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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. 
 
 

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

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


  5 

 

Pilíře e-shopu 

1. Zeptejte se, nejlépe dalšího člověka, co to obnáší 

Uvažujete-li o jakémkoliv vylepšení e-shopu či přidání nové funkce a cenová nabídka se vám zdá 

přemrštěná, zbystřete a ptejte se. Mě se tento přístup vyplatil. 

V rámci své práce sem tam řeším exporty a importy dat e-shopů. Když jsem řešila export dat z jednoho 

technického řešení, nestačila jsem se divit, kolik že si za tuto aktivitu účtují. 

Jelikož jsem za sebou měla už několik importů u jiných technických řešení, měla jsem dobrou představu o 

tom, co to obnáší a kolik času to přibližně zabere. Navíc při dotazování po okolí jsem zjistila, že moje úvaha 

o přemrštěné ceně je na místě. Z částky kolem 10 000 Kč jsem se díky dotazování a argumentování dostala 

na částku necelých 1 000 Kč. 

Když jsem na cenovou nabídku reagovala videem s návodem, jak provést export databáze, bylo protistraně 

nejspíše jasné, že svých několik hodin vyčleněných pro export databáze (plánovaný rozsah byl několik 

hodin!) už lehce neobhájí. 

 

Video si přehrajete zde: https://www.youtube.com/watch?v=a4nL7wnTt5o  

Proto ptejte se i po okolí, kolik za obdobný typ služby zaplatili nebo jak dlouho trvala (to se týká služeb 

účtovaných v rámci platby za hodinu). Máte-li tu možnost, předložte protistraně kalkulaci nabídky od 

konkurence. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://www.youtube.com/watch?v=a4nL7wnTt5o
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Budování důvěry 

2. Deaktivujete zavčas upozornění, kde používáte datum? 

Novinky dva roky staré, nejnovější články v magazínu vydané před půl rokem, informace o dočasném 

uzavření prodejny, která už je měsíc otevřená. Také tyto zastaralé informace ukazujete zákazníkům? 

Přicházím na e-shop a vidím na něm více jak týden starou informaci o uzavření prodejny (a někdy to je 
ještě horší). No, asi zapomněli či nestihli informaci stáhnout. Co ale na to jiní zákazníci, kteří nemají 
pochopení? Vzbudí v nich zastaralá informace důvěru v nákup? Nebo to vnímají tak, že o e-shop se nikdo 
nestará či stará pouze sporadicky? Jde to řešit. 
 

 
 

Sama na svém e-shopu běžně používám upozornění na homepage. A protože jsem si vědoma, že 
dočasné informace mám ve správný moment stáhnout z dohledu očí zákazníka, a ne vždy si na to 
vzpomenu, nastavuji si v systému časovou platnost upozornění. Šetřím si tak čas následnou deaktivací. 
 

 

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/aktualnost.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/aktualizace-datum.png
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Tvoření prodejních textů  

3. Pracujte se značkou/výrobcem na detailu produktu 

Přítomnost informací o značce již na detailu produktu může být dalším důvodem k tomu, aby u vás 

zákazník zakoupil. Málokdo s tím ovšem pracuje. 

Běžná stránka s produktem uvádí výrobce mimo jiné ve formě odkazu v přehledu parametrů. Po kliknutí 
na tento odkaz se uživatel často dostává na stránku s přehledem všech produktů výrobce, nebo na 
stránku, kde je výrobce blíže popsán. 
 

 
 

Přitom většina zákazníků nezná historii značky, nezná její přednosti a výhody oproti jiným značkám 
vyrábějících podobné výrobky. Pokud pracujete s popisky zboží, začleňte základní informace o 
značce/výrobci i sem. Je to další sdělení, které může uživatele popostrčit více k nákupu. 

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/liveup-vyrobce.png
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Zvyšování konverzí 

4. Kdy zákazník obdrží zboží? 

Nevíte, jak pracovat s informací o dostupnosti zboží (termínu dodání) na detailu produktu? Nyní se 

dozvíte, jaké existují možnosti. 

Informace o dostupnosti zboží má jeden z velkých vlivů na to, jestli zákazník u vás nakoupí či ne. Je 
řada způsobů, jak s informací o dostupnosti pracovat. 
 

Skladovou dostupnost neuvádíte 

Některé e-shopy skladovou dostupnost z různých důvodů neuvádějí. Bohužel zákazník může získat 
dojem, že vše je skladem, anebo naopak, kvůli absenci dostupnosti má obavy nakoupit. V tomto případě 
se může objevit zvýšený počet dotazů na dostupnost produktu (platí pro B2C segment – prodej 
koncovým spotřebitelům). 
 

 
 

Uvádím skladovost 

Většina e-shopů se ovšem uchyluje k tomu, že informaci o dostupnosti uvádí (ponechme stranou ty, 
které informují záměrně špatně). Mezi obvyklé výrazy patří skladem, není skladem, na dotaz, skladem u 
dodavatele, případně počet dnů, které e-shop potřebuje k naskladnění a odeslání. Doporučuji užívat co 
nejméně stavů dostupnosti, jelikož to je méně náročné na editaci. 
 

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/fitness13-neskladovost.png
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Pokud tápete, jak uvádět dané hodnoty, tak vám může pomoci kodex od APEKU, který 

vydal metodiku (https://www.apek.cz/kodex-terminologie-lhut-dodani-kompletni-

zneni), jak uvádět hodnoty skladové dostupnosti. 

Pracujete-li s variantami na detailu produktu, ukazujte dostupnost nejlépe ihned. Tedy tak, aby uživatel 
nemusel složitě mezi variantami překlikávat jen proto, aby zjistil, co je skladem. 
 

 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://www.apek.cz/kodex-terminologie-lhut-dodani-kompletni-zneni
https://www.apek.cz/kodex-terminologie-lhut-dodani-kompletni-zneni
https://www.apek.cz/kodex-terminologie-lhut-dodani-kompletni-zneni
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/provysavace-skladem.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/trikator-skladovost.png
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Uvádím skladovost a počet kusů 

Třetí typ e-shopů přidává navíc informaci o počtu kusů, které drží skladem. Já osobně na e-shopu uvádím 
počet kusů v případě, kdy je skladem poslední kus. 

 
 

E-shopy navíc ke skladovosti přidávají den/datum doručení 

E-shopy jdou ještě dál. K informaci o skladové dostupnosti přidávají další sdělení – předpokládaný 
den doručení. Tato informace je dalším ze stimulů pro nákup.  
 

 
 
Alternativně můžete pracovat s nápovědou (ikona otazníku u informace o dostupnosti). 
 

 

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-skladem.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/svet-cukraru-skladem2.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/econea-skladem.png
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Nápověda se zobrazí po najetí myší na ikonku otazníku (nebo po najetí na text o dostupnosti). 
 

 
 
Pokud použijete předpokládaný den doručení, nezapomeňte přidat i datum (někdo se orientuje podle 
data, někdo podle názvu dne v týdnu). 
 

 
 
Při informování o doručení musí e-shop (programátor) počítat s výjimkami v podobě svátků a víkendů. 
Na základě toho posune termín doručení na nejbližší pracovní den. 
 

Jak to ještě více zkomplikovat?  

Prodáváte-li zboží v rámci vícero prodejen, informace o dostupnosti musí být zpracována tak, aby byla 
přehledná.  

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-skladem-bublina.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/hsport-skladem2.png
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Seznam prodejen a dostupnost produktu se zobrazí až po kliknutí na odkaz nebo najetí myší. 

 

 
 
Nyní víte, že možností, jak uvádět dostupnost produktu (a současně informovat i o termínu dodání) je 
vícero. Nelze jednoznačně říci, který z nich je nejlepší – záleží na segmentu zákazníků a portfoliu zboží. 
 

Vyladění objednávkového procesu 

5. Jak nejen Chrome (ne)vyplňuje údaje 

Automatické vyplňování je fajn, ale neplatí to ve všech případech. Stačí pár nepovinných polí v 

objednávkovém formuláři a na problém je zaděláno. 

Znáte situaci, kdy vám prohlížeč předvyplní údaje ve formuláři? A jsou vždy tyto údaje správné? Já sama 
toto automatické předvyplnění používám. Bohužel někdy toto vyplňování způsobí problémy. Povídejte 
se na video níže z jednoho uživatelského testování. 

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/datart-skladem2.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/datart-skladem-detail.png
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Video přehrajete zde: https://www.youtube.com/watch?v=Umw5kkT6rDk  

Testerka sice zvládla dokončit objednávku, to ovšem neznamená, že se to podařilo lidem před ní či po ní. 
 
Předejít problému výše způsobenému se dá tím, že nebude na první pohled vidět pole pro zadání IČ, DIČ, 
případně dalších nadbytečných údajů. Stačí tyto nadbytečné údaje schovat za zatržítko. Tím pádem i 
automatické vyplnění údajů přestane způsobovat chybu prezentovanou na videu.  
 

 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://www.youtube.com/watch?v=Umw5kkT6rDk
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/e-shop-form-na-webu.png
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Uživatel tak snáze a jistěji projde objednávkovým procesem, protože jej nezatěžují nadbytečná 
formulářová pole. 
 
Bohužel tyto objednávkové formuláře máte pravděpodobně pevně dané. Na druhou stranu některá 
technická řešení umožňují editaci formulářových polí. Zvolíte si tak, která políčka mají či nemají být 
přítomna.  
 

 
 
Zde prosím pozor, na objednávkové formuláře se navazují často další procesy – automatické generování 
údajů do sdělení o objednávce a synchronizace dat s fakturačním systémem. Při jakékoliv této změně si 
následně vyzkoušejte testovací objednávku, ať vidíte, kam se vám data z formuláře propisují. 
 
Pokud nemůžete formulář upravovat, ukažte toto video vašemu vývojáři. Třeba jej konečně přesvědčíte 
k implementaci změn. 
 

Akce!!! 

6. Věnujete se plánování marketingových aktivit? 

Ve škole existují učební osnovy. Učitelé tak vědí, co mají, ve kterém ročníku probírat. Plán 

marketingových aktivit e-shopů je něco jako učební osnova. Bez ní vše tak trochu pokulhává. 

Načasování marketingových akcí v průběhu roku není snadný úkon. Sama vím, o čem mluvím, protože i 
takové věci ve své praxi řeším. Plánování marketingových akcí se v mém okolí věnuje zoufale málo 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/e-shop-form-admin.png
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Vesměs dělají Adhock akce, tedy takové, kdy si něco namyslí a druhý den realizují, mezitím u toho 
zapomenou pár lidí informovat, a tím pádem neprobíhá akce s takovou silou a šíří, s jakou by mohla. 
 
Majitelé takových e-shopů se pak diví, že se jim placená reklama prodražuje, zákazníci utíkají ke 
konkurenci, podnikání jako takové stagnuje či dokonce upadá. 
 
V průběhu roku nastávají tyto významné události a dny, na které při plánování vašich marketingových 
aktivit (a s ohledem na prodejní sortiment) nezapomínejte: 
 

• Povánoční výprodeje v období ledna 
• Valentýn v polovině února 
• Plesová sezona v období ledna až února (někdy zasahuje i do března) 
• Velikonoce v průběhu března až dubna 
• Letní prázdniny a dovolené v průběhu července a srpna 
• Letní výprodeje v období září, někdy nastupují už s koncem srpna 
• Blížící se vánoční sezona (nastupuje v říjnu až listopadu) 
• Vánoce v období prosince 

 

Jak zpracovat jednoduchý marketingový plán? 

Postačí vám sdílený dokument na Google disku (Google drive) či jiném sdíleném úložišti. Do něj stačí 
zapsat významné dny v roce, případně časové milníky, které jsou pro vás z hlediska marketingových 
aktivit podstatné nebo zajímavé. 
 
K těmto dnům doplňte textovou informaci o tom, co se bude dít (co budete propagovat, čemu se chcete 
věnovat) a případně připojte jména osob, které mají s danou události co do činění. 
 
Detailní obsah jednotlivých aktivit můžete ladit již za provozu. Pokud je pro vás plánování na celý rok 
dopředu nereálné, zkuste pracovat alespoň v kvartálech (plány na 3 měsíce dopředu). 

Využívání marketingových kanálů 

7. Kontrolujte průběžně externí odkazy 

Zajisté na váš e-shop směřují odkazy z cizích webů. Tyto odkazy vyžaduji vaši průběžnou péči. Tato péče 

musí být o to větší, když se jedná o placený link, třeba blog s článkem, za který jste si zaplatili. 

O kontrole odkazů uvnitř webu jsem vám již psala v tipu 61 Pravidelně kontrolujte funkčnost všech 
odkazů (v eBooku 90 tipů pro e-shopy I.). Platí to i pro odkazy, co míří na váš e-shop z jiných webů (tzv. 
externí odkazy). 
 
O to horší nastává situace, pokud někde inzerujete a platíte za to! Níže na obrázku vidíte banner: 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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Když na něj uživatel klikne, dostane se na chybovou stránku: 
 

 
 

Jedná se o nefunkční odkaz. Hledání nefunkčních odkazů, které na vaše stránky směřují, včetně jejich 
nahrazení funkčním odkazem, se odborně nazývá Broken linkbuilding.  

Jak najít nefunkční odkazy? 

Nejjednodušeji a poměrně rychle získáte odkazy, které směřuji na váš web, tak, že zadáte do Googlu 
odkaz na váš e-shop a projdete jednotlivé výsledky. 
 

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/carpsfishing-odkaz.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/nikl-odkaz.png
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Tento způsob je velmi pracný! Mnohem jednoduššeji a rychleji získáte neplatné odkazy za pomoci 
specializovaných nástrojů. Např. Ahrefs.com (verze na 14 dnů je zdarma). Stačí zadat doménu a vyjedou 
vám neplatné odkazy. 
 

 
 

Projděte seznam neplatných odkazů a požádejte daný web, který na vás odkazuje, o změnu URL adresy 
(tedy pokud to je možné). Práci s externími odkazy je vhodné přenechat na některého SEO specialistu, 
víte-li, že problematice vůbec nerozumíte a návody na internetu jsou pro vás nejasné. 
 

Google Analytics 

8. Jedna nestandardní testovací objednávka a data v Analytics jsou 

"znehodnocená" 

Určitě jste se setkali s tím, že vám na e-shopu vznikají testovací objednávky. To samo o sobně nevadí, 

ale když je taková objednávka v částce, která je neadekvátně vysoká, v datech Google Analytics to udělá 

"mírnou paseku". 

 
Jednou za čas se najde vtipálek, co vám na e-shopu vytvoří nestandardní objednávku. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://ahrefs.com/
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/broken-petramikulaskova.cz_.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/ahrefs.png
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Bohužel takto zaznamenaná objednávka vám v datech Google Analytics udělá pěkný skok. 
 
Na svém e-shopu mám implementovánu funkci, kdy se mi objednávky ve vyšší částce do dat neodesílají 
(nastaveno mám 3 000 Kč, nikdy jsem za celou dobu neměla objednávku nad tuto částku). 
 

 
 
Pokud již takovou objednávku v datech máte, tak si ji můžete uměle schovat přes tzv. segmenty (ovšem i 
toto je omezeno při prohlížení historických dat). Další možností, jak se nestandardní objednávky "skoro 
zbavit", je storno transakce. To znamená, že do dat Google Analytics odešlete objednávku se zápornou 
hodnotou (návod, jak na to, najdete v nápovědě v Google Analytics). 
 

Mobilní/Responzivní e-shop 

9. Kdy naposledy jste učinili na svém e-shopu objednávku přes mobil? 

Sedíte ve vlaku a čtete si. Naproti vám sedí pán, co si prohlíží mobil. "Kruci", ozve se. "Můžete mi prosím 

pomoci? Nějak mi na tom mobilu nejde dokončit objednávku". Podíváte se na jeho mobil a s hrůzou 

zjistíte, že nakupuje na vašem e-shopu a chybí tam tlačítko pro odeslání objednávky. 

Možná na svůj e-shop až příliš často koukáte přes počítač (desktop). Zkuste mu věnovat stejnou péči i 
přes váš chytrý mobil, pokud jej používáte. Možná zjistíte, že to, co na desktopu chápete správně a je to 
funkční, na mobilu zas tak dobře nefunguje. 
 

Proč se věnovat testování e-shopu na mobilu? 

Podívejte se níže na graf s vývojem návštěvnosti z mobilu. Během čtyř let vzrostla poměrná návštěvnost 
z mobilních zařízení na úkor desktopu. Tablet se jen mírně zvyšuje. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://support.google.com/analytics/answer/1037443?hl=cs
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/ga-nakup-znehodnoceny.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/palelo-ga-omezeni.png
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Takto to vypadá, když data Google Analytics převedete do sloupcového grafu: 
 

 
 
Rok 2013 neměl nějak zvlášť zajímavý traffic (návštěvnost) z chytrých zařízení. Jenže v roce 2016 již 
dosahuje větší čtvrtiny všech návštěv! 
Z toho důvodu je maximálně přínosné, abyste nejen vy, ale i lidé ve vašem okolí, testovali zobrazování e-
shopu na mobilu (či tabletu). Není nic horšího, když máte perfektní e-shop, ale zákazník nemůže 
dokončit objednávku na mobilu. 
 

Jak na testování?  

Zkuste si vytvořit objednávku na mobilu. Pozorujte, zdali dobře vidíte všechny tlačítka, jsou funkční a 
zdali se vám daří objednávku zdárně dokončit. 
Ještě lépe uděláte, když toto prohlížení e-shopu na mobilu včetně testovací objednávky svěříte lidem ve 
svém okolí. Prostě těm, co nejsou ve styku s vaším e-shopem denně jako vy. Odměnit je za to můžete 
poukazem na nákup nebo drobným dárkem. 
 

Oslovit uživatele není tak těžké 

Potřebovala jsem položit koberce v bytě a po skončení prací jsem prohodila pár slov s podlahářem. 
Požádala jsem jej, zdali by mohl provést testovací objednávku přes svůj mobil na mém e-shopu. 
Samozřejmě že s tím souhlasil. To stejné můžete zkusit třeba při konverzaci se sousedy. Oslovit uživatele 
není tak těžké, jak se na první pohled zdá! 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/mobil-vyvoj.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/graf-pristupu.png
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Zefektivnění práce na PC 

10. Umocněte rychlost vaší práce výběrem toho správného hardwaru 

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

plně věnovat ničím nerušené práci. 

"Silný" počítač nebo notebook 

Při každodenní práci na počítači vám může rychlý počítač ušetřit spoustu času a trápení. 
 
Nezbytným základem je slušný procesor a dostatek paměti RAM. 
 
Největší zrychlení ale pocítíte, pokud zainvestujete do SSD disku. Ten je oproti klasickému harddisku 
několikanásobně rychlejší, což se projeví při načítání systému i běžné manipulaci se soubory. 
 

Dostatečně velký monitor 

Pokud si chcete rychle a jednoduše zvýšit produktivitu, začněte používat větší monitor. Věřte, že se vám 
investice do velkého (alespoň) 27“ monitoru rychle vrátí, a to doslova i s úroky. Snadno si vedle sebe 
otevřete dvě okna (např. v jednom prohlížeči stránku s Tipy od Petry a v druhém prohlížeči váš e-shop). 
 
Vyberte si monitor s technologií IPS. Tato technologie lépe zobrazuje barvy (platí hlavně pro ty, co 
pracují s grafikou). 
 

A co je lepší než velký monitor? 

Dva velké monitory! Pokud začnete pracovat na dvou monitorech, nepochopíte, jak jste mohli někdy 
pracovat jen s jedním. 
 
Ovšem v případě notebooků je velikost displeje na pováženou. Pokud nemáte k dispozici externí 
monitor, tak je 17“ notebook pro práci samozřejmě nejvhodnější. Při častém přenášení se ale všechny ty 
palce projeví na vašich zádech již během pár roků! Proto je potřeba udělat kompromis podle vašich 
potřeb. 
 

Pohodlná klávesnice a myš 

Klávesnici byste si měli předem vyzkoušet. Mělo by vám vyhovovat rozložení klávesnice. 
 
Počítačová myš v dnešní době není nijak drahá záležitost. Jestliže však nejsou finance problém, určitě se 
vyplatí zainvestovat do vyšší třídy. Sama používám Logitech MX Master a padla mi do ruky na tolik, že už 
nechci nic jiného. Nemluvě o nastavitelných tlačítkách a geniálním posuvném kolečku. 
 

Rychlý internet 

Jedním z nejdůležitějších nástrojů podnikání po internetu je samozřejmě rychlý a kvalitní internet. 
 
Vybírejte tedy internetové připojení s dostatečnou (vyšší) rychlostí. S připojením 10/2 to je tak na dobré 
prohlížení, ne na práci. Každý megabit navíc je pořádně znát. Také si ověřte, zdali u poskytovatelů 
nedochází k příliš častým výpadkům – zkuste se zeptat třeba sousedů. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://www.alza.cz/logitech-mx-master-d2420961.htm?brItem=2
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Pokud na web hodláte nahrávat velké objemy dat, zaměřte se také na rychlost uploadu. Ta bývá bohužel 
často opomínána.  
 
 
 

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 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. 

 

 
 

Seznam všech tipů uveřejněných v eBooku 

Pilíře e-shopu 

1. Zeptejte se, nejlépe dalšího člověka, co to obnáší 
2. Nezapomínejte na zápisy nejen ze společných jednání 
3. Mám cenovou nabídku, je v ní přínos? 
4. Nepodceňujte dotazy od zákazníků 
5. Nezapomínejte na pomoc zvenčí  
6. Navigace k nákupu – nasměřuje zákazníka k nákupu?  
7. Žije váš e-shop? 
8. Homepage / úvodní stránka  
9. Hlídáte si nefunkčnost e-shopu?  

Budování důvěry  

10. Deaktivujete zavčas upozornění, kde používáte datum?  
11. Když máte něco navíc  
12. Stačí jedna nedokonalá odpověď a je po nákupu  
13. Napsali o nás  
14. Obsah e-shopu jako stimul pro nákup  
15. Reklamace jako prvek důvěryhodnosti  
16. Co máte v patičce u copyrightu?  
17. Máte zajímavá čísla o e-shopu?  
18. I mistr tesař se utne.  

Tvoření prodejních textů  

E-book 99 tipů pro E-SHOPY 2 najdete tady » 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://www.petramikulaskova.cz/produkty/
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19. Pracujte se značkou/výrobcem na detailu produktu  
20. Není popisek kategorie jako popisek kategorie  
21. I když tomu rozumíte, rozumí tomu váš zákazník?  
22. A poradnu na e-shopu máte?  
23. Nezapomínejte na klíčová slova v textech  
24. Krátký text, který mnoho napoví.  
25. Texty na hlavní stránce e-shopu  
26. Neopomínejte mikrotexty  
27. Krátký nebo dlouhý popisek?  

Zvyšování konverzí  

28. Kdy zákazník obdrží zboží?  
29. Průvodce nákupem, je to i váš případ?  
30. Výhodné balení jako nástroj vyšší hodnoty objednávky  
31. Funguje vám rozumně vyhledávání na e-shopu?  
32. Přidejte video k produktu  
33. Hover efekt košíku na maximum 
34. Přidejte kategoriím na e-shopu obrázky 
35. Odpočet aneb navoďte pocit vzácnosti  
36. Nákup na splátky  

Vyladění objednávkového procesu  

37. Jak nejen chrome (ne)vyplňuje údaje  
38. Jak se dostanu do košíku?  
39. Bannery v nákupním procesu  
40. A kliknout na detail produktu v košíku jde?  
41. Jedna z věcí, co mne vždy hodně naštve!  
42. Pojištění zásilky nabízíte?  
43. Neschovávejte v košíku cenu "celkem"  
44. Jak to tedy je s cenou za dopravu a platbu?  
45. Kde máte odběrné místo?  

Akce!!!  

46. Věnujete se plánování marketingových aktivit?  
47. Pořád se něco děje aneb myslíte na tyto dny v roce?  
48. Dárkový kupón/poukaz  
49. Jste na akce připraveni?  
50. Dejte jim to na stříbrném podnose  
51. Přijdou Vánoce a najednou děláte ty stejné chyby  
52. Udělejte si vlastní akci  
53. Správné načasování na Vánoce  
54. Černý pátek – black friday  

Využívání marketingových kanálů  

55. Kontrolujte průběžně externí odkazy  
56. Jak pracujete s logem v inzerci?  
57. Prodávejte zejména to, o co mají zákazníci zájem  
58. Do čeho se v marketingu pustit?  
59. Znáte citát od Henryho Forda?  
60. Bez nabitých kreditů to nejde!  
61. Mějte oddělený bankovní účet pro marketingové aktivity  
62. Předáváte informace i na druhou stranu?  
63. Vyplatí se inzerce korunových položek?  

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

64. Jedna nestandardní testovací objednávka a data v Analytics jsou "znehodnocená"  
65. Jak na sdílení cílů v Google Analytics?  
66. I „špatné“ url adresy produktu mohou být dobré  
67. Jak nastavit interní vyhledávání na e-shopu?  
68. Report "v reálném čase" využijete pro okamžitou kontrolu  
69. Segmenty aneb jak si zobrazit návštěvnost z mobilních zařízení?  
70. Oddělujete srovnávače zboží v Google Analytics?  
71. Vylučujete brandové výrazy?  
72. Měříte další české vyhledávače?  

Mobilní/responzivní e-shop  

73. Kdy naposledy jste učinili na svém e-shopu objednávku přes mobil?  
74. Kde že se to nacházím?  
75. Zoom nepotřebují, však to na mobilu je vidět!  
76. Klávesnice dle typu formulářového pole  
77. Pozor nejen na cookies lišty  
78. Jak otestovat e-shop na mobilech?  
79. Jde vám zobrazit klasická verze e-shopu na mobilu?  
80. Ikona navigace (menu)  
81. Uff, konečně jsem se strefila  

Zefektivnění práce na pc  

82. Umocněte rychlost vaší práce výběrem toho správného hardwaru 
83. Kolik toho najezdíte myší?  
84. Jak na jednoduchý scraping dat  
85. Jak ušetřit čas pomocí css stylů?  
86. Seznamte se!  
87. Není vyhledávání jako vyhledávání  
88. Zálohujete?  
89. Takhle ne!  
90. Používáte stále stejné programy?  

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 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. 
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