
Bonus – CHECKLIST 

Checklist si můžete vytisknout a postupně si s ním projít váš e-shop. Najdete tak věci, 

které byste měli upravit či vzít alespoň na vědomí. 

 

1. Blok – Košík 

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

◻ Pracuji s e-shopem za účelem dosažení vyšší míry konverze – začínám s nákupním 

procesem. 

 

Jednokrokový nebo vícekrokový košík 

◻ Využívám na svém e-shopu jednokrokový/vícekrokový/speciální košík na základě 

reálného testování. 

 

B2B a specifika nákupního košíku 

◻ Uvádím ceny s DPH a bez DPH. 

◻ Mám možnost rychlé objednávky. 

◻ Zobrazuji kód produktu. 

◻ Mám pole pro označení své objednávky. 

 

Texty v košíku 

◻ Používám krátké texty. 

◻ Používám e-mail místo email. 

◻ Správně odděluji tisíce. 

 

Tlačítka v nákupním procesu 

◻ Mám v pořádku textaci tlačítek. 

◻ Používám dle potřeb ikony na tlačítkách. 

◻ Tlačítka mám vizuálně odlišná od okolního obsahu. 

◻ Šedou barvu symbolizuji typicky neaktivní tlačítko. 

◻ Při najetí kurzorem na tlačítko dojde ke změně odstínu/barvy. 

 

 



2. Blok – Mezikrok  

Mezikrok nákupu  

◻ Vím o možnostech zpracování mezikroku v košíku. 

 

Doprava zdarma, Upsell a Crossell  

◻ Vím, jak pracovat s informací o dopravě zdarma v košíku. 

◻ Vím, co je upsell v košíku. 

◻ Vím, co je crossell v košíku. 

 

Chyby v mezikroku 

◻ Doporučené zboží v mezikroku používám uvážlivě.  

 

Jak se dostanu do košíku?  

◻ Ikonu košíku mám zřetelnou a na viditelném místě. 

◻ Pracuji s Hover efektem košíku. 

 

 

3. Blok – Přehled  

Jak na přehledný první krok – přehled produktů  

◻ Prošel/a jsem si obecné informace ke košíku a vytipoval/a si, na co se dále zaměřím. 

 

Z nákupního košíku odstraňte všechny rušivé prvky  

◻ V nákupním košíku mám minimalizovány rušivé prvky. 

 

Slevové kupóny  

◻ Se slevovými kupony pracuji na e-shopu uvědoměle. 

 

Změna počtu kusů v košíku a prázdný košík  

◻ Můj košík e-shopu umí automaticky přepočítávat cenu při změně počtu kusů. 

◻ Můj košík nabízí možnost změny počtu kusů pomocí ikony plus a mínus, stejně tak 

pomocí zadání čísla. 

 

 



4. Blok - 2 krok – Doprava a platba  

Doprava a platba obecně  

◻ Nabízím zákazníkům alespoň 2 přepravce a vícero způsobů platby. 

 

Jak na přehledný druhý krok nákupního košíku – Doprava a platba  

◻ Na mobilu zobrazuji bloky s dopravou a platbou pod sebou. 

◻ Předvýběr u dopravy a platby používám výhradně na základě dat. 

◻ Méně využívané dopravy a platby schovávám za zatržítko. 

◻ Mám pochopitelné texty na tlačítkách v kroku s dopravou a platbou. 

◻ Chybové hlášky mám otextované dle vzniklé chyby. 

 

Doprava a platba z pohledu zákazníka  

◻ Dodatečné texty schovávám za infoboxy. 

◻ U dopravy a platby používám vhodné ikonky. 

◻ Pokud používám datum doručení, zobrazuji u něj i název dne v týdnu. 

◻ "Klikací oblast" nad dopravou a platbou mám dostatečně velikou. 

◻ Dle výběru země doručení zobrazuji odpovídající formu přepravy a platby. 

 

Jak popisovat dopravu a platbu v košíku?  

◻ Mám zkontrolovány a případně opraveny popisky dopravy a platby v košíku. 

◻ Namísto 0,- Kč používám slovo zdarma. 

◻ Cenu dopravy a platby uvádím jako celé číslo, ne jako desetinné. 

 

Osobní a výdejní místa v nákupním procesu  

◻ U osobních odběrů v košíku uvádím i město (adresu). 

◻ Mám srozumitelnou filtraci výdejních míst v košíku. 

 

 

5. - Blok - 3 krok – Osobní údaje a objednání  

Jak na přehledný třetí krok nákupního košíku – Osobní údaje  

◻ Umožňuji zákazníkům nákup bez registrace. 

◻ Pole pro poznámku mám schované za zatržítkem. 

◻ Vysvětluji zákazníkům význam/důvod k vyplnění běžných i alternativních 

formulářových polí. 



◻ Tlačítko pro odeslání objednávky mám dobře viditelné. 

 

Optimalizace formulářů v objednávce 

◻ Nevyžaduji od zákazníků adresu, když si zboží přichází osobně vyzvednout na výdejní 

místo. 

◻ Povinná pole ve formuláři mám označena hvězdičkou. 

◻ Nepovinná pole formuláře schovávám za zatržítko. 

◻ Pro firemní zákazníky využívám načítání údajů z databáze ARES. 

◻ Co jde, slučuji do jednoho pole (př. jméno a příjmení). 

◻ Zemi doručení vyžaduji pouze v případě zahraničního prodeje.  

 

Validace formulářů v košíku  

◻ Je-li to možné, snažím se používat validaci v reálném čase. V ostatních případech 

probíhá ihned po potvrzení údajů. 

◻ Vypisuji chybové hlášky přímo u špatně vyplněného políčka formuláře, nevypisuji je 

souhrnně. 

◻ Zákazníka můj e-shop přesměruje na políčko, které špatně vyplnil. 

◻ Zobrazuji zákazníkům příklad správného formátu k vyplnění údaje. 

 

 

6.  Blok - 4 krok – Odeslání  

Děkovací stránka  

◻ Využívám dostatečně děkovací stránku. 

 

Začněte používat děkovací stránku i jinak než jen na odeslání objednávky  

◻ Využívám více děkovací stránku.  

 

Rekapitulace nákupu Ano nebo Ne?  

◻ (Ne)používám souhrn objednávky. 

 

Když se nepovede objednávka 

◻ Používám způsoby, jak vrátit zákazníky do košíku.  

 

 



7. Blok – Mobilní zařízení 

Nakupují u vás zákazníci přes mobil?  

◻ Mám/pracuji na responzivním designu. 

 

Nepodceňujte rychlost načítání e-shopu  

◻ Mám/pracuji na rychlém načítání e-shopu.  

 

Jde Vám zobrazit klasická verze e-shopu na mobilu? 

◻ Na mobilu ponechávám možnost přepnutí e-shopu pro verzi na desktop.  

Uff, konečně jsem se trefila  

◻ Verze e-shopu pro mobil má dostatečně veliké prvky a v dostatečné vzdálenosti od 

sebe. 

◻ Na mobilu je možné obsah mého e-shopu/webu zazoomovat. 

 

Klávesnice dle typu formulářového pole 

◻ Mám vyzkoušeno (a případně ponecháno) automatické přepínání na numerickou 

klávesnici.  

 

Pozor nejen na Cookies lišty  

◻ Cookies lišta mi zabírá na e-shopu nezbytné minimum. 

 

 

8. Blok – Jak to otestovat  

Sami si nakupte 

◻ Nakoupil/a jsem na svém e-shopu.  

 

Nepodceňujte dotazy od zákazníků  

◻ Inspiruji se při změnách na e-shopu zpětnou vazbou od zákazníků. 

 

Sledování návštěvníků e-shopu 

◻ Sleduji (dle svých možností) návštěvníky na e-shopu.   

 



Heatmapy – (klikací mapy)  

◻ Vyzkoušel/a jsem si Heat mapy nebo už je využívám pravidelně. 

 

Uživatelské testování  

◻ Provedl/a jsem uživatelské testování.  

 

Jak otestovat e-shop na mobilech? 

◻ Testuji svůj e-shop/web na různých mobilech / tabletech.  

 

Online uživatelské testování  

◻ Vyzkoušel/a jsem online uživatelské testování.  

 

A/B testování  

◻ Je-li to v mých silách, provádím A/B testy.  

 

Testování formulářů  

◻ Otestoval jsem objednávkový formulář.  

 


