konkrétního odkazu by měl návštěvník najít všechny nejčastější otázky a jejich odpovědi. 
 

 
Nezapomeňte tyto stránky využít k dalšímu prolinkování do příslušných kategorií a dalších stránek. 
 

30. 5 tipů, jak zkontrolovat text, aby vám už neutekla ani jedna hrubka 

Mezi napsáním a publikováním textu je jeden neméně důležitý mezikrok: kontrola. Nepodceňujte ji. 

Čeština je jeden z nejtěžších jazyků na světě. 
 
Není tak divu, že čárky v souvětí nebo správné použití i/y dělají problém spoustě lidí. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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Když vám tedy návštěvníci najdou na e-shopu nějakou hrubku, většinou vám to rádi odpustí. Každý se 
přece můžeme zmýlit. 
 
Pokud však občasná hrubka přeroste v gramatické chyby a překlepy v každé druhé větě, velice rychle 
k vám ztratí důvěru a raději nakoupí jinde. 
 
Proto je potřeba každý text důkladně kontrolovat a tyto případy omezit na minimum. 
 
Že máte s kontrolou pravopisu problémy? 
 
Možná jste jen nenašli ten správný způsob. Zkuste třeba tyto: 

1. Využijte automatickou kontrolu pravopisu 

Většina kancelářských programů typu Word má v sobě zabudovanou kontrolu pravopisu. 
 

 
 

S čárkami ve větách vám moc nepomůže (ačkoliv novější verze už do jisté míry ano), ale na časté 
překlepy a gramatické chyby vás upozorní. 

2. Text si vytiskněte a opravte na papíře 

Nevím proč, ale když text uvidím na papíře, daleko snáze se mi nachází jeho chyby. 
 
Zkuste si příště text vytisknout, vezměte si k ruce červenou tužku a chyby si označte. Pak už je jen 
opravte v původním dokumentu. 

3. Zkuste si text přečíst nahlas 

Zapojte více smyslů a text si přečtěte nahlas. Velmi často pak díky své vlastní intonaci objevíte chyby, 
například chybějící čárky, které vám jiný způsob kontroly jen tak neodhalí. 
 
TIP: Zkuste text překopírovat do Google překladače a zapněte si „Poslech výslovnosti“. Strojový hlas vám 
pomůže odhalit překlepy i špatný slovosled. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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4. Dejte ho přečíst někomu jinému 

Poté, co nad textem strávíte hodiny času, ztratíte odstup a snadno přehlédnete i do očí bijící hrubky. 
V takovém případě vám nejlépe pomohou oči někoho jiného. 
 
Nebojte se požádat o pomoc své kolegy, přátelé nebo třeba partnera. 
 

5. Ke kontrole se vraťte až za pár dní 

Pokud na váš text nemá nikdo čas nebo jen nevěříte češtinářským schopnostem vašeho okolí, na pár dní 
uložte text „do šuplíku“, než začnete s opravou. 
 
Získáte tak ztracený odstup a text uvidíte v úplně jiném světle, na kterém chybky a kostrbatá spojení 
vyniknou daleko lépe. 
  

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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Zvyšování konverzí 

31. V nákupním košíku uveďte informaci o dopravě zdarma 

Pokud mají vaši zákazníci chtít získat dopravu zdarma, musíte jim nejdříve sdělit, že tu možnost vůbec 

mají. 

Není zákazníka, kterého by doprava zdarma nepotěšila. I já se snažím nakupovat tak, abych nemusela 
platit za doručení, a to ve více jak 80% případů! 
 
Bohužel ne každému e-shopu se podaří informaci o dopravě zdarma v košíku prodat - neumí s ní 
pracovat nebo neví o tom, že s ní mohou pracovat. 
 
Není to jen o tom, že dopravu zdarma zobrazíte v momentě, kdy pro ni zákazník splnil všechny 
podmínky, ale zejména o tom, že ještě před tím zákazníka nalákáte na její získání. 
 
Zkuste mu třeba pod přehledem zboží říci, co ještě musí udělat, aby ji získal. Uveďte také, na jaké formy 
přepravy se doprava zdarma vztahuje. 
 

 
 
Jestliže zákazníkovi chybí do získání dopravy zdarma jen pár desítek korun, často ještě něco do košíku 
přihodí. Mějte tomu, samozřejmě s ohledem na vaše možnosti a marže, přizpůsoben prodejní sortiment. 
Tj. zařaďte do prodeje i levnější věci, které mohu magickou hranici pro dopravu zdarma prolomit. 

Jak s dopravou zdarma e-shopy nakládají? 

Některé e-shopy nabízejí dopravu zdarma s tím, že doručení trvá déle, než je obvyklé. Pokud zákazník 
chce doručení do druhého dne, musí si zvolit placenou alternativu.  
 
Vyzkoušela jsem si tuto věc na jednom z e-shopů, kde jsem se starala o marketing a současně dělala 
admina e-shopu. Měli jsme dopravu zdarma od 1 000 Kč s tím, že zákazník nevěděl, který přepravce jim 
zboží doveze. V košíku jsem uvedla, že doručení trvá obvykle 3-4 pracovní dny. Pobočně k dopravě 
zdarma jsme měli Geis za 70 Kč a Českou poštu za 95 Kč, dále pak Zásilkovnu za 60 Kč. Výsledek? V 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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  73 

 

průměru za období září až říjen využilo dopravy zdarma u všech objednávek B2C v částce nad 1000 Kč 
přibližně 36%. Zbývající zvolili placenou formu přepravy.  
 

 
Ukázka z MALL.cz 

 
Obvyklou hranicí pro získání dopravy zdarma je částka 1 000 Kč. Máte-li ve svých maržích dostatečný 
prostor, určitě tuto hranici doporučuji. 
 
Já sama, když už mám zboží v košíku za 700 Kč nebo více, si raději přihodím další věci, abych na tento 
bonus dosáhla. 
 
Doprava zdarma je stále jedním z velkých lákadel na zákazníky. 
 

32. Cenu za dopravu umístěte na dobře viditelné místo 

Návštěvníci si nevybírají pouze zboží, ale také způsob, jakým se k nim objednávka dostane a kolik je to 

bude stát. 

Stále mezi e-shopy nacházím takové, které mi nedokáží jednoduše sdělit, jaký typ dopravy nabízejí a 
kolik za to chtějí. 
 
Buď stránku s cenami doručení vůbec nemají, nebo ji mají nešťastně schovanou. A co na to zákazník? 
V lepším případě si způsob a cenu dopravy ověří v košíku, v tom horším e-shop opustí. 
 
Ponaučení? Nevytvářejte vašim zákazníkům zbytečné překážky! 
 
Pokud můžete, typy a ceny dopravy umístěte na dobře viditelné místo, nejen jako odkaz do patičky nebo 
hlavičky e-shopu. 
 
Běžně to e-shopy řeší přidáním malého bloku do sloupce e-shopu, kam napíší nabízené způsoby 
doručení a jejich cenu. Jestliže je cena relativní v závislosti na hmotnost zásilky, uvádí se pak rozmezí „od 
– do“, nebo jen „od“. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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Například: 
 

• Osobní odběr zdarma 
• Zásilkovna 59 Kč 
• PPL od 89 Kč 
• Česká pošta od 99 Kč 

 
Některé e-shopy rovnou uvádí cenu za doručení včetně vybraného způsobu platby. Nevýhodou je, že tím 
může vzniknout příliš dlouhý a nepřehledný seznam. 
 

 
 

Ve většině případů stačí uvést typ přepravce a cenu doručení. Zákazníky totiž zajímá nejen cena 
doručení, ale i nabízené způsoby přepravy. 
 
Popřípadě můžete možnosti rozdělit podle způsobů platby a dopravy. Nezapomeňte přidat informaci o 
dopravě zdarma, pokud ji nabízíte. 
 

 
 
Tento e-shop sice uvádí loga přepravců, ale návštěvník se nedozví, kolik tato doprava stojí. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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Vhodnější způsob je uvést logo i cenu. 
 

 
 

V patičce můžete rovnou zobrazit ceny za dopravu a platbu. 
 

 
 

E-shop Megaknihy.cz zvýrazňuje možnost dopravy hned na úvodní stránce, kde ji lze jen stěží 
přehlédnout, přičemž podrobnější informace jsou k dispozici po rozkliknutí odkazu v menu. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://megaknihy.cz/
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/fitness-doprava.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/lvicek-doprava.png
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33. Pokud nabízíte jen jednoho přepravce, děláte velkou chybu 

Každý zákazník má své preference. Osobně upřednostňuji Zásilkovnu a Balík na poštu od České pošty, a 

tak vybírám z e-shopů, které tyto dopravce nabízejí. 

Občas se setkávám s tím, že e-shopaři odmítají nabízet určité typy přepravy z osobních důvodů. Buď jim 
vadí přístup řidičů, nebo jim přijdou příliš drazí. 
 
V takových situacích ale zapomínají, že přepravce si vybírá zákazník, který za ní také i platí. 
 
Pokud tak nabízíte jen jednu formu doručení (jednu přepravní společnost), můžete přicházet o 
objednávky. 
 
V e-shopu Italybags.cz je v nabídce pouze GLS. Ne každý zná GLS! Není vysvětleno, co je to za přepravce, 
kdy zboží doručuje, jak případně funguje. Berte na vědomí, že mnoho lidí nemá možnost být přes den 
doma. A pokud řidiči jezdí v dopoledních hodinách, těžko si zásilku převezmou. 
 

 
 

Vždy nabízejte alespoň dva přepravce a to i za cenu toho, že jeden z nich bude dražší. 
 
Z mých zkušeností plyne, že dominantou je stále Česká pošta, především pro svou širokou síť poboček a 
tradiční jméno. Rozhodně by neměla u většiny e-shopů chybět (výjimkou jsou nadrozměrné 
produkty, které Pošta nechce doručovat a když už, tak za vysoké náklady). 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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34. Zvyšte možnosti platby a zákazníci vám to zaplatí ve formě většího 

počtu objednávek 

V placení byste zákazníkům neměli nijak bránit. Naopak jim platbu usnadněte a nechte je vybrat z jejich 

oblíbených možností. 

Doba, kdy jste si na e-shopu mohli dovolit nabízet pouze dobírku a běžný bankovní převod, je nejspíše už 
dávno pryč. 
 
Ačkoliv tyto platební možnosti mají stále své místo, čím dál více se rozšiřuje trend placení kartou nebo 
třeba zaplacení až po odzkoušení zboží. 
 

 
Zdroj: Heureka.cz - Odhad obratu e-commerce 2016 

 
Zavedením těchto možností tak snáze přesvědčíte určitou skupinu zákazníků k nákupu. 
Já osobně mám na svém e-shopu tyto druhy plateb. 
 

 
 

Na druhou stranu je třeba všechno brát s patřičnou mírou. Zbytečně zákazníky nezatěžujte nabídkou 
plateb, které jen velmi málo používají. 
 
Myslete i na to, jak bude seznam plateb vypadat. Z nejednoho mého testování vyplynulo, že při velké 
nabídce možností se uživatel ztrácí a vybrat způsob platby je pro něj nadlidský úkol.  
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/platby-palelo.png


  78 

 

 
 

Raději si vytvořte pár uživatelských testů, zanalyzujte nejpoužívanější platební možnosti a ty zobrazujte 
jako první. 
 
Jednotlivé typy plateb popisujte jednoduše a málo využívané způsoby schovejte třeba za odkaz. 
 

 
 

Pro zákazníky to je přijatelnější verze, než když mu toho zobrazujete 2x více. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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35. Nabízíte zákazníkům tyto služby? 

Omýlená fráze, že to není jen o ceně – já tomu věřím, protože nejednou jsem sama zvolila dražší nabídku 

e-shopu oproti té levnější. Čím to? Obyčejné služby navíc … používáte je? 

Mnoho lidí si myslí, že cena vždy nakonec rozhodne o nákupu. Zdaleka to není pravda. Existuje stále 
početná skupina zákazníků, která nejde po ceně, ale dívá se, jaké služby navíc k vámi prodávanému zboží 
nabízíte. A to samozřejmě má svůj podíl v koláči faktorů, které rozhodují o nákupu. 

V případě dalších služeb pro vaše zákazníky může jít o: 

• Odvoz starých spotřebičů (zákazník nemusí řešit likvidaci vysloužilé pračky). 
• Vynesení do patra (při prodeji kotlů se tato služba vyplatí). 
• Instalace (výborné v případě fitness posilovacích zařízení či nábytku). 
• Možnost nákupu příslušenství (přikoupení ochranného obalu ke grilu). 
• Záruční a pozáruční servis (jednodušší než volat autorizovanému servisu). 

V případě zákaznického servisu může jít o: 

• Zákaznická linka v provozu i o víkendech (tj. zvedáte telefony). 
• Bezplatná telefonní linka (linky začínající čísly 800). 
• Zpětné volání „zanechte nám číslo a my se vám ozveme“. 

V případě doručování může jít o: 

• Způsoby dopravy (někdo má raději PPL, někdo zase ČP). 
• Rozvoz zboží v okruhu do př. 30 km (jako alternativa k běžným přepravcům). 
• Výdejní místa (e-shopy bez výdejního místa mohou přijít o část zákazníků). 
• Kurýrní služby (ve velkých městech uvítají zákazníci dovoz až domů v den objednání). 
• Večerní a víkendové doručování (nabízí již i někteří přepravci). 

V případě platby za zboží může jít o: 

• Platební metody (zákazník rád platí on-line, aby ušetřil na dobírce). 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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• Splátkový prodej (na dražší zboží lidé nemají peníze a uvítají splátky). 

Ostatní faktory rozhodující o nákupu: 

• Možnost prohlédnout /vyzkoušet/vyzvednout si zboží na prodejně. 
 
Pokud některé z výše psaných věcí lze aplikovat i na váš prodej, zkuste to na pár týdnů. Zamyslete se, 
zdali se může daný typ služby stát vaší konkurenční výhodou a popostrčit tak větší koláč návštěvníků e-
shopu směrem k objednávce. Podmínkou je, aby věc byla na e-shopu dobře komunikována – tj. snadno 
dohledatelná, viditelná a srozumitelná. 
 
Osobně mám zkušenosti hned s několika službami z výše psaného seznamu jak z pozice e-shopu (jakmile 
jsem zrušila možnost osobního odběru v Brně, tak mi postupně poklesl počet objednávek), tak z pozice 
zákazníka, co vybíral zboží podle služeb (odvoz starého spotřebiče – při nákupu pračky jsem zvolila 
Kasa.cz, protože službu nabízela zdarma na rozdíl od jiných velkých shopů). 
 

 
 

36. Vyzná se zákazník ve vašem e-shopu? 

Trávíte-li na vašem e-shopu hodně času, začnete trpět provozní slepotou. Nevidíte chyby a nedostatky, 

které nejspíše obtěžují vaše zákazníky. 

Považuji za užitečné, když jednou za čas (např. 1x za měsíc) podrobíte e-shop uživatelskému testování. 
Minimálně byste tak měli činit vždy, když nasazujete nové funkce na frontend e-shopu (jeho veřejnou 
část). E-shopy totiž někdy „kouzlí“ s neuvěřitelným umístěním prvků na stránce. Lehká orientace na 
webových stránkách je to, co zákazník očekává, když na ně vstoupí. Není-li tomu tak, bohužel často 
stránku zavře a odchází jinam. 
 
Oslovte tedy nezainteresovaného člověka, co u vás nenakupuje (zkuste vybídnout k testu náhodně 
jdoucího člověka na ulici/v kavárně), a poproste ho, aby na vašem či svém notebooku, tabletu nebo 
mobilu si zkusil na e-shopu nakoupit. 
 
Níže vidíte příklad e-shopu, který má nákupní košík umístěn netypicky vlevo. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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Na desktopu jej uživatel ještě má šanci postřehnout (což vyplynulo z uživatelského testování, leč 
s připomínkami, že jim nevyhovuje), ale na mobilu už byl uživatel ztracený. Uživatelé jsou zvyklí, že košík 
je standardně umístěn vpravo nahoře. 
 
Mezi další typické prvky na e-shopu, které mají své místo, patří mimo košíku: 
 

• Logo – vlevo nahoře (proklikávací, směřuje na homepage) 
• Vyhledávání – umístěno v hlavičce e-shopu 
• Přehledná navigace (kategorie e-shopu) – boční pravý panel nebo horní panel pod hlavičkou 
• Kontrastní tlačítka – aktivní tlačítko je rozpoznatelné od okolních prvků na pohled i při najetí myší 

 

37. On-line chat vyžaduje rychlou zpětnou vazbu 

On-line chaty využívají zákazníci hlavně tehdy, když si s něčím neví rady a nechce se jim k vám volat či 

psát e-mail. Navíc možnost položit dotaz mají na jedno kliknutí, a tak se ptají. 

 

Osobně využívám on-line chat už několik let, a to hned na vícero svých webech (tedy nejen na e-
shopu). Díky on-line chatu na e-shopu jsem od zákazníků zjistila, že: 
 

• mi u některých produktů chyběly informace o složení (při zakládání zboží jsem informace 
zapomněla dopsat), 

• že neví, co znamená spojení Produkt byl stažen z prodeje (používám u produktů, které již dále 
nechci mít v nabídce), díky tomu jsem znění předělala na jiné 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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• že někteří zákazníci ode mě vyzvídají informace a pak jdou nakupovat jinam (po třetí interakci 
píši, že když zboží nakupují jinde, ať tyto dotazy pokládají danému prodejci) 

• že když jim produkt nejde vložit do košíku, tak se ptají, kdy bude skladem a zanechávají na sebe 
kontakt 

 
On-line chaty jsou v tomto směru pro zákazníky atraktivní, protože očekávají rychlou odpověď. 
 

 
 

Jenže tato rychlá odpověď může být pro vás časový problém. Zákazník vydrží čekat na odpověď v lepším 
případě pár desítek vteřin. Pokud o chatu uvažujete, myslete na tento aspekt a jeho řešení. 
 
Chat by měl obsluhovat člověk, který: 
 

• umí psát rychle (nejlépe všemi deseti), 
• rozumí pravopisu (tj. nedělá zbytečně gramatické chyby), 
• umí se smysluplně vyjadřovat. 

 
Další nezbytnou podmínkou je samozřejmě znalost prodejního sortimentu, trpělivost a schopnost 
dohledávat odpovědi na dotazy, na které v momentě chatování nezná odpověď. Samozřejmě pokud 
neznáte vy či obsluha chatu ihned odpověď, sdělte zákazníkovi větu typu: „Na vaši otázku neumím 
aktuálně odpověď. Když mi na sebe zanecháte kontakt, tak vám odpověď zjistím a během dneška pošlu 
na e-mail.“ 
 
Stejně tak je přínosné, když si na nejčastější a opakující se dotazy zpracujete přednastavené odpovědi. 
Šetří tak čas svůj i čas zákazníka. 
 

38. Optimalizujte nejen placenou reklamu, ale i konverzní poměr e-shopu. 

V PPC kampaních, display reklamě či jiném placeném kanálu můžete utratit neskutečné částky. Co 

takhle přenést část i do úprav na e-shopu s cílem navýšit počet nákupů? 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/04/palelo-chat.png
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Změny na e-shopu se dotknout všech návštěv e-shopu 

Jakmile provedete změnu v e-shopu za účelem zlepšení míry konverze (typicky navýšení počtu nákupů 
při zachování stejné návštěvnosti – navyšujete tak konverzní poměr e-shopu), pocítí ji všichni, kdo na e-
shop přichází a prohlížejí si jej. Takže i návštěvnost z placených kanálů. Není to o tom, že optimalizujete 
jeden placený zdroj návštěvnosti, ale vlastně celou návštěvnost e-shopu, která přichází jak z placených, 
tak neplacených zdrojů. 

Vaše zásahy mohou mít dlouhodobější dopad bez nutnosti obměny 

Když pracuji s produktovými kampaněmi na Googlu, musím je kontrolovat několikrát za měsíc a neustále 
upravovat – konkurence nespí a klient nebude utrácet více, než je vhodné. Když ovšem provedu změnu 
na e-shopu, která je výsledkem testování, její dopad má dlouhodobější platnost a dotkne se všech zdrojů 
návštěvnosti (tedy i placené reklamy). 

Není to nutně o investicích 10 000+ 

Možná máte obavy, že práce s e-shopem a jeho optimalizace jsou vždy finančně náročné investice. 
Zdaleka to nemusí být pravda.  
Pro začátek se hodí uživatelská testování a nahrávání uživatelů pomocí externích služeb. Sice 
vyhodnocení je časově delší, ovšem na realizaci nejsou finančně zas tak náročná. Já osobně 
využívám www.mamky.testujiweby.cz a Smartsupp (případně Smartlook). 

Z dlouhodobého hlediska je optimalizace konverzního poměru e-shopu levnější 

V placených kanálech přibývá (ale i ubývá) v čase konkurence. To hodně ovlivňuje, kolik vás reklama 
bude stát. Dosavadní zkušenosti mi říkají, že za placenou reklamou se dere každý e-shop. Ovšem úpravy 
přímo na e-shopu s cílem popostrčit více lidí k nákupu? To dělá minorita. 
 
Placená reklama vám může garantovat 100% jednu věc – přivede vám návštěvnost. Když už si na e-shop 
přivedu mnohdy těžce zaplacenou návštěvnost, chci, aby co největší část z ní u mě nakoupila a dále co 
největší část z ní se stala mojí věrnou klientelou s opakovanými nákupy.  I svým klientům často říkám, 
když už placená reklama nestačí nebo nefunguje, aby vzali poměrnou část svých měsíčních rozpočtů a 
nainvestovali ji do úprav na e-shopu s cílem navýšit míru konverze z nákupů (nebo jiný typ konverze). 
Sekundárně totiž podpoří i placenou návštěvnost. 
 

39. Používejte uživatelské recenze 

Mnoho z vás určitě zná recenze Heureky. Pracujete ovšem s vlastními recenzemi? Ptáte se zákazníků a 

žádáte je o hodnocení? Pokud ne, začněte. 

Recenze má rozptýlit obavy z nákupu. Pro potenciální zákazníky jsou recenze od nakupujících jedním z 
prvků důvěryhodnosti. A to se týká nejen recenzí nákupu jako takového, ale i recenzí produktu. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://mamky.testujiweby.cz/
https://www.smartsupp.com/cs/
https://www.smartlook.com/cs/
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Když nemáte možnost získávat vlastní recenze 

Vždy je lepší nějaká recenze nežli žádná. Pokud nemáte možnost získávat recenze po vlastní ose, 
využívejte minimálně ty, které získáváte prostřednictvím Heureky, jste-li zapojeni do služby Ověřeno 
zákazníky (poskytuje je prostřednictvím exportu v XML, z něj pak stačí data načítat na některou část e-
shopu). 
 

 
 

Produktové recenze 

Tak tyto typy recenzí fungují tak trochu jako „motor nákupu“ – pomáhají nalomit nákupní rozhodnutí. 
Když zákazník zvažuje, jestli produkt koupit či ne, může se produktová recenze stát důvodem, aby si 
produkt přidal do košíku. 
 
Vliv produktových recenzí lze částečně vysledovat i v Google Analytics, máte-li implementováno 
pokročilé měření elektronického obchodu (tzv. Enhanced Ecommerce) – snadno si tak porovnáte, jestli 
produktové recenze způsobují větší míru vkládání zboží do košíku či dokonce nakupování. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/04/recenze-hsport.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/04/hsport-recenze.png
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40. Nakupují u vás zákazníci přes mobil? 

Používáte internet v mobilu či tabletu? Pokud ano, jak se v nich vykresluje váš e-shop? Je-li to nic moc 

a musíte hodně věcí zvětšovat, zmenšovat či posouvat, je na čase s tím začít něco dělat. 

Podle tiskové zprávy společnosti NetMonitor ze dne 19.1.2017 došlo k meziročnímu nárůstu přístupů 
z mobilních zařízení o 14%. Návštěvnost z klasických počítačů (desktop) je v tempu nárůstu mnohem 
pomalejší (meziročně 4%). Tento trend poukazuje, že lidé čím dál tím více prohlížejí obsah webů právě 
přes svá mobilní zařízení. 
 
Ruku v ruce s tím jde nutnost předělávat webové stránky tak, aby se dobře vyobrazovaly i na mobilních 
zařízení (nejčastěji to je přechod na responzivní design, který se přizpůsobuje velikosti obrazovky). 
Uživatelům totiž takto upravený web (e-shop) velmi výrazně usnadňuje nákup na vašem e-shopu. 
 
V datech Google Analytics si snadno dohledáte, jaký je podíl návštěvnosti, co si e-shop prohlíží z mobilu, 
tabletu a desktopu. Jedná se o report Publikum – Mobilní – Přehled. 
 

 
 

Jak můžete zjistit, jestli je váš web vhodný pro mobilní zařízení? 

Mimo to, že si jej jednoduše prohlédnete přes mobil, doporučuji zkusit test použitelnosti webu 
v mobilech. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://www.netmonitor.cz/v-roce-2016-se-vyrazne-zvysil-pocet-uzivatelu-mobilnich-zarizeni
https://search.google.com/search-console/mobile-friendly
https://search.google.com/search-console/mobile-friendly
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/04/ga-recenze.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/04/ga-mobil-desktop.png
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Jste-li již vlastníci responzivního designu, určitě si jej otestuje na vícero zařízeních a prohlížečích. Často 
se setkávám s tím, že na desktopu se web vykresluje dobře, ale na mobilu/tabletu má několikero chyb. 
Což má samozřejmě vliv na míru konverze. Na oko to pak vypadá, že přechod na responzivní web se 
nevyplatil a míra konverze zůstala stejná jako před přechodem nebo je ještě menší. Co když je příčinou 
právě malé tlačítko, nemožnost vyplnit formulářová pole či obtížné zatržení dopravy a platby? 
  

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/04/test-pouzitelnosti-alza.png
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Vyladění objednávkového procesu 

41. Na uplatnění slevových kupónů upozorňujte, jen když máte k tomu 

důvod 

Slevové kupóny mohou být dvousečnou zbraní, kvůli které můžete přijít o zákazníky, jestliže ji špatně 

uchopíte. 

Kolik z vašich zákazníků získá slevový kupón? Několik procent měsíčně? 
 
A jak jsou na tom ti ostatní? Co když po zjištění, že nějaký kupon existuje, začnou prohledávat celý 
internet, až je to nakonec tak rozptýlí, že u vás ani nedokončí nákup? 
 
Bohužel, i tohle se stává a je potřeba se tomu vyvarovat. 
 
Zbytečně tak neupozorňujete na existenci slevových kupónů zobrazováním velkého pole k jejich zadání. 

 
 

Tohle totiž žádný zákazník nepřehlédne a je tak možné, že se bude najednou snažit o kupónech dozvědět 
více. 
 
Snažte se formulářové pole pro vložení kódu kupónu spíše upozadit. Bohatě stačí, když bude ve formě 
textového odkazu, který není tolik na očích a zároveň ho zákazníci s kupónem bez problémů najdou. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/brus-kupon.png
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Až po kliknutí na odkaz se objeví formulářové pole pro vložení kódu kupónu. 
 

 
 

Pro jistotu ještě zákazníkům v e-mailu řekněte, jak jejich kupón uplatnit. 
 

 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/fitkup1.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/fitkup2.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/manutea-kupon.png
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A jestliže u vás zrovna neprobíhá žádná akce s kupóny, tak odkaz raději skryjte. Zobrazujte jej pouze 
tehdy, když máte aktivní kupóny. 
 

 
 

Tip: Lepší označení pro slevový kupón je „Dárkový poukaz“. Nejen že to zní lépe, ale 

také to nutně nevyvolává pocit, že zákazník něco propásl, pokud takový kupón 

zrovna nemá. 

 

 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/pal-kupon.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/fitkup3.png
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42. Z nákupního košíku odstraňte všechny rušivé prvky 

Nákupní košík má jeden jediný cíl a to postrčit zákazníky, aby dokončili objednávku jejich vybraného 

zboží. 

Téměř každý e-shop používá stejnou hlavičku a patičku na všech stránkách, včetně košíku. Přitom právě 
tato místa mohou být jedním z důvodů, proč zákazníci nedokončí nákup. 
 
Takhle vypadá běžná stránka e-shopu. 
 

 
 

A po vstupu do nákupního košíku se moc nezměnila. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/fitness-produkt.png
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Když se vám potenciální zákazník proklikne do košíku, vaším cílem je, aby pokračoval do dalšího kroku. 
 
V tomto momentě ho ale může rozptýlit navigační menu vlevo, hlavní menu v hlavičce nebo i patička. 
Má tak spoustu možností, jak může košík rychle opustit. 
 
Může se třeba ještě podívat do dalších kategorií přes odkaz v některém ze zobrazených menu a následně 
zapomenout, že chtěl dokončit nákup. 

Jak by tedy mohl košík vypadat? 

Takhle vypadá standardní stránka produktu, odkud si návštěvník vloží zboží do košíku. 
 

 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/fitness-produkt-kosik-.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/svet-produkt.png
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Po prokliknutí do košíku náhle zmizí všechny rušivé prvky a zůstává pouze logo a malý odkaz pro návrat 
do obchodu. Zákazník je jasně směřován k dokončení objednávky. 
 

 
 

Podobně řešený košík má také e-shop Notino.cz. 
 

 
 

A stejnými pravidly se řídí i CZC.cz. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/svet-kosik.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/notino-kosik.png
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43. Tlačítka musí být výrazná, srozumitelná a vždy na očích 

Tlačítka jsou jedním z hlavních prvků nákupního košíku, a tak jim věnujte dostatečnou pozornost. 

V každém nákupním košíku najdete tlačítko pro pokračování v objednávkovém procesu. 
 
Pokud je první stránkou vícekrokové objednávky přehled zboží, doporučuji, aby se tlačítko s přechodem 
na další krok objevilo ve dvou pozicích – nahoře i dole. 
 
Proč? 
 
Jestliže bude v košíku pouze jedno tlačítko dole, větší počet položek ho může odsunout až do spodu 
stránky, kde ho zákazník lehce přehlédne. Nebude vědět, jak v objednávce pokračovat a může 
začít zmatkovat. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/czc-kosik.png
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Dále by text na tlačítku měl zákazníkovi sdělit, co se stane po jeho kliknutí. Používejte tedy co 
nejvýstižnější označení. 
 
Nepoužívejte nekonkrétní „Pokračovat“. 
 

 
 

Ale přesně popište, jaký další krok následuje. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/tlacitka-objednavka-01.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/tlacitka-objednavka-02.png
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Tlačítko pro návrat na předchozí stránku se snažte upozadit oproti tomu pro pokračování v objednávce. 
Vaším cílem je v první řadě to, aby zákazník objednávku dokončil, ne aby se vracel na předchozí kroky. 
 

 
 
A ani to nemusí být tlačítko, stačí pouze textový odkaz. 
 

 
 

Ovšem v případě tlačítek je potřeba, aby jako tlačítka opravdu vypadala. 
 

Jak by takové tlačítko mělo správně vypadat? 

• Jeho barva je odlišná od okolních barev a zaujme tak na první pohled. 
• Není šedivé a zákazník si jej tak nesplete s neaktivním prvkem. 
• Po najetí myší se jeho barva změní na jinou. 
• Jeho text dostatečně vysvětluje, kam tlačítko směřuje, co se po kliknutí stane. 
• Má kolem sebe dostatek volného prostoru. 

 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/tlacitka-objednavka-03.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/tlacitka-objednavka-04.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/tlacitka-objednavka-05.png
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44. Neříkejte si o zákazníkovu adresu, pokud ji k dodání objednávky 

nepotřebujete 

Vyžadujte od svých zákazníků jen ty nejnutnější informace a snažte se tak zjednodušit celý 

objednávkový proces. 

Nabízíte na svém e-shopu doručení objednávky na výdejní místo nebo vyzvednutí přímo na prodejně? 
 
Výborně! 
 
A potřebujete k tomu znát zákazníkovu adresu? 
 
Při takovém způsobu dodání vám bohatě stačí jen jeho jméno, příjmení, telefon a e-mail. Odstraňte tedy 
ty povinné údaje, které k vyřízení objednávky s doručením na výdejní místo vlastně vůbec 
nepotřebujete. 

 
 

Nebo i jen e-mail a telefonní číslo. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/palelo-zasilkovna.png
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U elektronických produktů si dokonce vystačíte pouze s e-mailem. 
 

 
 

45. Objednávkový formulář musí upozorňovat na nevyplněná nebo chybná 

políčka 

Objednávkový formulář je jeden ze základních kamenů košíku a jeho používání tak musí být co 

nejpřívětivější. 

Většinou má objednávkový formulář v košíku hned několik políček. Čím více jich je, tím je větší šance, že 
zákazník některé z nich přehlédne a nevyplní. 
 
Pomozte tak svým zákazníkům a na nevyplněná pole je upozorněte, pokud na ně zapomenou nebo je 
přehlédnou. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/alza-udaje.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/tipy-e-mail.png
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To samé pak platí i pro špatně vyplněná políčka. V takovém případě zákazníkovi sdělte, jaká políčka jsou 
špatně vyplněná a jak je má správně vyplnit. 
 

 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/udaje-czc-2.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/czc-udaje-1.png
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Ovšem nevypisujte všechny chybové hlášky takhle najednou. Zákazník se pak bude těžko orientovat, 
která políčka byla chybně a která tedy potřebují opravit. 
 

 
 

Váš košík by měl být natolik inteligentní, že nedovolí odeslat objednávku (nebo pokračovat na další krok 
objednávky) s nevyplněnými povinnými údaji.  
 
Na tomto e-shopu je uživatel před odesláním objednávky a musí se vrátit až na druhý krok a znovu projít 
následující kroky. Informace je sdělena poměrně pozdě. V ideálním případě měla být sdělena nad 
krokem, kde byl detekován chybějící údaj. 
 

 
 

46. Zákazník musí vědět, v jakém kroku košíku se právě nachází 

Nenechte své zákazníky na pochybách a ukažte jim, co je ještě čeká, než svou objednávku dokončí. 

Košík se většinou skládá ze tří kroků: 
 

• Přehled zboží 

• Výběr dopravy a platby 

• Zadání doručovacích údajů a souhrn objednávky (některé e-shopy mají souhrn zvlášť) 
 
Ví váš zákazník, v jakém kroku objednávky se právě teď nachází? 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/udaje-02.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/udaje-elvin.png
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Pomozte svým zákazníkům s orientací v jednotlivých krocích, aby přesně věděli, co je čeká dále. 
 
Například po vstupu do tohoto košíku nemám zdání, jak bude objednávka dále probíhat. 
 

 
 

Vyřešit to můžete přidáním jednoduchého ukazatele průběhu, neboli progress baru. To je ta horní lišta, 
která zákazníkovi sděluje, v jakém kroku se právě nachází. 
 

 
 

 

47. Začněte používat děkovací stránku na více než jen poděkování za 

objednávku 

Pracujte se zákazníkem i poté, co u vás dokončil nákup, a sdělte mu něco více než jen poděkování za 

objednávku. 

Se zákazníkem můžete pokračovat v komunikaci i prostřednictvím děkovací stránky. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/progress-kval.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/snowboard-progress-bar.png
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Vedle běžného poděkování mu třeba řekněte, že se má podívat do své e-mailové schránky, kam jste mu 
právě poslali přehled objednávky. 
 
Nezapomínejte taktéž na informace o tom, co se děje s objednávkou jako takovou. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/koreni-dekovaci.png
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Sdělte zákazníkovi také své kontaktní údaje, na kterých vás bude moci kdykoliv zastihnout, pokud bude 
mít s objednávkou problém. 
 

 
 

Některé e-shopy děkovací stránku doplňují také tlačítky ke sdílení na sociálních sítích. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/dobrovsky-dekovaci.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/czc-dekovaci2.png
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Zákazníci jsou tak motivováni, aby sdíleli obsah objednávky se svými přáteli. 
Motivace? 4home.cz dává za sdílení body do věrnostního programu.  
 

 
 

Jiné e-shopy tuto stránku využívají ke sběru e-mailů a přihlášení k odběru newsletteru. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/mega-sdileni.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/4home-dekovaci.png


  104 

 

 
 

NEBO po odeslání můžete zobrazit pole pro zadání poznámky.  
 

 
 
Člověk si totiž někdy vzpomente na důležitou informaci až po odeslání objednávky. Třeba, že objednávku 
chce poslat až za tři dny nebo že špatně zvolil typ doručení. 
 
S čím se dosud ještě moc nepracuje je nabádání ke koupi dalšího zboží (tzv. upsell). 

Proč by měl zákazník chtít další zboží, když si právě objednal? 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/potvrzovaci-news.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/Poznamka-melvil.png


  105 

 

To je jistě dobrá otázka, ale určitě se vám už stalo, že se vám zákazníci ozvali s tím, že chtějí objednávku 
upravit nebo rozšířit o další zboží. A toho chceme využít. 
 
Tím, že po odeslání objednávky ukážeme zákazníkům další produkty, které by je mohly zajímat, v nich 
chceme vzbudit touhu přikoupit další zboží. 
 
Takový zákazník k vám svou první objednávkou vyjádřil důvěru, a tak je tu slušná šance, že by u vás hned 
nakoupil znovu. 
 
Mám s tím výborné zkušenosti při prodeji Tipů od Petry, kdy byla míra takového upsellu přes 90 %! 
 

48. Tyto chyby ve formulářích by vás mohly stát další objednávky navíc. 

Nikoho nebaví vyplňovat formuláře. Jedná se však o důležitý krok při nákupu, a tak by měl být co 

nejsnazší. 

K dokončení objednávky musí zákazník vyplnit hromadu políček ve formuláři. Přece jen potřebujete 
vědět, komu a kam zboží zaslat. A netýká se to jen košíku, ale i nové registrace. 
 
Nevyžadujte tak více, než je nezbytně nutné a zbytečně zákazníky nezdržujte vyplňováním políček, která 
vůbec nepoužíváte (například stát). 
 

 
 

Nepovinná pole raději schovejte pod možnosti, kdy chtějí zboží doručit na jinou adresu nebo nakupují na 
firmu. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/kval-formular.png
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Texty s upozorněním špatně vyplněného pole pak nenechávejte na programátorovi, ale srozumitelně 
zákazníky upozorněte na to, co mají opravit. 
 

 
 

Dávejte pozor na případy, kdy lze údaj zapsat vícero způsoby. Buďte tolerantní k více formám zápisu, 
například u telefonního nebo směrovacího čísla (67904 a 679 04). 
 

 
 

Povinná formulářová pole označte tučně a/nebo hvězdičkou. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/Palelo-zatrzitka.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/Palelo-zatrzitka-chyba.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/alza-tolerance.png
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Vyplní-li uživatel pole chybně, zvýrazněte mu je a upozorněte jej i textem. 
 

 
 

V lepším případě již při vyplňování zobrazujte, zdali uživatel zadává údaj správně. 
 

 
 

Jednoduše vysvětlete, proč po uživateli vyžadujete citlivé informace, jako třeba telefon, e-mail nebo 
dokonce datum narození. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/palelo-povinna-pole.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/pal-souhlas.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/alza-chyba.png
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Užitečnou funkcí může být našeptávání adresy, města či poštovního směrovacího čísla.  
  

 
 
Pokud uživatel vybere z našeptávače konkrétní adresu, město a PSČ se mu následně vyplní automaticky. 
 

 
 

49. Kolik si účtujete za dopravu? 

Zákazníka vždy zajímá, kolik zaplatí na poštovném. Čím více překážek mu ke zjištění této informace v 

košíku předkládáte, tím snáze vám uteče ke konkurenci. 

Určitá skupina zákazníků chce znát cenu za doručení co nejdříve. Jenže, ne každý e-shop na to myslí a 
počítá s tím ve svém košíku. 
 
Setkávám se s tím, že některé e-shopy ukazují cenu doručení v košíku dost pozdě. Před tím musí 
zákazník zdolat několik stránek a vyplnit několik formulářových polí, často zbytečně. Než abych něco 
vyplňovala, nakoupím raději jinde, pokud tu možnost mám. 
 
Níže na ukázce vidíte e-shop Mall.cz, kde se zákazník cenu doručení dozvídá až v pátém kroku! 
 
V první fázi ("kroku") jsem na detailu produktu, který si chci koupit: 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/mega-vysvetleni.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/alza-napoveda1.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/alza-napoveda2.png
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Ve druhé fázi se dostávám do košíku: 
 

 
 
Ve třetí fázi musím zadat e-mail (případně se přihlásit): 
 

 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/doprava-mall-1.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/doprava-mall-2.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/doprava-mall-3.png
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Ve čtvrté fázi zadávám svoji adresu pro doručení: 
 

 
Konečně v páté fázi vidím ceny za doručení: 
 

 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/doprava-mall-4.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/doprava-mall-5.png
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Co projde Mallu, vzhledem k jeho síle brandu, nemusí projít u běžného, méně známého 

e-shopu! 

Z osobní zkušenosti mohu říci, že na známých e-shopech přetrpím delší objednávkový proces, neboť zde 
předpokládám rozumné ceny za dopravu. U neznámých e-shopů rezignuji a hledám jinde. 
 

Na co si dát ještě pozor je zobrazení ceny za dopravu? 

Samotné zobrazení ceny za dopravu u tohoto e-shopu fungovalo tak, že uživatel musel překlikávat 
jednotlivé způsoby dopravy a dole se mu zobrazovala konečná cena za doručení: 
 

 
 
Přitom stačilo cenu za dopravu přidat k názvu dopravy (shop neuměl vykreslovat cenu samostatně). U 
způsobů platby to již nebylo možné realizovat, protože jedna forma platby měla vícero cen (což by bylo 
možné řešit přidáním dalšího způsobu platby): 
 

 
 
"Ideálním" řešením může být zobrazení ceny za dopravu přímo u produktu. V tomto případě ovšem 
pozor na délku bloku s cenami dopravy (množství informací v bloku, ale i v rámci detailu produktu, 
nesmí být nadbytečné): 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/cena-doprady-koureni.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/cena-dopravy-koureni-po-upravach.png


  112 

 

 

50. Rekapitulace nákupu Ano nebo Ne? 

Používáte v košíku souhrn objednávky před jejím odesláním? Hned vám předám způsob, jak se tohoto 

kroku v košíku zbavit a přitom jej zachovat. 

Řada e-shopů používá v nákupním procesu po vyplnění všech údajů souhrn objednávky. 
 

 
 

Výhodou pro zákazníka je, že si může zkontrolovat údaje a případně je upravit před finálním odesláním 
objednávky.  

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/provysavace-cena-dopravy.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/souhrn-objednavky.png
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Nevýhodou je, že je to další krok, kterým musí povinně absolvovat. A čím delší nákupní proces máte, tím 
je větší šance, že zákazník objednávku neodešle. Problémem je i to, že zákazník se může domnívat, že již 
objednávku odeslal.  
 
Cílem tedy je dosáhnout co nejmenšího počtu kroků. Odstraněním souhrnu, pokud jej používáte, máte 
hned o 1 krok méně! 
 
Prvním z možných řešení, jak pracovat se souhrnem objednávek, je ukázat jej až po odeslání objednávky 
s tím, že tam bude pole pro ponechání poznámky. Uživatel tak do poznámky může napsat, co měl špatně 
nebo co chce změnit. Z hlediska zákona to ovšem není ideální, protože spotřebitel musí být seznámem s 
obsahem své objednávky, včetně možností její editace, ještě před jejím odesláním. 
 

 

 
 

Druhým z možných řešení je souhrn objednávky používat spolu s jedním z předchozích kroků v košíku. 
Na mém e-shopu uživatel zadává doručovací údaje před odesláním, přičemž pod tímto blokem jsou 
informace o zboží v košíku a ceně doručení. Lehce si tak zkontroluje zadanou adresu a položky v košíku. 
Tento způsob řešení souhrnu objednávky je patrnější na čím dál tím větším množství e-shopů. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/dobrovsky-poznamka.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/dobrovsky-poznamka-zadani.png
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http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/palelo-objednavka-treti-krok.png
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Pokud již souhrn z jakéhokoliv důvodu používáte, tak tlačítko pro odeslání objednávky mějte i v horní 
části a ne jen dole.  
 

 
 

Má-li totiž zákazník více položek v košíku, tlačítko pro odeslání se posouvá dolů a snadno jej přehlédne. 
 
Samotné úpravy objednávkového procesu nejsou nejjednodušší a většinou jste odkázání na dodavatele 
technického řešení. U některých dodavatelů technického řešení stačí pouze odškrtnutí jednoho pole a je 
po problému.  
 

 
 

Používáte-li souhrn a chcete jej odstranit, popátrejte, jestli jde "lehce" vypnout.  
 

  

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/souhrn-objednavky-alza.cz_.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/zapnuti-rekapitulace.png


  116 

 

Stanovení cen 

51. Vzájemně se doplňující zboží nabízejte v tematických setech 

Zákazníci ocení, když správně předpovíte jejich potřeby a připravíte jim úhledně zabalenou nabídku, 

kterou není možné odmítnout. 

Sety zboží, akční balíčky, dárkové balení či výhodná sada jsou skupiny zboží, které by měly zákazníkům 
nabídnout: 
 

• Zajímavější cenu, než když by jednotlivé produkty nakoupili samostatně. 

• Produkt navíc, který nemohou zakoupit samostatně. 
 
Tyto sety sestavujte ze zboží, které spolu nějakým způsobem souvisí nebo si je zákazníci často 
objednávají najednou. 
 
Pokud takový set navíc označíte jako dárkové balení a využijete sezónních akcí, třeba Vánoc nebo 
Valentýnu, jistě se vám to vrátí ve formě zvýšené hodnotě objednávek. 
 
Internetové knihkupectví Megaknihy.cz například nabízí sety více knížek (označují se jako série), které 
spolu souvisí nebo na sebe dokonce navazují, a to za nižší cenu, než když by si je zákazník objednal 
zvlášť. 
 

 
 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/set-megaknihy.png
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52. Slevové kupóny musí být lákavé a časově omezené 

Slevové kupóny mohou být užitečným nástroj pro zvýšení počtu objednávek, ale jen když je správně 

použijete. 

Uvítáte při nákupu kupón na slevu? 
 
Já určitě! 
 
Ale sleva 4 % při objednávce za 1000 Kč mě zrovna nevytrhne. Raději bych ušetřila 40 Kč. 
 
Počkat! Není to stejné? 
 
Ano, je, ale psychologický efekt je rozdílný. 
 
Jestliže nabízíte slevové kupóny s menší hodnotou, prezentujete je spíše v nominální hodnotě než jako 
procento. 4 % nezní jako moc, ale 40 Kč už někdo rád ušetří. 
 

Několikero pravidel pro používání kupónů: 

• Nezapomínejte kupóny časově omezit, platnost nastavte na pár dnů nebo týdnů. Jinak je možné, 
že zákazník nákup odloží a už se k němu nevrátí. 

 

 
 

• Čím delší je časová platnost, tím je důležitější, abyste zákazníkovi krátce před vypršením kupónu 
připomněli, o co přijde. Nejlépe prostřednictvím e-mailu. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/kupon-asinha.png
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• Pokud kupóny zobrazujete novým návštěvníkům přes vyskakující (pop-up) okno, sbírejte přitom e-
maily, na které kupóny odešlete. Jen tak získáte kontakt, se kterým můžete dále pracovat, 
například posílat reklamní akce, zajímavé články, rady ohledně zboží a budovat tak vztah. 

 

 
 

• Nepoužívejte příliš dlouhé a nesmyslné kódy v grafických kupónech. Kdo to má pak opisovat? 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/kupon-pilulka.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/kupon-astratex.png
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53. Prodejní cena je pouze jeden faktor při rozhodování o nákupu 

Existují faktory, které se spolupodílejí na tom, zdali u vás zákazník nakoupí nebo nikoliv. Znáte je? Já 

vám je povím… 

Nezapomínejte na to, že se do objednávky započítává také cena dopravy. 
 

 
 
Když například porovnáváte nabídky dvou e-shopů, kde jeden z nich je sice dražší, ale za to nabízí 
dopravu zdarma, kde nakonec nakoupíte? 
 

 
 
Pro zákazníka není nic lehčího než si porovnat výsledné ceny košíků a vybrat tu výhodnější nabídku. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/kupon-tsbohemia.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/doprava-rozdil.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/doprava-rozdil-zdarma.png
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Cílíte-li zejména s inzercí na srovnávače zboží, kde si zákazník snadno porovná, kdo je dražší a kdo 
levnější, pracujte s cenami zboží ve vztahu k ceně dopravy. 
 
Podobné je to i v případech, kdy je nebo není zboží skladem. 
 
Z vlastních zkušeností mohu říci, že když nemám zboží skladem a konkurence ano, počet objednávek 
klesá. Jakmile se to ale obrátí a konkurence zboží nemá nebo poskytuje delší lhůtu dodání než já, tržby 
začnou ihned růst. Stejně patrné je to pak i na inzerci na srovnávačích zboží. 
 
Vysvětlení je jednoduché: Zákazník chce mít své zboží co nejdříve u sebe. 
 
Někdy totiž spěchá, zboží třeba kupuje jako dárek, a tak si raději připlatí, jen aby měl jistotu, že mu 
objednávka dojde včas. Pokud mu pak vedle zboží skladem nabídnete i možnost osobního odběru, máte 
vyhráno. 
 
Ovšem v případě, kdy prodáváte dražší zboží, řádově tisíce a výše, zákazník už tolik nesleduje výhodnější 
cenu a raději se zaměří na důvěryhodnost e-shopu. 
 
Než aby ušetřil pár korun, raději zvolí obchod, který mu poskytne záruční a pozáruční servis, rychlou 
možnost reklamace nebo prohlédnutí si zboží přímo na prodejně. 
 
Často tak může zvolit i dražší nabídku známého e-shopu, protože na něj lépe působí, na místo výhodnější 
nabídky e-shopu, o kterém nikdy předtím neslyšel. 
 

 
 

54. Obchodníci milují číslo 9 – a hned vám povím proč… 

Spousta obchodníků používá ceny končící číslovkou 9. Někteří s nimi pracují účelově a někteří pouze 

kopírují ostatní. Do jaké skupiny patříte vy? 

Zajímalo vás někdy proč obchodníci volí nezaokrouhlené ceny? 
 
Vždyť zákazník takto ušetří maximálně korunu nebo halíř. Proč se s tím tedy vůbec zaobírat? 
 
Jedná se totiž o obchodní trik, který se používá už po staletí a využíval ho třeba i Baťa. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://cs.wikiversity.org/wiki/Manipulace_(psychologie)/Ba%C5%A5ovy_ceny
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/srovnani-vyhod-cen.png
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Podle dnešních psychologů a ekonomů existují dvě vysvětlení: 
 

• Čísla končící na 9 přitahují větší pozornost. 

• Při změně první číslovky se zboží zdá levnější a tím pádem i výhodnější. 

• Viděli jste například web obchodu IKEA? 
 

 
 
Pokud se podíváte, jak vypadají ceny jejich zboží, hned uvidíte, že drtivá většina položek končí právě 
číslem 9. 

Vyzkoušejte si to i vy sami na vašem e-shopu, kde po určitou dobu upravte své ceny 

(třeba jen u části zboží) tak, aby končily číslem 9. 

Poté porovnejte prodeje před a po této změně. Samozřejmě musíte mít dostatečné 

množství dat ke srovnání. Pár objednávek týdně je jen malý vzorek. 

Ráda bych zmínila také cenotvorbu jiného prodejce nábytků a bytových doplňků a to Jysku. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://www.ikea.com/cz/cs/
https://jysk.cz/
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/Ikea-ceny.png
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Ten se neřídí prvním příkladem a sází spíše na zaokrouhlená čísla. Místo ceny 499 Kč tak uvádí 500 Kč. 
 
A nakonec se podívejte ještě na přístup Möbelixu, který vedle aktuálních cen ukazuje také ty původní. 
 

 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://www.moebelix.cz/
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/jysk-ceny.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/mobelix-ceny.png
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Který z těchto přístupu funguje nejlépe? 
 
To vám odhalí až vlastní testování. 
 
Každý sortiment je jiný a nedá se tak obecně říci, co je lepší. 
 
Dokud si to sami nezkusíte, nebudete vědět, co funguje právě u vás. 
 

55. Potřebuje váš e-shop cenovou strategii? 

Proč je vaše zboží za 522 Kč a ne 584 Kč? Pokud na to umíte odpověď, tak pravděpodobně využíváte 

některé z cenových strategií. Funguje vám a přináší požadovaný zisk? 

Umět stanovit prodejní cenu není lehká disciplína. Vždyť cena je jeden z důležitých faktorů, který se 
podílí na konečném rozhodnutí o nákupu. A o to více to platí, když je konkurence téměř za rohem. V 
praxi se nejvíce setkávám s kombinacemi různých cenových strategií, které dále rozepisuji. 
 

Jsme drazí (nejdražší) 

Je velmi příjemné, když máte vysoký zisk. Prodejní ceny máte nastaveny tak, že profitujete na vysokém 
zisku. Strategie se často hodí tam, kde se jedná o méně známé a rozšířené zboží či produkty, které 
nemají konkurenci. Zákazníci si tak nemají možnost dohledat „obvyklou cenu“. Chybí jim cenové 
porovnání. 
 

 
 

Jsme levní (nejlevnější) 

Být levnější než konkurence není složité. Zisk ale už může dostat hodně zabrat, stejně tak se nemusí 
vůbec generovat. Prodejní ceny máte nastaveny tak, že v porovnání s konkurencí jste jedni 
z nejlevnějších. Zisk generujete na objemu prodeje. Za svoji praxi jsem potkala několik e-shopů, co takhle 
fungovaly, ale ne každému se dařilo dlouhodobě být rentabilní, protože vždy se najde další e-shop, co se 
odhodlá jít podobnou cestou a odebere vám tak zákazníky. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/megapixel-shop.png
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Abyste tuto cestu ustáli, musíte si vytvořit základnu vracejících se zákazníků nebo mít velký objem 
prodeje na jednoho zákazníka, případně kombinaci obou přístupů. 
 

 
 
Hodně se této cenové strategie využívá na srovnávačích zboží a mohu potvrdit, že kdo je levnější 
v porovnání s většinou konkurence, má více objednávek, než když je jeden z nejdražších v porovnání 
s většinou konkurence (výjimku tvoří e-shopy se silným brandem). 
 

Profitujeme z doplňkových služeb 

Běžné ceny zboží máte podobné jako konkurence, případně nižší, zisk se snažíte utržit na doplňkových 
službách. Stačí se podívat na velké e-shopy, které nabízejí různé formy pojištění ke zboží či prodlouženou 
záruku (což samozřejmě nutně neznamená, že nemají zisk na zboží jako takovém). 
 

 
 

Profitujeme z prodeje doplňkového zboží 

V praxi jsem narazila na několik e-shopů, které jedou tuto politiku prodejních cen. Znát ji můžete např. 
od výrobců dveří či oken. Základní model produktu je za běžnou cenu, případně nižší než je běžná u 
konkurence a teprve související zboží k produktu, případně jeho nádstavby, generují zisk z prodeje. 
Zákazník jen těžko bude nakupovat jednotlivé komponenty na vícero shopech, raději si připlatí, aby vše 
nakoupil od jednoho. Takže prodáváte-li např. peřiny a polštáře, nezapomeňte k nim nabízet i ložní 
povlečení. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/pneu-nejlevnejsi.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/alza-navic.png
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Co ještě jsem v praxi poznala? 

Akční ceny – ty jsou známé zejména mezi hypermarkety a supermarkety. V zásadě e-shop spoléhá na to, 
že si zákazník k produktu za zlevněnou cenou (a tím pádem často i s malým ziskem) přikoupí další zboží, 
kde už není zisk ponížen kvůli přítomnosti akční ceny. Jedná se o hojně rozšířenou strategii. Někdo tuto 
strategii dělá jen tzv. na „oko“. Původní cenu zvýší a nová nižší akční cena ve skutečnosti akční cenou 
není (pozor, dle ČOI se jedná o klamavou obchodní praktiku!). 
 

56. Usilujete o obrat nebo o zisk? 

Přece o zisk! Bezva, ale co pro to skutečně děláte? Dáváte slevu na další nákup, nebo slevu podle objemu 

v domnění, že si zvýšíte zisk. Ne vždy tomu tak skutečně je. 

Zkuste se prosím zamyslete nad tím, jak pracujete s marží a ziskem a jak se do toho promítají vaše 
náklady – marketing, běžné provozní náklady, náklady spojené s expedicí a zejména poskytované slevy. 
 
Setkávám se s tím, že majitelé e-shopů nemají často ani orientačně vyčísleno, kolik jim z marže zbývá, 
tedy jaký je jejich zisk. A o to víc to platí, když prodávají velkoobchodně v objemových slevách. Bohužel 
některým se do toho motají navíc zpětné bonusy za objem z prodeje, které o to více ukrajují z marže. 
 
Konkrétně – prodáváte 1 kus zboží za 1 000 Kč, z něj máte 30% marži, tedy 300 Kč. Zákazníkovi 
nabídnete slevu 15%, což znamená, že vám z marže zůstává 150 Kč, vaše marže klesla na 15%. Abyste 
měli marži ve výši 300 Kč jako při prodeji beze slevy, musíte prodat 2 kusy (často tedy vyexpedovat 2 
balíky, procesně řešit 2 objednávky).  
 

• Prodáte 10 kusů, cena 1 000 Kč/kus, marže 30% (300 Kč), v součtu tedy 3 000 Kč vyděláte. 

• Prodáte od 20 kusů, sleva 5% z 1 000 Kč, marže 25% (250 Kč), v součtu tedy 5 000 Kč vyděláte. 

• Prodáte od 30 kusů, sleva 10% z 1 000 Kč, marže 20% (200 Kč), v součtu tedy 6 000 Kč vyděláte. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/datart-kosik.png
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Mezi 10 a 30 prodanými kusy je dvojnásobný rozdíl v zisku, ale také trojnásobný rozdíl v objemu prodeje. 
Ne každému takové rozdíly v zisku za to stojí. Proto si vše pečlivě propočítejte ještě dřív, než začnete 
dávat slevy jak na běžícím pásu. Za navýšením prodeje totiž vždy nestojí "zajímavé" navýšení zisku. 
 

57. Jak (ne)podlézat zbytečně zákazníky slevou za registraci 

Sleva za registraci, ach jo! Na internetu o tom je kupa článků. A stejně každý ji dává. Patříte také mezi 

tyto e-shopy? Netvrdím, že to je špatně, když víte, co děláte. 

Pokud patříte mezi příznivce slevy za registraci, proč ji dáváte a jak vám funguje? 
 

 
 
Setkávám se s tím, že e-shopy jsou schopné nabízet i 2% slevu za registraci. Pokud to je i váš případ, 
propočítejte si, jestli to je: 
 

• pro zákazníka zajímavý benefit 

• pro vás stále zisková záležitost 
 

Benefit pro zákazníka 

Máte 2% slevu za registraci. K tomu přidejte průměrnou hodnotu vaší objednávky. Je-li třeba 500 Kč, 
zákazníka s velkou pravděpodobností sleva ve výši 2 % neosloví.  
 
Přepočteno na koruny, dáváte mu slevu, v případě průměrné hodnoty objednávky, 10 Kč. Proč trávit čas 
nějakou registrací? Pokud se pletu, budu ráda, když mi v komentářích pod článkem povíte, jak to funguje 
u vás. Mě o tom dosud nikdo nepřesvědčil. 
 
Nyní můj subjektivní pocit – když nakupuji na e-shopech, jsem ochotná udělat pár kroků navíc pro slevu 
5 % v případě, že moje objednávka je kolem 1 000 Kč a výše. Přepočteno na koruny, 50 Kč sleva už je pro 
mne zajímavější než 10 Kč. Ale určitě mě to nemotivuje k tomu, abych na e-shopu znovu nakupovala. 
Těžím ryze z aktuálně výhodného nákupu. 
 

Pro vás zisková záležitost – mám pro vás zamyšlení 

Lákat nového zákazníka slevou za registraci? Co takhle to zkusit naopak a namísto slevy za registraci 
nabídnout slevu na další nákup? Vám tak v kapse zůstane plná marže z prvního nákupu a teprve s dalším 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/04/mystic.png
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nákupem si z ní jednorázově ukrojíte (máte nakročeno k tomu získat si dlouhodobého zákazníka, což se 
u slevy na prvním nákupu říci nedá). 
 
Cílíte-li na to, abyste si z nového zákazníka vytvořili stálého, je jednorázová sleva na druhý nákup 
možností, jak jej získat. Naproti tomu sleva za registraci je slevou již na první nákup nového zákazníka 
“bez záruky” toho, že se znovu vrátí a nakoupí. Navíc sleva za registraci přináší další riziko – zákazník s při 
dalším nákupu vytvoří jiný účet a slevu za registraci opět použije. 
 

58. Být nejlevnější není zárukou, že budete prodávat více 

“Budu nejlevnější a jakmile budu mít vybudovanou klientelu, tak zdražím.” I takto někteří pohlížejí na 

strategii nízkých cen – berou ji jako dočasnou strategii před tím, než se jim začne dařit. 

Věru, mám ve svém okolí případ, který takto začal prodávat před pár lety na e-shopu a nyní stále 
funguje. Ale než se k tomu odhodláte i vy, popřemýšlejte o tom, co píši dále. Být nejlevnější není vždy 
zárukou toho, že budete okamžitě prodávat více. 
 

Nemilý efekt následného zdražení 

Jste-li e-shop prodávající za nejnižší ceny, vaši zákazníci s velkou pravděpodobností odejdou jinam, 
jakmile zdražíte. Zdražení tedy musí být postupné a ve vícero fázích, aby vás cenový filtr na zákazníky 
“nezabil”. 
 

Základna věrných zákazníků se hůře buduje 

Zachytáváte-li v prodeji zákazníky, kteří cílí na nejnižší cenu, jakákoliv práce s nimi v rámci následných 
prodejů funguje často jen na tom, že jim opět nabízíte nejnižší cenu. Je to také poznat na newsletterech 
- nejlépe vám budou fungovat ty, kde nabízíte výrazné slevy. A proto se k takovým typům e-mailů 
budete uchylovat nejčastěji. Taktéž můžete pocítit, že vám dobře funguje prodej přes srovnávače zboží v 
rámci více konkurenčních segmentů. 
 

Marže dostává zabrat 

Mám ve svém okolí pouze jeden e-shop, který si může dovolit prodávat jako jeden z nejlevnějších, aniž 
by zabil svoji marži. Naštěstí se tak nechová, protože by tímto přístupem postupně zničil svůj těžce 
vybudovaný velkoobchod. 
 

Vracející se balíky 

Jeden vrácený balík jednou za čas není tragédie, ale je-li jich více, mohou s vaším ziskem, pokud tedy 
nějaký vůbec máte, hodně zamávat. Bohužel o to více, čím méně objednávek (a navíc v menší finanční 
hodnotě) posíláte. Být nejlevnější v kombinaci s malou marží a vracejícím se balíky je cesta ke krachu. 
Výjimkou jsou případy, kdy váš prodej dotuje investor. 
 

A co budoucí provoz? 

Každý provozovatel e-shopu chce růst, chce vydělávat. Jenže, když prodáváte za nejnižší ceny s mizivými 
maržemi, prostoru pro budoucí investice moc není. Nejsou peníze na pracovní sílu, na inovace e-shopu, 
na masivnější marketing a s velkou pravděpodobností ani na vaši výplatu. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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Kompromis, který skloubí levné s drahým 

Chcete-li prodávat jako jedni z nejlevnějších a současně přežít, měli byste si zboží rozdělit minimálně na 
dva segmenty – u prvního segmentu nastavíte jedny z nejnižších cen a u druhého segmentu ponechejte 
vyšší ceny. Tento přístup je také vhodným mezikrokem při postupném zdražování napříč celým 
portfoliem zboží. 
 

59. Znáte dlouhodobou hodnotu vašeho zákazníka? 

60% mých dlouhodobých klientů cílí svými marketingovými aktivitami na nové zákazníky. Zbývajících 

40% se snaží různým způsobem pracovat se stávajícími zákazníky. Jak jste na tom vy? 

CLV – anglicky customer life time value – znamená v českém znění dlouhodobá hodnota zákazníka. Na 
internetu je několik článků na toto téma a u některých i různé modelové výpočty. Vezmu to ovšem 
trochu selským rozumem, neb obchodník vyšší matematiku, doufám, nepotřebuje. 
 
Abyste vůbec mohli zjistit dlouhodobou hodnotu zákazníka, musíte napřed vědět: 
 

• kolik opakovaných nákupů u vás zákazník průměrně učinil 
• jakou mají průměrnou hodnotu tyto nákupy 
• eventuálně jaká je „životnost“ zákazníka (kolik objednávek průměrně zvládne) 

 
CLV = (součet průměrných hodnot objednávek) x průměrná marže 
 
Data k tomu by vám měl poskytnout buď váš e-shop (pokud nějakou takovou statistikou disponuje) nebo 
ERP či CRM systém napojený na e-shop (což v praxi bývá častější). 
 
Jenže, jak detekovat dlouhodobého zákazníka? Nejčastěji se výše uvedených metrik dopátráte přes 
registrované zákazníky, kteří opakovaně nakupují po přihlášení ke svému účtu. Sice to je vzorek ne příliš 
reprezentativní, ale v tomto případě to je lepší než nic. I neregistrovaný zákazník může činit opakované 
nákupy. V tomto případě můžete detekovat opakující se objednávky např. pomocí e-mailové adresy či 
telefonu (zde je bohužel riziko, že zákazník během času změní číslo či e-mail). Zkrátka každá forma 
detekování dlouhodobého zákazníka má svoje rizika. 
 
Např. v mém e-shopu Palelo.cz mám k dispozici jednoduchou statistiku, z níž si mohu výše uvedené 
údaje dopočítat. Dle dat v tabulce níže na obrázku je vidět, že opakovaných nákupů (tedy 2 a více) je 
méně jak 20% ze všech sledovaných objednávek. 
 

 
 

Z tabulky je na první pohled patrné, že zákazníci, kteří u mě opakovaně nakupují, tvoří objednávky ve 
vyšší průměrné hodnotě než ti „jednorázoví“ (což znamená mimo jiné i vyšší zisk): 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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• 118 366 : 365 = 324 Kč hodnota objednávky 
• 22 398 : 32 = 349 Kč hodnota objednávky 
• 15 501 : 30 = 516 Kč hodnota objednávky 

 
U zákazníků, kteří učiní alespoň 2 objednávky, činí CLV v případě 20% marže průměrně > 324+349 x 20% 
= 135 Kč 
 
U zákazníků, kteří učiní alespoň 3 objednávky, činí CLV v případě 20% marže průměrně > 324+349+516 x 
20% = 328 Kč 
 
Osobně za cíl e-shopu považuji navyšování CLV v čase při meziročním porovnání – a to zejména 
v momentě, že mi v čase rostou náklady na marketing a vlastně i celkový provoz e-shopu. Je-li CLV v čase 
stejné a náklady na marketing rostou, zisk se zmenšuje. 
 

Proč byste měli znát vaše CLV? 

A zde se vracím k úvodu, 60% mých dlouhodobých klientů cílí marketingem na nové zákazníky. Z 
dlouhodobého hlediska, a také vzhledem k charakteru sortimentu, je tato forma marketingu pro mnoho 
z nich neefektivní a drahá. Inzerce v čase pomalu a jistě zdražuje. Na to, aby získali nového zákazníka, 
musí nyní vynaložit více prostředků než třeba před 3 roky. 
 
Velmi zjevné to je v PPC systémech – u jednoho klienta jsem vypozorovala, že během 3 let se průměrná 
CPC v Adwords zvýšila z 1,59 Kč na 2,14 Kč. Kampaně během té doby nedoznaly žádných zásadních 
změn. Porovnávala jsem období 2015 s obdobím 2013, paralelně vzrostly též náklady a obrat zůstal 
obdobný. Pokud marže je po celou dobu stejná, znamená to, že zisk se postupně zmenšuje. Což byl i 
tento případ. 
 

60. Kouzlo časově omezených slev 

Časově omezené slevy nejsou žádnou novinkou. Jenže ne každému fungují. Co je potřeba při nich 

dodržet? 

Časově omezené slevy, kromě samotné slevy, pracují s časovou tísní. Sdělují zákazníkům, že výhodná 
nabídka platí jen pár hodin, případně dnů, někdy i více. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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Čím kratší bývá, tím kratší dobu na rozhodnutí o nákupu zákazník má (a snadno akci prošvihne, protože 
si pozdě přečetl e-mail), a zase naopak – čím delší dobu zákazníkovi nabídnete, tím snáze může 
rozhodnutí o koupi odložit. 
 
Vhodný časový interval pro tyto akce doporučuji vysledovat dlouhodobým pořádáním slev. U svých 
klientů zpravidla děláme nejvýše týdenní slevy, nejkratší bývají jednodenní (ty se týkají často nabídky 
dopravy zdarma). 
 

Dostatečná návštěvnost v době probíhající slevy 

Abyste ze slevy těžili co nejvíce, musí mít e-shop v době probíhající akce dostatečnou návštěvnost. Slevy 
tohoto charakteru způsobují často nárůst míry konverze. Tzn. pokud máte průměrně např. 1000 návštěv 
za den a 10 objednávek, v době akce můžete mít př. dvojnásobnou míru konverze, tj. 20 objednávek. 
 
Chcete-li z toho vytěžit ještě více, je nutné navýšit návštěvnost e-shopu. Kupříkladu posílením inzerce, 
která vám přinese dvojnásobnou návštěvnost, tj. 2000 návštěv/den a současně zůstává dvojnásobná 
míra konverze, získáváte najednou 40 objednávek za den. Na základě těchto hrubých výpočtů pak 
můžete naplánovat případné posílení počtu lidí v expedici či na zákaznické lince. 

Komunikujte slevu napříč různorodými kanály 

Když už jdete do časově omezených slev, komunikujte je napříč všemi zdroji, které k inzerci na internetu 
používáte, stejně tak na úrovni e-shopu: 
 

• Naplánujte si s předstihem obsah e-mailových kampaní. 
• Připravte na e-shop upoutávky v podobě bannerů na homepage. 
• V rámci PPC kampaní posilte produktové kampaně zaměřené na produkty ve slevě, připravte jim 

samostatné reklamy ve vyhledávání a případně i v obsahové síti. 
• Pro Facebook připravte speciální příspěvek (nastavte si datum uveřejnění dopředu) a podpořte 

jej formou placené propagace. 
• U srovnávačů zboží zkontrolujte obsah XML feedu produktů, kterých se akce týká – zejména pak 

spárovanost položek v katalogu srovnávače. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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• Zkontrolujte si popisky zboží u položek, kterých se sleva bude týkat. Mějte u nich dostatečné 
množství dobrých obrázků (čitelné, ostré, případně fotky z vícero pohledů), návody či postupy, 
technické specifikace, recenze, přítomnost štítků upozorňujících na slevu, odpovědi na 
komentáře od zákazníků (a další nastavení na úrovni e-shopu, pokud existují). 

• Podpořte slevu formou komentářů v různých diskuzních fórech (pozor na komentářový spam!) či 
formou blogování ať už u vás či u placených bloggerů (typické jsou recenze produktů). 

 

Posilte „lidské“ kapacity 

Když už rozjedete časově omezené slevy, může se stát, že nastane doslova „kalamita“. Množství 
objednávek může být v té době natolik vysoké, že je nestihnete včas odbavovat. Prodlouží se vám doba 
expedice a to se odrazí i na případném hodnocení ze strany zákazníků (typicky v dotaznících Heureky). 
Myslete na to již před samotnou akcí a mějte v záloze případné „lidské“ posily. 
 

Časově omezené slevy používejte opatrně 

K časově omezeným slevám se uchylujte s rozmyslem – typicky jednou za tři měsíce či v ještě delším 
horizontu (v závislosti na prodejním sortimentu). Určitě ne každý měsíc či dokonce týden. Zákazníci jsou 
pak rychle "rozmlsaní" a efekt slevy postupně ztrácí účinek. 
 
Nedávejte do časově omezených slev vždy celý sortiment, ale jen výsek – typicky to, co vám zavazí ve 
skladu. V případě, že chcete časově omezenou slevu použít přece jen na celý sortiment, čiňte tak v 
nižších jednotkách za rok. 
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Využívání marketingových kanálů 

61. Pravidelně kontrolujte funkčnost všech odkazů 

Vyhněte se komplikacím s vyhledávači a posílejte návštěvníky jen na ty stránky, které stále existují. 

Dokáže váš e-shop automaticky přesměrovat neexistující stránky? 
 
Takové stránky se často objevují v případě, kdy některé zboží stáhnete z prodeje. 
 
Stránka produktu přestane fungovat a všechny odkazy, ať už vaše interní nebo z jiných webů, začnou 
vést na stránku se stavovým kódem 404. 
 

 
 
Pokud tyto situace neřešíte, děláte obrovskou chybu! 
 
Přes jakýkoliv odkaz vedoucí na neexistující URL se totiž zákazníci i vyhledávače dostanou někam, kam 
vůbec nechtěli. Ani jednoho tak nepotěšíte. 
 
Vyhledávače pak mohou masivní nárůst neexistujících stránek dokonce penalizovat. Nemluvě o tom, kdy 
na takovou adresu posíláte návštěvnost z placené reklamy a zbytečně tak vyhazujete peníze.  
 
Z těchto důvodů je vhodné, abyste průběžně kontrolovali, zdali jsou všechny vaše URL adresy funkční, a 
rychle opravili případné chyby. 
 
K takové kontrole používám program Xenu Link, který si můžete zdarma stáhnout na některém ze 
softwarových uložišť. 
 
Jakmile si jej nainstalujete a spustíte, stačí zadat URL adresu vašeho e-shopu a nechat program, aby 
vyhotovil report. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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Takový report vám pak ukáže nejen všechny URL adresy e-shopu, ale také informaci o tom, jestli je 
konkrétní adresa funkční nebo nebyla nalezena. 
 

 
 

Když u dané adresy kliknete pravým tlačítkem a zvolíte URL properties, tak se vám následně v dolní části 
zobrazí stránka, u níž je nefunkční odkaz. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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Po zobrazení daného odkazu stačí najít daný odkaz a kliknutím se přesvědčit ... 
 

 
 

... že je odkaz nefunkční... 
 

 
 

62. Pravidelně kontrolujte chybná nebo neúplná data u produktů 

Abyste své zboží mohli úspěšně prodávat, musíte se nejdříve ujistit, zdali ho správně prezentujete a že 

vám nic neschází. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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Na e-shopu s více jak 100 produkty začněte rychle ztrácet přehled o tom, zdali jsou všechny informace u 
produktů vyplněné a správné. 
 
U některých produktů se mohou zobrazovat nenulové ceny nebo duplicitní názvy, u jiných mohou zase 
chybět popisky nebo obrázky. 
 
Pak už jen záleží na tom, jestli vás vaše e-shopové řešení upozorní, že máte např. balení brazilské kávy se 
zápornou cenou. 
 
Rychlejším řešením je použít aplikaci Mergado a to konkrétně funkci auditu XML feedu. 
 
Vše je velmi jednoduché. Stačí do aplikace vložit XML feed vašeho e-shopu. 
 

 
 

A po pár minutách až hodinách vám na e-mail přijde odkaz s výsledky auditu. 
 

 
 

V tomto auditu pak hledejte upozornění na: 
 

• Nulové či záporné ceny (PRICE_VAT, PRICE) 
• Duplicitní názvy produktů (PRODUCTNAME, PRODUCT) 
• Duplicitní popisky produktů (DESCRIPTION) 
• Chybějící popisky produktů (DESCRIPTION) 
• Chybějící obrázky (IMGURL) 
• Chybějící výrobce (MANUFACTURER) 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://mergado.cz/
https://audit.mergado.com/
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http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/mergado-gmail.png
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• Stejné nebo neplatné EAN kódy 
 

Takto pak vypadá kompletní audit s výpisem chyb. 
 

 
 
Můžete se podívat i na konkrétní chybu. Po rozkliknutí zobrazíte všechny produkty, které ji obsahují. 
 

 
 
Například u tohoto produktu je chyba v EAN kódu, který má na mém e-shopu 12 číslic místo 
požadovaných 13. 
 

 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/mergado-1.png
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Dané položky si pak můžete lehce stáhnout přes ikonu CSV, otevřít v Excelu a následně je podle tohoto 
seznamu na vašem e-shopu opravit. 
 

 
 
Nulové ceny můžete najít i jednoduchým seřazením produktů podle ceny přímo na vašem e-shopu. 
 

 
Pokud máte možnost kontroly v admin shopu, případné nedostatky můžete odhalit i zde. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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Data produktů je potřeba průběžně kontrolovat, abyste předešli případným komplikacím a zbytečně 
neodradili návštěvníky, kteří by na takové chyby mohli narazit. 
 

Ve vzácných případech se mohou zákazníci i dožadovat produktu za nesmyslnou 

cenu, kterou máte uvedenou na e-shopu! 

 

63. Všechny vstupní stránky e-shopu jsou důležité, nejen ta domovská 

Návštěvnost se k vám dostává nejen z různých zdrojů, ale také na různé vstupní stránky. Kontrolujete, 

zdali jsou v pořádku? 

Hlavní stránka rozhodně není jedinou vstupní stránkou vašeho e-shopu. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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Přesto se však setkávám s tím, kdy se na ni majitelé e-shopů až zbytečně moc zaměřují a každý týden na 
ní chtějí měnit bannery nebo vydávat aktuality. 
 
K čemu ale takové práce je, když její výsledek uvidí jen zlomek celkové návštěvnosti? 
 
Vezměte si příklad, kdy máte spuštěnou PPC reklamu, skrz kterou posíláte návštěvníky na kategorii 
zboží. 
 
Jenže v této kategorii není zatříděné zboží. 
 

 
 

Co v tomto momentě návštěvník udělá? Nejspíše stránku zavře a vy jste tak zbytečně zaplatili za proklik. 
 
Nezaměřujte se tak jen na hlavní stránku, ale věnujte svou péči všem vstupním stránkám e-shopu, 
abyste se vyvarovali podobných chyb. 
 
Možným znakem vstupní stránky, která dostatečně neuspokojuje potřeby návštěvníků, může být vysoká 
míra opuštění (tzv. bounce rate). Její procentuální hodnotu zjistíte třeba v Google Analytics. V Přehledu 
Chování – Vstupní stránky. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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Pokud bude mít konkrétní stránka míru opuštění například 88 %, znamená to, že 88 ze 100 návštěv, 
která se na stránku dostala z inzerce nebo třeba vyhledávačů, stránku zavřela a nepokračovala na další 
stránku. 
 
Podívejte se do dat v Google Analytics a stránky s vysokou mírou opuštění (zpravidla 70 % a více) 
zkontrolujte. 
 
Je možné, že narazíte na produktové stránky bez obrázků, kategorie bez zařazeného zboží nebo se jedná 
o stránku, která nemá žádnou souvislost s právě spuštěnou PPC kampaní. 
 
Toto se často děje u placených klíčových slov, kdy cílíte na název konkurenčních e-shopů nebo když máte 
bannerovou reklamu s upoutávkou na akci, která už dávno skončila. 
Podobný případ jsem si zažila i na svém e-shopu Palelo, kdy mi na stránku s odstoupením od kupní 
smlouvy bez uvedení důvodu chodila obrovská návštěvnost. 
 

 
Jenže návštěvníci nehledali informaci o tom, jak odstoupit od smlouvy při nákupu na mém e-shopu, ale 
jak to funguje s odstoupením od smluv obecně. 
 
O tom ale moje stránka nebyla, a tak míra okamžitého opuštění dosahovala více než 90 %. Stránku jsem 
tak zakázala vyhledávačům indexovat. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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64. Překonejte svůj strach a neustále zkoušejte nové věci 

Zkoušíte na svém e-shopu různé věci nebo se podvědomě bojíte změn? Také se mi to stává, ale pořád s 

tím bojuji. A co vy? 

Ve svých 25 letech jsem měla možnost se projít po rozžhaveném uhlí. Když jsem viděla ten koberec 
uhlíků dlouhý 5 metrů a s teplotou přes 400 stupňů (ověřeno teploměrem na místě), zmocnil se mě 
divný pocit. 
 
„Po tom že mám přejít?" 
 
I přes mentální přípravu, která trvala téměř dvě hodiny, jsem neustále cítila vnitřní strach. Přemýšlela 
jsem, jestli z toho ještě nevycouvat. 
 
Překonala jsem to? 
 

 
 
Jistě! A po prvotním zjištění, že to vlastně jen trochu pálí na nohy, jsem si to hned zopakovala! 
 
Podobně je to i s podnikáním – a to nejen s prodejem na internetu. 
 
Když na vašem e-shopu nebudete zkoušet nové věci, ať už kvůli předsudkům, lenosti nebo právě strachu, 
nikdy se nedozvíte, jak a jestli fungují. 
 
Typickým příkladem je akce Heureky, Den dopravy zdarma. Dokud se do této akce nezapojíte, nezjistíte, 
jestli má pro váš e-shop přínos. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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A pokud jste tak učinili a vaši účast vyhodnotili jako neúspěšnou, podívejte se ještě, zdali u vás zákazníci 
z této akce nenakupují i dále. 
 
Co na první pohled může působit neúspěšné, ve skutečnosti tak nemusí vůbec být. A neplatí to jen u Dnu 
dopravy zdarma! 
 

65. Nehoňte se stále za novými zákazníky. Ale pracujte se stávajícími. 

Málokterý e-shop, který se mi dostal pod ruku, se věnoval e-mailingu. A to nemyslím nějaký důmyslný 

e-mailing, ale prosté odesílání obchodních sdělení v pravidelných intervalech. Lepší aspoň něco, nežli 

nic. 

Z vlastních zkušeností mohu říci, že je lepší nějaký e-mailing, nežli žádný. Toto pravidelné oslovování vám 
pomáhá udržovat se zákazníky vztah i v době, kdy zrovna nepotřebují nakupovat. Prostřednictvím e-
mailů se jim totiž připomínáte. 
 
Nezaměřujte se v těchto pravidelných e-mailech pouze na nabídku zboží (tzv.“direct e-mail“). Zkuste 
sdělovat novinky v oboru, posílat návody, popisovat svoje zkušenosti se zbožím, upozorňujte, jaké 
zajímavé semináře se chystají a co je u vás na e-shopu nového (já jsem posílala např. informaci o 
rozšíření nabídky přepravy či zavedení platební karty). 
 
Pro zajímavost se podívejte na graf z Google Analytics. Jsou v něm viditelné návštěvy ze srovnávačů 
zboží, což je placený zdroj návštěvnosti (označeny jako zbozi) a e-mailových kampaní (email). 
Návštěvnost je podobná, ale kvalita této návštěvnosti je odlišná – návštěvnost z e-mailingu více 
nakupuje, prohlíží si na e-shopu více stránek, méně stránky po prokliku zavírá (okamžitá míra opuštění je 
nižší). Celkově tato návštěvnost vykazuje pro mě „lepší charakteristiky“. 
 

 
 

66. Nepodceňujte rychlost načítání e-shopu 

Stalo se vám někdy, že jste čekali na načtení stránky třeba více jak 10 vteřin? Tak to je potřeba s tím 

začít něco dělat, ne každý zákazník je tolerantní k tomu, že máte pomalý e-shop. 

Přijíždím do Prahy a hledám dobrou restauraci poblíž Florence. Google mi zobrazuje výsledky, klikám na 
nabídku jedné tamní restaurace. Web se pomalu načítá, čekám 3 vteřiny, 5 vteřin, 10 vteřin, stále není 
plně načten. Nechce se mi čekat a vracím se zpět na výsledky na Googlu. Restaurace právě přišla o 
hladového zákazníka. Není toto náhodou problém i vašeho e-shopu? 
 
Když je e-shop (web) pomalý jako šnek ... 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/emailing-zbozi.png
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Vyhledávače vnímají rychlost načítání stránek jako jedno z kritérií hodnocení webu (tedy i vašeho e-
shopu). Není to jen o vyhledávačích, ale zejména o zákaznících, kteří na váš e-shop vstupují. Budou-li se 
stránky načítat pomalu, i zákazníkovi dojde trpělivost a stránky spíše zavře, než-li dokončí nákup. 
 
K čemu pak vám je optimalizovaná PPC reklama, když máte pomalý e-shop (web)? A správce PPC 
reklamy si marně láme hlavu, co že se to děje ... a nejen on, stejně tak i vy, protože nalíváte měsíc co 
měsíc peníze do kreditu a do správce PPC reklamy. 
 

Jak je na tom váš e-shop? 

Vyzkoušejte Google Page Speed. Zajdete v něm vaši URL adresu a spusťte analýzu. Google vám ukáže 
podněty k optimalizaci rychlosti načítání po technické stránce (změny a opravy je nutné řešit s 
programátorem). 
 

 
 
Jaké máte výsledky? Proberte možnosti oprav s dodavatelem e-shopu. 

67. Než začnete s propagací, tak si toto 100% ověřte 

Přijde mi, že „validní měření Google Analytics“ je občas nadlidský výkon. Než začnete s propagací, 

patřičně si měření zkontrolujte, ať nedopadnete jako jeden nešťastník, který se mi kdysi ozval. 

V roce 2017 mi přišel dotaz od jednoho mého zákazníka, kterému jsem v minulosti (rok 2015) 
zhotovovala audit e-shopu. Když shrnu ty myšlenky, vyplynula z toho jednoznačná otázka zhruba tohoto 
charakteru: „Paní Mikulášková, můžete se prosím podívat, zdali to, co agentura odvedla, bylo v 
pořádku? Ten výsledek mi přijde hrozně slabý na to, že to stálo skoro 50 000 Kč.” 
 

Co myslíte, měl zákazník pravdu? 

Když to vezmu od základu, tak měl zákazník pravdu. V čem byl problém? Již na vstupu špatné měření 
transakcí Google Analytics. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/04/rychlost.png
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Proč? Protože agentura, která reklamu nastavila a spravovala, neupozornila dopředu, že je problém v 
měření a že je potřeba jej vyřešit ještě dřív, než cokoliv spustí. Místo toho v reportu, který dodala, 
sdělila, že počet objednávek je zkreslen, protože zjistili nesrovnalosti v měření. Zákonitě tak 
reprezentované výsledky ze strany agentury byly ne zcela věrohodné (pozn. na nastavení Google 
Analytics jsem upozorňovala již v auditu v roce 2015). 
 
Základem tedy je, abyste si stanovili metriku (či cíl), podle níž budete kampaň vyhodnocovat a patřičně si 
testováním ověřili, že funguje její započítávání v datech. U e-shopů to jsou ve většině případů 
uskutečněné objednávky (transakce). 
 
Vyžadujte před jakoukoliv spoluprací ze strany agentury či toho, kdo vám reklamu bude nastavovat a 
spravovat, aby si ověřili, že vám funguje správně měření transakcí Google Analytics. Je to nezbytnou 
podmínkou k tomu, abyste si ověřovali úspěšnost reklamy! 
 

Jak ověřit měření transakcí v Google Analytics? 

Stačí, když agentura (nebo i vy, pokud víte, co děláte) provedete jednu testovací objednávku a 
zkontrolujete si v reportu Google Analytics s odstupem pár minut až hodin, že se vaše transakce 
započítala (či splnění cíle se započítalo). Potřebujete k tomu znát ID vaší transakce, celkovou hodnotu 
objednávky a ideálně i produkt, který jste zakoupili. Pro kontrolu použijte report Konverze – Elektronický 
obchod – Výkon prodeje. Nezapomeňte si nastavit v kalendáři správné datum a dohledejte ID vaší 
transakce. 

 
 

Sedí vám data v Google Analytics s tím, co jste na shopu objednali? 
 

68. Nesourodé zboží přináší vyšší finanční náklady na správu 

marketingových kanálů 

Vzhledem k portfoliu svých klientů jsem vypozorovala, že ty e-shopy, které mají sourodé zboží, mají 

správu on-line marketingových kanálů levnější než e-shopy, které prodávají zboží z různých segmentů 

(říkám jim malý mall). 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/04/ga-transakce.png
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Roztříštěná pozornost 

Představte si, že prodáváte potřeby pro zahradu, stavbu, bytové doplňky, nábytek, pracovní nářadí, 
dětské hračky. mobily a třeba ještě cyklistická kola. S takto širokým portfoliem produktů se pojí větší 
pracnost – tvorba produktových karet, cenotvorba, sklad, „zbožíznalství“ aj. 
 
Mám klienta, u kterého prakticky několikrát za měsíc musím řešit párování položek na srovnávačích 
zboží, protože segment, který prodává, je ve stylu „malý mall.cz“. Samozřejmě s tím se pojí vyšší náklady 
na správu srovnávačů v rámci úprav v XML feedu. U klientů, kteří mají prodejní sortiment obdobný a 
neprodávají „od všeho něco“, jsou náklady na správu nižší. Je-li vaším cílem prodávat od každého 
segmentu něco, i marketingový specialisté budou často vyžadovat více peněz za své služby. 

Náklady na kredity v inzertních službách 

Pozor si dejte při práci se srovnávači zboží – budete-li v nich propagovat vše, vaše náklady budou 
mnohem vyšší, než když si vytipujete jen výsek portfolia, který chcete propagovat. Po předchozí analýze 
často z inzerce vylučuji zboží, které je dlouhodobě nedostupné, někdy i příliš levné v kombinaci s větším 
počtem konkurenčních e-shopů. 
 
V rámci PPC kampaní, zejména pak v případě produktových kampaní, se chovám obdobně. Z inzerce se 
snažím vyloučit položky dlouhodobě nedostupné, případně příliš levné s vysokou mírou konkurence. 

Zákazník si vybírá 

Možná vás napadne myšlenka, že když máte na e-shopu různorodé zboží, zákazník z každého segmentu 
něco nakoupí. Toto není zdaleka pravda – aby tomu tak bylo, odhaduji, že byste museli mít v rámci 
jednoho segmentu desítky až stovky produktů, abyste se strefili do toho, co zákazník nyní potřebuje 
(např. v sekci lednice nabízet více značek). Z vlastních zkušeností u jednoho ze svých klientů mohu říci, že 
průměrná hodnota objednávky na e-shopu typu „malý mall.cz“ činila během jednoho roku necelé 2 000 
Kč, přičemž v portfoliu produktů obsahovalo plno věcí za vyšší tisíce až desetitisíce korun. 
 
Dále je nutné výběr zboží podložit hlubšímu zkoumáním trhu a vytipovat z každého segmentu produkty, 
které se hodně prodávají. Dnes existují služby, které vám tato data mohou v hrubé formě poskytnout a 
stát se tak pro vás odrazovým můstkem (př. Trendlucid.com). 
 

69. Nezapomínejte na firemní zápisy do vybraných katalogů 

Základem je zápis na Seznamu a Googlu. Zajímavé mohou být taktéž zápisy v oborových katalozích. Jak 

to s nimi tedy je? 

V minulosti vzniklo spoustu katalogů pro firemní zápisy. Váš firemní zápis by neměl určitě chybět v 
katalogu Firmy.cz od Seznamu a na Googlu Moje firma.  
 
Oba vyhledávače zobrazují výsledky z katalogu v přirozených výsledcích hledání.  
 
Na Seznamu ve výsledcích vyhledávání vypadá zápis takto: 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://www.trendlucid.com/
https://www.firmy.cz/
https://www.google.cz/business/
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Na Googlu ve výsledcích vyhledávání vypadá zápis takto: 

 
 
Oba katalogy umožňují vkládání uživatelských recenzí. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/screen-seznam-firmy-search.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/screen-google-zapis-v-katalogu.png
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V dnešní době, kdy má každý druhý člověk mobil s internetem, jsou pro vás tyto zápisy jednou z cest, jak 
získávat zákazníky. Navíc v případě geolokace se snaží Google zobrazovat k vyhledávacím dotazům firmy 
v blízkém okolí! 

Jak přidat zápis? 

Pro přidání do seznamu stačí zadat Firmy.cz a v patičce najdete odkaz pro přidání. Zápis vám taktéž 
vznikne automaticky, pokud si zaregistrujete e-shop na Zbozi.cz. 
 

 
 
U Googlu zadejte www.google.cz/business/ a klikněte na stránce na tlačítko Začít nyní. 
  

 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://www.firmy.cz/
https://www.google.cz/business/
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/google-recenze.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/firmy-pridat.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/google-zapis.png
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Další možnosti zápisů 

Za zmínku stojí oborové katalogy. Pokud ve vaší branži nějaké existují a umožňují zápisy, vyzkoušejte je. 

 
 

Další možností, kde mohou být zápisy, jsou stránky vaší obce. 
 

 
 

Jiné katalogy nemají zpravidla význam. Vesměs stojí dost peněz a nemají patřičný přínos v podobě 
objednávek. Pokud se uchýlíte k nějakému neznámému katalogu a musíte za registraci platit, 
vyhodnocujte na konci měsíce počet návštěv a množství objednávek v porovnání s tím, kolik vás tento 
zápis stál. Je to stále výhodné? 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/mrk-katalog.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/bruntal-zapis.png


  149 

 

70. Zadáváte svůj e-shop do vyhledávání?  

Abyste nebyli překvapení jako já. 

Co se objeví po té, co zadáte název vašeho e-shopu (firmy) do vyhledávání? Jste s výsledky spokojeni? Po 
zadání názvu mého e-shopu "palelo" na Googlu na mne čekalo toto překvapení v podobě 
informace Trvale uzavřeno.  

 
 

To nepřispívá k tomu, aby uživatel lehce pokračoval na můj e-shop. Může se tak domnívat, že je e-shop 
uzavřený a bude hledat jiný. 
  

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/palelo-uzavreno.png
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Používání Google Analytics 

71. Získejte přesnější odhad hodnoty objednávky 

Abyste získali přesnější reporty, je potřeba z objednávek odstranit výši DPH a nákladů na dopravu. 

Google Analytics (dále jen "GA") měří nejen návštěvnost vašeho e-shopu, ale také realizované 
objednávky. 
 
Tzv. ecommerce modul dokáže v datech GA zobrazit, jaké zdroje návštěvnosti vám generují tržby a v jaké 
výši. Na základě počtu transakcí pak dopočítává konverzní poměr vašeho e-shopu. 
 
Programátoři tento skript většinou nastaví podle pokynů v oficiální příručce od Googlu. Tento skript 
následně odesílá celkovou hodnotu objednávky („revenue“) včetně DPH a nákladů na dopravu. 
 
Aby se vám data napříč reporty lépe vyhodnocovala, doporučuji, aby byla data o celkové hodnotě 
objednávky odesílána bez DPH a nákladů na doručení. 
 
Získáte tak daleko přesnější informaci o výši obratu vašeho e-shopu. Navíc data z placené reklamy, které 
vám možná už nyní reportují vaši marketingový specialisté, získají věrohodnější obraz. 
 

 
 

72. Poznamenávejte si důležité události pro zpětné vyhodnocování 

Využívejte funkci poznámek v Google Analytics, abyste už nikdy neztratili přehled o všech změnách a 

jejich dopadech na váš e-shop. 

Odesíláte dnes svým kontaktům newsletter? Spouštíte zítra nový vzhled e-shopu? 
 
Všechny události a významné úpravy si pravidelně poznačte v Google Analytics. 
 
Pokud jste to dosud nedělali, můžete to jednoduše napravit. Poznámky jdou totiž vytvořit i zpětně. 
 
Nejdříve si v administraci Google Analytics rozbalte nabídku pod grafem. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/analytics.png
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Vpravo se vám zobrazí položka „+ Vytvořit novou poznámku“, na kterou klikněte. 
 

 
 
Do zobrazeného pole napište aktuální provedenou změnu či událost, která by mohla být z hlediska dat 
významná, a klikněte na tlačítko Uložit. 
 

 
 
Poznámku můžete vytvořit jako Sdílenou, kterou uvidí všichni s přístupem k zobrazení dat, nebo 
Soukromou, kterou pak uvidíte pouze z vašeho účtu. 
 
Uloženou poznámku pak uvidíte ve formě bublinky. Nachází se pod každým grafem v konkrétním 
reportu. 
 

 
 
Po kliknutí na takovou bublinku se vám poznámka zobrazí. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/ga-poznamky-1.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/ga-poznamky-2.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/ga-poznamky-3.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/ga-poznamky-4.png
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Díky poznámkám vám při vyhodnocování dat dojdou případné souvislosti. Těžko si budete pamatovat 
všechny ty změny nebo nově spuštěné reklamní kampaně. 
 
Tip: Pokud používáte více Výběrů dat (Profilů), tak je nutno u každého profilu přidat poznámku 
samostatně! 

 
 

73. Kontrola funkčnosti skriptu Google Analytics snadno a rychle 

Nasadil vám programátor na e-shop skript pro Google Analytics? Nyní je na čase zkontrolovat jeho 

funkčnost. 

Pokud mám podezření na nesrovnalosti v měření Google Analytics, jako první se snažím skript 
prozkoumat pomocí Tag Assistantu přímo od Googlu. 
 
Tag Assistant je rozšíření do prohlížeče Google Chrome, které vám ukáže, jaké kódy jsou na webu 
umístěny, v jaké části stránky a popřípadě i jaké chyby obsahují. Stačí si jej stáhnout do prohlížeče a 
aktivovat kliknutím na jeho ikonku vedle adresního řádku. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://chrome.google.com/webstore/detail/tag-assistant-by-google/kejbdjndbnbjgmefkgdddjlbokphdefk?hl=cz
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/ga-poznamky-petra.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/ga-poznamky-6.png


  153 

 

 
 

Případně chyby je ale potřeba posuzovat v některých případech individuálně. 
 

 
 

Ne vždy se totiž jedná o kritickou chybu, kterou je potřeba opravit. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/tag-ass-pal-1.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/tag-ass-pal-2.png
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74. Ulehčete si práci s oblíbenými reporty pomocí této jednoduché funkce 

Pokud nechcete ztrácet čas neustálým dohledáváním oblíbených reportů, vytvořte si uložené přehledy  

a mějte je na dosah dvou kliknutí. 

Jestliže si stejně jako já pravidelně prohlížíte pořád ty stejné druhy reportů, určitě musíte začít využívat 
funkci uložených přehledů. 
 
V naprosté většině reportů v Google Analytics (i v případě rozkliknutí více dat) najdete nad hlavním 
grafem položku Uložit. 
 

 
 
Pokud na ni kliknete, právě zobrazený report se vám připne mezi ostatní uložené přehledy, které najdete 
v levém menu v sekci Přizpůsobení. 
 

 
 
Takto vytvořených přehledů můžete mít tolik, kolik zrovna potřebujete. Výrazně vám tak urychlí práci při 
dohledávání konkrétních reportů. 
 
A jaké přehledy používám já? Hodně pracuji se srovnávači zboží, a tak si vytvářím přehledy pro přístup 
do upravených reportů. 
 
Zajímají mě například tržby a transakce po prokliku z Heureky. Zobrazím si tak report v Akvizice -> 
Veškerá návštěvnost -> Zdroj / médium, kde pak zadám do vyhledávacího pole slovo „heureka“. Tím se 
mi data v tabulce zobrazí pro Heureku. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/ana-zkratka1.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/ana-zkratka2.png
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Pro takto vzniklý report si vytvořím přehled a příště už nemusím proklikávat reporty, ani filtrovat slovo 
„heureka“. Stačí si na přehled kliknout v levém menu a vše už bude připravené. 
 

75. Co to jsou UTM parametry, proč je používat a jak na to? 

Zasíláte svým zákazníkům newslettery, ale nedokážete v Google Analytics zjistit, jak jsou úspěšné? 

Zaveďte značkování odkazů a hned se to dozvíte! 

Víte, co to jsou UTM parametry? 
 
UTM parametry jsou doplňující údaje, které vkládáte za URL adresu stránky. 
 
A k čemu jsou dobré? 
 
Například v případě, kdy chcete poslat svým zákazníkům e-mail, do všech URL adres v e-mailu vložíte 
UTM parametry a podle dat v Google Analytics zjistíte, jakou vám taková kampaň přivedla návštěvnost. 
 
Jestliže jste už slyšeli pojem „tagování“ nebo „značkování“, jedná se o totéž. V zásadě potřebujete 
označit adresy tak, abyste v Google Analytics mohli lépe vysledovat původ vaší návštěvnosti. 
 
Nejčastěji se setkáte s těmito UTM parametry: 
 

• Zdroj (Source) 
• Médium (Medium) 
• Kampaň (Campaign) 

 
Vaše adresa www.mujeshop.cz, bude po rozšíření o UTM parametry vypadat např. takto: 
www.mujeshop.cz?utm_source=seznam&utm_medium=cpc&utm_campaign=brand. 
 
Z takového odkazu se vám návštěvnost v reportu Google Analytics ukáže jako „seznam / cpc“. Pokud si u 
ní navíc rozkliknete Kampaň, objeví se i třetí parametr, tedy slovo „brand“. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://www.mujeshop.cz/
http://www.mujeshop.cz/?utm_source=seznam&utm_medium=cpc&utm_campaign=brand
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/ana-zkratka3.png
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Parametry si můžete pojmenovat, jak chcete. 

Například pokud posílám e-maily z e-shopu, tak jako zdroj uvádím „newsletter“ a médium „email“. Jako 
kampaň uvádím datum rozesílky. 
Data v Google Analytics následně dohledám v reportu Akvizice – Kampaně – Všechny kampaně. 
 

 
 
Vedle těchto nejčastějších UTM parametrů se můžete setkat také s: 
 

• Obsah kampaně (Content) 
• Klíčové slovo (Term) 
•  

Obsah kampaně a klíčové slovo se nejvíce využívají při značení v rámci PPC kampaní. 
V případě obsahu kampaně se můžete setkat třeba s velikostí banneru zobrazovaného přes PPC reklamu. 
V druhém parametru se pak objevují klíčová slova, která spouští inzeráty. 
 

Jak tvořit odkazy s UTM parametry? 

UTM parametry samozřejmě můžete vytvořit ručně, ale daleko snazší je to za pomocí některého 
z nástrojů. 
 
Doporučuji tak využít URL Builder přímo od Googlu. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://ga-dev-tools.appspot.com/campaign-url-builder/
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/04/palelo-zdroj-medium.png
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Stačí do něj zadat cílovou URL adresu, vyplnit formulářové pole (zdroj, médium, kampaň a případně i 
obsah a klíčové slovo) a výslednou adresu vám nástroj už vygeneruje sám. 
Případně můžete využít také rozšíření do prohlížeče Chrome. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://chrome.google.com/webstore/detail/google-analytics-url-buil/gaidpiakchgkapdgbnoglpnbccdepnpk/related?hl=en
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/04/ga-url-builder.png


  158 

 

 
 
To si dokáže zapamatovat vaše nastavení a při dalším vytváření odkazu pro vás bude mít již všechny 
hodnoty předvyplněné. 
 
Navíc tyto nástroje eliminují chyby, kdy za URL adresou musíte mít prvně otazník ? a u dalších parametrů 
ampersand &. S tím se setkáte u komplikovanější URL adres, které již obsahují parametry (př. 
http://www.janie.cz/?a_box=qp7grq2k). 
 

76. V UTM parametrech se nejdříve musíte vyznat, abyste je mohli využít. 

Užitečnost dat je přímo úměrná jejich přehlednosti. Pokud v nich máte guláš, jen těžko se dozvíte, co se 

s vaším e-shopem děje. 

Podívejte se do Google Analytics a pod záložkou Akvizice si rozklikněte report s názvem Kampaně - 
Všechny kampaně. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://www.janie.cz/?a_box=qp7grq2k
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/04/ga-rozsireni-chrome.png
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Právě zde můžete najít zdroje návštěvnosti z URL adres, které jste rozšířili o UTM parametry. 
 
Značkováním či tagováním, tedy přidáním UTM parametrů, si tak můžete lehce odlišit návštěvnost, která 
k vám přijde například z e-mailů nebo bannerové reklamy. 
 
Nicméně čím více označených URL adres budete mít, tím hůře se v datech budete orientovat. Navíc 
naměřená data nelze nijak zpětně přepisovat, a tak je potřeba si vytvořit řád již od začátku. 
 
Zkuste si třeba vytvořit jednoduchou tabulku, ve které si navrhnete, jakým způsobem budete adresy 
označovat. Bohatě vám k tomu bude stačit jakýkoliv tabulkový editor (třeba Excel nebo Tabulky Googlu). 
 

UTM parametr Pravidelný e-mailing Proběhlé e-mailingy 

Zdroj Newsletter Newsletter 

Médium Email Email 

Kampaň NL_datum_odeslání NL_12_02_2017 

Obsah kampaně Interní název akce Valentyn_2017 

Klíčové slovo nepoužíváno X 

  
Pozor na používání malých a velkých písmen! 
 
Když si médium jednou označíte jako „email“, tak ho pak neměňte na „Email“ nebo „e-mail“. Vytvořili 
byste pak ve svých datech řádky navíc a zbytečně byste si komplikovali jejich vyhodnocování. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/04/ga-kampane-zmatek.png
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77. Nesledujte objednávky jen podle posledního zdroje návštěvy 

Stačí jednoduchá úprava a Google Analytics vám ukáže všechny zdroje, které stojí za uskutečněnými 

objednávkami… 

Jeden z velmi používaných reportů v Google Analytics najdete po nasměrování do Akvizice – Veškerá 
návštěvnost – Zdroj/médium. 
 

 
 

V tomto reportu totiž můžete vidět, z jakých zdrojů získáváte návštěvnost a zdali z ní máte nějaké 
objednávky. 
 
Nicméně se v tomto reportu připisují transakce pouze poslednímu zdroji, přes který zákazník na e-shop 
přišel. Výjimkou je přímá návštěvnost – pokud té předcházel jiný zdroj, transakce se připíše předchozímu 
zdroji. 
 
Mnoho e-shopů se tak zaměřuje na tržby právě podle posledního zdroje návštěvnosti a opomíjí, co vše 
tomu předchází. 
 

 
 

„Na Seznamu (seznam/organic) vidím obrat 17 340 Kč, ale Sklik (seznam/cpc) mi ukazuje 11 489 Kč. Tak 
to můžu Sklik vypnout. Utratil jsem tam za tu dobu přes 3 000 Kč.“ 
 
Ovšem z takových závěrů mohou vzniknout další problémy. 
 
Co když Sklik funguje jako primární sběrač návštěvnosti a Seznam pak už jen zachytí konečnou 
objednávku? 
 
Naštěstí si tyto hypotézy můžete v datech Google Analytics lehce ověřit. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/04/ga-akvizice-panel.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/04/ga-prehled-seznam.png
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Pomůžou vám k tomu atribuční modely (záložka Konverze – Atribuční modely) a asistované konverze 
(záložka Konverze – Vícekanálové cesty - Asistované konverze). 
 
V běžných reportech funguje připisování konverzí takto: 
 

• Návštěva jde přes Seznam > Google > Seznam (nakoupí) = v reportech uvidíte transakci 
připsanou zdroji Seznam za 300 Kč 

• Návštěva jde přes Seznam > Google > Přímá návštěva (nakoupí) = v reportech uvidíte transakci 
připsanou zdroji Google za 300 Kč 

 
Svým klientům navíc ještě dodávám reporty, které tato data rozšiřují minimálně o jeden další atribuční 
model – lineární. 
 
Ten funguje tak, že transakci rovnoměrně rozloží mezi všechny zúčastněné zdroje návštěvnosti: 
 

• Návštěva jde přes Seznam > Google > Přímá návštěva (nakoupí) = v reportech uvidíte transakci ve 
výši 300 Kč připsanou u každého ze zdrojů za 100 Kč, tedy Seznam za 100 Kč, Google za 100 Kč a 
Přímá návštěvnost za 100 Kč. 

• Seznam > Google > Seznam = v reportech uvidíte transakci ve výši 300 Kč připsanou u každého ze 
zdrojů za 100 Kč, tedy Seznam za 200 Kč a Google za 100 Kč. 

 
V lineárním modelu vidím pozitivum v tom, že spravedlivě rozpočítává transakci mezi zdroji a nijak 
nezvýhodňuje ten (před)poslední. 
 
Samozřejmě to nemusí vyhovovat všem. Proto je takových modelů více a je jen na vás, jaký a proč 
použijete. 
 
Více o atribučních modelech si můžete přečíst v příručce přímo od Googlu. 
 
Tabulka, kterou předávám klientům a která vychází z metodiky obou modelů, pak může vypadat třeba 
takto: 
 

Zdroj 
Lineární 
model 

Náklady PNO 
Nepřímý 
proklik 

Náklady PNO 

Heureka.cz 63 944 Kč  2 855 Kč 4,46% 82 288 Kč 2 855 Kč 3,47% 

Zbozi.cz 24 386 Kč  1 530 Kč 6,27% 33 616 Kč 1 530 Kč 4,55% 

SUMA 88 331 Kč  4 385 Kč 4,96% 115 904 Kč 4 385 Kč 3,78% 

  
Jednotlivé atribuční modely a jim přiřazená data o transakcích najdete v záložce Konverze – Atribuce – 
Nástroj na porovnávání modelů. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://support.google.com/analytics/answer/1662518
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Využít můžete také možnost vytvoření si vlastních atribučních modelů, pokud by vám ty přednastavené 
nestačily. 
 

78. Při malém počtu objednávek se zaměřte na sledování mikrokonverzí 

Dokončená objednávka je jen medaile za cílovou čárou. Nejdříve je potřeba sledovat celý závod 

předtím, abyste mohli odhalit případné problémy. 

Získání prvních objednávek je velmi těžké, zvlášť pokud s e-shopem teprve začínáte a nemůžete si 
dovolit tolik investovat do marketingu. 
 
Objednávky jsou v řádech jednotek za měsíc, a tak se může zdát, že i to málo, co vložíte do placené 
reklamy, vůbec nefunguje. 
 
Takhle byste na to ale neměli nahlížet! 
 
Když už nemůžete zhodnotit míru konverze objednávky, protože máte malé množství dat, zaměřte se 
spíše na takzvané mikrokonverze. 
 

 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/04/ga-linearni-model.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/04/ga-mikrokonverze.png
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A co že to ty mikrokonverze jsou? 

Jsou to akce návštěvníka, které přímo nemusí končit objednáním zboží. Třeba když si vloží zboží do 
košíku nebo se proklikne na stránku s přehledem zboží. 
 
Z pohledu konverzí se totiž zdroj návštěvnosti může zdát jako nefunkční. Nicméně návštěvníci mohou 
plnit jiné cíle, jako právě vkládání zboží do košíku. 
 
Ne každý totiž ihned nakoupí, často je potřeba více interakcí s vaším e-shopem. Sledování mikrokonverzí 
vám tak může dosvědčit, že je o váš e-shop a zboží zájem, ačkoliv to na objednávkách nevidíte. 
 
Objednávka je totiž až zakončení nákupního procesu zákazníka, který někde musí začít. Na to však 
mnoho e-shopů zapomíná a očekává, že návštěvnost nakoupí nejlépe ihned. Ovšem zákazníci, kteří 
nakoupí při první návštěvě, nejsou žádným pravidlem. 
 
Pomocí nástrojů jako je třeba Smartlook, které nahrávají pohyb návštěvníků, se pak můžete přesvědčit o 
tom, že nekupují ihned, ale až po několikáté návštěvě. 
 

 
 
Pokud tedy ještě nesledujete mikrokonverze, děláte velkou chybu. 
 
Při řízení se pouze počtem objednávek můžete chybně vypnout placené kampaně, které zdánlivě 
negenerují tržby, ale přitom velmi pomáhají se splňováním jiných cílů. 
 
Mezi mikrokonverze se může počítat také určitá doba strávená na webu, navštívení konkrétní stránky e-
shopu, zhlédnutí daného počtu stránek, zanechání kontaktu apod. 
 
Záleží jen na vás, jakou si vyberete. V každém případě ji ale nejdříve musíte v Google Analytics správně 
nastavit v podobě cíle nebo události (to se pak u každého e-shopu liší v nastavení). 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://www.smartlook.com/cs/
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/04/nahravani-obrazovky.png
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79. Pokud sledujete pouze jeden výběr dat, můžete toho v budoucnu 

litovat. 

Stačí jedno špatné nastavení filtrů a vaše data budou nenávratně zničená. Raději si tak vytvořte další 

výběr dat. 

Při prvním přihlášení vám Google Analytics nabídne jen jeden výběr dat, neboli profil, do kterého se 
všechna data sbírají. 
 
To je ale málo! 
 
Jakmile na něj totiž nasadíte třeba filtr na přepisování vybraných dat, s kterým nebudete úplně 
spokojeni, znehodnotí se vám všechna data, která se pod filtrem nasbírala. A ty pak nejdou zpětně 
opravit. 
 

Jak tomu předejít? 

Stačí, když si vytvoříte více výběrů dat. Já osobně používám minimálně 3. 
 

 
 
Jeden ponechávám ve výchozím nastavení bez zásahů, další mám pro testování změn (např. nově 
nasazovaných filtrů na zdroje návštěvnosti) a poslední používám jako hlavní výběr dat k vyhodnocování 
návštěvnosti. 
 
Není ale problém vytvořit další případné výběry. 
 

Jak na založení nového výběru dat? 

Nejdříve si v Google Analytics otevřete záložku Správce, kde ve třetím sloupečku najdete aktuální výběry 
dat. Většinou tam budete mít automaticky pojmenovaný výběr „Všechny údaje o webu“. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/04/ga-vybery.png
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Pod ním najdete Nastavení výběru dat. Po rozkliknutí se vám zobrazí nová stránka, v jejímž pravém 
horním rohu uvidíte tlačítko Kopírovat výběr dat. 
 

 
 
Tím vytvoříte nový výběr dat, který z tohoto původního převezme kompletní nastavení. 
 
Druhou možností při vytvoření nového výběru dat je kliknout na odkaz Vytvořit nový výběr dat. Ten pak 
žádná předchozí nastavení nepřebírá. 
 

80. Odfiltrujte si z Google Analytics své vlastní stopy, abyste získali co 

nejčistší data. 

Během pár minut si můžete vyloučit vlastní návštěvnost a testovací objednávky a vyvarovat se tak 

zkresleným datům z měření. 

Nejspíše jste si všimli, že se vaše přístupy na e-shop a testovací objednávky započítávají do měření 
v Google Analytics. 
 
Obzvlášť v případě, kdy ještě nemáte moc dat k dispozici, to může celé měření velmi ovlivnit. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/04/ga-puvodni-profil.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/04/ga-vyber-kopie.png
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Pokud tak chcete svoji další návštěvnost a případné testovací objednávky z provozu vyloučit, můžete si 
nastavit filtr na vaši IP adresu. 
 
Samozřejmě si takový filtr můžete nastavit na jakoukoliv IP adresu, třeba vašich spolupracovníků či 
externistů. 
 
Nastavení filtrů provedete v sekci Administrátor, ve sloupci Účet (případně Výběr dat) a kliknutím na 
položku Filtry. 
 

 
 

Nejdříve filtr pojmenujete (já používám například IP klient 01, IP klient 02, IP Mikulášková kancelář, IP 
Mikulášková domov) a poté vyberete Typ filtru – Předdefinované. 
 

 
 

Následně zvolíte „Vyloučit provoz z IP adres, které se rovnají“ a zapíšete IP adresu, kterou chcete 
z provozu vyfiltrovat. 
 
Důležité je, abyste také zvolili výběr dat, na který se má filtr aplikovat, a pak vše uložíte. 
Takto nastavený filtr začne fungovat od momentu uložení, zpětně už vám data neovlivní. 
 
Nutno dodat, že vám takový filtr nepomůže s dynamickými IP adresami, které se v čase mění. 
 
Pokud nevíte, jaká je vaše aktuální IP adresa, stačí si do vyhledávače zadat „moje IP adresa“ a 
prokliknout se na některý z odkazů, kde vám ji už sdělí. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/04/ga-filtry.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/04/ga-filtr-nastaveni.png
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Zefektivnění práce s pc 

81. Zrychlete si vyplňování formulářů a psaní e-mailů s tímto programem 

Tahle vychytávka vám ušetří spoustu času při vyplňování formulářů stejnými údaji nebo psaní e-mailů 

se stejným oslovením a podpisem. 

Text Expandery jsou šikovná makra, která vám nadefinovanou zkratku automaticky zamění za uložený 
text. 
 
Například pokud napíši zkratku „fup“, automaticky se mi vypíšou fakturační údaje. 
 

 
 

 
 
Zkratka „dd“ se zase rychle promění v „Dobrý den, “ (i s čárkou a mezerou na konci). 
 
To jsou jen 2 příklady, jak lze program využít. Určitě si umíte již nyní představit, co všechno si s tím 
můžete předdefinovat - texty pro vyplňování přihlašovacích a fakturačních údajů nebo šablon e-mailů. 
 
Také je můžete použít jako opravu překlepů u slov, která vám při psaní činí potíže nebo jsou příliš dlouhá 
a často je používáte. Stačí si pro slovo vytvořit zkratku, kterou pak nahradí jeho správná varianta. 
Používám to u slov e-mail a e-shop. Napíši email a program mi jej předělá do tvaru e-mail. Nemusím tak 
dopisovat pomlčku (jsem zvyklá psát verzi bez pomlčky). 
Velikost uloženého textu ale není nijak omezená. Můžete si tak vytvořit i delší řetězce, například celé 
šablony odpovědí v zákaznické podpoře, které pak jen doplníte o osobní informace. 
 
Pro Text Expandery lze používat AUTOhotkey, skript zdarma, který se upravuje přes editační soubor. 
Kompletní nápovědu najdete na blogu Daniela Gamrota. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://ahkscript.org/
http://danielgamrot.cz/autohotkey-automatizace-psani-klavesove-zkratky/
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/petra-mikulaskova-1.gif
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Používat můžete i aplikace. Např. PhraseExpress, který se funkčností moc neliší, ale nabízí daleko lepší 
uživatelskou přívětivost. Pro nekomerční použití ho můžete použít zdarma, jinak je potřeba zakoupit 
licenci. 
 

 
 

Dále existuje velké množství programů nebo skriptů pro Windows, macOS a dokonce i iOS a Android. 
 

• Mimo PhraseExpress (který je i pro macOS nebo Android) můžete využít také Text Expander for 
Windows. 

• Majitelé Macu si mohou stáhnout třeba Text Expander (s verzí i na iPhone) nebo aText. Případně 
si můžete takový základní expandér nastavit přímo v systému (Systém Preference -> Keyboard -> 
Text). 

 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://www.phraseexpress.com/
http://textexpanderwindows.com/
http://textexpanderwindows.com/
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/autohotkey.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/phrase-u.png
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82. Pokud řešíte e-maily hned po ránu nebo před spaním, děláte chybu 

Ráno dělá den a večer pak dělá příští ráno. Přestaňte dávat přednost ostatním a e-maily řešte, až se to 

bude hodit vám. 

Mám za sebou plno rad, seminářů, knih a doporučení o tom, jak uspořádat svůj pracovní den s ohledem 
na e-mailovou komunikaci, jak zvyšovat onu "produktivitu". Stále jsem si nenašla systém který by mi 
alespoň z 90% seděl (a to ani tehdy, když si jej přiohnu). 
 
Jedno vím jistě bez ohledu na jakékoliv rady a systémy, co se kdy ke mně dostaly - jakmile ráno otevřu a 
začnu odpovídat na e-maily, začínám den bohužel špatně.  
 
Poznáváte se v tom? 
 
Moje doporučení zní asi takto - ráno byste měli začít prací na vašem nejdůležitějším úkolu pro daný den 
(např. objednat dodávku zboží na e-shop, zatřídit na e-shop nové produkty), nikoliv reagovat na 
požadavky někoho jiného.  
 
To stejné pak platí večer. Nezatěžujte hlavu dodatečnými úkoly, které plynou z nově příchozích e-
mailových zpráv. 
 
Častým problémem je i chronické kontrolování e-mailů každých 5 minut, které nijak neprospívá vaší 
produktivitě. Pracovala jsem jako soukromý pedagog 4 roky. Slečna, kterou jsem doučovala, měla zálibu 
v neustálém kontrolování e-mailu, Facebooku a mobilu. Vždy se 10-20 minut věnovala školním 
povinnostem a pak vztáhla pozornost jinam. Čím byla starší, tím se problém prohluboval. Interval mezi 
kontrolami zpráv a učením se zkrátil na 3-5 minut.  Na chronickém kontrolování příchozích zpráv si 
vypěstovala takovou závislost, kterou neuměla ovládat. 
 
Místo neustálého kontrolování příchozích zpráv si vyhraďte 1 až 3 časové bloky během dne, ať už 
dopoledne nebo odpoledne, a e-maily vyřiďte nejlépe naráz. 
 
Tim Ferriss, autor bestselleru Čtyřhodinový pracovní týden, tyto e-mailové bloky postupně omezil 
natolik, že e-maily řešil jen jednou týdně. Vaše řešení sice nemusí být tak drastické (a u e-shopů to je v 
podstatě nemyslitelné, zastáváte-li více pracovních rolí), přesto se zamyslete nad tímto sdělením ještě 
jednou a položte si otázku: "Mohu udělat něco pro to, abych e-maily řešil v průběhu dne jen 3x?". 
 
Že si nemůžete dovolit zkrátit čas strávený nad e-maily? 
 
Tak se snažte příchozí e-maily osekat. Používejte automatická sdělení a klávesové zkratky pro 
předdefinovaný text (o těch také v těchto tipech píši). 
 
Přestaňte si posílat e-maily v týmu. Raději pro komunikaci začněte používat např. Slack či jinou 
platformu. Pro rozdání úkolů se hodí např. Trello. E-maily, které nevyžadují přímo vaši osobu, pak 
začněte delegovat ostatním. 
 

83. Kdy a proč používat online sdílení dokumentů a souborů? 

E-mailová schránka plná přeposílaných dokumentů v několika verzích přímo volá po cloudovém řešení 

sdílení dokumentů. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://www.melvil.cz/kniha-ctyrhodinovy-pracovni-tyden/
https://slack.com/
https://trello.com/
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Online sdílení dokumentů je přímo dar z nebes pro ty, kteří pracují v týmu. 
Nejen že má každý člen týmu přístup k aktualizovaným souborům, ale navíc jsou všechny soubory 
bezpečně uchovávány v cloudu. Odpadají tak veškeré starosti s předáváním a zálohou důležitých 
souborů. 
 
Asi nejrozšířenější službou je Google Drive, online uložiště, kam můžete nahrávat soubory, vytvářet 
složky a dokonce i přímo vytvářet textové a tabulkové soubory. 
 

 
 

Pokud o Google Drive slyšíte prvně a rádi byste se v něm naučili pracovat, vřele vám doporučuji minikurz 
od Pavla Mináře. 
 

 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://www.google.cz/intl/cs/drive/
https://www.naucmese.cz/kurz/video-ovladnete-g-suite-drive-google-apps
https://www.naucmese.cz/kurz/video-ovladnete-g-suite-drive-google-apps
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/gdisk.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/minar-gdisk.png
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Jako firemní řešení Google nabízí placenou službu GSuite, s kterou navíc získáte klienta pro firemní e-
maily, větší úložný prostor a zákaznickou podporu. 
 
Obdobnou službou jako GSuite je Office 365 od Microsoftu. Tato služba kombinuje kancelářské 
programy jako Word, Excel nebo Powerpoint s online úložištěm OneDrive. 
 

 

84. 25 klávesových zkratek, které vám už navždy změní práci s klávesnicí 

Ať už jste e-shopaři, grafici nebo programátoři, vaše práce na počítače se několikanásobně zrychlí, 

pokud se naučíte používat klávesové zkratky. 

Klávesové zkratky dělají přesně to, co byste od nich čekali: zkracují čas úkonu. 
Jak se je jednou naučíte, už nikdy nebudete počítač ovládat jiným způsobem! 

CTRL zkratky 

S klávesou CTRL se budou vaše prsty potkávat často, neboť je součástí těch nejpoužívanějších zkratek. 
 

• CTRL + A – označí veškeré složky, soubory nebo text 
• CTRL + C, CTRL + X a CTRL + V – kopíruje, vyjme a následně vloží označené složky, soubory nebo 

text 
• CTRL + SHIFT + V – vloží text bez formátování 
• CTRL + Z – zruší poslední akci, a tak funguje jako tlačítko zpět 
• CTRL + F – otevře okno vyhledávání v textovém editoru nebo prohlížeči 
• CTRL + +, CTRL + -, CTRL + 0 – přiblížení, oddálení a návrat do původní velikosti v grafickém 

programu nebo prohlížeči 

ALT zkratky 

Pokud často píšete texty nebo kód, naprosto si zamilujete pravou klávesu ALT, označovanou jako ALT 
GR. 
 

Znaky měn 
o ALT GR + E – vypíše znak eura, € 
o ALT GR + ů – vypíše znak dolaru, $ 
o ALT GR + L – vypíše znak britské libry, Ł 

Speciální znaky 
o ALT GR + V – vypíše zavináč, @ 
o ALT GR + C – vypíše ampersand, & 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://gsuite.google.com/
https://www.microsoftstore.com/store/mseea/cs_CZ/cat/Office/categoryID.66226700
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/onedrive-slozka.png
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o ALT GR + X – vypíše hashtag, # 
Závorky 

o ALT GR + F nebo G – vypíše hranaté závorky, [] 
o ALT GR + B nebo N – vypíše složené závorky, {} 
o ALT GR + , nebo . – vypíše špičaté závorky, <> 

Systémové zkratky 
o ALT + SHIFT – přepnutí jazyka klávesnice 
o ALT + TAB – přepínání jednotlivých oken 
o ALT + F4 – zavření otevřeného okna 
o CTRL + ALT + DELETE – otevření správce systému 

 
V macOS fungují většinou stejné zkratky (jen CTRL nahraďte klávesou Command). Kompletní přehled 
najdete přímo na stránkách Apple. 
 
Mimo zkratek ve Windows se vyplatí znát také zkratky pro jednotlivé programy, ať už je to třeba Word 
nebo Photoshop. Jejich přehled najdete v nápovědě programu, popřípadě můžete využít vyhledávač, do 
kterého zadáte spojení „[název programu] klávesové zkratky”. 

 

Google Chrome zkratky 

CTRL + L - označí www adresu v prohlížečí 
CTRL + T - vytvoří nový panel v prohlížeči 
CTRL + W - zavře aktuální panel v prohlížeči 
CTRL + SHIFT + T - otevře poslední zavřený panel v prohlížeči 
CTRL + E - aktivuje hledání v Googlu nebo Seznamu 
CTRL + SHIFT + B - skryje lištu záložek v prohlížeči 

A jak si všechny ty zkratky vůbec zapamatovat? 

 
Nejdříve začněte jen s pár zkratkami, které se vám budou nejvíce hodit. Doporučuji si je napsat na papír 
a ten připíchnout na nástěnku nebo přilepit na monitor, kde ho budete mít pořád na očích. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://support.apple.com/cs-cz/HT201236
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/02/klavesove-zkratky.png
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85. Jediná dovednost, kterou musí umět každý, kdo pracuje na počítači 

Je neuvěřitelné, kolik času jsem ušetřila poté, co jsem se naučila psát všemi deseti prsty. Pokud píšete 

každý den, neexistuje lepší dovednost. 

Pokud na klávesnici „datlujete“ s nosem přilepeným těsně nad ní, ztrácíte psaním zbytečně moc 
drahocenného času. 
 

 
 

Přitom se stačí naučit psát deseti prsty a výrazně tak čas strávený psaním zkrátit. 
Pořiďte si některý z výukových programů a věnujte mu trochu času. Ze začátku to může jít ztuha, zvlášť 
pokud máte špatně osvojenou polohu prstů, ale s trochou trpělivosti a vůle to jistě zvládnete. 
 
Za sebe mohu doporučit Psanihrave.cz. Výuka je zábavná, není to žádné nudné opisování textů. Když 
výuce věnujete alespoň 15 minut denně, brzy vám bude psaní připadat snadnější, budete se dopouštět 
méně překlepů, a hlavně si ohromně zrychlíte veškerou práci! 
 

 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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86. Tahle jedna funkce vám pomůže s efektivnější správou e-mailů 

Vytvořte si systém ve vaší e-mailové schránce, který bude automaticky třídit e-maily na ty důležité a ty, 

které mohou počkat. 

Jednoduchou filtrací příchozích e-mailů můžete docílit toho, že váš e-mailový klient rozpozná reklamní 
newsletter od důležitého e-mailu. 
 
Okamžitě tak budete vědět, na které e-maily musíte reagovat a které mohou naopak počkat. Ušetříte si 
tak nejen čas, ale i zbytečné rozhodování. 
 
Např. v Gmailu si vytvořte jednotlivé štítky, kterými se budou označovat e-maily rozdělené například 
podle typu (např. automatické zprávy, newslettery, osobní e-maily, dotazy od zákazníků e-shopu) nebo 
třeba podle toho, k jakému projektu spadají. 
 

 
 

V dalším nastavení si můžete zautomatizovat přiřazení štítků, označení e-mailů jako přečtené, aby vám 
ve schránce „nesvítily“, nebo třeba odeslání předpřipravené odpovědi. 
 

 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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87. Jak se nenechat rozptýlit internetem a lépe se tak soustředit na práci? 

Existuje spousta užitečných rozšíření do prohlížečů, která vám pomohou skoncovat s prokrastinací a 

bezcílným bloumání po internetu. 

Nejen sociální sítě, ale i různé video portály, diskuzní fóra nebo neustále kontrolování e-mailu jsou 
neskutečným žroutem času. 
 
Naštěstí existují doplňky do prohlížečů, které vám přístup na takové stránky zabrání. 
V případě prohlížeče Chrome můžete využít např. rozšíření Concentrate.  
 

 
 

Zadejte URL adresu, kterou chcete blokovat. Když se ji pak pokusíte otevřít, aplikace to nepovolí. Váš 
pracovní čas tak netrávíte tam, kde nemáte (nebo třeba i vaši zaměstnanci). 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://chrome.google.com/webstore/detail/concentrate/idfmgklhndkcggamadboiaepmohpjhjj?utm_source=chrome-app-launcher-info-dialog
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/vitamin-11.png
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Pokud chcete něco více sofistikovanějšího, tak můžete vyzkoušet Nanny for Google Chrome (TM). Zde si 
můžete zadat, kdy mají být dané stránky přístupné nebo kolik času na nich během dne můžete strávit. 
 

 
 

Pro Firefox můžte použít například LeechBlock.  
 
Pokud si chcete zablokovat Facebook, ale nemůžete, protože ho potřebujete k práci, zkuste rozšíření Kill 
News Feed pro Chrome nebo Kill FB Feed pro Firefox. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://chrome.google.com/webstore/detail/nanny-for-google-chrome-t/cljcgchbnolheggdgaeclffeagnnmhno
https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/leechblock/
https://chrome.google.com/webstore/detail/kill-news-feed/hjobfcedfgohjkaieocljfcppjbkglfd?hl=en
https://chrome.google.com/webstore/detail/kill-news-feed/hjobfcedfgohjkaieocljfcppjbkglfd?hl=en
https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/kill-fb-feed/
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/vitamin-22.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/nanny.png
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Ty vám skryjí nikdy nekončící sloupec statusů vašich přátel a sledovaných stránek, ovšem dále budete 
moci pracovat s administrací vašich stránek, se skupinami, s chatem nebo reklamami. 
 
V případě akutní potřeby můžete dané rozšíření vypnout a následně znovu zapnout.  
 

 
 

Při odblokování je potřeba udělat několik kroků. Už díky tomu tu slabou chvilku třeba přemůžete. Než 
aby člověk podstoupil odblokování, tak se raději pustí znovu do práce. 
 

88. Proč jsem si nainstalovala AdBlock a co všechno vlastně dokáže? 

Poslední několik měsíců mám nainstalovaný AdBlock, který mi spolehlivě odstraní otravnou reklamu a 

další rušivé elementy webových stránek. 

Někdy to stránky se svou reklamou opravdu přehání, a tak je potřeba sáhnout po blokátoru reklam. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/facebook-kill.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/03/rozsireni-aktivace.png
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Velkou výhodou těchto doplňků je, že dokáží blokovat mnohem více. Lehce si díky nim můžete odstranit 
další rušivé prvky webu, jako třeba blok s odkazy na další články. 
 

 
 

Nejpoužívanějšími doplňky jsou AdBlock Plus (Chrome, Firefox) a uBlock Origin (Chrome, Firefox). 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://chrome.google.com/webstore/detail/adblock-plus/cfhdojbkjhnklbpkdaibdccddilifddb?hl=cs
https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/adblock-plus/
https://chrome.google.com/webstore/detail/ublock-origin/cjpalhdlnbpafiamejdnhcphjbkeiagm?hl=cs
https://addons.mozilla.org/cs/firefox/addon/ublock-origin/
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/adblock-pred.png
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/adblock-po.png
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Ještě ale musím podotknout, že většina webů svůj obsah nabízí zcela zadarmo a žijí pouze z reklamy. 
Pokud máte oblíbený portál, určitě si u něj AdBlock vypněte nebo si ho přidejte do whitelistu. 
 

Tip pro e-shopaře: Zbavte se bannerů v typickém rozlišení! 

Nejčastěji mají bannery tyto rozměry: 
 

• Leaderboard: 745 × 100 px 
• Square banner: 250 × 250 px, 300 × 300 px 
• SkyScraper: 120 × 600 px, 160 × 600 px 
• Rectangle: 300 × 250 px, 234 × 60 px, 300 × 60 px, 468 × 60 px 

 
Když se podívate na svůj e-shop se zapnutým blokátorem reklamy: 

 
 

... tak nemusí být na vašem e-shopu vše vidět! 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/adblock-chrome.png
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89. Své nejpoužívanější webové stránky mějte vždy jen na jedno kliknutí 

Ušetřete si čas a místo neustálého psaní URL adres začněte využívat lištu záložek, díky které budete mít 

každý web ihned k dispozici. 

Lišta záložek je mocným (ale často opomínaným) nástrojem, s pomocí kterého si můžete uchovat vaše 
oblíbené stránky a vždy je tak mít na dosah. 
 

 
 

Vaši listu záložek tak mohou tvořit nástroje Gmail nebo Google disk, organizátory Evernote či Trello nebo 
třeba odkaz do administrace vašeho webu. 
 
Navíc si jednotlivé záložky můžete setřídit do jednoduchých složek, ať už třeba podle typu nebo 
projektu. 

 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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Pokud ve svém prohlížeči lištu záložek nevidíte, je potřeba si ji zkratkou CTRL + Shift + B zobrazit (funguje 
v Internet Exploreru a Chrome). Ve Firefoxu je potřeba kliknout pravým tlačítkem do prázdného místa 
vedle právě otevřených záložek a v okně zaškrtnout položku Lišta záložek. 
 
Záložky se hodí spíše na weby, které používáte opakovaně. Na články a videa, která si chcete uložit na 
později, doporučuji využít třeba aplikaci Pocket. 
 

90. Zase jste zapomněli heslo? Tenhle nástroj si ho bude pamatovat za vás 

Pamatovat si heslo na každém účtu, který jako e-shopař nebo markeťák používáte, je nadlidský výkon. 

Ulehčete si to tímto nástrojem. 

Jistě ke své práci využíváte spoustu účtů. Pamatujete si ale ke všem hesla? 
Pokud máte všude stejné heslo, není to zrovna rozumné řešení. Nezřídka totiž z webu uniknou údaje 
uživatelů, a tak by takový únik mohl ohrozit i vaše další účty. 

Tip: Zdali jste byli obětí takového úniku, můžete zjistit zadáním vašeho e-mailu na 

webu HaveIBeenPwned.com 

Nejlepším řešením je tedy používat odlišná hesla a ty pak uložit do správce hesel, který si je zapamatuje 
za vás. 
 
Správcové hesel fungují tak, že hesla za vás vyplní. Jediné, co si pamatujete vy, jsou přístupové údaje do 
správce hesel. 
 
Asi nejznámější službou je LastPass. Ta vám hesla nejen uloží, ale také vám dokáže říct, jestli už heslo 
nepoužíváte jinde, a tak zvýšit bezpečnost vašich údajů. LastPass je z části počeštěný a dostupný pro 
Windows, macOS, iOS i Android. 
 

 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://getpocket.com/
https://haveibeenpwned.com/
https://www.lastpass.com/
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/lastpass.png


  182 

 

Jak to funguje? 

Do formuláře pro přihlášení zadáte vaše uživatelské jméno/e-mail a heslo jako obvykle. 
 

 
 

LastPass vám nabídne možnost Přidat stránku. Zde stačí kliknout na Uložit. 
 

 
 

Při dalším příchodu na daný web se vám údaje již předvyplní. Stačí jen kliknout na Přihlásit se.  

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/lastpass-1.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/lastpass-2.png
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Po kliku na šedou ikonu ve formuláři můžete editovat vaše aktuální nastavení přihlašovacích údajů. 
 

 
 

Alternativou může být brněnský Stickypassword, který nabízí podobné funkce. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://www.stickypassword.com/cs/
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/lastpass-4.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/lastpass-3.png
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A co teď? 

Projděte si znovu seznam tipů. Zaveďte včas co největší množství tipů do vašich procesů a vašeho e-shopu, 

vždy s ohledem na vaše potřeby a možnosti! Vyberte si na každý měsíc alespoň 3 tipy, o kterých se 

domníváte, že jsou užitečné. 

Máte nejvyšší čas.  

Proč?  

Výsledky totiž nepřichází ihned. Čím později se k realizaci odhodláte, tím pomaleji změny pocítíte. Troufnu 

si tvrdit, že v určitých momentech může být i pozdě!  

Začněte, prosím, ještě dnes. Díky! 

 

 

Když na to nebudete stačit 

Pokud budete potřebovat s vaším e-shopem více a osobně pomoci, mohou se vám ode mě hodit tyto 

placené služby: 

 

1) Srovnávače zboží 

Spustím a vyladím inzerci vašeho e-shopu na Heureka.cz a .sk, Zboží.cz, případně dalších srovnávačích. 

2) Audit srovnávačů zboží 

Připravím vám kompletní podklad s chybami vaší inzerce a skrytými příležitostmi k dalšímu růstu či 

snižování nákladů. 

3) Konzultace 

Společně můžeme probrat vaši současnou strategii inzerce i směrování e-shopu – osobně v Brně, po 

skypu, Google Hangout nebo po telefonu. 

 

 

 

Petra Sedláková Mikulášková 

specialistka na srovnávače zboží, 

audity e-shopů a Google Analytics. 

 

+420 732 902 340  

petra@petramikulaskova.cz  

www.petramikulaskova.cz  

Více o službách najdete tady » 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
mailto:petra@petramikulaskova.cz
http://www.petramikulaskova.cz/
https://www.petramikulaskova.cz/nabidka-sluzeb/
https://www.petramikulaskova.cz/nabidka-sluzeb/
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Ještě se vám může hodit: 

90 tipů pro e-shopy 2 

Chcete více zákazníků a více peněz? Nestačí vám nynější výsledky vašeho e-

shopu? Hledáte inspiraci ke změně, protože vám rostou náklady? 

Příležitost najdete v 90 tipech pro E-SHOPY 2, zde najdete dalších 90 praktických 

tipů. V mnoha případech, snadno a rychle, objevíte možnosti neobvyklého růstu. 

Zkrátka na váš čeká jeden z nejpropracovanějších produktů pro e-shopy a jejich 

majitele/správce. 

 

 

Heureka a Zboží od A do Z 

Heureka a Zboží od A do Z je seznam více než 60 bodů, které 

provádím při auditování inzerce obchodu na srovnávačích. Ponořte 

se do mé práce a zjistěte, zdali máte vše důležité na cenovém 

srovnávači nastaveno. 

  
eBooky Heureka a Zboží od A do Z najdete tady » 

eBook 99 tipů pro E-SHOPY najdete tady » 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://www.petramikulaskova.cz/produkty/
https://www.petramikulaskova.cz/produkty/

