
 

 

 

 

 

 

 

  



  2 
 

Obsah 

PROHLÁŠENÍ .......................................................................................................................................................................... 5 

O MNĚ .................................................................................................................................................................................. 5 

JAK PRACOVAT S EBOOKEM? ...................................................................................................................................... 6 

NULTÝ TIP: 100% ZÁRUKU VÁM DÁ SNAD JEN BLÁZEN ......................................................................................... 6 

PILÍŘE E-SHOPU ...................................................................................................................................................................... 7 

1. ZEPTEJTE SE, NEJLÉPE DALŠÍHO ČLOVĚKA, CO TO OBNÁŠÍ................................................................................................................ 7 

2. NEZAPOMÍNEJTE NA ZÁPISY NEJEN ZE SPOLEČNÝCH JEDNÁNÍ .......................................................................................................... 7 

3. MÁM CENOVOU NABÍDKU, JE V NÍ PŘÍNOS? ................................................................................................................................ 8 

4. NEPODCEŇUJTE DOTAZY OD ZÁKAZNÍKŮ ..................................................................................................................................... 9 

5. NEZAPOMÍNEJTE NA POMOC ZVENČÍ ....................................................................................................................................... 12 

6. NAVIGACE K NÁKUPU – NASMĚŘUJE ZÁKAZNÍKA K NÁKUPU? ........................................................................................................ 12 

7. ŽIJE VÁŠ E-SHOP? ................................................................................................................................................................ 16 

8. HOMEPAGE / ÚVODNÍ STRÁNKA ............................................................................................................................................ 19 

9. HLÍDÁTE SI NEFUNKČNOST E-SHOPU? ...................................................................................................................................... 21 

BUDOVÁNÍ DŮVĚRY ............................................................................................................................................................. 24 

10. DEAKTIVUJETE ZAVČAS UPOZORNĚNÍ, KDE POUŽÍVÁTE DATUM? .................................................................................................... 24 

11. KDYŽ MÁTE NĚCO NAVÍC ....................................................................................................................................................... 25 

12. STAČÍ JEDNA NEDOKONALÁ ODPOVĚĎ A JE PO NÁKUPU ............................................................................................................... 28 

13. NAPSALI O NÁS ................................................................................................................................................................... 30 

14. OBSAH E-SHOPU JAKO STIMUL PRO NÁKUP ............................................................................................................................... 32 

15. REKLAMACE JAKO PRVEK DŮVĚRYHODNOSTI ............................................................................................................................. 35 

16. CO MÁTE V PATIČCE U COPYRIGHTU? ...................................................................................................................................... 36 

17. MÁTE ZAJÍMAVÁ ČÍSLA O E-SHOPU? ........................................................................................................................................ 37 

18. I MISTR TESAŘ SE UTNE. ........................................................................................................................................................ 38 

TVOŘENÍ PRODEJNÍCH TEXTŮ .............................................................................................................................................. 39 

19. PRACUJTE SE ZNAČKOU/VÝROBCEM NA DETAILU PRODUKTU ........................................................................................................ 39 

20. NENÍ POPISEK KATEGORIE JAKO POPISEK KATEGORIE ................................................................................................................... 41 

21. I KDYŽ TOMU ROZUMÍTE, ROZUMÍ TOMU VÁŠ ZÁKAZNÍK? ............................................................................................................ 44 

22. A PORADNU NA E-SHOPU MÁTE? ........................................................................................................................................... 46 

23. NEZAPOMÍNEJTE NA KLÍČOVÁ SLOVA V TEXTECH ........................................................................................................................ 49 

24. KRÁTKÝ TEXT, KTERÝ MNOHO NAPOVÍ. ..................................................................................................................................... 50 

25. TEXTY NA HLAVNÍ STRÁNCE E-SHOPU ....................................................................................................................................... 51 

26. NEOPOMÍNEJTE MIKROTEXTY ................................................................................................................................................. 55 

27. KRÁTKÝ NEBO DLOUHÝ POPISEK? ............................................................................................................................................ 59 

ZVYŠOVÁNÍ KONVERZÍ ......................................................................................................................................................... 62 

28. KDY ZÁKAZNÍK OBDRŽÍ ZBOŽÍ? ................................................................................................................................................ 62 

29. PRŮVODCE NÁKUPEM, JE TO I VÁŠ PŘÍPAD? .............................................................................................................................. 67 

30. VÝHODNÉ BALENÍ JAKO NÁSTROJ VYŠŠÍ HODNOTY OBJEDNÁVKY .................................................................................................... 70 

31. FUNGUJE VÁM ROZUMNĚ VYHLEDÁVÁNÍ NA E-SHOPU? ............................................................................................................... 72 

32. PŘIDEJTE VIDEO K PRODUKTU ................................................................................................................................................ 76 

33. HOVER EFEKT KOŠÍKU NA MAXIMUM ....................................................................................................................................... 77 

34. PŘIDEJTE KATEGORIÍM NA E-SHOPU OBRÁZKY ............................................................................................................................ 79 

35. ODPOČET ANEB NAVOĎTE POCIT VZÁCNOSTI ............................................................................................................................. 80 

36. NÁKUP NA SPLÁTKY ............................................................................................................................................................. 82 

VYLADĚNÍ OBJEDNÁVKOVÉHO PROCESU ............................................................................................................................. 83 

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


  3 
 

37. JAK NEJEN CHROME (NE)VYPLŇUJE ÚDAJE ................................................................................................................................ 83 

38. JAK SE DOSTANU DO KOŠÍKU? ................................................................................................................................................ 85 

39. BANNERY V NÁKUPNÍM PROCESU ........................................................................................................................................... 88 

40. A KLIKNOUT NA DETAIL PRODUKTU V KOŠÍKU JDE? ..................................................................................................................... 89 

41. JEDNA Z VĚCÍ, CO MNE VŽDY HODNĚ NAŠTVE! ........................................................................................................................... 90 

42. POJIŠTĚNÍ ZÁSILKY NABÍZÍTE? ................................................................................................................................................. 90 

43. NESCHOVÁVEJTE V KOŠÍKU CENU "CELKEM".............................................................................................................................. 91 

44. JAK TO TEDY JE S CENOU ZA DOPRAVU A PLATBU? ...................................................................................................................... 93 

45. KDE MÁTE ODBĚRNÉ MÍSTO? ................................................................................................................................................. 94 

AKCE!!! ................................................................................................................................................................................ 96 

46. VĚNUJETE SE PLÁNOVÁNÍ MARKETINGOVÝCH AKTIVIT? ................................................................................................................ 96 

47. POŘÁD SE NĚCO DĚJE ANEB MYSLÍTE NA TYTO DNY V ROCE? ......................................................................................................... 96 

48. DÁRKOVÝ KUPÓN/POUKAZ .................................................................................................................................................... 99 

49. JSTE NA AKCE PŘIPRAVENI? ................................................................................................................................................... 99 

50. DEJTE JIM TO NA STŘÍBRNÉM PODNOSE ................................................................................................................................. 100 

51. PŘIJDOU VÁNOCE A NAJEDNOU DĚLÁTE TY STEJNÉ CHYBY .......................................................................................................... 102 

52. UDĚLEJTE SI VLASTNÍ AKCI ................................................................................................................................................... 102 

53. SPRÁVNÉ NAČASOVÁNÍ NA VÁNOCE ...................................................................................................................................... 104 

54. ČERNÝ PÁTEK – BLACK FRIDAY ............................................................................................................................................. 107 

VYUŽÍVÁNÍ MARKETINGOVÝCH KANÁLŮ ........................................................................................................................... 110 

55. KONTROLUJTE PRŮBĚŽNĚ EXTERNÍ ODKAZY ............................................................................................................................. 110 

56. JAK PRACUJETE S LOGEM V INZERCI? ..................................................................................................................................... 111 

57. PRODÁVEJTE ZEJMÉNA TO, O CO MAJÍ ZÁKAZNÍCI ZÁJEM ............................................................................................................ 114 

58. DO ČEHO SE V MARKETINGU PUSTIT? .................................................................................................................................... 116 

59. ZNÁTE CITÁT OD HENRYHO FORDA? ..................................................................................................................................... 116 

60. BEZ NABITÝCH KREDITŮ TO NEJDE! ........................................................................................................................................ 117 

61. MĚJTE ODDĚLENÝ BANKOVNÍ ÚČET PRO MARKETINGOVÉ AKTIVITY ............................................................................................... 118 

62. PŘEDÁVÁTE INFORMACE I NA DRUHOU STRANU? ..................................................................................................................... 119 

63. VYPLATÍ SE INZERCE KORUNOVÝCH POLOŽEK? ......................................................................................................................... 119 

GOOGLE ANALYTICS ........................................................................................................................................................... 121 

64. JEDNA NESTANDARDNÍ TESTOVACÍ OBJEDNÁVKA A DATA V ANALYTICS JSOU "ZNEHODNOCENÁ" ........................................................ 121 

65. JAK NA SDÍLENÍ CÍLŮ V GOOGLE ANALYTICS? ........................................................................................................................... 121 

66. I „ŠPATNÉ“ URL ADRESY PRODUKTU MOHOU BÝT DOBRÉ .......................................................................................................... 125 

67. JAK NASTAVIT INTERNÍ VYHLEDÁVÁNÍ NA E-SHOPU? ................................................................................................................. 126 

68. REPORT "V REÁLNÉM ČASE" VYUŽIJETE PRO OKAMŽITOU KONTROLU ........................................................................................... 128 

69. SEGMENTY ANEB JAK SI ZOBRAZIT NÁVŠTĚVNOST Z MOBILNÍCH ZAŘÍZENÍ? ..................................................................................... 130 

70. ODDĚLUJETE SROVNÁVAČE ZBOŽÍ V GOOGLE ANALYTICS? ......................................................................................................... 132 

71. VYLUČUJETE BRANDOVÉ VÝRAZY? ......................................................................................................................................... 137 

72. MĚŘÍTE DALŠÍ ČESKÉ VYHLEDÁVAČE? ..................................................................................................................................... 140 

MOBILNÍ/RESPONZIVNÍ E-SHOP ......................................................................................................................................... 143 

73. KDY NAPOSLEDY JSTE UČINILI NA SVÉM E-SHOPU OBJEDNÁVKU PŘES MOBIL? ................................................................................. 143 

74. KDE ŽE SE TO NACHÁZÍM? ................................................................................................................................................... 144 

75. ZOOM NEPOTŘEBUJÍ, VŠAK TO NA MOBILU JE VIDĚT! ................................................................................................................ 147 

76. KLÁVESNICE DLE TYPU FORMULÁŘOVÉHO POLE ........................................................................................................................ 148 

77. POZOR NEJEN NA COOKIES LIŠTY .......................................................................................................................................... 150 

78. JAK OTESTOVAT E-SHOP NA MOBILECH? ................................................................................................................................. 151 

79. JDE VÁM ZOBRAZIT KLASICKÁ VERZE E-SHOPU NA MOBILU? ....................................................................................................... 154 

80. IKONA NAVIGACE (MENU) .................................................................................................................................................. 157 

81. UFF, KONEČNĚ JSEM SE STREFILA .......................................................................................................................................... 163 

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


  4 
 

ZEFEKTIVNĚNÍ PRÁCE NA PC .............................................................................................................................................. 166 

82. UMOCNĚTE RYCHLOST VAŠÍ PRÁCE VÝBĚREM TOHO SPRÁVNÉHO HARDWARU ................................................................................ 166 

83. KOLIK TOHO NAJEZDÍTE MYŠÍ? ............................................................................................................................................. 167 

84. JAK NA JEDNODUCHÝ SCRAPING DAT ..................................................................................................................................... 168 

85. JAK UŠETŘIT ČAS POMOCÍ CSS STYLŮ? ................................................................................................................................... 170 

86. SEZNAMTE SE! .................................................................................................................................................................. 174 

87. NENÍ VYHLEDÁVÁNÍ JAKO VYHLEDÁVÁNÍ ................................................................................................................................. 175 

88. ZÁLOHUJETE? ................................................................................................................................................................... 177 

89. TAKHLE NE! ..................................................................................................................................................................... 181 

90. POUŽÍVÁTE STÁLE STEJNÉ PROGRAMY? .................................................................................................................................. 181 

A CO TEĎ? .......................................................................................................................................................................... 183 

KDYŽ NA TO NEBUDETE STAČIT .......................................................................................................................................... 183 

JEŠTĚ SE VÁM MŮŽE HODIT: .............................................................................................................................................. 184 

 

  

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


  5 
 

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 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……. 
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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. 

 

2. Nezapomínejte na zápisy nejen ze společných jednání 

Už jsem byla několikrát svědkem nedorozumění ve stylu tvrzení proti tvrzení. Příčinou byla absence 

jasného písemného podkladu, který by řekl, na čem se strany v minulosti dohodly. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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Pokud komunikujete o pracovních věcech po telefonu, potvrďte si stěžejní body s protistranou alespoň 
na e-mail. Jedná-li se přímo o osobní setkání, vytvářejte si z nich zápisy. Proč? Protože i moji klienti už se 
párkrát spálili při jednání s dodavateli služeb. Koneckonců i já jsem měla pár kotrmelců jen proto, že 
jsem si s klientem věc patřičně nepotvrdila v písemném znění. 

Co se stane, když podceníte komunikace při přípravě e-shopu? 

Představte si, že si necháváte vytvářet nový e-shop. Dodavateli e-shopu plně důvěřujete a dáváte mu to 
při všech jednáních vždy najevo. Ve smlouvě o dílo máte jasně psané, že jakožto objednatel máte 
schválit wireframy (tzv. drátěný model e-shopu) a teprve po schválení může následovat tvorba 
grafického návrhu. 
 
V momentě, kdy se před vámi ukáže první grafický návrh, začnete se dotazovat, kde že to jsou 
wireframy, které jste měl před grafikou schvalovat, protože to je definováno ve smlouvě. Dodavatel vás 
upozorní, že při telefonátu jste jasně řekl, že wireframy nepotřebujete vidět, protože jim moc 
nerozumíte. 
 
Najednou si vzpomenete, že něco takové skutečně zaznělo. A když již hotové wireframy a z nich 
nakreslenou grafiku procházíte, najednou nejste spokojen s výsledkem a už nemáte moc možností do ní 
zasáhnout, protože jste se zřekli schválení wireframů. Stačilo jedno slovo v minulosti a už se to s vámi 
veze. 

Proto nepodceňujte zápisy, byť se to zdá jako práce navíc! 

Proto je vhodné si vše, co má pro vás či protistranu prioritu (nebo se odchyluje od uzavřené smlouvy), 
vždy písemně potvrzujte. Bohužel to, co jsem výše psala, se skutečně stalo. 
 

3. Mám cenovou nabídku, je v ní přínos?  

Sem tam se dostanu k nabídce na úpravu funkcionalit na e-shopu. Ty něco stojí, ale ne vždy mají reálný 

přínos. 

Než schválíte cenou nabídku za jakoukoliv technickou úpravu e-shopu, tak se zamyslete, jestli danou 
funkci potřebujete a zaplatí se vám v čase. Není to samozřejmě vždy jen o finanční přínosnosti, ale také 
o tom, jaké cíle úpravami sledujete. 
 
Dostala se mi kdysi do ruky cenová nabídka na technické úpravy e-shopu. Vzhledem k poměrům klienta 
mi bylo po přečtení více než jasné, že některé věci je nyní zbytečné realizovat a plýtvat tak finance na 
věci, které nebudou mít v brzké budoucnosti přínos. Dále nebylo jasné, zdali dané úpravy jsou vždy 
"prouživatelské", protože chyběla relevantní data k posouzení dosavadního vývoje. 
 
I předělání vícekrokového košíku na jednokrokový nemusí být vždy přínosem, když vlastně nevíte, jak 
vám nyní funguje vícekrokový košík (v Google Analytics si můžete nastavit průchod košíkem a sledovat 
tak, jestli jím uživatelé zvládají procházet a v jaké části vám utíkají pryč). 

 
 

Proto důsledně zvažujte jakoukoliv úpravu jak z hlediska financí, tak uživatelské přínosnosti a plnění cílů 
vašeho podnikání. Posuzujte prosím vždy všechny tyto tři oblasti současně. Setkávám se totiž mimo jiné 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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s tím, že finance staví e-shopy na přední místo a kvůli něčemu, co je na první pohled drahé, jim postupně 
ujíždí vlak.  
 

4. Nepodceňujte dotazy od zákazníků 

Zpětná vazba od zákazníků vás může posunout hodně dopředu. Ego prosím odhoďte stranou. 

Zpětná vazba od zákazníků je jedna z důležitých věcí, kterou e-shopy opomíjejí. Zákazníci vás kontaktují, 
když něčemu nerozumí. Tyto připomínky od zákazníků se nezakládají na domněnce, mají vždy reálný 
podklad. 
 
Shodou náhod jsem si objednávala na e-shopu Mojemana.cz jeden produkt. Objednávkou jsem prošla 
bez problémů, ale po odeslání objednávky jsem si uvědomila, že vlastně ani nevím, jakým přepravcem 
mi balík doručí. Všimla jsem si jen informace "Doručení zdarma". 
 

 
 
Naštěstí byl na shopu online chat, tak jsem se doptala. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://mojemana.cz/
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/mana-objednavka.png
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Po dotazu jsem dostala odpověď, že balík doručí DPD. Když už jsem psala tip o zpětné vazbě, tak jsem se 
operátorky chatu rovnou zeptala, jestli i ostatní zákazníci měli podobný problém jako já. Bylo mi 
potvrzeno, že ano, i když jen minorita. 
 

 

 
 

V tomto případě si prosím uvědomte, že ne každý zákazník vám řekne, že něco je špatně. Reálná skupina 
lidí, kteří narazili na stejný problém jako já, může být ve skutečnosti vyšší. V neposlední řadě může takto 
chybějící informace odradit i od nákupu. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/mana-support.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/mana-chat.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/mana-chat.png
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Update košíku Mojemana.cz  

Při zavítání na web mojemana.cz o pár měsíců později již byla o dopravě uvedena 

včetně způsobu doručení s informací o přepravní službě. 

 

Pokud se dotazy na něco opakují ve více případech, zamyslete se, jestli už je na čase s tím něco dělat. 
Stačí se podívat např. do textových recenzí Heureky na opakující se zápory.  
 
Níže vidíte recenze jednoho e-shopu, kde se opakuje stejná připomínka: 
 

 

 

 

Kde ještě můžete získat zpětnou vazbu? 

• e-maily 
• telefony 
• dotazy u produktu 
• kontaktní formuláře 
• online chat 
• kamenná prodejna 
• externí weby (Heureka, Zbozi.cz) 

 

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/heureka-recenze-3.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/heureka-recenze-2.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/heureka-recenze-1.png


  12 
 

5. Nezapomínejte na pomoc zvenčí 

Konference, audity, konzultace, přednášky, i toto všechno je nutné průběžně sledovat. 

Internetový marketing se vyvíjí dynamicky a velmi rychle. Zvládáte sledovat všechny trendy? 
 
Mnoho mých klientů ne a není se čemu divit. Novinek je příliš mnoho. Nicméně povědomí o tom, co se 
děje a jaké jsou zhruba trendy byste měli mít vždy, a to bez ohledu na to, jestli se vám o marketing stará 
někdo jiný. 
 
Postačí, když si jednou za čas zajdete na nějaké školení, ve volné večerní chvíli poslechnete video či po 
cestě v autobuse či vlaku přečtete článek na internetu. Zdrojů je hodně, ale pár kanálů, které se naučíte 
sledovat, vás mohou posunout neskutečně dopředu. 
 
Mimo to využívejte v závislosti na vaší situaci taktéž individuálních doporučení šitých na míru – ať už v 
podobně odborných konzultací či rozsáhlejších auditů. Ty jsou nadstavbou toho, co se dozvíte na školení 
nebo si někde přečtete, s tím rozdílem, že se týkají přímo vašeho e-shopu (webu). 
 

Klasická off-line školení: 

• H1.cz/skoleni 
• Dobryweb.cz/skoleni 

Online videa: 

• Eshopista.cz/cz/videa 
• Mladypodnikatel.cz/jak-vytvorit-eshop 
• Vzdělávej.se  

Konference: 

• Ecommerceforum.cz 
• Tuesday.cz/akce/e-business-forum-2017 
• Marketingfestival.cz 

 

6. Navigace k nákupu – nasměřuje zákazníka k nákupu? 

Ne každý návštěvník se stane okamžitě zákazníkem. Ale když už jsme u toho, zvládne vaše navigace 

alespoň nasměřovat k nákupu? 

Když přijde návštěvník poprvé na váš e-shop, měl by se rychle zorientovat v navigaci vašeho e-shopu. 
Díky tomu je schopen rychle si vybrat zboží a případně dokončit nákup.  
 
Když si budu chtít koupit kolo, tak zadám do vyhledávače prodej kol či podobnou (přesnější) frázi. 
Prokliknu se na některý výsledek a najdu e-shop Koloshop.cz. Zde si budu chtít vybrat kolo, shop na mě 
působí důvěryhodně. Na úvodní stránce najdu odkaz na jízdní kola. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://www.h1.cz/skoleni
http://www.dobryweb.cz/skoleni
http://eshopista.cz/cz/videa
https://mladypodnikatel.cz/jak-vytvorit-eshop
https://www.vzdelavej.se/
http://www.ecommerceforum.cz/
http://www.tuesday.cz/akce/e-business-forum-2017/
https://www.marketingfestival.cz/
https://www.koloshop.cz/
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Po najetí na položku menu se mi zobrazí podkategorie s koly. 
 

 
 

 
Po prokliku v kategorii jsem už ovšem ztracená. Kouká na mě velké množství kol a já nevím, které si 
zvolit. 
 

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/koloshop-uvodka.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/koloshop-uvodka-hover-menu.png
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Jde to ovšem udělat lépe! 

Druhý e-shop, na který jsem zavítala, byl Sterba-kola.cz. Hned pod hlavičkou na mě svítí odkaz Koupit si 
jízdní kolo. 
 

 
 

Po prokliku na mě čeká základní výběr kol, v nich se zvládám orientovat. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://www.sterba-kola.cz/
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/koloshop-navigace.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/sterba-1.png
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Následně se mi zobrazí další možnosti upřesněného výběru pomocí filtrů. 
 

 
 

Ve výsledku se mi zobrazí kola podle mých předběžných kritérií pro nákup. 
 

 
 

Z nich už si lépe vyberu kolo pro koupi než v případě předchozího e-shopu. 
 

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/sterba-2.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/sterba-3.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/sterba-4.png
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7. Žije váš e-shop? 

Nezapomínejte sem tam něco na e-shopu změnit, a to se týká nejen uvádění nových produktů na trh. 

Založit e-shop je počátek cesty. Udržovat jej je chůze po cestě přímým krokem vpřed. Ale udržovat jej 
tak, aby bylo vidět v očích zákazníků, že žije a je aktuální, znamená tuto cestu si náležitě užívat, dívat se 
kolem sebe a nemyslet jen na přímý krok vpřed. 
 
Dojem aktuálnosti vzbudí uvedení aktuálního data na e-shopu př. na banneru či slideru. 
 

 
 

Upozornění na novinky, akci dne, i toto je výraz toho, že váš e-shop žije. Grafický odpočet také nemusí 
být na škodu.  
 

 
 

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/astratex-zmena.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/czc-zmena.png
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Další možností jsou produkty v rámci týdenní akce nebo měnící se banner. 
 

 
 

Aktuálnost udávají taktéž komentáře a recenze od zákazníků. 
 

 
 

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/fitness13-zmena.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/hsport-zmena.png
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Stejně tak on-line chatem dáváte najevo, že tu jste právě teď a nejedná se o zastaralý obsah. 
 

 
 

V jistých ohledem může být inspirací web booking.com. Zde se neustále každý den něco děje a něco 
mění. Zkrátka to funguje svým životem, který je vidět. 
 

 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://www.booking.com/
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/alza-zmena.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/booking-zmena.png
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8. Homepage / Úvodní stránka 

Aneb co by měla obsahovat titulní stránky e-shopu (homepage neboli úvodní stránka). 

Titulní stránka e-shopu (webu) je někdy přeceňována. Ale i tak má jednu důležitou funkci – má posunout 
návštěvníka hlouběji do e-shopu. To je první důležitý krok na jeho cestě k nákupu. Titulní stránka ve 
statistikách figuruje mnohdy jako jedna z nejnavštěvovanějších. Z titulní stránky by zákazník měl zjistit, 
kdo jste a co nabízíte. 

Co často charakterizuje e-shop na titulní stránce? 

• Logo, které se nejčastěji umisťuje do 
levého horního rohu 

• Vyhledávací políčko, které je většinou v 
hlavičce e-shopu 

• Viditelný košík v pravé části 
• Navigace (kategorie), rozcestník 
• Slider / bannery (jak kde) 
• Důvodu pro nákup 

• Výběr z prodejního sortimentu (jednotky 
položek) 

• Kontakty na prodejce 
• Články 
• Informace o způsobech dopravy 
• Alternativně formulář pro sběr kontaktů a 

krátké info o obchodu 

 
Tyto základní údaje postačí k tomu, aby návštěvník pochopil, k jakému účelu byly stránky vytvořeny: 
 

 

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/palelo-homepage.png
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Na co nezapomínat? 

Ne vše se vám na titulní stránku vejde. Proto se nesnažte tam dát vše, co vás napadne. Cílem je uživatele 
dostat na další stránky vašeho e-shopu. A ne ho zahltit rozhodovací paralýzou tak, že najednou neví, 
kam kliknout. 

To hlavní nahoru! 

Většina uživatelů vidí horní část e-shopu, na dolní část většinou ani nedojde, nebo ji jen sporadicky 
prohlédne. Proto se snažte dát většinu důležitých informací nad tzv. Fold.  
 

 
 

Jak nevyužít potenciál úvodní stránky? 

To se stane snadno, když na titulní stránku e-shopu umístíte jako hlavní prvek př. pouze produkty a více 
se o ni nezajímáte. 

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/profilovka-firmy-palelo-1.png
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9. Hlídáte si nefunkčnost e-shopu? 

Aneb nic nejede pořád na 100% 

Při provozu e-shopu se setkáte se situacemi, kdy vám na e-shopu něco nefunguje. Některým situacím se 
dá předejít některým ne.  
Mně osobně se to sem tam taky stane. Někdy mě upozorní zákazník, jako v tomto případě. 

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/mikbaits-homepage.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/mikbaits-homepage.png
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A někdy ne.  
 
Pokud již vás upozorní, tak je nutno prověřit co se stalo a nenechat to být. Co když se to opakuje ve více 
případech? 
 
Naštěstí mám na webu nainstalovanou aplikaci Smartsupp.cz, která nahrává všechny uživatele na webu. 
Díky tomu jsem se mohla podívat co se děje. 
 
Danou chybu jsem tak mohla reportovat na mého dodavatele technického řešení (potažmo aplikace, 
která má na starost odeslání objednávky). Ne vždy se daří nasimulovat dané chování zákazníka, aby se 
chyba projevila. 
 

A co dostupnost samotného e-shopu?   

Co jde poměrně lépe změřit, jestli je váš e-shop dostupný celý den, nebo má výpadky. K tomu slouží 
služby, které měří dostupnost vašeho e-shopu. Stačí do vyhledávače dát měření dostupnosti serverů a 
vyjedou vám nabídky.  

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://www.smartsupp.com/cs/
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/smart-nefunkcnost2.png
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Ideální je co nejmenší interval. Cca každou minutu. 10 minut je již dost dlouhá doba, kdy se zrovna 
měření nemusí trefit do daného krátkého výpadku. 
 
  

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/mereni-dostupnosti.png
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Budování důvěry 

10. 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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11. Když máte něco navíc 

Najdou se případy, kdy u vás zákazníci nakupují i přesto, že váš e-shop stojí doslova "za starou bačkoru". 

Jsou to speciálky, které mají dobré jméno mezi komunitou. 

Přítel si pořídil dva potkany jako domácí mazlíčky. Potřeboval pro ně koupit krmivo. Prošel několik e-
shopů, zejména ty větší klasické zverimexové, ale bez dobrého relevantního výsledku. Náhodně narazil 
na e-shop Rodentia v jednom specializovaném diskusním fóru. 
 

 
 
Po prokliku se ocitl na velmi nestandardním e-shopu. Hodně věcí je na něm zastarale řešeno. Za 
normálních okolností by od tam rychle odešel. Díky doporučení z diskuzního fóra, a následně i díky 
informacím přímo na shopu (viz. šipky na obrázku dole), se rozhodl pro nákup. 
 

 
  
Tlačítko pro vložení zboží do košíku? Žádný problém, kdo hledá, najde ... co by člověk pro své potkany 
neudělal. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://www.rodentia.cz/
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/rodentia-odkaz.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/rodentia-uvodni.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/2017/06/rodentia-produkt.png
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Přidání zboží do košíku? Hups, povinná registrace. I toto přítel překonal, pro své potkany chce to 
nejlepší. 

 

 
  
Po registraci zbývá jen dokončit objednávku. Zde už to vypadá mnohem lépe. 
 

 
 

I takovou důvěru může mít člověk v e-shop, když mu je doporučen chovatelskou komunitou, a navíc 
informace na stránkách e-shopu to jen potvrzují. 
 
Na tomto příkladu vidíte, že stačí mít něco navíc na svém e-shopu a zákazníci vám mohou některé věci 
odpustit.  
 
Pravdou ale je, že je to výjimka a týká se specializovaných obchodů. A když se k tomu přidá doporučení 
ze specializovaného fóra, zákazník je na dosah ruky. 
 
Zamyslete se tedy nad tím, zdali existují možnosti, jak se dostat mezi diskuzní fóra a zdali na vašem e-
shopu jsou informace, které potvrdí vaši důvěryhodnost. 
 

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/rodentia-prihlaseni.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/rodentia-kosik.png
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12. Stačí jedna nedokonalá odpověď a je po nákupu 

Jako prodejci nikdy nevíte, zdali zákazníci vám píší proto, že si návod k produktu nepřečetli, nebo proto, 

že si návod přečetli, ale mají doplňující dotazy. Vaše odpověď totiž rozhoduje o nákupu. 

Potřebovala jsem si koupit noční světlo do pokoje. Protože léta jezdím kolem prodejny GM Electronics, 
tak jsem navštívila jejich e-shop a našla si tam noční světlo. Nebyla jsem si jistá, jestli je to to pravé, tak 
jsem poslala dotaz k produktu.  
 

 
 
Obratem mi přišel potvrzovací e-mail.  

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/gme-dotaz-1.png
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Odpověď z e-shopu mi dorazila do pár desítek minut.  
 

 
 

Bohužel z odpovědi jsem nebyla dvakrát moudrá - "Světlo funguje dle popisu v návodu". Ten jsem si 
samozřejmě před odesláním přečetla, nicméně vzhledem k technickému popisu jsem si nebyla 100% 
jistá funkčností. 

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/gme-dotaz.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/gme-odpoved.png
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Odpověď prodejce, byť byla bleskurychlá, mě vůbec neuspokojila. Dotaz byl jednoduchý a 
předpokládám, že jako prodejci znají funkčnost prodávaných výrobků. Stejně tak umí odpovědět ANO-
NE namísto odkazování do manuálu. Takto jsem ztratila důvěru pro nákup a koupila jsem světlo jinde.  
 
Z toho plyne jednoduché ponaučení – snažte se zákazníkovi pomoci, odpovídejte napřímo a teprve pak 
připojujte odkaz do manuálů či na stránku s podrobnými informacemi. 
 

13. Napsali o nás 

Externí zpráva o vás dodá image vašemu e-shopu i vaší značce. Pracujete s ní na stránkách e-shopu? 

Jsou o vás zmínky v on-line magazínech, tištěných časopisech či různých bulletinech? 
Nezapomeňte se o tom zmínit na stránkách vašeho e-shopu. Níže na obrázku je uveden jako příklad e-
shop s kabelkami, který má odkaz přímo v hlavičce.  

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://darabags.com/napsali-o-nas
https://darabags.com/napsali-o-nas
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/gme-westinghouse.png
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Stačí jen zmínka! 

U e-shopu DecoDoma.cz mají webovou stránku, kde jsou vyobrazeny tištěné deníky/časopisy, v nichž se 
nachází jakékoliv zmínky o e-shopu a jeho produktech. 
 

 
 

Navíc po kliknutí na ikonu deníku/časopisu se dostanete na stránku s vyobrazením článku, který byl v 
deníku/časopisu publikován. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://www.decodoma.cz/Psali-o-nas/
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/napsali-o-nas.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/decodoma.png
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14. Obsah e-shopu jako stimul pro nákup 

Není nad to odlišit se od konkurence tím, že se budete věnovat tvorbě obsahu, který ona nemá. Proč? 

Než něco nakoupím, tak brouzdám po internetu a hledám informace o produktu či skupině zboží, které 
jsou ve středu mého zájmu. Bohužel řada e-shopů nabízí "jen" produkty. Málokterý z nich se věnuje širší 
osvětě o tom, co prodává (samozřejmě existují výjimky), málokterý vypadá tak, že svému sortimentu 
rozumí a dokáže nabídnout více informací než jeho konkurence. Jen zlomek e-shopů umí hrát na notu 
zákazníka a svým obsahem prokázat, že nákup u něj je správný. 
 
Jedním z dobrých příkladů je prodejce elektronických cigaret Gallagher. Na jeho e-shopu najdete velkou 
řadu obsahu spojeného s portfoliem zboží, které nabízí. 
 
Jen na titulní stránce je to řada míst: 
 

1,2 - Průvodce pro výběr cigarety a náplně 
3 - Odkaz na magazín s články 
4 - Poradna s nejčastějšími dotazy 
5 - Poslední články v magazínu 
6 - eKniha ke stažení 
7 - Souhrn s dostupnými materiály  

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://www.gallagher.cz/
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/deco-detail.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/2017/07/gallagher-11.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/gallagher-22.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/2017/07/gallagher-33.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/gallagher-44.png
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Čím více jste v interakci se zákazníkem, tím více vám bude věřit a snáze se rozhodne pro nákup právě 
u vás – jste totiž odlišní. 
 
Jednou z těchto cest je tvorba obsahu – užitečných informací o produktech, který není jinde nalezitelný 
a který je zdarma. 
 

15. Reklamace jako prvek důvěryhodnosti 

Když už přijde na reklamaci, snažte se ji vyřídit rychle. 

Při množství nákupů na internetu se jednou za čas něco pokazí, i já jsem to zažila jak z pohledu 
obchodníka, tak z pohledu zákazníka. Zákazníka vždy potěší, když je reklamace vyřízena v co nejkratším 
času a nedochází k "nadužívání" 30denní lhůty dané zákonem. 
 
Jakožto zákazník jsem si koupila propojovací kabel mezi dvěma monitory, který po 7 měsících přestal být 
funkční. E-shopu Applemix.cz jsem 2.7. napsala zprávu. Druhý den 3.7. jsem měla odpověď na e-mailu s 
instrukcemi, jak pokračovat. 
 

 
 
Kabel jsem obratem odeslala a 7.7. jsem dostala kladné vyrozumění reklamace. 
 

 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://www.applemix.cz/
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/apple-mix-e-mail.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/apple-mix-ukonceni.png
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9.7. jsem kabel obdržela poštou. Vyřízení reklamace tedy bylo v řádu dnů a já jsem mohla opět 
plnohodnotně využívat propojení mezi dvěma monitory. Díky tomuto přístupu nyní vím, kde mohu 
znovu nakupovat. 
 

16. Co máte v patičce u copyrightu?  

Stačí jedna neaktuální číslice a vaše důvěra může dostat na frak. 

Když vzniká nový e-shop, řada poskytovatelů technických řešení přidá krátkou větu do spodní části webu 
ve znění © 2010 Firma xy. Co se ovšem stane 1. ledna 2011? Bude tam stále © 2010 Firma xy nebo © 
2010-2011 Firma xy? 
 
Obrázek níže uvedeného e-shopu je pořízen v roce 2017! Což nevzbuzuje moc důvěryhodnosti. Napadá 
mne otázka To skončili v roce 2015 a nyní už neexistují? 
 

 
 

Samozřejmě uvedení roku vzniku webu sdělujete lidem, že web má svou historii, už tu nějaký ten rok 
funguje. Ale aby tomu tak bylo a zákazník věděl, že tu jste i v roce 2017, 2018 a následné roky, tak je 
nutné, aby za rokem vzniku byl uveden i rok aktuální.  

 
 

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/nikl-rok-v-paticce.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/knihy-dobrovsky-rok.png
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Pokud se vám nechce ručně měnit letopočet v patičce, požádejte programátora, aby se aktualizoval 
automaticky vždy k 1.1. nového roku. 
 
Pokud tu možnost nemáte, copyright případně nepoužívejte. 
 

 
 

17. Máte zajímavá čísla o e-shopu? 

Pokud ano, nezapomínejte je prezentovat na e-shopu. 

Jedním z dalších prvků, kterým můžete podpořit důvěryhodnost vašeho e-shopu, jsou čísla ve spojitosti s 
nákupem a zákazníky. 
 
Jednoduchou ukázka využití čísel má př. e-shop Provysavace.cz  
 

 
 

A zde je zase ukázka z e-shopu Sportex.cz  
 

 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://www.provysavace.cz/
http://www.sportex.cz/
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/czc-rok.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/provysavace-statistika.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/sportex-statistika.png
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Samozřejmě platí, že čísla musí být uvěřitelná! V opačném případě se vaše invence snadno otočí proti 
vám. Zákazníci těmto číslům neuvěří a naopak vaši důvěryhodnost to podlomí. 
 
Typickým příkladem špatného využití je počet lidí online. Když na e-shop zavítá zákazník v nočních 
hodinách, neměl by tam vidět obdobné číslo jako v denní hodiny.  
 

18. I mistr tesař se utne. 

Aneb zbytečně nepodvádějte tam, kde to nemůžete rychle napravit! 

Známý e-shop Alza.cz, který v polovině roku 2017 naskladnil elektromobil Tesla, tak je začal ihned 
prodávat jako ostatní zboží v jednotkách kusů za hodinu. 
 

 
 

Přitom měl na skladě pouze 2 kusy! Vzhledem k většímu počtu objednávek nemohl uspokojit všechny 
zákazníky. 
 
Takové situace na důvěryhodnosti e-shopu dvakrát nepřidají. Proto než pošlete ven zjevně neplatné 
informace, rozmyslete si, zdali máte možnost problémy rychle vyřešit. Alza.cz je sice silný hráč, ale kdo si 
z těch menších může dovolit takové jednání? 
  

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://www.alza.cz/
https://www.alza.cz/elektromobily-tesla/18861978.htm
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/alza-tesla-1.png
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Tvoření prodejních textů  

19. 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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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-vyrobce.png
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20. Není popisek kategorie jako popisek kategorie 

Při prodávání složitějších (náročnějších) věcí neopomínejte v popisku zmínit, co si vybrat. Potěšíte tím 

nejen vyhledávače, ale zejména vaše zákazníky. 

Na většině e-shopů najdete popisky kategorie zhruba v jednoduchém znění, jaké používám i já.  
 

 
 

Problém u uživatelů nastává (vzešlo z uživatelských testování e-shopu) u komplikovanějších/finančně 
dražších produktů s delším nákupním procesem. U těchto produktů uživatel často neví, podle čeho si 
výrobek zvolit. Špatně detekuje odlišnosti mezi podobnými produkty. 
 
Níže na obrázku vidíte popisek kategorie. Jedná se o koloběžky (položka řádově za tisíce a více). V 
popisku kategorie je zmíněno, jaký je rozdíl mezi jednotlivými typy koloběžek. 
 

 
 

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/palelo-kategorie.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/kategorie-kolobezka.png
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Níže je zase uveden obecný popisek, který poukazuje na odlišnost pouze v rámci barvy a velikosti. Pro 
uživatele je tato forma popisku nedostačující. 
 

 

Když to nejde říci pár větami? 

V květnu 2017 jsem si pořizovala perlátory do svého bytu, měla jsem dost potíže zjistit, jaký zvolit. Pokud 
víte, o co jde, zajisté se mnou budete souhlasit, že rozdíly mezi nimi nelze shrnout do 2 vět. A proto, 
když by i toto byl váš případ, řešte popisek elegantně – odkazem na stránku, kde vše hezky popíšete 
včetně návodu, jak výrobek vybrat. 
 
Níže na obrázku je popisek kategorie a odkaz na stránku, kde je podrobněji popsáno, jak vybrat perlátor. 
 

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/kategorie-kolobezka-obecny.png
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Po prokliku jsem se ocitla na samostatné stránce s dostatečným popisem. Navíc z textu byly odkazy do 
detailů produktů, takže mi e-shop ušetřil čas zdlouhavým hledáním výrobků podle názvu. 
 

 
 

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/econea-kategorie.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/econea-navod.png
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Po prokliku jsem se velmi lehce dostala na konkrétní produkt, který byl v návodu zmiňován. 
 

 
 

Kdyby nebylo toho návodu na přehledu kategorie, tak bych si žádný perlátor nejspíše nekoupila. Vím, že 
návod mi 100% pomohl, protože perlátory mi padly do všech vodovodních kohoutků bez potíží. 
 
Navíc odkazy z kategorie a ze samotného článku jsou dobré i pro SEO – vytváříte tak interní prolinkování 
webu a vyhledávač tak snáze chápe strukturu vašeho e-shopu. 
 

21. I když tomu rozumíte, rozumí tomu váš zákazník? 

Minimalizujte v textech odborné termíny, cizí jazyky a jakékoliv zkratky, které váš typický zákazník 

nezná. 

V marketingu používám běžně výrazy jako konverze, PPC, dynamický remarketing, PI, GA, Bounce rate, 
Anchor text, Heatmap, ROI a další. 
 
Ale tyto výrazy používám pouze v komunikaci, kdy jsem si "jistá", že tomu druhá strana bude rozumět. A 
pokud tomu nerozumí, snažím se pojem vysvětlit. 
 

Odborné pojmy a slangové výrazy v textech e-shopu 

Pamatujte, že text na stránkách vašeho e-shopu čte kdokoliv. Zamotáte-li do něj odborné výrazy či 
běžnou terminologie bez vysvětlení, čtenář je nemusí pochopit. 
 
Níže na obrázku vidíte popisek kategorie v e-shopu s prodejem elektronických cigaret. Jako nekuřačka 
netuším, co to je a k čemu slouží Clearomizér. Uživatel elektronických cigaret tento pojem ovšem zná.  

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/econea-perlator.png
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Naproti tomu na dalším e-shopu (obrázek níže), který taktéž prodává elektronické cigarety, mám 
možnost z popisku zjistit, co to jsou Clearomizery. 
 

 
 

Cizojazyčné výrazy 

Dalším nešvarem textů českých e-shopů jsou cizojazyčné výrazy (typicky angličtina). Kdo nevládne 
daným jazykem, špatně se v textu kombinovaném z českých a cizojazyčných výrazů může orientovat.  
 

 
 

A co zkratky v textu? 

I zkratky mohou zákazníkům zamotat hlavu. Zejména tehdy, neznají-li kontext textu a čtou jej nahodile. 
 

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/kvalitnikoureni-clearomizery.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/gallagher-clearomizery.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/california-anglicky.png
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22. A poradnu na e-shopu máte? 

Poradna na e-shopu se možná nehodí pro každého, ale když už, tak z ní vytěžte maximum. 

Poradna na e-shopu slouží primárně pro návštěvníky, kteří se rozhodují pro nákup a potřebují se doptat 
na pár informací. 
 
Nemalý vliv poradny je i na vyhledávače. Pomocí poradny zvětšujete textový obsah stránky, často i o 
relevantní informace. A toto mají vyhledávače samozřejmě rádi. 
 
A nesmíme zapomínat i na vliv na následnou konverzi. Vnímejte dotazy jako studnu dalších námětů pro 
opravy e-shopu, ne jako nutné zlo, kde musíte odpovídat stále dokola na podobné otázky! 
 
Na řadě e-shopů najdete poradnu pod produkty, kde se zákazníci ptají: 
 

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/drstanek-dp.png


  47 
 

 

Když se vás zákazník ptá na něco, co v popisku chybí, co s tím děláte? 

Uživatelské dotazy směřované na produkty jsou pro vás mimo jiné i zdrojem inspirace pro změny na e-
shopu. Je dost nedůvěryhodné, když máte například dotaz na objem zboží několik let starý: 
 

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/poradna-poradna.png
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Ale v popisku u produktu za celou dobu jste informaci o objemu nedopsali: 
 

 

Na co ještě u poradny nezapomínejte: 

Část zákazníků se ptá i na dostupnost produktu, který třeba zrovna nemáte: 
 

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/poradna-popisek-2010.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/poradna-popisek.png
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Tyto dotazy doporučuji po zodpovězení a následném naskladnění zboží schovat. Pro ostatní zákazníky 
nemají informační hodnotu. 
 

23. Nezapomínejte na klíčová slova v textech 

Když už si necháte zhotovit analýzu klíčových slov, začněte s ní také pracovat v textech e-shopu. 

Než napíšete popisek kategorie či produktu, je vhodné mít zpracovanou analýzu klíčových slov. Díky ní 
poznáte, přes jaké výrazy vaši potenciální zákazníci hledají vaše produkty. Můžete tak zjistit, že vámi 
používané výrazy nikdo nehledá nebo zase naopak – utekly vám slova, které lidi používají a vy na ně v 
textech zapomínáte. 
 
Také z této analýzy může v krajním případě vzejít jeden velmi smutný fakt – vaše zboží nikdo nezná a 
vůbec je nehledá, stejně tak k němu nejsou žádné ekvivalentní výrazy (osobně jsem se s tím ještě 
nesetkala, ale umím si tuto situaci představit u novinek, které jsou svým charakterem a užitím dosud 
neznámé). 
 
Prostřednictvím analýzy klíčových slov můžete odhalit i tzv. longtailové fráze – tedy ty méně hledané, ale 
s větším potenciálem konverze (nákupu). Příkladem je slovo bione cosmetics regenerační šampon 
keratin & arganový olej recenze. Jedná se o velmi konkrétní klíčové slovo – název produktu. Co do 
objemu hledání na Seznamu je malé, ale o to více může být konverzní a snáze pro něj vytvoříme stránku 
na e-shopu, kterou vyhledávač zobrazí ve výsledcích vyhledávání. 
 
Opakem je slovo šampon, které má vysokou míru hledanosti, ale také o to nižší míru konverze (je příliš 
obecné na to, aby prostřednictvím něj zákazník hledal produkt ke koupi či dohledával jeho recenze). S 
vysokou hledaností se často pojí větší konkurence – velmi špatně se na toto obecné slovo zobrazí odkaz 
na váš e-shop, protože tu mohu být "historicky i obsahem silnější e-shopy". 

Jak pracovat s klíčovými slovy v textech? 

Kdysi v minulosti platilo, že čím větší výskyt klíčového slovo v obsahu, tím lépe. Později se začal brát 
ohled na tzv. hustotu klíčových slov, která platí do jisté míry i dnes – výskyt klíčové slova se nesmí 
přehánět! Co je velmi důležité, text by měl být napsán "prouživatelsky". Já osobně se snažím klíčové 
slovo používat v nadpisu stránky kategorie či produktu a dále pak alespoň ještě jednou v popisku 
kategorie či produktu. Často používám i jiný pád klíčového slova, když se mi slovo do textu vejde 2x či 
vícekrát. 
 

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/poradna-dostupnost.png
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24. Krátký text, který mnoho napoví. 

Popisek u loga máte? 

Hlavička vašeho e-shopu je to první, co uživatel vidí, když zavítá na vaše stránky. Když pominu, že logo je 
vlevo, vyhledávání uprostřed a vpravo košík, tak neméně důležité je i to, co bývá u loga napsáno. Cílem 
loga je nejen jeho zapamatovatelnost, ale také informovanost - tj. aby uživatel "ihned" věděl, čím že se 
e-shop (web) zabývá. Samotný text, který se u loga používá, k tomu má dopomoci. 
U těchto e-shopů se slogan nepoužívá. Odhadovat obor činnost mohu jen na základě názvu, který není 
zcela dostačující. 
 

 
 

 
 

V těchto 2 případech je uveden slogan, ale bohužel mi nic neříká o tom, co je činností e-shopu (webu). 
 

 
 

 
 

U těchto e-shopů doprovodný text jasně říká, co na e-shopu mohu najít. 
 

 
 

 
 

Naproti tomu slogany lze využít též úderně, ovšem pozor na jejich délku! 
 

 
 

U sloganů se vyvarujte vždy takového znění, které může lidi nějakým způsobem urážet či napadat! 
 

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/zahrada-domacnost.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/slogan-zelene.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/slogan-matto.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/slogan-danesi.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/slogan-zahradnieshop.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/slogan-garteko.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/slogan-rodentia.png
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25. Texty na hlavní stránce e-shopu 

Vítejte v našem e-shopu je tak ohraná fráze, že by měla být zakázána. 

Hlavní stránka nebo-li homepage e-shopu patří mezi jednu z hojně navštěvovaných stránek. Když už sem 
tedy návštěvník zavítá, snažte se jej oslovit tím, co na stránce prezentujete. 
 
Níže vidíte příklad e-shopu, který pojímá texty na hlavní stránce jinak než většina průměrných e-shopů. 
Uvádí atypický slogan (1), ne ten klasický "Vítejte v našem e-shopu". Přidává unikátní prodejní 
argumenty (zkratkou označované jako USP) - (2) a dokončuje to výrazným a unikátním prodejním 
argumentem (zboží sami používají). 
 

 
 

Příklady, jak to určitě nedělat 

Přítomnost informace o datu a svátku (1) si umím představit na e-shopu s dárkovými předměty, určitě 
ne na e-shopu technického zaměření. 
Opakování stejné informace "Vítejte na našem e-shopu" (2) mně jako uživateli k ničemu není. Sice dobře 
uvádějí, co najdete v nabídce, ale daný seznam není řešen formou odkazů na produkty či skupiny 
produktů (3). 
 

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/bushcraft-uvodka.png
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Příliš dlouhý úvodní text také nevypadá dobře. 
 

 
 

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/cora-uvodka.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/gemini-uvodka.png
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Stačí 3 krátké odstavce a je to. 
 

 
 
Opravdu si prvně po vstupu na e-shop musím přečíst informaci o cookies?  
 

 
 
 
 
 

 

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/shiori-uvodka.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/barvarna-uvodka.png
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Sorry jako, ale informace o EET nepatří do úvodního textu. Informace postačí předat v patičce e-shopu a 
VOP e-shopu. 
 

 
 

Jde to i bez textu! 

Pokud úvodní text na e-shopu nemáte, tak nezapomínejte na informace v bannerech. Musí jasně sdělit 
myšlenku. 
 

 
 

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/paracord-uvodka.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/nejleginy-uvodka.png
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26. Neopomínejte mikrotexty 

Pár písmen, které mohou znamenat mnoho. 

Krátké texty, které mají pomoci uživateli dokončit to, co chce, se dají označit za mikrotexty.  S nimi se 
setkáte nejčastěji najdete v těchto případech: 
 

• Texty tlačítek 
• Stránky 404, prázdný košík, přihlašovací/registrační 
• Popisky formulářů 
• Stavové, potvrzovací, chybové hlášky 

 
Správný mikrotext by měl být jednoznačný, srozumitelný, funkční, výstižný a vztažený ke kontextu (kde 
je daný text použit). Níže vám představím řadu příkladů, jak s nimi (ne)pracovat. 
 

Zkracujte 

Uvádění informace o způsobu platby by mělo být srozumitelné, ale současně krátké. Na příkladu níže 
vidíte informaci o dobírce s tím, že se ještě navíc duplikuje informace o ceně: 
 

 
 
Přitom stačí uvést pouze slovo Dobírka. Hned to je přehlednější: 
 

 
 
Neuškodí ovšem přidat slovo Hotově při převzetí, ne každému musí být jasný výraz Dobírka. 
 

 
 

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/bottle-zpusob-platby-puvodni.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/bottle-zpusob-platby-upraveny-orezany.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/bottle-zpusob-platby-upraveny.png
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Popisek ve vyhledávacím poli  

Jde to napsat obyčejně: 
 

 
 
Ale také to můžete více specifikovat (poukazujete na funkci pole): 
 

 
 

 
 

 
 

Informace o skladovosti 

Skladem někteří zákazníci nevnímají tak, že je skutečně skladem (a proto vám mohou i volat):  
 

 
 
 
Jde to více specifikovat a ujistit uživatele, že produkt skutečně máte skladem:  
 

 

 
 

 
 

Popisek tlačítka 

Textový obsah tlačítka je jedna z častých věcí, která se testuje. Tedy to, jaký výraz tam dát. Slovo 
"Koupit" už vyvolává pocit, že je to závazné pro koupi: 
 

 
 

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/vyhledavani-astratex.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/vyhledavani-bottle.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/vyhledavani-alza.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/vyhledavani-pilulka.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/skladem-provysavace.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/skladem-zoot.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/skladem-megapixel.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/tlac-neicha.png
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Více neutrálněji zní "Přidat do košíku" nebo "Vložit do košíku". 
 

 

 
 
Někdo to dělá více kreativněji a neobvykle (proč ne, když mu to funguje): 
 

 
 
Ale zase všechno má určitě své meze: 
 

 
 

Chybové stránky 

Když se stane nějaká chyba, tak se zobrazí chybové stránky. Uživatel mnohdy neví, co se děje a je 
vhodné mu říci, co se stalo a jak z toho ven. Níže je příklad, kdy není vůbec zpracována chybová stránka.  
 

 
 
Zde již je to lepší: 
 

 
 
A zde je i návod, co dělat: 
 

 

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/tlac-czc2.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/tlac-svetbot.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/tlac-czc.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/tlac-dedra.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/404-bez-popisku.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/404-alza.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/404-sportobchod.png
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Někdo i rád vtipy: 

 

 
 

Formuláře 

Část uživatelů nechce předávat osobní údaje (možná mají strach ze zneužití), tak jim zkuste říci, proč 
patřičné údaje potřebujete. Snáze tak prolomíte nedůvěru či situaci, kdy zadá neplatné (typické hlavně 
pro telefon či e-mail): 
 

 
 

Informační "hlášky" 

Specifikum pro tyto mikrotexty je, že povětšinou je píší vývojáři. Nejsou přímo viditelné, takže je snáze 
přehlédnete. O to horší je, když se zobrazí, tak musí dát uživateli najevo, co má udělat, aby se daná 
hláška podruhé nezobrazila. Níže uvádím příklad, kdy je chybová hláška redukována na pouhé oznámení 
Vyplněno x Nevyplněno. 
 

 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/404-slon.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/formulare-popisky.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/form-chybove-hlasky-bez-textu.png
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Lepší zpracování je takové, kdy uživateli sdělíte, co má udělat: 

 
 
Další e-shop přidává informaci o nutnosti dopsat popisné číslo: 
 

 
 
V tomto případě se sice uživatel dozví, že je potřeba dopsat e-mail v korektním tvaru. Ale jaký je korektní 
tvar? 
 

 
 
V tomto případě již uživatel ví, kolik toho má vyplnit: 
 

 
 

27. Krátký nebo dlouhý popisek? 

Záleží na úhlu pohledu. 

Při psaní popisku produktu je třeba dbát i na délku. Jenže, jaká je optimální délka? Na to se špatně 
odpovídá, proto vám nabídnu více úhlů pohledu. 
 
Pokud je produkt v ceně v řádu korun, desetikorun až stokorun, tak stačí krátký popisek o pár řádcích. Je 
mnohdy zbytečné ztrácet čas psaním popisku na něčem, co vám moc peněz (myšleno nominální 
hodnota) nepřinese, třeba jako v případě ručního mlýnku na kávu v ceně 379 Kč. 
 

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/form-chybove-hlasky-ulice.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/form-chybove-hlasky-adresa.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/form-chybove-hlasky-e-mail.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/form-chybove-hlasky-tel.png
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Při prodeji dražší položky v řádu tisícikorun a výše je vhodné mít delší popisek. Důležité je, aby se v textu 
objevily argumenty, proč si daný produkt koupit a uživatel si ospravedlnil samotnou koupi. Oproti 
předchozímu mlýnku se zde již prodává elektrický mlýnek v hodnotě 6 990 Kč. Porovnejte si, peníze na 
mlýnek za 400 Kč člověk v kapse najde, ale vytáhnout z ní téměř 7 000 Kč, to už se zákazník hodně 
rozmýšlí. 
 

 
 

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/kratky-popisek.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/dlouhy-popisek.png
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A co neznámý produkt? S popiskem moc nešetřete. Jednak musí zákazník pochopit význam zboží, jednak 
potřebuje dostat argumenty, v čem mu pomůže a proč je tak důležité si jej nyní pořídit. 
 
Při tvorbě popisků zohledňujte i prodejnost zboží jako takového. Produkty, které se více prodávají nebo 
je potřeba, aby se tak stalo, textujte delšími popisky. 
 
Z pohledu SEO se doporučuje článek o délce 300–500 slov. Nezapomínejte ale na smysl daného textu, co 
uživateli řekne.  
 

 
 

Nedávejte si zbytečně laťku minimálně 300 slov, když je váš text beze smyslu jako v označeném rámečku 
na příkladu výše. Tvořte pro zákazníky plnohodnotné texty s informační hodnotou! 
 

  

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/panvicky-popis-cortina.png
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Zvyšování konverzí 

28. 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. 
  

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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29. Průvodce nákupem, je to i váš případ? 

U produktů speciálního zaměření, navíc v kombinaci s dokupováním doplňků či náhradních dílů, uvítají 

zákazníci šikovného průvodce nákupem. 

Jednou za čas mi dojde toner v tiskárně nebo sáčky ve vysavači. Čeká mě vždy drobné utrpení v hledání 
správného typu. Typ tiskárny nebo vysavače znám. Ale když hledám doplňkový sortiment, zažívám peklo. 
Náplní a sáčků existuje nepřeberné množství. Na běžném e-shopu se sice doklikám do správné sekce, ale 
ta filtrace pro přesnější určení, která je nejen pro mě dobrým nákupním průvodcem, už jaksi chybí. 
 

 
 

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/mall-toner.png
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Při hledání sáčků do vysavače na tom nejsem o moc lépe. I když vidím nabídku sáčků do vysavače, 
kompatibilitou si nejsem jistá. 
 

 
 

Specialisté s průvodcem nákupu 

U specializovaných e-shopů se můžete setkat s průvodcem nákupu. U e-shopů níže postačí zadat 
výrobce/značku a typ vysavače. 
 

 
 

Ve výsledcích vidím, jaký typ sáčku mohu do vysavače použít (a samozřejmě nakoupit). 
 

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/mall-rowenta-sacek.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/provysavace-pruvodce.png
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Obdobné výsledky vidím i u e-shopu prodávajícím náplně do tiskáren. Stačí zadat značku, modelovou 
řadu a označení tiskárny. 
 

 

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/provysavace-pruvodce-vysledek.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/samsung-ml2160.png
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V podstatě pod nosem mám možnost si zakoupit to, co právě potřebuji. 
 

 
 

Každý zákazník uvítá, když mu pomocí šikovně zpracovaného průvodce pro nákup (v podstatě forma 
filtrace na e-shopu) nabídnete to, co potřebuje. Mějte prosím na paměti, že zpracování takového typu 
filtrace je pro programátory náročnější. 
 

30. Výhodné balení jako nástroj vyšší hodnoty objednávky 

Potřebujete prodávat více v rámci jednoho nákupu? Dovolí-li vám to váš prodejní sortiment, zkuste 

zavést výhodná balení. 

Nesetkávám se příliš často s tím, že by e-shopy pracovaly s výhodnější cenou u většího balení produktu. 
 

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/tonery-vysledek.png
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Přitom nabídka výhodnějšího balení má řadu pozitiv. Pokud je produkt sám o sobě za nízkou prodejní 
cenu, tak se vám nechce kupovat malé př. dvoukilové balení a raději si vezmete větší. Naopak si zase 
můžete koupit malé balení na zkoušku a při další objednávce dokoupit větší balení. 
 

 
 

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/mana-sleva.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/rodentia-vyhodny-nakup.png
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Na svém e-shopu mám u 2 položek již několik let výhodnější cenu při nákupu 2 kusů. A skutečně to 
funguje. Zákazníci si raději rovnou vezmou set v 7 z 10 případů. 
 

 
 

Pro ověření funkčnosti vhodnějšího balení není vždy potřeba používat něco sofistikovaného nebo činit 
programátorské zásahy. Postačí si vytvořit buď novou variantu již založeného produktu, nebo vytvořit 
samostatnou produktovou kartu.  

Kde se vyplatí uvažovat o výhodných baleních? 

Kosmetika, potraviny, obalový materiál, bytový textil, různé formy spojovacího materiálu, obklady s 
dlažbou, vybrané segmenty sportovního vybavení apod. 
Ráda bych ještě podotkla, abyste při zavádění výhodných balení začali u zboží, které se vám obecně 
dobře prodává. Na něm si totiž mnohem rychleji vyzkoušíte, zdali zákazníky nabídkou oslovíte. 
 

31. Funguje vám rozumně vyhledávání na e-shopu? 

Umí váš e-shop hledat jako Google? Nebo hledá pouze v nadpisech produktů? 

Na většině e-shopů najdete vyhledávání. Návštěvníci je používají k vyhledávání produktů, ale nejen 
jich. Část vašich zákazníků bude zajisté proklikávat kategorie, ale stejně tak část jich použije vyhledávání. 
 
Je docela možné, že vaše technické řešení obsahuje modul, kde vidíte, jaké vyhledávací dotazy uživatelé 
na e-shopu zadávají: 
 

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/palelo-sada.png
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Podobnou věc vám nabízí po patřičném nastavení Google Analytics v reportu s vyhledávacími dotazy: 
 

 
 
Z těchto vyhledávaných dotazů získáte představu o tom, co uživatelé hledají a o co mají nejspíše zájem. 
 

U vyhledávání na e-shopu je potřeba pamatovat na několik důležitých věcí: 

• Otestujte vaše vyhledávání na jednotné a množné číslo. Měli byste nacházet podobné výsledky. 
• Výsledky vyhledávání by měly být hodně podobné jak s použitím diakritiky, tak i bez (lidi na 

mobilu používají diakritiku méně jak na desktopu). 
• Vyhledávání by mělo pamatovat i na skloňování slov. 
• V neposlední řadě, naprogramovat vyhledávání není jednoduchá věc! 

 
Pozor na to, jak vypadají výsledky vyhledávání, kde dochází ke kombinaci produktů a jiných textových 
stránek (př. články). Uživatel může sekci s produkty snadno přehlédnout: 

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/palelo-vyhledavani.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/hledani-google-analytics.png
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Když nic vyhledávač e-shopu nenajdete, může e-shop zobrazit nejprodávanější produkty: 
 

 
 

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/grizly-vyhledavani.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/vybrator.png


  75 
 

Alternativně při chybějícím výsledku vyhledávání může e-shop zobrazovat kategorie nebo výrobce: 
 

 
 

Někdy se vyplatí prozkoumat technické řešení! 

Stránka s výsledky vyhledávání je většinou dána technickým řešením, ale některá technická řešení 
umožňují upravit stránku s výsledky vyhledávání. Sami si tak můžete přidat odkazy třeba na Top 
kategorie nebo Top výrobce.  
 

 

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/vasecocky-hledani.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/eshoprychle-vyhledavani.png
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32. Přidejte video k produktu 

1 obrázek je za 1000 slov. 1 sekunda videa je složena z 25 obrázků... 

Natočit video už dnes není takový problém jako třeba před deseti lety. Technologie jdou dopředu. 
Kromě fotek a popisku můžete zákazníkům nabídnout produktová videa. 
 
A to zejména tam, kde se jedná o dražší zboží s perspektivou dlouhodobého prodeje (tj. nejedná se např. 
o tričko, které je v nabídce pouze 1 sezonu, nebo o kroužkový blok za 30 Kč - u těchto produktů nemá 
smysl točit video). 
 
Video představuje uživatelům produkt v širším rozměru (vidí jej více prostorově, vnímají více jeho hrany, 
barvy i velikost). Z tohoto důvodu mohou mít videa pozitivní vliv jak na objednávku, tak na brand 
produktu či e-shopu. 
 

 
 

Jaké jsou možnosti získat video? 

• zhotovení vlastních videí – než se zaběhnete v realizaci, potrvá to 
• dodavatel zboží – zeptejte se, zdali nějaká videa má 
• youtube.com - u některých produktů jsou k dispozici videa, často s anglickým slovem 

 

 

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/nikl-video.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/youtube-video.png
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33. Hover efekt košíku na maximum 

Stačí přidat jeden odkaz a hned vím, co si mohu přikoupit. A není to jen o odkazu. 

Hover efekt košíku nastane, když uživatel najede myší na ikonu košíku. Existuje více variant zpracování. 
Dále vám odhalím, jaké máte možnosti. 
 
Pokud ještě zákazník nemá vloženo žádné zboží v košíku, tak při najetí myší na ikonu mu můžete zobrazit 
způsoby doručení a informaci o dopravě zdarma (pokud ji tedy nabízíte). 
 

 
 

Má-li zákazník již zboží v košíku, můžete mu zobrazit, kolik mu zbývá do dopravy zdarma. Mimo to 
můžete připojit informaci o termínu dodání. 
 

 
 

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/hover-megapixel-prazdny.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/hover-sportex.png
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Textovou informaci o dopravě zdarma můžete rozšířit o grafické znázornění. Tato jednoduchá 
vizualizace dá zákazníkovi lepší představu o tom, kolik zbývá do získání bonusu v podobě bezplatné 
dopravy.  

 
 

Jak pomoci zákazníkovi s nákupem? 

Zákazníci si mohou vložit pár položek do košíku, ale do dopravy zdarma jim zbývá třeba něco dokoupit. 
Zkuste je navnadit – přidejte odkaz Cenové trháky. 
 

 
 

V cenových trhácích můžete promovat třeba právě zlevněné zboží. 
 

 

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/hover-manutea.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/hover-sexshopp.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/hover-sexshopp-pokliku.png
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Zvýšíte tak šanci, že si něco navíc vybere (zvýší tak hodnotu košíku) a samozřejmě po uplatnění dopravy 
zdarma se zvýší šance na dokončenou objednávku. 
 

34. Přidejte kategoriím na e-shopu obrázky 

Nejen popisek, ale i obrázek kategorie má svůj význam! 

Na obrázky lidi reagují rychleji než na text. Proto pokud chcete zákazníkovi rychle a jasně sdělit, co daná 
kategorie obsahuje, doplňte k ní ilustrativní obrázek. Kategorie tak lépe vyniknou a zákazník se v nich 
může snáze orientovat než jen v čistém textovém znění kategorie. 
 

 
 

Fotky používejte u všech kategorií – jak hlavních, tak podružných (podkategorie).  
 

 
 

Obrázky ocení zákazníci zejména u komplikovanějšího zboží a většího výseku podkategorií. Jak už jsem 
psala, urychlují totiž jejich orientaci v sekci. 
 

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/raslovy-kategorie.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/hsport-kategorie.png
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35. Odpočet aneb navoďte pocit vzácnosti 

Vzácnost v mnoha lidech evokuje potřebu si produkt zakoupit ihned. Co když už za pár hodin nebude? 

Jednou ze zajímavých technik práce s akčním zboží je vzácnost. Některé e-shopy ji využívají v podobě 

odpočtu času konání akce. Jedná se o psychologickou techniku metody přesvědčování přetavenou na svět 

e-commerce. 

Pokud vás zajímá více její podstata z psychologického hlediska, koukněte na knihu 

Zbraně vlivu od Roberta B. Cialdiniho.. 

Na první ukázce z e-shopu CZC.cz je zobrazen decentní odpočet konání akce v pravé části stránky. 
Nechybí poznámka o konci akce s tím, že v případě vyprodání bude předčasně ukončen prodej. 
Informace o počtu kusů skladem je zde uvedena.  
 

 
 

Na Alza.cz vkládají odpočet rovnou do obrázku, kde ho nelze tak snadno přehlédnout. Oproti 
předchozímu e-shopu místo klasické informace o počtu kusů používají slovo Zbývá. Nejspíše proto, že 
toto slovo je více magické a více stimuluje k nákupu. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://www.melvil.cz/kniha-zbrane-vlivu/
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/czc-odpocet.png
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V předchozích 2 případech je tato nabídka omezena jen na velmi malý počet položek – zpravidla se 
prodává jedna položka. Ovšem na e-shopu Nákupka.cz se u většiny produktů zobrazuje 
nepřehlédnutelný odpočet. Nedávají lidem čas v řádu hodin, ale maximálně jedné hodiny. O to více je 
tak uživatel stimulován časem, po který může získat tuto nabídku. 
 

 
 

I když jde o slevu jen 26 Kč, což není mnoho, tak na určitou skupinu uživatelů to může zapůsobit. Nemusí 
se jednat o slevu v řádech desítek procent, protože důležitým prvkem je samozřejmě zpracování 
informace o slevě a její platnosti. 
 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://www.nakupka.cz/
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/alza-odpocet.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/odpovet-nakupka.png
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36. Nákup na splátky 

Nabízíte nebo ne? 

I když osobně nejsem zastánce nákupů spotřebního zboží na splátky, jsou mezi námi lidé, kteří bez této 
služby nemohou nakoupit. Prodáváte-li spotřební zboží v řádech tisíců a nabízíte současně nákupy na 
splátky, nezapomínejte tuto službu patřičně promovat jako to dělá např. e-shop Nakupka.cz. 
 

 
 
Pro takové uživatelů je hodně veliký rozdíl, jestli mají zaplatit nyní 8590 Kč nebo postupně ve splátkách 
381 Kč.  
 
Pozor si dejte zejména na zpracování splátek na frontendu e-shopu. Při jednom z mých uživatelských 
testování uživatelky nebyly schopny nákup na splátky uskutečnit. 
 
  

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://www.nakupka.cz/
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/nakupka-splatky.png
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Vyladění objednávkového procesu 

37. 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. 
 

 

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
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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.  
 

 
 

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-na-webu.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/05/e-shop-form-admin.png
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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. 
 

38. Jak se dostanu do košíku? 

Perfektně vyladěné kroky v košíku vám jsou tak říkají k ničemu, když uživatel neví, jak se do košíku z 

běžné stránky e-shopu dostat. 

Občas se divím, jak někteří obchodníci řeší nákupní proces, a přitom zapomínají na důležitou věc – ikona 
nákupního košíku.  Tato ikona se nesmí ztrácet. Musí být jasně viditelná. 
 
Na obrázku níže je e-shop, který má ikonku nákupního košíku umístěnou standardně vpravo nahoře. 
Uživatel ji tedy očekává na obvyklé místě. Nicméně větší velikost a kontrast by ikoně určitě neuškodila. 
 

 
 

Pozor na umístění mimo standardní místo! 

Ikona košíku musí být dobře viditelná nejen na všech typech zařízení, ale také musí zaujímat tu správou 
pozici v rámci stránky. Níže na obrázku najdete ikonu na místě, kde by ji uživatel vůbec nehledal. 
 

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/martinus-kosik.png
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Plovoucí lišta s ikonkou košíku 

Na e-shopu Boll.cz se zobrazuje tzv. plovoucí lišta. Ať už je uživatel v jakékoliv části webové stránky, 
ikonku má neustále před sebou. 
 

 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://www.boll.cz/
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/kosik-koureni-1.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/kosik-boll.png
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Na e-shopu Provysavace.cz je taktéž vidět plovoucí lišta. Navíc pod ní se zobrazuje informace, kolik zbývá 
do dopravy zdarma. 
 

 
 

To nepřehlédnete 

Pokud si na e-shopu Mall.cz cokoliv vložíte do košíku, tak vám vyskočí panel s přehledem zboží v košíku. 
A ten nezmizí, dokud nekliknete myší někde bokem. 
 

 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://www.provysavace.cz/
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/kosik-pro-vysavace.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/mall-kosik2.png
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Jakákoliv informace, kterou má uživatel viditelně před sebou, neustále působí na jeho pozornost a mysl. 
Jedná-li se o viditelný nákupní košík (stejně tak informaci o vložení zboží do košíku), popostrkáváte tak 
uživatele směrem k dokončení nákupu. Z tohoto důvodu dbejte na to, abyste ikonku košíku měli dobře 
viditelnou a na obvyklém místě. 
 

39. Bannery v nákupním procesu 

Košík je od toho, aby nasměřoval uživatele k dokončení nákupu. Přesto to některé e-shopy nerespektují 

a podsouvají zákazníkům v košíku nesmyslné informace. 

V nákupním procesu platí jedno zlaté pravidlo – čím méně rušivých elementů zákazníkovi ukazujete, tím 
snáze dokončí objednávku. Ovšem i dnes se najdou e-shopy, které v košíku zobrazují zbytečné 
informace. Níže na obrázku je e-shop, který má v nákupním procesu banner.  
 

 
 
Výše zobrazený banner nad košíkem posouvá celý objednávkový formulář dolů, nehledě na to, že 
tlačítko pro odeslání objednávky je doslova utopené. 
 
Pamatujte, že jakákoliv zbytečná informace v košíku může ztížit dokončení nákupu. Nemusí to být nutně 
bannery. Viděla jsem e-shopy, které rozptylují uživatele odkazy na partnerské e-shopy v patičce či 
dokonce reklamou Adsense! 
 

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/levnepneu-odsun.png
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40. A kliknout na detail produktu v košíku jde? 

Potřebuji ubezpečit, že produkt je pro mne ten pravý, ale když to nejde... 

Když nakupuji v e-shopech, často navkládám položky do košíku a zpětně se pak dívám, co že si to chci 
nakoupit. Jenže ouha, v některých e-shopech v košíku nefunguje odkaz pro vrácení na detail produktu: 
 

 
 
Bohužel tak musím využít buď vyhledávací pole e-shopu nebo proklikávat kategorie. Obojí je zdlouhavé, 
zejména v případě, kdy mám v košíku vícero položek.  
 
Pokud již proklik v košíku přece jen umožňujete, nezapomínejte odkaz vizuálně odlišit: 
 

 
 
Často se jedná o podtržení slov (v tomto případě názvu produktu), který je pro odkaz typické. 
Alternativně může být barva textu odkazu jiná. Díky těmto vizuálním odlišnostem uživatel pozná, co na 
stránce je odkazem a co ne. 
 

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/rafni-neproklik.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/palelo-kosik-detail.png
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41. Jedna z věcí, co mne vždy hodně naštve! 

Při vrácení se o krok zpět v objednávce mi e-shop smaže vyplněné údaje. 

Ideální proces nákupu vypadá asi tak, že zákazník najde můj e-shop, vybere zboží, vloží je do košíku, 
vyplní doručovací údaje a objednávku odešle. Jenže, většina objednávek takto nevzniká! 
 
Zákazník v objednávkovém formuláři odbíhá zpět do e-shopu nebo se vrací na předchozí kroky 
objednávky u vícekrokového košíku. Někdy také nákup odloží na později a na e-shop zavítá opětovně po 
pár hodinách či dnech, někdy i týdnech. 
 

Co spolehlivě zákazníka naštve (stejně tak i mě)? 

Když už jednou vyplněné údaje v košíku mi e-shop smaže. Stačí, abych se na e-shop vrátila po pár 
hodinách dokončit nákup, a najednou vidím, že to, co jsem už vyplnila, musím vyplnit znovu. 
 
Obdobně to platí, pokud ve formuláři udělám chybu, na kterou mě upozorní e-shop, a smažou se mi již 
vyplněná políčka. To stejné platí i pro obsah košíku!  
 
E-shop by si měl vždy pamatovat jednou zadané údaje a stejně tak by si měl uchovávat zboží vložené do 
košíku i poté, co e-shop opustím a vrátím se na něj po pár hodinách či dnech transakci dokončit (děje se 
tak třeba v rámci remarketingu, do kterého investujete další peníze). 
 

42. Pojištění zásilky nabízíte?  

Menší Up-sell v mezích "zákona", leč někoho můžete otravovat. 

Zásilky jsou při přepravě pojištěny již od dopravce. Několik e-shopů přesto nabízí zákazníkovi službu 
pojištění zásilky. Pokud se objednávka ztratí nebo poruší, tak e-shop expeduje ihned novou a nečeká na 
vyřízení reklamace. 
S pojištěním zásilky pracuje př. www.notino.cz. 
 

 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://www.notino.cz/
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/notino-kosik-upsell.png
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Obdobně s tím pracuje e-shop Megaknihy.cz. 
 

 
 
Reálně se jedná o pojištění jako jakékoliv jiné. Ve většině případů nejspíše k plnění nedojde, tak proč 
nezískat 15 Kč na objednávce navíc? Jen pozor, jak budete mít tuto službu a možnosti jejího uplatnění 
specifikované ve VOP – to už je na diskuzi s právníkem. 
 

43. Neschovávejte v košíku cenu "celkem"  

Zákazníka zajímá, kolik zaplatí za svoji objednávku. Nebuďte e-shopem, který tuto položku, byť 

nevědomky, má na stránce "utopenou a nepřehlednou". 

Když zákazník objednává na e-shopu, tak jej vždy zajímá, kolik za objednávku dohromady zaplatí. 

 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://www.megaknihy.cz/
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/megaknihy-upsell-kosik.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/hsport-celkova-cena.png
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Bohužel na některých e-shopech je tato informace snadno předhlédnutelná a na první pohled někdy i 
"neviditelná". 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/ab-cena-celkem.png
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Někteří na to jdou tak trochu psychologicky a zvýrazňují ryze celkovou cenu objednávky za zboží. 
 

 
 

Otázkou v tomto případě ovšem je, jak zákazníci reagují na to, že jako položku CELKEM vidí ryze cenu 
zboží a někde pod tím se jim na pozadí dopočítá cena dopravy. Reálně se tak konečnou cenu dozví až v 
potvrzení objednávky (nebo si ji musí v hlavě sečíst ještě před odesláním objednávky). 
 

44. Jak to tedy je s cenou za dopravu a platbu? 

Popisky způsobů dopravy a platby mohou uživatelům někdy zamotat hlavu. 

Setkávám se s tím, že e-shopy u způsobů dopravy a platby používají přídatné textové informace. Ty samy 
o sobě nejsou nic proti ničemu. Ale je potřeba s nimi uvážlivě pracovat, a to hlavně v případě, kdy do 
nich uvádíte konkrétní částky. 
 
Níže na obrázku vidíte e-shop, kde cena za dopravu je 79 Kč (1) a ta se počítá v ceně za dopravu (2). Na 
pravé části (3) je u způsobu platby na dobírku zobrazena informace, že dobírečné činí 20 Kč a informace 
ZDARMA! 
 

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/megaknihy-cena-celkem.png
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Toto dobírečné ovšem není v dopravě započteno. Díky tomu může být uživatel zmaten. 
 
Pozn. Zrovna výše uvedený příklad je chyba v nastavení e-shopu při počítání dopravy, ale ne vždy tomu 
tak je. Proto si dávejte pozor na zápis částek do popisků – když pak změníte cenu doručení, v popisku 
vám stále zůstává původní. 
 

45. Kde máte odběrné místo? 

Nezapomínejte do názvu či popisku osobního odběru přidat i město. 

Jedním z nešvarů, se kterým se setkávám na e-shopech poměrně často, je neuvedení místa osobního 
odběru.  
 

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/bottle-doprava.png
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Osobní odběr lze dohledat v kontaktech, kde je většinou uveden. Ale není lepší to k dopravě rovnou 
napsat? 
 

 
 
Pokud vám chybí v názvu město, existuje riziko, že uživatel začne pátrat, kde že to odběrné místo je (je 
to klasická uživatelská překážka v nákupním procesu). Něco ho může při této aktivitě vyrušit a již nemusí 
nákup dokončit - odloží jej na později a pak možná i zapomene. 
 
 
 
 

 

 

 

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/vitogrande-odber.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/vitogrande-odber-upraveny.png
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Akce!!! 

46. 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. 
 
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). 
 

47. Pořád se něco děje aneb myslíte na tyto dny v roce? 

V průběhu roku máme několikero významných dnů a svátků. Inspirujte se a dejte si do kupy seznam 

dnů, v rámci nichž můžete pro své zákazníky připravit prodejní akce. 

Svátky 

Mimo klasický svátek – jmeniny - jsou v průběhu roku svátky společné větší skupině lidí: 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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• Únor: Sv. Valentýn 
• Březen: MDŽ - mezinárodní den žen 
• Duben: Apríl, Velikonoce 
• Květen: Den matek 
• Červen: Den dětí 
• Říjen: Halloween 
• Listopad: Dušičky 
• Prosinec: Vánoce 
•  

Akce 

Speciálně akce můžete připravit i v rámci těchto dnů: 
 

• Únor: Zimní olympijské hry (1x za 4 roky) 
• Květen: Mistrovství světa v hokeji 
• Červen: Prázdniny 
• Srpen: Letní olympijské hry (1x za 4 roky) 
• Listopad: Den dopravy zdarma - Heureka, "Black Friday" 
•  

Významné dny 

V řadě odvětví najdete speciální dny, v nichž se něco slaví. Takové sporty mají své speciální dny 
zaměřené na turnaje či mistrovství. 
Zkuste si zadat do vyhledávače dotaz významné dny. Vyjedou vám odkazy na různé weby s přehledem 
důležitých dnů. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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Níže uvádím ukázku z webu Centrum svátky. 
 

 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://svatky.centrum.cz/svatky/vyznamne-dny/cerven/
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/vyznamne-dny.png
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48. Dárkový kupón/poukaz 

Nejuniverzálnější produkt na e-shopu na akce. 

Na internetu vzniká spoustu objednávek, v nichž jsou dárky pro jinou osobu, než která aktuálně 
uskutečňuje nákup. Pokud takový nakupující neví přesně, co pro obdarovávaného nakoupit, ulehčete mu 
cestu dárkovým poukazem. Zejména v období Vánoc zažívají dárkové poukazy "prodejní boom". 
 
Nevím-li, co druhému pořídit, dám mu poukaz na nákup. E-shop mi jej ovšem musí nabídnout jako 
položku mezi produkty, kterou si mohu vložit do košíku a zakoupit: 
  

 
 

Dárkové kupóny/poukazy mají své výhody: 

• Jsou rychlým dárkem na poslední chvíli (je nutná elektronická verze v PDF). 
• Máte-li je v papírové podobě, nakupující tak dostává hmatatelnou věc. 
• Zákazník si může na základě kuponu zakoupit zboží dle své preference. 
• Kupón můžete nabídnout v různých hodnotách. 
• Kupóny mají široké využití v čase – Vánoce, narozeniny, oslavy, výročí, svátky. 

Na co nezapomenout? 

• Design a celkové provedení kupónu. 
• Snadná možnost uplatnění na e-shopu. 
• Unikátní kód kupónu. 
• Doba uplatnitelnosti kupónu. 

 

49. Jste na akce připraveni? 

Není nic lepšího než vypustit akci a nebýt na to připraven. 

Už se to blíží, opět přijde vlna objednávek. Jste na to připraveni? Ono běžný režim, pro někoho 30 
objednávek, pro jiného 5 objednávek, může být v období Vánoc, sezony, posezonních výprodejů, 
nárazových akcí aj. hodně zatěžkávací zkouškou. Můžete v té době zjistit, že: 
 

• máte málo zboží na skladě 
• schází vám finance na zboží 
• nesrovnalosti ve skladových zásobách (lidi objednají to, co už nemáte) 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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• nestíháte objednávky odbavovat včas 
• neodpovídáte na zákaznické dotazy včas (e-mail, přetížená telefonní linka) 
• máte málo obalového materiálu, tisknutelných štítků, pásek a jiného kancelářského zboží 
• dochází či je již vyčerpán kredit v inzertních službách 
• e-shop má výpadky 

 
Pokud už víte, co vše během zatěžkávací zkoušky prožíváte, sepište si seznam rizik, které jste 
zaznamenali a k nim odpovídající řešení. A pokud jste ještě nic nezažili, i tak nyní zauvažujte, co by se 
mohlo stát a co s tím lze preventivně dělat: 
 

• zavčas naskladnit větší množství zboží 
• vyjednat si v bance provozní úvěr či kontokorent 
• provést inventuru ve zboží 
• posílit počet lidí na úseku expedice 
• posílit počet lidí na úseku zákaznického servisu 
• objednat větší zásobu obalového materiálu a jiného kancelářského zboží 
• navýšit kredit v inzertních službách na větší částku než obvykle nebo zažádat o zpětnou fakturaci 
• vyřešit s poskytovatelem technického řešení vyšší zátěž e-shopu 

 

50. Dejte jim to na stříbrném podnose 

Začněte pro akce využívat na e-shopu "speciální sekce". 

Máte-li produkty v akci či jsou určeny pro nějakou výjimečnou událost (Vánoce, Valentýn, sezonní 
výprodeje), připravte pro tyto produkty specifický blok na e-shopu (nejčastěji to je nová položka v menu 
s kategoriemi). Snáze tak pošlete zákazníky např. z prokliku vašeho e-mailu, z inzerátu v PPC kampaních 
či příspěvku na Facebooku.  
 
Zákazníci tak nemusí dohledávat produkty napříč kategoriemi, protože je mají doslova na stříbrném 
talíře na jednom místě. Navíc tyto sekce mohou být inspirační záložkou pro nákup – když nevím, co 
zakoupit, ráda si nechám něco doporučit.  
 

Nejjednodušší je zřídit sekci v kategorii 

 

 

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/nikl-akce-orez.png
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Nebo můžete přidat rozcestník do více kategorií 

 

 
 

Někdo používá specifickou filtraci produktů 

 

 

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/zoot-akce-orez.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/sanasport-akce-orez.png
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51. Přijdou Vánoce a najednou děláte ty stejné chyby 

S čím musí většina e-shopů počítat ve vánočním období? 

U většiny e-shopů je období Vánoc charakterizováno několika věcmi: 
 

• Větší konverzní poměr e-shopu 
• Větší náklady v placené inzerci 
• Větší počet objednávek 
• Větší vytížení lidí 
• Zvýšený počet dotazů – telefonátů, e-mailů, zpráv na on-line chatu 
• Větší spotřeba obalového a spotřebního materiálu 
• Dárky pro zaměstnance / zákazníky 
• Horší doručitelnost – prodlužování doby doručení. 
• Období mezi svátky – i zde lidi objednávají a volají. 

Jste na to připraveni? 

• Máte odladěnu expedici objednávek – hladký průběh od přijetí objednávky až po předání balíku 
přepravci? 

• Jste předzásobeni / máte zajištěno hladké naskladnění chybějícího zboží? 
• Máte finance na dobití kreditů v placených kampaních? 
• Máte dostatečné množství personálu? 
• Máte odladěny placené kampaně na maximum? 
• Máte dostatek obalového materiálu – krabice, lepicí pásky, papírky do tiskárny, tonery aj.? 
• Máte předpřipraveny dárky pro zaměstnance, pro zákazníky? 
• Máte na e-shopu informaci o termínu garance dodání do Vánoc? 
• Máte plán pro období mezi svátky – kdo bude komunikovat se zákazníky a řešit objednávky? 

 

52. Udělejte si vlastní akci 

Proč se spoléhat jen na významné dny v roce podle kalendáře? Akci jde totiž naplánovat v jiném duchu 

než svátečním. 

Významných dnů, kdy se něco děje v průběhu roku, je dost. Ale ne každý e-shop jich může využít (např. 
kvůli prodeji sezónního zboží). Co si takhle udělat vlastní akci? 

Typickou akcí může být "Den dopravy zdarma". 

 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
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Nebo takové výročí založení vašeho e-shopu 

I založení/spuštění vašeho e-shopu je významným dnem, se kterým můžete v prodejních akcích 
pracovat. 
 

 

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/den-dopravy-zdarma-manutea.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/svet-cukraru-akce.png
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A co jiné návrhy na akce? 

• Stejně tak si můžete vytvořit svůj vlastní den, třeba "Oranžový týden" a zlevnit veškeré položky, 
co mají spojitost s oranžovou barvou. 

• U módy si umím představit třeba akci ve stylu "Jsme ženy krev a mlíko" - v rámci ní poskytnete 
lepší ceny pro velikost 42+. 

• Prodáváte-li potraviny, můžete udělat např. Týden chutných snídaní a dát za výhodnější ceny vše, 
co lidé konzumují na snídaně nebo vytvořit snídaňové balíčky na každý den v týdnu. 

• V rámci kosmetiky můžete uskutečnit akci Milujeme své vlasy a přihodit do každé objednávky 
nad určitou částku balení šamponu podle preference, kterou zákazník vyžaduje (např. v košíku 
zatrne jednu z voleb, že chce šampon pro mastné vlasy - suché vlasy - lámavé vlasy). 

 

53. Správné načasování na Vánoce 

U každého je jiné. Přesto existuje několik milníků, od kterých se můžete při plánování odrazit. 

Vánoce připadají na 24.12, ale v tu dobu již toho moc neprodáte. Je potřeba začít o mnoho dříve, než 
vypukne pravé vánoční šílenství. Pro provozovatel e-shopu to začíná mnohem dříve, několik měsíců 
předem. Je nutno zajistit zboží, reklamu a mnoho dalších věcí. Pro zákazníky to začne pár týdnů předem. 
A jaké jsou významné milníky pro zákazníky před Vánoci? 

Heureka a Den dopravy zdarma – polovina listopadu 

Heureka zpravidla v polovině listopadu vyhlašuje svůj Den dopravy zdarma, do kterého se zapojují každý 
rok stovky e-shopů. Je to takové první odstartování předvánočních nákupů. Část zákazníků si totiž 
uvědomí, že Vánoce jsou už za dveřmi a je potřeba začít nakupovat dárky. 
 

 
 

Černý pátek – Black Friday - konec listopadu 

Připadá na poslední týden v listopadu. Svátek k nám přišel před pár lety z Ameriky. Jsou pro něj typické 
velké slevy. U nás s tím začaly velké e-shopy jako Alza, Mall, Datart. Postupně se přidávají další. 
 

 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://www.alza.cz/
https://www.mall.cz/
https://www.datart.cz/
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/den-dopravy-zdarma-heureka.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/datart-black.png
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První polovina prosince 

Tyto dny využívají e-shopy k tomu, aby poslaly tipy na vánoční dárky. Některý prodejní sortiment k tomu 
doslova vybízí. Jinde zase připravují pro zákazníky speciální dárková balení. 
 

 
 

Týden a více před Vánoci 

Štědrý den už je pomalu za dveřmi a najednou se probouzí skupina zákazníků, co nakupuje na poslední 
chvíli. V tyto dny informují e-shopy zákazníky o termínu dodání do Vánoc. Jednak informace zveřejňuji 
na e-shopu, jednak posílají speciální e-mail s informacemi, do kdy nejpozději objednat. 
 

 
 

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/kafenoviny-tipy-na-vanoce.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/kafenoviny-kdy-poslat.png
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Jak už jsem zmínila, informaci o termínu dodání do Vánoc zveřejněte taktéž na stránkách e-shopu. 
Minimalizujete tak počet dotazů na téma doručení do Vánoc. Pokud používáte více skladových 
dostupností, doporučuji informaci o dodání vztáhnout i na neskladové dostupnosti (typicky dodání do 3 
dnů či do týdne). 
 

 
 

1-2 dny před Vánoci (Štědrým dnem) 

Pro ty, co prošvihli možnost zaslání dárku, můžete zmínit využití elektronických dárkových kuponů, 
elektronických předplatných nebo elektronických produktů (E-knihy). 

 
 

Pokud máte kamennou prodejnu, tak nezapomeňte lidi pozvat i sem a také zmínit, do kdy je otevřena. 
Často vás zákazníci navštíví i den před Štědrým dnem jen proto, aby dokoupili poslední dárky. 

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/notino-vanoce.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/manutea-darkovy-poukaz.png
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54. Černý pátek – Black Friday 

Aneb den, který odemyká čas vánočních nákupů. 

Black Friday není zas tak stará událost, v českém e-commerce se rozrůstá teprve posledních pár let. 
Připadá na konec listopadu po Dni díkuvzdání. Přišla sem z Ameriky, kde se tato akce stává každoročně 
spouštěčem vánočních nákupů. Nejinak je tomu u nás. E-shopy, které tuto akci pořádají, tak očekávají, 
že akce akceleruje počet vánočních objednávek. 
 

 
 

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/huramobil-vanoce.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/svet-black.png
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Typickým prvkem Black Friday jsou výrazné slevy na zboží. Některé e-shopy zlevňují globálně celý 
prodejní sortiment, jiné zase volí jen určitý výsek. Bohužel ne vždy jsou nastavené slevy skutečnými 
slevami. 
 

 
 
Kompletní seznam zapojených e-shopů za rok 2016 najdete na webu Lupa.cz. 
 

Proč jen jeden den? 

Black Friday nemusí být nutně jednodenní záležitost. Třeba takový e-shop CZC.cz protáhl akci na celý 
týden. 

 
 

S vhodným sortimentem jde vymyslet něco navíc! 

E-shop Zoot.cz pojal Black Friday netradičně – zlevnil 1000 černých kousků. 
 

 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://www.lupa.cz/clanky/black-friday-2016-velky-seznam-ceskych-e-shopu-se-slevami/
https://www.czc.cz/
https://www.zoot.cz/
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/black-zive.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/blackfriday-czc.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/black-zoot.png
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Na co při Black Friday nezapomínejte? 

• Jak už jsem psala, ne všechny slevy jsou skutečnými slevami. Některé e-shopy těsně před akcí 
zdraží, aby následně zboží zlevnili a nepřišli zbytečně o větší část marže. Jedná se o tzv. umělé 
ceny. Zákazníci ale nejsou vždy tak hloupí. Zejména ti, co se pohybují pravidelně na Heurece, si 
mohou obvyklou cenu ověřit v grafu vývoji cen na detailu produktové karty. Dále to také platí o 
pravidelných zákaznících. Někteří mohou vyloženě vyčkávat, až jejich vyhlídnutý kousek zlevníte, 
a tak ví, za kolik jste jej prodávali přes spuštěním akce. 

 

 
 

• V den konání akce můžete zaznamenat větší počet balíků, které musíte zpracovat. Buďte na to 
připraveni kapacitně - obalový materiál, personální zázemí, prodloužená pracovní doba, zvýšená 
návštěvnost webu a jí uzpůsobená kapacita serverů. 

  

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/chromecast-heureka.png
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Využívání marketingových kanálů 

55. 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: 
 

 
 

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.  

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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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. 
 

 
 

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. 
 

56. Jak pracujete s logem v inzerci? 

Každý e-shop reprezentuje logo. Jenže, když se podívám, jak toto logo vypadá mimo e-shop, nestačím 

se někdy divit. Je to i váš případ? 

Logo je jednoznačná identifikace vašeho e-shopu (firmy či značky).  

Úkolem loga je, aby vytvářelo povědomí o vás a vašem e-shopu (firmě či značce) kdekoliv na internetu i 
mimo něj. Když na logo zákazník narazí, tak si má vybavit e-shop (firmu či značku). 

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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Logo jako součást katalogu Firmy.cz a Zbozi.cz 

Na Firmy.cz si nastavujete logo sami. Je přímo provázáno se srovnávačem Zbozi.cz. Zde logo zaujímá 
pozici u nabídky produktu. Jeho absence bohužel vypadá zvláštně až nedůvěryhodně, a to zejména tam, 
kde ostatní logo používají. 
 

 
 

I na Heurece se zobrazuje u nabídek produktů logo inzerujících e-shopů: 
 

 

Říkáte si logo jako logo?  

Když se podíváte blíže, tak e-shop Presto-elektro.cz (inzerující na Zbozi.cz) nepoužívá logo vůbec. Bílé 
písmeno "P" v šedem pozadí je výchozí varianta, která se vám zobrazí v momentě, kdy logo na Firmy.cz 
nahrané nemáte. 

 

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/zbozi-loga.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/heureka-loga2.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/presto.png
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Elektropecka.cz má velmi malé logo. Stejně tak nevyužívá plně prostoru, který může svým logem pokrýt. 
 

 
Elektroplus.cz používá šedé pozadí na černo modrém písmu, což není plně čitelné pro barvoslepé lidi. 
 

 
Hrnceapanve.cz má slogan pod logem příliš malý a nečitelný. 
 

 
 

4Home.cz využívá dostatečně prostoru pro logo. 
 

 
 
Bílýráj.cz používá u loga symbol šipky jako náhrady za tečku. 

 

Něco navíc 

Využít můžete i akčního textu u loga, jen pamatujte, že logo by mělo vypadat obdobně i na e-shopu. 

 
  

Jak tedy na logo? 

• Používejte kvalitní logo – dobře čitelné a zapamatovatelné. 

• Vhodný je formátu .png, který netrpí kompresí (rozmazáním) jako .jpg. 

• Snažte se plně využít prostoru pro logo na srovnávačích (Heureka 160x50px, Zbozi.cz 140x140px). 

• Logo by se mělo ideálně shodovat s tím, co máte na e-shopu. 

• Na Heurece si logo změníte jen přes podporu (pošlete je na podpora@heureka.cz). 

• Na Zboží.cz si logo nastavíte v profilu na Firmy.cz. 

• Nezapomínejte i na další místa, kde uvádíte logo (jiné srovnávače a katalogové zápisy). 
 

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/elektropecka.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/elektropecka-1.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/hrnceapanve.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/4home.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/bilyraj.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/mrfish-heu.png
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57. Prodávejte zejména to, o co mají zákazníci zájem 

Proč se snažit pokrýt potřeby všech širokou nabídkou zboží? Někdy méně totiž znamená více. 

Některé e-shopy se snaží o co nejširší nabídku zboží, ale je to skutečně pravá cesta? Každý nový produkt 
znamená založení nové produktové karty, vytvoření popisku, vložení fotky. Ne každému se náklady na 
tyto činnosti v rozumné době vrací. 
 
Se širokým portfoliem zboží se pojí i náklady na marketing. Snažíte-li se propagovat vše, rostou vám 
náklady více, než když se zaměříte jen na výsek produktů.  

Jak přijít na to, o co mají zákazníci zájem? 

Způsobů je několik. Prvním z nich by mohl být váš dodavatel zboží - on ví, co si od něj odběratelé berou. 
Já sama jsem kdysi v minulosti udělala chybu, že jsem na doporučení výrobce nezařadila na e-
shop kosmetiku s keratinem. Zařadila jsem ji až o rok později, čehož jsem litovala. Prodeje byly 
fantastické a mně kvůli tomu jeden rok utekl. Samozřejmě dnes, kdy tuto kosmetiku prodává každý 
druhý e-shop, nejsou prodeje tak dobré, jako byly v minulosti. 
 
Ke zjištění popularity zboží můžete využít např. Heureku. V březnu 2017 přišla s aktualizovaným 
zobrazováním TOP produktů v kategorii, kde je nyní důležitým kritériem řazení dle prodejnosti. Velmi 
zjednodušeně řečeno, co je TOP, se prodává více než to, co není TOP. I já osobně tento zdroj používám, 
když si zjišťuji, co nového zařadit do prodeje.  

 
 
Dalším šikovným nástrojem je TrendLucid. Ten totiž data čerpá z dalších zdrojů a mnohem lépe vám 
napoví, co nyní frčí v prodeji. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://www.palelo.cz/k19-keratin-na-vlasy.php
https://blog.heureka.cz/2017/03/28/menime-razeni-produktu-v-kategoriich/
https://www.trendlucid.com/
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/heureka-top.png
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V neposlední řadě může být pro vás zajímavý Google Trends. (trends.google.com). 
 

 
 
Sice vám neřekne, co se nyní prodává, ale odhalí trendy ve hledanosti konkrétních klíčových slov. Pokud 
lidé něco hledají ve zvětšené míře, často o to mají větší zájem, což může indikovat zvýšenou poptávku. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://trends.google.com/trends/
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/trendlucid.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/google-trends.png
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58. Do čeho se v marketingu pustit? 

Výsledky SEO jsou pomalejší, výsledky PPC jsou zase vidět ihned, kudy tedy vede cesta? 

Při plánování marketingových kanálů si vždy musíte položit otázku, jaké marketingové kanály jsou pro 
vás potenciální cestou úspěchu na internetu (a nejen na něm). Nespoléhejte v odpovědi na tuto otázku 
pouze na marketingové specialisty! Oni to za vás na 100% nevyřeší. 
 
Jsou marketingové kanály, které jsou velmi pomalé, než začnou něco přinášet. Na druhou stranu jsou 
takové, kde výsledky vidíte během pár dnů. 
 

• K pomalejším marketingovým kanálům zařazuji vše kolem SEO, obsahového marketingu a 
částečně affiliate marketing. Hmatatelné výsledky práce v těchto kanálech jsou vidět později, 
často až po několika měsících práce a více. Přivádí k vám "neplacenou" formu návštěvnosti. 

• K rychlejším marketingovým kanálům zařazuji PPC kampaně, srovnávače zboží, částečně e-
mailing a sociální sítě. Hmatatelné výsledky práce v těchto kanálech jsou vidět v řádu dnů až 
týdnů. Přivádí k vám jak placenou, tak neplacenou návštěvnost. 

 
Vliv na hmatatelné výsledky má i to, jak "daleko jste s e-shopem" - jestli je nově spuštěný nebo už 
nějakou dobu běží. Je-li nově spuštěn, více vás budou zajímat rychlejší marketingové kanály (ty jsou 
často i placené), protože mohou nastartovat první prodeje na e-shopu. 
 
Máte-li již e-shop s nějakou historií, více se budete soustředit na pomalejší marketingové kanály, a to 
hlavně v případě, že ty rychlejší již máte odladěné a dosáhly svého pomyslného stropu. 
 
Marketingové portfolio e-shopu by mělo být pokud možno vyvážené s převahou dlouhodobých 
marketingových kanálů, které v čase stojí často méně peněz. V momentě, kdy je e-shop z větší části či 
dokonce úplně závislý na placených kanálech, stačí zapomenout zaplatit a návštěvnost e-shopu je 
vniveč, nehledě na případné penalizace, které mohou mít až likvidační účinek na business. 
 
E-shopům vždy doporučuji mít vyvážený mix marketingových kanálů a současně se snažit o převahu 
neplacených zdrojů návštěvnosti. Dále doporučuji, aby v případě optimalizace šli postupnou cestou, tj. 
se snažili o odladění jednoho kanálu a teprve pak šli do dalšího. 
 
Samozřejmě existují výjimky, některé e-shopy nemohou využívat naplno placené inzerce kvůli 
omezením (př. tabák, zbraně), jiné zase nemohou naplno využívat neplacených kanálů (př. affiliate e-
shopy s duplikovaným obsahem mateřského shopu). 
 
 

59. Znáte citát od Henryho Forda? 

„Vím, že polovinu prostředků, které vynakládám na reklamu, vyhazuji oknem. Jen nevím, která je to 

polovina." 

Zjevně neefektivní marketingové kanály jsou často vypínány. Ale než se bezhlavě něco vypne, tak je 
vhodné zkontrolovat věci kolem. Méně známý vyhledávač Hledejceny.cz má svůj satelitní 
vyhledávač Sleviste.cz. Zrada je v tom, že kredit se nabíjí přes Hledejceny.cz a inzerce se spouští i na 
Sleviste.cz. Přitom při registraci na Hledejceny.cz o tom není zmínka, funguje to tak automaticky.  
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://www.hledejceny.cz/
http://www.sleviste.cz/
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Když se podíváte do Google Analytics na zdroje tržeb, tak u Hledejceny.cz (1) je návštěv 688 a 
vygenerované tržby 19 248 Kč. Při průměrné ceně za proklik 2 Kč to činí v nákladech 1 376 Kč. Což je na 
hranici rentability pro daný e-shop.  
 

 
 
Ale když se k tomu připočte Sleviste.cz (2) s 1 121 návštěvami a obratem 75 774 Kč. Tak najednou je 
inzerce rentabilní. A bylo by škoda ji vypnout jen na základě toho, že u Hledejceny.cz vypadají data 
bídně. Samozřejmě, znalejší z vás mohou v tuto chvíli argumentovat, že se bavíme o vyhodnocování na 
základě tzv. posledního nepřímého prokliku a nezohledňujeme asistované konverze. I toto může mít svůj 
vliv, ale o tom vám povím v některém z jiných tipů. 
 

60. Bez nabitých kreditů to nejde! 

Nespoléhejte s dobitím kreditu na Seznamu, Heurece či Google Adwords pouze na agenturu. 

Kredity v inzertních systémech je vhodné pravidelně kontrolovat, i když se vám o inzerci stará 
agentura/freelancer. Již mnohokrát jsem se setkala s případy, kdy se agentura měla starat o dobíjení 
kreditů, ale přesto kredit nebyl řadu dnů až týdnů dobit (bohužel i měsíce). 
 

 
 
Díky výpadkům kreditů interce neběží a vy tak snadno přicházíte o objednávky. Některé inzertní systémy 
tomu moc nepomáhají, protože jejich forma upozornění na dochazející kredit není dostatečná. Některé 
zase mají upozornění na kredit dobře propracované.  
Kupříkladu na Seznamu (v Peněžence) si můžete jednoduše naklikat upozornění na pokles kreditu ve 
všech službách, a to s avizem na jakýkoliv e-mail. 
 

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/mereni-sleviste.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/heureka-kredit.png
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Google Adwords neposílá nic. Zde to můžete řešit buď zpětnou fakturací nebo strháváním peněz přes 
platební kartu. 
 
Heureka posílá zhruba 7 dní před koncem e-mail, že kredit bude vyčerpán.  
Na Facebooku zase musíte používat platební kartu, takže inzerce vám běží v podstatě neustále. 
 

61. Mějte oddělený bankovní účet pro marketingové aktivity 

Stačí jedno zneužití platební karty vázané k účtu se všemi financemi a pochopíte, proč je dobré mít 

oddělený účet pro marketingové aktivity. 

Jako podnikatelé máte podnikatelský účet. Máte jeden, dva nebo více? Doporučuji minimálně 2, z nichž 
jeden vám slouží pro kumulaci peněz na marketingové aktivity. Možná to zní zvláštně, ale dnes lze 
v inzertních systémech platit přes platební kartu a někde bohužel jen přes platební kartu (např. 
Facebook, Mailchimp). Služba si tak zpětně strhává finance. 
 
Na tomto strhávání peněz není nic zvláštního do doby, než zjistíte, že někdo zneužil vaši kreditní kartu na 
internetu. Anebo jste za reklamu utratili více, než kolik činí vaše cashflow. Pokud tato karta je vázána 
k účtu, kde vám leží kompletně všechny finance, na problém je zaděláno. Najednou vám takový výdaj 
zahýbe hodně s rozpočtem. 
 
Přitom by stačilo, aby tato karta byla vázána na účet, kde máte jen nezbytné minimum peněz 
k financování marketingu, které si tam jednou za měsíc převedete. Možná si řeknete, že se chráníte 
nastavenými limity, ale i toto není 100% ochrana. 
 
Vím o jednom případu takového zneužití a nebylo to dost příjemné. Od té doby dotyčný má extra 
bankovní účet s platební kartou, který používá ryze pro úhradu kreditů v inzertních systémech a nemusí 
mít obavy, že dojde ke stržení vysoké částky z bankovního účtu. 
 

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/seznam-upozorneni.png
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62. Předáváte informace i na druhou stranu? 

Nečekejte na to, že marketingový specialista bude po celou dobu spolupráce aktivní, je potřeba stimul 

i z vaší strany. 

Pokud ponecháváte marketing na externistech, nezapomínejte jim pravidelně předávat informace i o 
vás: 
 

• chystané (případně již spuštěné) novinky v prodeji 
• plánované akce a výprodeje 
• plány do budoucna v podobě rozšíření výdejních míst, prodejen, doručení apod. 
• stažení produktů z prodeje 

 
Vhodné taktéž je, když e-mailovou adresu marketingové agentury či freelancera přidáte do databáze 
svých kontaktů. Jemu tak bude přicházet i váš newsleter. Sice v některých případech je pozdě, když se 
dozví o změně až prostřednictvím e-mailu, ale stále to je lepší verze, než když se o informaci nedozví 
vůbec. 
 

63. Vyplatí se inzerce korunových položek? 

Zvažujte a dobře analyzujte, zdali se vám vyplatí propagovat "korunové" položky. 

Potřebovala jsem si nedávno koupit spojku na žaluzie, která se po letech rozpadla. Sehnat nový náhradní 
díl je samozřejmě nejjednodušší na internetových obchodech. 
 

 
 

Prošla jsem pár e-shopů a po odeslání objednávky jsem byla najednou několik dní pod palbou 
remarketingu jiných e-shopů, které taktéž spojku prodávají a u kterých jsem  
nenakoupila. 
 

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/spojka-detail.png
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Jedna spojka stála 5 Kč. Vzala jsem si jich 20 ks do zásoby na další okna. Zaplatila 66 za dopravu. Celkem 
tedy stál balíček 166 Kč. 
 

 
 

Otázka zní, zdali se inzerce (remarketing) na tak levné položky vyplácí? Osobně se spíše přikláním k tomu 
levné položky z inzerce vyloučit, nežli nad nimi utrácet kredit a čas (samozřejmě je vhodné si ověřit, že 
tyto levné položky skutečně nepřináší objednávky). 
  

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/marketing-korunove-polozky.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/spojka-objednavka.png
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Google Analytics 

64. 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. 

 
 

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). 
 

65. Jak na sdílení cílů v Google Analytics? 

Neradi nastavujete cíle dvakrát v Google Analytics? Tak pak je pro vás řešením sdílení. 

 
Některé e-shopy mají v Google Analytics nastavené více výběrů dat s různým pojmenováním: 

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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V každém výběru dat se nachází nastavené různé cíle: 
 

 
 

Pokud potřebujete cíle z jednoho výběru dat aplikovat i na jiný výběr dat, používejte sdílení. Na pár kliků 
nahrajete již jednou nastavený cíl Google Analytics na libovolný výběr dat. Stačí zatrhnout cíle, které 
chcete zkopírovat, a pak kliknout na odkaz Sdílet. 
 

 
 
 

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/palelo-vyber-dat.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/palelo-cile.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/palelo-zaskrtnuti-sdilet.png
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Zobrazí se vám POP UP okno. Vyberete z nabídky Sdílet odkaz na šablonu a kliknete na tlačítko Sdílet. 
 

 
 

Vyskočí na vás další okno. Z něj si zkopírujete URL adresu ke sdílení. 
 

 
 

Po vložení do adresního řádku prohlížeče adresu potvrďte. 
 

 
 

Zobrazí se vám další okno, kde si zvolíte výběr dat, na který chcete sdílený cíl aplikovat: 
 
1. Můžete již v minulosti vytvořené cíle novým cílem přepsat. 
2. Můžete také vytvořit zcela nový cíl.   

 
Po kliknutí na tlačítko Vytvořit se vám cíle vytvoří. 
 

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/palelo-sdileni-vyber.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/palelo-sdileni-odkaz.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/prohlizec-sdileni.png
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Sdílené cíle můžete použít i na dalších e-shopech, které používají Google Analytics. 
 
Vhod vám může přijít Galerie sdílení od Googlu. V ní najdete již vytvořená různorodá nastavení od cílů, 
přes filtry až po vlastní seskupení kanálů. Jen je potřeba dobře vybírat a problematice více rozumět, 
protože ne vše, co zde najdete, se hodí i pro vaše měření a váš e-shop! 
 

 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://analytics.google.com/analytics/gallery/
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/palelo-sdileni-vytvoreni.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/google-analytics-bsshop.png
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66. I „špatné“ URL adresy produktu mohou být dobré 

I dnes se můžete setkat s e-shopy, které do URL adresy produktu umisťují kategorii, v níž je produkt 

zařazen. Sice pro SEO horší verze, ale v jednom ohledu mají pozitivum. 

Pokud používáte Google Analytics, můžete si nad reporty rozkliknout tzv. vstupní stránku e-shopu. Já 
běžně toto používám k vyhodnocení placených kanálů. Se vstupní stránkou (URL adresou) pracují i další 
analytické nástroje při vyhodnocování reklamy. 
 
Vstupní stránka e-shopu může být produkt. Pokud vás zajímá, jak si vede určitá kategorie zboží, přes 
Google Analytics zjistíte, jak na tom je (jde to, ovšem vysvětlení je trochu delší). Nicméně pokud máte 
nyní v URL adrese produktu zanesenou “natvrdo“ kategorii zboží, můžete si vytvořit tzv. segmenty na 
základě URL adresy a zjišťovat, jak si vede v rámci různých zdrojů návštěvnosti. Více o segmentech 
najdete v nápovědě Google Analytics. 
 
Segment vytvoříte tak, že si zadáte, aby vstupní stránka začínala názvem kategorie zboží, kterou máte v 
URL adrese. 
 

 
 
A takto to vypadá, když si na daný report aplikujete segment. Vidíte, jak si vede okruh zboží vůči zbytku 
e-shopu. 

 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://support.google.com/analytics/answer/3123951?hl=cs
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/ga-segment_1.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/ga-segment_2.png
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67. Jak nastavit interní vyhledávání na e-shopu? 

Google Analytics vám mohou zobrazit data o vyhledávání na e-shopu. Jak na to? 

Přehled s vyhledávacími dotazy (Hledanými výrazy) v Google Analytics vám toho hodně napoví – já díky 
němu odhaluji výrazy s názvy produktů, které v nabídce nemám a mohla bych je zařadit. Sleduji tak 
trendy v poptávce po zboží. Vyhledávání mi také prozrazuje, jak lidé produkty, které mám v nabídce, 
pojmenovávají. Což mi vždy říká, jestli tvořím názvy dostatečně "prouživatelské". 
 
Podle vyhledávání také pochopíte, jestli lidé na vašem e-shopu najdou to, co potřebují. Mají-li po zadání 
dotazu vysokou míru opuštění, naznačuje to, že vyhledávání není dostatečně funkční a něco mu chybí. 
 
Přehled interního vyhledávání najdete v sekci – Chování - Vyhledávání na webu - Hledané výrazy. 
 

 
 
Máte-li tento přehled prázdný, tak buď nemáte vyhledávání v Google Analytics nastaveno, nebo jej máte 
nastaveno špatně. 
 

Jak přehled s hledanými výrazy nastavit? 

Klikněte na Správce (1), zvolte výběr dat (2) a klikněte na Nastavení výběru dat (3). 
 

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/hledane-vyrazy-google-analytics.png
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V dolní části v sekci Nastavení vyhledávání na webu přepnutím tlačítka funkci zapněte. 
 

 
 

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/analytics-nastaveni-vyhledavani-prehled-uctu.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/hledane-vyrazy-google-analytics-admin.png
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Nezapomínejte na doplnění parametru! 

Parametr URL adresy říká Google Analytics, že "zde se nachází vyhledávací dotaz". Tento parametr může 
mít každý shop jiný. Nejčastěji se nachází mezi otazníkem a ikonkou rovná se. Můj e-shop má jako 
parametr uveden výraz SEARCH. U jiných e-shopů se poměrně často setkávám s výrazem Q nebo S. 
 

 
 
Jakmile tento parametr v URL adrese najdete a doplníte do políčka, stačí stránku uložit a během pár 
hodin začně Google Analytics zobrazovat data o interním vyhledávání. Doporučuji si pár dotazů ve 
vyhledávání zadat – po pár hodinách provedete kontrolu, abyste se přesvědčili, že se data 
zaznamenávají.  
 
Ráda bych ještě upozornila, že ne všechna technická řešení e-shopů a webů tvoří URL adresy tak, že z 
nich lze detekovat vyhledávací dotaz. U těchto e-shopů je nutné udělat úpravu tak, aby URL adresa 
obsahovala parametr pro vyhledávání, pomocí kterého Google Analytics zachytí hledaný výraz. 
 

68. Report "V reálném čase" využijete pro okamžitou kontrolu 

Využití tohoto reportu/přehledu je omezené, ale na pár věcí se hodí. Jaké? To vám nyní představím. 

Na většině školení o Google Analytics se toho o přehledu v reálném čase moc nedozvíte nebo se 
nedozvíte vůbec nic. Ale jsou situace, kdy se vám bude hodit: 
 

1) Nasazují kód na e-shop 

Při spuštění nového e-shopu se na stránky musí přidat kód pro měření. V běžných reportech se data 
načtou až za pár hodin. V přehledu v Reálném čase se vám data zobrazí v rámci sekund. A víte tak, že 
kód je nasazený a měří. 
 

 
 

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/palelo-url.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/analytics-prehled.png


  129 
 

2) Nasazuji cíle 

Při nastavování cílů si v záložce Konverze – Aktivní uživatelé ověřím, že nastavení cílů je funkční. 
 

 
 

3) Upravuji něco na e-shopu 

Při nasazování nové verze e-shopu, případně při hromadné editaci/importu produktů a jiných zásazích 
velkého rozsahu je vhodné předem kouknout, kolik uživatelů je nyní na e-shopu aktivních. Je-li jich 
mnoho, vyčkejte se zásahem na hodiny, kdy jich bude méně. 
 

4) Kontrola filtrů 

Při nastavování filtrů, zejména při vyloučení svých IP adres z provozu, si přes tento report můžete ověřit, 
zdali filtr funguje správně: 
 

 
 
 

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/analytics-prehled-konverze.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/analytics-prehled-ipfiltr.png
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Pokud ano, tak v profilu s aktivním vyloučením IP adresy (1) by se váš přístup (2) neměl zobrazit (3). 
 

 
 

69. Segmenty aneb jak si zobrazit návštěvnost z mobilních zařízení? 

Data Google Analytics si můžete segmentovat – jedním z důležitých segmentů je návštěvnost podle 

zařízení. 

V přehledech Google Analytics je zobrazena návštěvnost ve všech reportech bez ohledu na to, jestli jsem 
si váš e-shop (web) prohlížela přes mobil, tablet či notebook (1). V našem případě je to 1574 návštěv 
(2).  
 

 
 
Díky segmentaci si tuto celkovou návštěvnost můžeme rozškatulkovat na návštěvnost př. z tabletů + 
počítačů a návštěvnost z mobilů. Po zapnutí segmentů se nám 1574 návštěv rozsegmentovalo na 591 
návštěv z mobilů a 983 návštěv z tabletů a počítačů.  
 

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/analytics-filtr-nula.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/analytics-prehled-publika.png
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Segmentace návštěvnosti podle zařízení vám odhalí rozdíly v různých metrikách Google Analytics (např. 
konverzní poměr e-shopu podle zařízení – jiné bude na mobilu, jiné na tabletu a desktopu). 

Jak přidat segment – návštěvnost podle zařízení? 

Segmenty jednoduše zapnete kliknutím na box s odkazem Přidat segment. 
 

 
 
Vyberte z předdefinovaných segmentů Mobilní návštěvnost (jsou schovány za záložkou Systém). Takto 
zvolený segment se aplikuje na report, v němž se právě nacházíte (např. report s tržbami). 
 

 

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/analytics-prehled-publika-segmentace.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/segment-pridani.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/segment-vyber.png
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Pokud už nechcete analyzovat report se zapnutým segmentem, stačí kliknout na šipku v boxu s názvem 
segmentu (1) a následně kliknout na Odebrat (2). Tím se segment odebere a data už nebudou rozdělená 
na návštěvnost podle zařízení. 
 

 
 

Mocné segmenty 

Segmenty si můžete také sami vytvářet. Prostě si naklikáte údaje, podle kterých chcete návštěvnost 
segmentovat. Výhodou segmentů je, že toto klikání vám data v Google Analytics nepřepíše a nic na 
nastavení nepokazí. Ale o tom vám povím v jiném tipu. 
 

70. Oddělujete srovnávače zboží v Google Analytics? 

Za pomocí filtrů si můžete šikovně odlišit návštěvnost ze srovnávačů zboží již na úrovni tzv. média. 

Návštěvy z vyhledávačů (Seznam, Google), z odkazujících webů a ze srovnávačů zboží se chovají na 
vašem e-shopu rozdílně. Bohužel Google Analytics mezi návštěvami z odkazujících webů a ze srovnávačů 
zboží nedělají rozdíl. Najdete je tak všechny pod médiem s názvem referall. 
 

 
 
Vyhodnocování je tak kvůli tomu složitější. Nicméně za pomocí filtrů tomu lze pomoci. Jednoduše tuto 
návštěvnost oddělíte. Návštěvnost z odkazujících webů ponecháte beze změny a návštěvnost ze 
srovnávačů zboží označíte jiným slovem v médiu, nejčastěji se používá "product".  
 

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/segment-odebrani.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/product-referall.png
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Jak na to? 

Jedno důležité upozornění na úvod! Nejste-li si jistí, jak to bude fungovat, dělejte nastavení prvně na 
testovacím výběru dat - aplikací filtrů totiž nenávratně přepíšete veškerá nově měřená data. A pokud 
máte pochybnosti sami o tom, jestli to zvládnete, svěřte nastavení do rukou člověku, který s ním má 
zkušenosti. 
 
V Google Analytics kliknete na záložku Správce (1), vybereme daný výběr dat (2) a kliknete na záložku 
Filtry (3). 

 
 
Na následující stránce kliknete na + Přidat filtr. 
 

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/filtr-ga-product.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/filtr-product-0.png
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Ten pojmenujte například (1). 
 
Srovnávače - médium product - CZ Domény 
 
Typ filtru vyberte Vlastní (2) a zatrhněte volbu Pokročilé (3).  Do Pole A -> Výpis Azvolte Zdroj 
kampaně (4) a vložte tento regulární výraz: 
 
^((.*\.)?heureka|biano|direto|cenyzbozi|cochces|favi|glami|hledejceny| 
hyperzbozi|monitor|najdicenu|nejlepsiceny|nejnakup|pricemania| 
seznamzbozi|sleviste|shopalike|shop\-mania|sledujcenu|srovname|srovnanicen| 
srovnaniceny|zalevno|zaza|zbozi)\.cz$ 

 
 
Regulární výraz zadejte bez mezer tak, abyste ho měli celý na jednom řádku!  
Nejlépe tedy označte a zkopírujte daný regulární výraz např. do poznámkového bloku a před hyperzbozi, 
seznamzbozi a srovnaniceny odmažte mezeru. 
 
V poli Výstup do -> konstruktoru vyberte Médium kampaně a napište product (1). 

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/filtr-pridani-1.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/filtr-product-1.png
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Zaškrtněte daná pole dle obrázku výše  (2) a dejte Uložit (3). 
 

Stejný způsob použijte i pro další srovnávače na dalších doménách. 

 

Srovnávače - médium product - SK,COM,EU Domény 
 
^((.*\.)?heureka|biano|direto|glami|kauf|najdicenu|najlepsie\-
ceny|najnakup|pricemania|shopalike|shop\-mania|zaza|zoznamtovaru)\.sk|fiiha\.com|icena\.eu$ 

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/filtr-product-2.png
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Do pole lze vložit pouze 255 znaků. Proto mám srovnávače takto rozděleny pro lepší orientaci. 
 

Pozor! 

Od nastavení filtru se vám již budou data třídit. Jak je zvykem, tak nastavení filtrů má vliv až na 
následující data. Zpětně se vám data neupraví. Filtr je vhodné aplikovat na výběr dat, který používáte k 
analýze dat. Platí, že minimálně jeden výběr dat v Google Analytics by měl být ponechám bez zásahů do 
nastavení, která data jakkoliv přepisují. 
 
Po nastavení si můžete rozkliknout report Akvizice > Veškerá návštěvnost > Zdroj / médium a v něm 
najdete jak návštěvnost z odkazujících stránek referall tak nově ze zbožových srovnávačů pod 
médiem product.  
 

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/filtr-product-3.png
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71. Vylučujete brandové výrazy? 

Návštěvnost e-shopu, která přijde zadáním názvu e-shopu do vyhledávání, se často "chová jinak". 

Umíte ji rozpoznat? 

U většiny nastavení Google Analytics používám filtr, který brandové výrazy z přirozeného vyhledávání 
přepisuje z média organic do média (none). Jsou totiž zákazníci, kteří zadávají URL e-shopu přímo do 
vyhledávání ve vyhledávači. Nebo hledají váš e-shop podle jeho názvu. Tato návštěvnost má úplně jiné 
odlišné nákupní chování (vyšší míra konverze, větší doba strávená na webu) než návštěvnost, co na e-
shop vstupuje třeba z placené inzerce na srovnávačích zboží. 
 

Jak nastavit brandové výrazy v Google Analytics? 

Předem upozorňuji, že pokud si nejste jisti nastavením, provádějte je vždy na testovacím výběru dat. 
Pokud i tak máte obavy, svěřte nastavení brandových výrazů do rukou odborníka! 
 
V Google Analytics kliknete na záložku Správce (1), vyberete daný výběr dat (2) a kliknete na 
záložku Filtry (3). 
 

 

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/filtr-ga-product.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/filtr-product-0.png
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Na následující stránce kliknete na + Přidat filtr. 
 

 
 
Ten pojmenujte například – Brandové výrazy do média (none) (1) 
Typ filtru zvolte Vlastní (2) a vyberte možnost Pokročilé (3).  
 

 
 
Do Pole A -> Výpis A zvolte Dotaz kampaně (4) a vložte tento regulární výraz, ve kterém je nutno zaměnit 
URL a koncovku domény vašeho e-shopu. 
^(http://)?(www)?(\.| |\-|,)?vaseurl(\.| |\-|,)?(cz)? 
V případě že máte verzi s pomlčkou, tak přidejte lomítko. 
^(http://)?(www)?(\.| |\-|,)?vase\-url(\.| |\-|,)?(cz)? 
Následně v Pole B -> Výpis B zvolte Médium kampaně a zadejte organic (1), Výstup do -> 
konstruktoru zvolte Médium kampaně a zadejte (none) (2). 

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/filtr-pridani-1.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/filtr-brandove-vyrazy-01.png
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Zaškrtněte daná pole dle obrázku výše (3) a dejte uložit (4). 

Pozor! 

Od nastavení filtru se vám již budou data třídit. Jak je zvykem, tak nastavení filtrů má vliv až na 
následující data. Zpětně se vám data neupraví. Filtr je vhodné aplikovat na výběr dat s tím, že původní 
profil necháte ve stejné podobě. 
 

• Po nastavení si můžete rozkliknout report Akvizice (1) > Veškerá návštěvnost > Zdroj / médium 
(2).  

• Použijte vyhledávací pole (3) na pravé straně nad tabulkou, zapište do něj výraz (none) a 
stiskněte ENTER nebo klikněte na symbol lupy. 

• Dále klikněte na tzv. Sekundární dimenzi (4) , kde si vyberete Klíčové slovo. 
 

 
 
Teprve nyní už před sebou máte odfiltrovaný přehled s dotazy brandového charakteru z přirozeného 
vyhledávání. 
 

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/filtr-brandove-vyrazy-02.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/dotazy-ga.png
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Důležité upozornění – tím, jak vyhledávače schovávají klíčová slova, tak touto úpravou neodfiltrujete 
100% návštěvnosti používající název vašeho e-shopu. Daný filtr vám tedy zobrazuje jen zlomek návštěv, 
která "hledá e-shop jako brand". 
 
K výše psanému postupu existují taktéž alternativy – jednou z nich jsou naklikané segmenty, druhou z 
nich je nastavení značkových a obecných kanálů Google Analytics. Ale o tom zase někdy jindy. 
 

72. Měříte další české vyhledávače? 

Menší české i slovenské vyhledávače se vám nemusí vždy propisovat v Google Analytics jako médium 

"organic". 

Google Analytics ne vždy umí rozpoznat, že se jedná o návštěvnost z přirozeného (neplaceného) 
vyhledávání. Např. vyhledávač Atlas běžně Google Analytics rozpoznává jako referral, ale přitom to je 
organic.  
 

 
 
Proto v záložce Správce najdete možnost přidat pod médium organic jakékoliv odkazující zdroje, které 
uznáte za vhodné.  
 
Nastavení ve Správci funguje pouze pro Universal Analytics, tedy pokud používáte staré asynchronní 
kódy na e-shopu, nebude vám nastavení fungovat. Ale většina e-shopů již funguje na Universal Analytics. 
 

Jak to nastavit? 

Klikněte na ikonku Správce (1), nastavení provedete na úrovni služby v záložce Údaje o 
měření (2) – Zdroje z neplaceného vyhledávání (3). 
 

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/odliseni-vyhledavacu.png
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Zde klikněte na + Přidat vyhledávač. 
 

 
 
Takto přidáte jeden vyhledávač – název vyhledávače, název domény a parametru URL adresy, který se 
vypisuje po té, co vám vyhledávač nabídne výsledky. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/neplacene-1.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/neplacene-22.png
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Jedná se o ruční práci, proto zvažte, jaké vyhledávače sem chcete přidat. Čím více jich bude, tím více 
času vám to zabere. Navíc se může stát, že z některého vyhledávače k vám za celou dobu působnosti 
nezabrousí ani jedna návštěva. 
 

 
 

Seznam vyhledávačů, co používám: 

Název vyhledávače | Název domény | Parametry v URL 
atlas.cz | atlas.cz | q 
atlas.cz | atlas.centrum.cz | q 
atlas.cz | searchatlas.centrum.cz | q 
centrum.cz | centrum.cz | q 
obrazky.cz | obrazky.cz | q 
seznam | search.seznam.cz | q 
volny.cz | volny.cz | q 
atlas.sk | atlas.sk | phrase 
azet.sk | azet.sk | q 
centrum.sk | centrum.sk | phrase 
zoznam.sk | zoznam.sk | s 
 

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/neplacene-3.png
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Mobilní/Responzivní e-shop 

73. 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. 
 

 
 
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. 
 

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

74. Kde že se to nacházím? 

Na mobilu má uživatel mnohem menší obrazovku než na desktopu, bohužel. A proto zde není prostor 

pro zbytečné informace navíc. Uživatel zkrátka musí vědět nejen kde se nachází, ale i co prodáváte. 

Na velkém monitoru počítače či notebooku (někdy i tabletu) se velmi rychle zorientujete, ve které části 
e-shopu se právě nacházíte. Vidíte kategorie, bannery a celkem rychle pochopíte, že jste na e-shopu s 
prodejem řas (obrázek níže). 
 

 
 

Když se ovšem na stejný e-shop podíváte na mobilu, tak najednou vidíte pouze logo se sloganem (z něj 
vůbec není patrné zaměření e-shopu). Pak tu je nic neříkající věta o řasách, ikona košíku a dvě položky 
signalizující menu. Zkrátka není jednoznačně patrné, co e-shop prodává. 

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/neicha-tablet.png
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Naležato je to ještě horší. Informace na stránce mi vůbec nesdělují, že jsem na e-shopu s kosmetickým 
zaměřením. 

 

 
 

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/neicha-mobil-nastojaka.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/neicha-mobil-nastojaka.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/neicha-mobil-nalezato.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/neicha-mobil-nalezato.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/neicha-mobil-nastojaka.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/neicha-mobil-nalezato.png
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Na tomto e-shopu je již vidět popisek, ze kterého snáze poznám, čím se shop zabývá a co prodává. 
 

 
 

 
 

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/sportobchod-mobil.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/sportobchod-mobil-nalezato.png
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Na jiném e-shopu jsou v popředí slogan a rozcestník s kategoriemi. Okamžitě vím, co e-shop nabízí. 

 
 

Tip: Na www.responsinator.com si můžete vyzkoušet, jak zhruba vypadá váš e-shop na 

různých zařízeních. Pro důkladnější kontrolu můžete využít www.browserstack.com. 

Služba je placená, ale plnohodnotné demo vám na vyzkoušení určitě postačí.  

75. Zoom nepotřebují, však to na mobilu je vidět! 

 No ovšem, ale co takový člověk se zrakovou vadou? A co teprv nekontrastní detaily na zboží? Ty bez 

zoomu jsou vidět špatně. 

U některých webů můžete narazit při prohlížení na mobilu na to, že se vám nepodaří zazoomovat obsah. 
Tvůrce sice nastaví optimální zobrazení textu na mobilu (či jiném chytrém zařízení), ale co když se 
potřebuji blíže podívat na detail produktu? Nebo si produkt prohlížím v noci, kdy je málo světla a vše, co 
je přes den ještě vidět, najednou vidět není? A to nemluvím o uživatelích se zhoršenou zrakovou 
ostrostí. 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://www.responsinator.com/
https://www.browserstack.com/
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/megapixel-mobil.png
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www.snowboard-zezula.cz - zde si obsah e-shopu nezvětším. 

 
Zkuste si sami vzpomenout, kdy naposledy jste si na mobilu zoomovali obsah. Dnes, včera, před chvílí? 
Tak jako na desktopu lidi potřebují scroolovat či vrátit se přes tlačítko myši zpět, tak na mobilu potřebují 
lidé zoomovat. 
 

76. Klávesnice dle typu formulářového pole 

Když přes mobil vyplňujete objednávkový formulář s telefonním číslem, musíte se přepnout na 

numerickou klávesnici. A právě toto jde zjednodušit. 

Uživatelům, kteří váš e-shop prohlíží přes mobil nebo tablet, se zobrazuje standardní typ klávesnice s 
písmeny, když zadávají údaje do formulářového pole (1).  

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
http://www.snowboard-zezula.cz/
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/zezula-zoom.png
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Na klávesnici musí překlikávat (2) na číselnou klávesnici a teprve potom mohou zadat číslice do 
formuláře, kde je vyžadován např. telefonní kontakt. 
 
Nicméně, existuje drobné vylepšení. Na straně e-shopu tuto původní klávesnici lze přepnout 
automaticky při klepnutí do formulářového pole na numerickou za pomocí input[type=tel]. Tuto věc vám 
nastaví váš programátor. 
 
V momentě, kdy e-shop toto umí, tak např. při zadávání telefonu nebo PSČ se uživateli zobrazí rovnou 
numerická klávesnice. Vy tak uživateli ušetříte pár kliků a urychlíte vyplnění formuláře. 
 

 

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/nikl-klasicka-3.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/nikl-cislova-klavesnice.png
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77. Pozor nejen na Cookies lišty 

Není nad to zabít 25 % obrazovky informací o cookies. 

V roce 2015 muselo plno e-shopů přidat na své stránky tzv. Cookies lištu. Setkávám se s tím, že některé 
e-shopy mají tuto lištu vloženou dost nešikovně. Patrné to je zejména na mobilech. Díky tomu tak lišta 
někdy zabírá klidně i 25 % plochy (viz. níže obrázek e-shopu MALL.cz). 
 

 
 

Naproti tomu na e-shopu 4Home.cz je tato lišta maximálně minimalizovaná. 
 

 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://www.lupa.cz/clanky/povinne-vyzadovani-souhlasu-s-ulozenim-cookies-dorazilo-do-ceska/
https://www.mall.cz/
https://www.4home.cz/
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/brow-mall.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/brow-4home.png
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Nezapomínejte ani na stručnost! Není totiž pevně stanoveno, co má text obsahovat, z tohoto důvodu 
zkracujte sdělení na nezbytné minimum. 
 

 
 

Při mnoha testováních jsem se přesvědčila, že uživatelé lištu ignorují a nezavírají si ji. Veliká lišta tak 
zbytečně zabírá místo na stránce a snižuje konverzní poměr e-shopu. 
 

78. Jak otestovat e-shop na mobilech? 

Typů mobilů je plno, prohlížečů také. Jak tedy otestovat e-shop, když jich je tolik? 

V dávné době se e-shop optimalizoval na rozlišení 800x600 px v prohlížeči Internet Explorer. To už je 
ovšem za zenitem. V průběhu času narůstalo nejen rozlišení, ale také zařízení, na kterých si lze e-
shop/web prohlížet.   
 
Z toho vzniká zásadní problém – jak to vše otestovat? Možností je více, ale tři základní, s nimiž můžete 
pracovat, jsou tyto: 

1. Použijte tvz. device mode na desktopu 

Tzn. zapnete si vývojářskou konzoli (Chrome CTRL+SHIFT+I, Firefox CTRL+SHIFT+M) a v ní si nasimulujte 
dané zařízení, na kterém si e-shop jakoby prohlížíte. 
 

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/brow-najlacnejsie.png
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Prohlížeč na desktopu a na mobilu se zásadně neliší. Na prvotní pohled k tomu, jak e-shop vypadá, je 
tato forma dostačující.  

2. Použijte vzdálený simulátor 

Ke známým simulátorům patří Browserstack. Na něm si vybere konkrétní zařízení a následně si přes něj 
prohlížíte e-shop/web. Nespornou výhodou je množství zařízení, které vám simulátor k prohlížení nabízí. 
 

 
 

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/mall-console.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/browserstack-dashboard.png
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Naproti tomu nevýhodou je, že nemůžete jednoduše používat prsty k ovládání, když si službu spouštíte 
přes desktop. 
 

 
 
Taktéž si můžete udělat screenshoty na různých zařízeních. A hromadně se podívat, jak se stránka 
vykresluje.  
 

 
 

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/browserstack-testovani.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/brow-screenshot.png
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3. Vlastnoruční otestování na mobilu  

Nejnáročnější, ale také nejdokonalejší je otestování e-shopu na zařízení, které máte fyzicky v ruce. Zde 
již můžete naostro vyzkoušet, jak se e-shop chová. Něco jiného je přesný kurzor na desktopu a něco 
jiného je velký prst na malém displeji. Rozdíl je i v rychlosti zobrazování, odezvy. 
 
Narazíte ovšem brzy na to, že máte omezený počet zařízení, na kterých můžete testovat. To se dá obejít 
– navštivte stánek operátora či showroom, kde se prodávají telefony. 
 

 
 

A na co nezapomenout? 

Testujte e-shop na malém, středním a velkém mobilu/tabletu. Vyzkoušejte různé systémy (iOS, 
Android). Vyzkoušejte e-shop/web na starším typu mobilu a novém. Nezapomínejte i na různé mobily 
podle ceny – zpravidla u levných přístrojů to tak rychle "neběhá". 
 

79. Jde Vám zobrazit klasická verze e-shopu na mobilu? 

Vězte, že řada uživatelů je prostě zvyklá brouzdat na desktop verzi e-shopu, i kdybyste verzi pro mobil 

měli sebevymazlenější. 

Při zobrazení e-shopu do mobilní/responzivní verze dojde často k tomu, že e-shop vypadá jinak. Je to 
dáno tím, že jednoduše nejde klasické zobrazení na desktopu vytvořit na mobilu na 100% stejné. Níže 
vidíte mobilní verzi e-shopu: 
 

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/prodejna-vodafone.jpg
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A zde je jeho klasická desktopová verze: 
 

 
 

Sice můžete mít sebevymazlenější mobilní/responzivní e-shop, ale část uživatelů, která na váš e-shop 
chodí převážně na desktopu, je mnohdy zvyklá právě na toto zobrazení. Z tohodo důvodu, pokud 
můžete, tak ponechte možnost zobrazení zpět na desktopovou verzi právě pro tuto skupinu vašich 
uživatelů. 

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/nikl-desktop-desktop.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/nikl-destop.png
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Nejčastěji se možnost přepnutí nachází v patičce e-shopu. Uživatelé ji zde také nejčastěji hledají. 
 
Po kliknutí se e-shop přepne do klasického zobrazení pro desktop. 
 

 

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/nikl-desktop-mobil-odkaz.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/nikl-desktop-mobil.png
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80. Ikona Navigace (Menu) 

Zpracování ikony navigace na mobilních zařízeních je někdy ošemetné. 

Při procházení e-shopu ve většině případů procházíme web za pomocí navigace. Na desktopu/tabletu ji 
ve většině případů vidíme celou a díky tomu ji najdeme bez problémů. Na mobilu je to již o poznání jiné. 
Navigace dostane mnohem méně prostoru, a místo dlouhého seznamu položek vidíme nejčastěji ikonu 
se třemi čárkami. Bohužel samotné zpracování ikony navigace u řady e-shopů není nejvhodnější. 
 

Zobrazeny jsou pouze tři čáry 

Jedno z častých zobrazení pro navigaci, se kterou se můžete setkat na e-shopech, je symbol tří čar pod 
sebou. 
 

 
 
Nevýhodou je, že ne každý ví, co to znamená. U lidí, co používají mobil denně, je prvek snáze 
pochopitelný. U starší generace nebo těch, co mají svůj první mobil, se již můžete setkat s 
nepochopením. 
 

Tři čárky plus popisek Menu 

Na tomto způsobu zpracování uživatelé mnohem lépe pochopí, že se jedná o menu díky popisku u čárek. 
 

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/menu-nikl.png
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Řada e-shopů se snaží o minimalistický vzhled, díky tomu se setkáváme pouze s čárkami. Přitom se jedná 
o vlastně o tlačítko. Proto kolem menu je vhodné doplnit rámeček, aby bylo více patrné, že jde o 
tlačítko, což třeba používá e-shop Světbot.cz. 
 

Co když máme dvě menu 

Některé e-shopy mají navigaci s hlavním menu a s kategoriemi. Pokud se tedy používají oba typy menu, 
tak se vám zobrazují dvě menu, jenže, které je které? 
 

 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://www.svetbot.cz/
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/menu-svetbot.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/menu-kledu.png
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Proto je vhodnější použít popisek u obou menu, aby bylo patrné, co které obsahuje. 
 

 
 
Samozřejmě ideálnější je sloučení obou menu do jednoho, viz. ukázka z e-shopu Knihydobrovsky.cz. 
 

 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://www.knihydobrovsky.cz/
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/menu-bush.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/menu-knihydobrovsky.png
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Po rozkliku na ikonu menu se objeví kategorie a níže odkazy na běžné stránky. 
 

 
 

Pozor na kreativitu! 

Doposud není ustálená ikona pro menu, jako například pro lupu u vyhledávání. Není proto vhodné s 
ikonou pro zobrazení menu příliš experimentovat a když už, tak si ověřte testováním, že vaši zákazníci 
pochopili význam ikony! 
U e-shopu Astratex.cz jsou k čárkám přidány tečky. 
 

 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://www.astratex.cz/
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/menu-knihydobrovsky-rozbalene.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/menu-astratex.png
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U e-shopu Altisport.cz je k ikoně menu přidána šipka. 
 

 
 
A u e-shopu Hornbachu jako ikona menu slouží pouze šipka u loga. 
 

 
 
Někteří uživatelé pak vůbec nemusejí najít menu, což může skončit i jejich odchodem ze stránek. 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://www.altisport.cz/
https://www.hornbach.cz/
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/menu-alti.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/menu-hornbach.png
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Extrémní příklad bez menu 

Na e-shopu Urbanstore.cz se ikona menu pro zobrazení kategorií vůbec nenachází. 
 

 
 
Kategorie vedoucí na produkty najdete, až když sjedete dolů pod bannery! 
 

 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://www.urbanstore.cz/
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/menu-urbanstore.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/menu-urbanstore-odjeti.png
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Pro navigaci na dalších stránkách slouží jen drobečková navigace. 
 

 
 
Pokud je toto i váš případ, doufám, že máte testováním ověřeno, že to je funkční! Proto jakékoliv změny 
ikony menu testujte na reálných uživatelích. 
 
 

81. Uff, konečně jsem se strefila 

Neopomíjejte zpracování aktivních prvků, protože prst uživatele není kurzor myši. 

Na desktopu s přesným kurzorem myši se do aktivních prvků na e-shopu strefíte jak nic. Na 
mobilu/tabletu ale klikáte ve většině případů za pomocí prstu nebo ještě většího palce. Kvůli tomu je 
zásah nepřesný a je potřeba tomu přizpůsobit prvky na e-shopu. 
 
Nejvíce se výše psané projevuje při brouzdání kategoriemi, vyplňování údajů v košíku, počtu kusů v 
košíku či používání filtrace v kategorii. 
 
Jsou dvě základní pravidla, která zkuste dodržovat: 

1) Samotná velikost prvku 

Základem je, aby daný prvek byl dostatečně veliký. Cca jeden centimetr čtvereční. Díky tomu se 
mnohem lépe do prvku trefíte prstem. Na příkladu níže vidíte nevhodné zpracování, změnit počet kusů 
za pomocí malých šipek je poměrně obtížné. 

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/menu-urbanstore-drob.png
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2) Volný prostor kolem sebe 

Když není místa nazbyt a nejde udělat velké prvky, tak je vhodné je nedávat úplně k sobě a ponechat jim 
volný prostor. Je to z toho důvodu, aby uživatel omylem neaktivoval něco jiného, než zamýšlel. Na 
příkladu u šipky (1) jsou prvky dost u sebe, hůře se tak na ně bude klikat. U druhé šipky (2) jsou již prvky 
od sebe více vzdáleny, díky tomu se budou mnohem lépe zatrhávat. 

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/hockey-prvek.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/2017/08/hockey-prvek-2.png
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Zefektivnění práce na PC 

82. 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.  
 

83. Kolik toho najezdíte myší? 

Myš je jedním ze základní výbavy každého počítače. Denně s ní najezdíte desítky, možná že i stovky 

metrů. 

Myš používáte nejspíše dennodenně. Jak moc je rychlá? Jak moc potřebujete pohnout rukou, abyste 
přejeli z jedné strany obrazovky na druhou? V nastavení operačního systému najdete tzv. nastavení 
myši, kde si můžete zvýšit rychlost ukazatele myši. Myš tak bude mnohem rychleji reagovat. 
 

 
 

Obdobně si můžete upravit kolečko myši. Bude se vám mnohem rychleji posunovat obrazovka.  

 
 

Leč se to nezdá, tak ušetříte mnoho pohybů ruky, navíc ulevíte svému zápěstí. Citlivost si ovšem zvyšujte 
postupně! Jakmile si na změnu dobře zvyknete, můžete opěr přidat na rychlosti. 
 

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/mys.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/kolecko.png
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84. Jak na jednoduchý scraping dat 

Aneb proč něco kopírovat po jednom, když to jde zkopírovat na pár kliků ... 

Jsou situace, kdy potřebujete něco ze stránek zkopírovat ve větším množství. Než to dělat označením a 
zkopírováním po jednom řádku/kusu/slově, tak to jde jednodušeji a rychleji přes tzv. screepování dat. 
Osobně pro to využívám plugin do prohlížeče Scrapper. 
 

Video návod pluginu Scraper 

 

 

Video přehrajete zde: https://www.youtube.com/watch?v=KKPXPr26uvU  

Pár kroků a data jsou zkopírována.  

Po instalaci stačí přejít na nějakou stránku. Kliknout pravím tlačítkem myši a vybrat Scrape similar... 
 

 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://chrome.google.com/webstore/detail/scraper/mbigbapnjcgaffohmbkdlecaccepngjd
https://www.youtube.com/watch?v=KKPXPr26uvU
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/hsport-screeping.png
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Dle potřeby upravit Selector (1), kliknout na Scrape (2) a dát exportovat do schránky (3): 
 

 
 
... nebo do tabulkového editoru: 
 

 
 
Scrapování dat používám, když například potřebuji zkopírovat parametry z Heureky (nemá totiž seznam 
parametrů dostupný v XML či Excelu jako to má Zbozi.cz). 
 

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/hsport-screeping2.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/hsport-screeping3.png
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Scrapování mi šetří spoustu času. Vyplatí se hlavně u činností, které jsou jednoduché, ale trvají dlouho. 
 

85. Jak ušetřit čas pomocí CSS stylů? 

Udělejte si vlastní CSS styl pro web. V některých případech tak ušetříte hodně času. 

CSS styl slouží k tomu, jak váš e-shop bude vypadat. Zápis CSS stylu vypadá takto: 
 
.produkt-nazev {margin:0 0 20px; font-size:16px} 
.produkt-nazev a{color:#000; text-decoration:none} 
.produkt-nazev a:hover{text-decoration:underline} 
 
Díky rozšíření např. Stylish do prohlížeče si můžete napsat vlastní CSS styl pro cizí web. 
 

 
 

http://www.petramikulaskova.cz/?utm_source=e-book+srovnavace&utm_medium=ebook&utm_campaign=ebook+srovnavace
https://chrome.google.com/webstore/detail/stylish-custom-themes-for/fjnbnpbmkenffdnngjfgmeleoegfcffe
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/heureka-screeping.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/rozsireni-stylish.png
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Ovlivníte tak vzhled cizího webu pro své vlastní potřeby třeba podobně, tak jak jsem to udělala i já v 
jednom případě. 
 
Ručně jsem musela naklikat varianty u 100+ produktů. A to znamenalo zakliknout daný parametr a 
vybrat jeho hodnotu. Následně jsem musela tento výběr potvrdit kliknutím na tlačítko Uložit.  
 

 
 
Bohužel technické řešení mělo potvrzovací tlačítko pro uložení operace v dolní části stránky. Jenže díky 
úpravě CSS stylu jsem tlačítka přemístila blíže k poli s nastavením parametru a jeho hodnoty. 
 

 
 
Leč nastavení jedné varianty bylo rychlé, tak u 100+ položek to to byla celkem "fuška". Tímto umělým 
přemístěním jsem ušetřila posouvání kurzoru po obrazovce, což se samozřejmě odrazilo i v času 
stráveném nad prací. 
 
Obdobně se této funkce vlastních CSS stylů dá využít, pokud chcete nějaký prvek na stránce schovat. V 
mém případě se v administraci systému na rozesílání e-mailů zobrazuje notifikace, která nejde schovat. 
Po každém přihlášení mám nutkání na notifikaci kliknout. Takže jsem si ji schovala. 

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/css-zaklad.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/css-upraveny.png


  172 
 

 
 
Klikla jsem pravým tlačítkem nad stránkou a pak vybrala z nabídky odkaz Prozkoumat. 
 

 
 
Následným označením prvku jsem našla v HTML kódu prvek, který jsem chtěla schovat, tzv. třídu nebo-li 
identifikátor prvku. V tomto případě to byl .se20-action-notifications. 
 

 
 
Ten jsem zadala v rozšíření v pravé části obrazovky a připsala do závorek zápis {display:none}, který 
slouží ke skrytí prvku. Vše jsem uložila. 
 

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/smartemailing-notifikace.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/smartemailing-notifikace-prozkoumat.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/smartemailing-notifikace-css.png
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Následně jsem přešla na web a zapnula vytvořený styl. 
 

 
 

Paráda, notifikace zmizela a já mám klid! 
 

 
 

Mezi nejčastější instrukce CSS stylů patří: 
 

• již zmíněné skrytí display:none 
• posun ve vertikálním směru top/bottom: ?px 
• posun v horizontálním směru left/right: ?px 

 
Při samotném nastavování potřebujete znát základní CSS styly, se kterými vám případně každý Iťák 
poradí. Výhodou je, že pokud něco nevhodně napíšete a přes aplikaci použijete, tak to můžete upravit a 
nic na stránce nezkazíte. 

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/smartemailing-notifikace-css-zapis.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/smartemailing-notifikace-aktivace.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/06/smartemailing-notifikace-schovana.png
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86. Seznamte se! 

Když něco na počítači používáte, tak si to proklikejte. Třeba najdete informaci či tlačítko, jak si práci 

zjednodušit či urychlit. 

Na počítači máte zajisté spoustu aplikací a služeb. Není v našich možnostech používat vše a znát tak 
všechny funkce. Doporučuji po instalaci jakéhokoliv programu či spuštění jakékoliv on-line služby si vše 
proklikat. Možná tak narazíte na postup, tlačítko či informaci, jak si práci s daným programem ulehčit.  
 
Základem jsou klávesové zkratky. Naučte se používat alespoň ty základní. Třeba takové odeslání pošty v 
Gmailu zkratkou CTRL+Enter ušetří spoustu času. Práce s poštovním klientem je pro většinu z nás zajisté 
denní chléb. 
 

 
 

Projděte si také nastavení vašeho prohlížeče – ten určitě také denně používáte. Pokud chcete mít jako 
výchozí stránku nastavenu adresu vašeho e-shopu nebo oblíbeného vyhledávače, tak si ji zde jednoduše 
nastavíte. 
 

 
 

 

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/gmail-odeslat.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/chrome-nastaveni.png
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87. Není vyhledávání jako vyhledávání 

Ve vyhledávání se vám vybrané typy informací mohou zobrazit ihned. Stačí se dobře zeptat. 

Ve vyhledávači Google si můžete rovnou zobrazit to, co potřebujete, a nemusíte hledat na dalších 
místech. 
 

Převody měn 

 

Převod vzdálenosti 

 

 
 

Kalkulačka 

 

Počasí 

 

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/google-prevody-men.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/google-vzdalenost.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/google-pocitani.png
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Kód barvy 

 

 
 

Obdobně to funguje i na seznamu 
 

 
 

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/google-pocasi.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/google-barvy.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/07/seznam-prevody-men.png
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88. Zálohujete? 

Jednoduché slovo, ale kdo se tomu věnuje důsledně? 

Zálohování dat je jedna z činností, na kterou se zapomíná. Přitom co by člověk dal za to, kdyby se mohl 
zpětně dostat k datům, která má nenávratně smazána. 
 
Osobně mám důležitá data na notebooku a vybraná z nich se odesílají na Google Drive (Google Disk). 
Nicméně je ideální mít další lokální zálohu, a to na externím disku.  
 
Vhodné je, když takový externí disk nemáte vedle počítače neustále. Jinak při loupeži/požáru přicházíte 
o oboje. Proto je ideální případ, když máte data alespoň na 3 místech. 
 
V případě problémů pak nepřijdete o všechna data, ale jen o část.  
 

Jak na to? 

Ve Windows lze nastavit automatické zálohování disku. Stačí zadat do vyhledávání slovo "Zálohování" a 
vybrat volbu Zálohování a obnovení (Windows 7). 
 

 
 

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/zalohovani-11.png
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Na následující obrazovce zvolíte Nastavit zálohování. 
 

 
 
Vyberete externí disk. 
 

 
 
Zvolíte si, co chcete zálohovat. 
 

 

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/zalohovani-22.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/zalohovani-33.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/zalohovani-44.png
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V mém případě jsem vybrala složku gdisk, ve které mám vybrané dokumenty, o které nechci přijít. Pak 
kliknete na další. 
 

 
 
Zobrazí se kontrolní obrazovka, na které dáte uložit nastavení a spustíte zálohování. 
 

 

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/zalohovani-55.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/zalohovani-66.png
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Ve stavové liště vidíte informaci o průběhu zálohování. 
 

 
 
Po dokončení vidíte potvrzení, že zálohování bylo dokončeno. 
 

 
 
Délka zálohování se může protáhnout na desítky minut. Záleží, kolik dat je potřeba zálohovat.  
 
Nezapomeňte se přesvědčit, že záloha se opravdu povedla. Zkuste smazat nějaký soubor a zkontrolujte 
si, jestli se po obnovení dat znovu objeví.  
 

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/zalohovani-77.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/zalohovani-88.png
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89. Takhle ne! 

Takto to nedělej aneb nechte promluvit kolegy, kteří vás pozorují. 

Pokud pracujete s kolegy? Tak zkuste vedle sebe posadit kolegu a požádejte jej, ať vás pozoruje při práci. 

A proč? Protože kolega, který vás mlčky pozoruje, může odladit negativní věci při práci s PC, které vy 

přehlížíte. Vhodné je, aby šlo o člověka, který při své práci používá počítač. 

Můj kolega mě občas při práci pozoruje a vždy najde něco, co jde vylepšit. Jednou se jedná o samotné 

nastavení operačního systému, jednou se jedná o vychytávky pro urychlení práce a úsporu času. Obdobně 

může reagovat i váš kolega – může najít rezervy ve vaší práci a tím, že vás na ně upozorní, vás může 

posunou dál. 

Samozřejmě se nemusí vždy nutně jednat o práci s PC, často mají kolegové i vhled do toho, jak si 

organizujete práci na stole, jak hledáte důležité dokumenty či jak pracujete s telefonem. 

 

90. Používáte stále stejné programy? 

Po restartu je také znovu spouštíte? Už nemusíte. 

Při práci s počítačem je nutno za určitý čas restartovat/vypnout počítač. Po spuštění počítače začínáte s 
prázdnou plochou a musíte znovu spouštět svoje často používané programy.  
 
Ve Windows existuje "složka" Po spuštění, kam umístíte zástupce programu a po novém spuštění 
počítače se dané programy spustí. Díky tomu ušetříte čas, který musíte věnovat spouštění daných 
programů. 
 

Jak na to? 

Klikněte na ikonu Windows v dolním levém rohu a napište Spustit nebo stiskněte na klávesnici Windows 
+ R.  

 
 

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/win-spustit.png
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Zadejte shell:common startup a klikněte na OK. 
 

 
 

Zobrazí se složka Po spuštění. Do které vložte/překopírujte zástupce programů. 
 

 
 
Po restartu se vám dané programy spustí automaticky a nemusíte je spouštět ručně po jednom. 
Obdobně jdou programy i zakázat při automatickém startu Windows.  
 
Zmáčkněte na klávesnici CTRL + SHIFT + ESC 
 
A ve správci úloh klikněte na záložku Po spuštění. 
 

 
 
Následně stačí najet na daný program a v pravém dolním rohu změnit volbu na zakázat.  
Díky zakázání spouštění nepotřebných věcí zrychlíte naběhnutí samotného systému. 

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/win-spustit-okno.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/win-po-spusteni.png
https://tipy.petramikulaskova.cz/wp-content/uploads/2017/08/spravce-uloh-po-spusteni.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 1 

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 1, 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. 

 

 

 

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 1 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/

