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Úvod

PrestaShop je malý poklad. Existuje celá řada mnohem známějších řešení pro online obchod, 
žádné z nich se však nemůže pochlubit tak obsáhlou nabídkou funkcí, potenciálem a snad-
nou použitelností jako tento systém, zcela zdarma šířený pod licencí OSL. PrestaShop bude 
jistě hrát v budoucnosti e-komerce významnou roli.

Tato kniha nese označení „průvodce začátečníka“ jen proto, kde začíná. Na základě reali-
stických i méně běžných případů užití vás tato kniha, jedno klepnutí po druhém, provede 
realizací plnohodnotného a vysoce profesionálního elektronického obchodu.

A pak ještě o krok dál.

Aby byl váš start bezproblémový, podíváme se nejdříve na následující témata:

  Proč PrestaShop?
  Licence OSL a open-source.
  Pořadí událostí.
  Jaký hosting?
  Co když nebudu vědět jak dál?

Pojďme tedy na to.

Proč PrestaShop?
PrestaShop a jeho význam už jsem vyzdvihnul. PrestaShop toho však nabízí tolik, že jediným 
způsobem, jak doopravdy těžit z jeho inovací je vytvořit obchod a začít s jeho pomocí vydělá-
vat, což uděláme už velmi brzy. V prvé řadě si však řekněme, co činí PrestaShop výjimečným.

Jednoduchost a smysl
Existuje bezpočet systémů pro e-komerci, ze kterých je možné vybírat. Upřímně však říkám, 
že žádný z nich se nepoužívá tak snadno. Každá funkce má vhodně pojmenované tlačítko 
nebo kartu. I ty nejotravnější úkony jako je nastavování atributů produktů, úpravy a statisti-
ky, jsou nyní, díky PrestaShopu, maličkostí. Jednoduchosti svého použití přitom PrestaShop 
nedosahuje na úkor dostupných možností. Abyste se vůbec přiblížili pokročilým možnos-
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tem (které jsou pro PrestaShop, v porovnání s ostatními systémy, standardem), budete mu-
set instalovat doplňky, aktualizace, a dokonce i upravovat zdrojový kód PHP. Rozhodně nic 
příjemného.

Stabilita a vývoj
PrestaShop je stabilní jako stůl. Je velmi nepravděpodobné, že byste se vy anebo vaši zákaz-
níci dočkali jeho pádu. Zákazníkům se neztrácí zboží z jejich nákupních košíků a nechybuje 
ani při identifi kaci často vyhledávaných produktů.

A neustále se zlepšuje. Vývojový tým PrestaShopu pracuje na nových funkcích a opravě chyb, 
pravděpodobně i teď, zatímco čtete tyto řádky. Až příliš často se stává, že tým usne na vav-
řínech poté, co systém dosáhne určitého stupně vývoje, a nechá tak desítky tisíc uživatelů 
na pochybách, co bude dál. V případě PrestaShopu tomu tak není. V době psaní této knihy 
prodělal PrestaShop mnoho změn a vylepšení, včetně přechodu z verze 1.2 na verzi 1.3 a ná-
sledně na verzi 1.4. Tento průvodce je vhodný pro všechny uvedené verze.

Je in
Myslím to vážně. Je to důležité. Pokud si zákazníci budou myslet, že je váš e-shop in, je 
pravděpodobnější, že u vás budou nakupovat. Prozkoumejte ukázkové obchody. Navštivte 
adresu www.prestashop.com a klepněte na SHOWCASE (Ukázka) a následně Live shops 
(Ukázky obchodů).

Přesvědčte se, jak moderní, svěží a funkční jsou. Jediný rozdíl mezi těmito obchody a vý-
chozí instalací PrestaShopu představují pěkné obrázky, dobře prezentované produkty a pár 
úprav. Tímto vším a mnohým dalším se zabývá tato kniha.

Open-source a OSL je nejlepší
PrestaShop je zdarma díky otevřenému způsobu vývoje, který si zvolili jeho tvůrci. Můžete 
si ho tak stáhnout, používat, upravovat, a dokonce ho i distribuovat. A bezplatně.

Open-source a OSL (licence PrestaShopu) nabízí vývojářům/přispěvatelům způsob odměn, 
vymykající se tradičnímu systému plateb za jednotlivé položky, který se jinak používá téměř 
pro vše na naší planetě. Typický uživatel jako jste vy nebo já díky tomu dostává výjimečný 
soft ware za nic. Nemusíte dokonce ani děkovat.

Dostupnost
Okamžitě si můžete stáhnout téměř vše, co byste mohli potřebovat. V této knize se používá 
výhradně open-source soft ware.
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Cena
Je zadarmo. Těžko nějak dál rozebírat.

Aktualizace
Vzhledem k tomu, že vývojáře distribuce nic nestojí, mohou se open-source (a OSL) týmy 
více koncentrovat na vylepšení, opravy chyb a nové verze, a to mnohem rychleji, než tradiční 
soft warové společnosti se svými těžkopádnými distribučními metodami soft waru v krabici.

Jak už bylo řečeno dřív, PrestaShop přešel v průběhu psaní této knihy z verze 1.2 až na verzi 
1.4. Tato kniha se zabývá základní a nezbytnou problematikou vytvoření a spuštění skuteč-
ného obchodu poháněného PrestaShopem. Bez ohledu na to, jaká je nejaktuálnější verze, 
by vám tedy měla dobře posloužit. Pravidelné aktualizace a opravy najdete na adrese www.
prestashop-book.com.

Podpora
Víme už, že je tento soft ware zdarma a velmi snadno dostupný. To je to, co dělá z dobrého 
velmi populární. Okolo open-source soft waru zpravidla existuje celá skupina nadšených uži-
vatelů. Kvalita a vstřícnost jakékoli komunity se liší. Téměř každý problém s vaším  e-shopem 
však můžete vyřešit během několika hodin, s pomoci diskusního fóra anebo dobře míře-
ného e-mailu.

Pokud to nepovažujete za působivé, zkuste zavolat Microsoft u, až vám zase spadnou Win-
dows. Zkuste jen najít jejich telefonní číslo.

Má zlatá pravidla e-komerce
Nevytahujte peněženku. Nekupujte žádný soft ware, dokud se nepodíváte na www.source-
forge.net. Jedná se o největší repositář kvalitního a volně dostupného soft waru. Na vol-
ně dostupné soft warové tituly vás budu upozorňovat tak, jak budou v této knize zapotřebí.

Čím se tato kniha zabývá
Začínám být skutečně nedočkavý. Vždycky, když dostanu nějaký nápad, jak podnikat, nej-
raději bych ho hned realizoval. Čekat na „profesionály“, až dokončí můj web, anebo na do-
davatele, až mě informuje o novém produktu, mě dovádí k šílenství. Jistě vás tedy potěší, že 
nebudeme zbytečně chodit okolo horké kaše, než váš PrestaShop obchod uvedeme do chodu.
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Pokusím se to vzít důkladně a proberu i některá méně známá témata, která se vám mohou 
hodit, nebudu však oddalovat onen slavnostní den, kdy dostanete e-mail informující vás 
o vašem prvním zákazníkovi.

Následuje velmi rychlé seznámení s tématy, probíranými v této knize. Toto seznámení pro-
bíhá přesně v tom pořadí, v jakém je budete potřebovat při vytváření skutečného obchodu. 
Tedy žádné zbytečné studování a teoretizování, pokud sami nebudete chtít.

Předpokládám pouze to, že už jste si rozmysleli, jaké produkty bude váš e-shop nabízet. Po-
kud ne, nepropadejte panice. Navštivte web na adrese www.prestashop-book.com a stáh-
něte si soubor PDF popisující výběr obchodního modelu a produktové škály. Je to zadarmo.

Sedmidenní soutěž
Když mi někdo poprvé ukázal PrestaShop, musel jsem takový obchod zkrátka mít a včera 
bylo pozdě. Zůstal jsem vzhůru dlouho do noci, abych ho nainstaloval, co nejlépe popsal 
nabízené produkty, propojil systém s platební bránou a upravil jeho vzhled. Ráno jsem začal 
s nenucenou (neplacenou) propagací mého nového webu. První objednávka přišla během 
sedmi dnů od instalace.

Myslíte, že to zvládnete rychleji? Držím vám palce a pokud se do toho skutečně ponoříte 
a půjdete si za svým, určitě se vám to podaří. Kontaktujte mě a dejte mi vědět, pokud bude-
te úspěšní anebo budete aspoň blízko tomuto číslu. Anebo když se prostě jen budete chtít 
podělit o svou radost z první objednávky, ať už to trvá jak dlouho chce.

Takto můžete uspět v mé sedmidenní soutěži.

Instalace, konfi gurace a vzhled
První čtyři kapitoly vám v rychlosti (přesto důkladně) ukážou, jak dostat váš obchod na In-
ternet a jak pro něj vytvořit pěkný a jedinečný vzhled, včetně některých skvělých, a přitom 
jednoduchých funkcí, které rychle a se stylem prezentují vaše produkty.

Zákazníci, vyhledávače a úpravy
Kapitoly 5, 6 a 7 jsou z úplně jiného těsta a popisují vzrušující věci jako je newsletter, oceně-
ní věrných zákazníků, alternativní zdroje příjmu, statistiky, analýzy a … vydechněte. Pro-
bereme také problematiku zabezpečení, obnovy po výpadku, zpracování plateb, měn, daní, 
přepravu a další.
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Současnost a budoucnost
Poslední dvě kapitoly popisují fi nální přípravy před zahájením ostrého provozu, zpracování 
objednávek v PrestaShopu a také propagaci obchodu tak, aby se zákazníci doslova třásli na 
okamžik, kdy u vás budou moci utratit své peníze. Jakmile začnou peníze přicházet, podí-
váme se na budoucnost elektronické komerce a vašeho obchodu PrestaShop. Poté probe-
reme, jak se dostat na pomyslný vrchol a zůstat tam. A nesmíme zapomenout ani na „velké 
tajemství“. Ale nepředbíhejme.

Zde je trochu detailnější popis jednotlivých kapitol:

Kapitola 1, Vytvoření obchodu PrestaShop, popisuje, jak stáhnout a  připravit soubory 
PrestaShopu, vytvořit databázi, nainstalovat PrestaShop a implementovat dodatečné zabez-
pečení. Podíváme se na váš obchod z pohledu zákazníka a také se seznámíme s ovládacím 
panelem.

Kapitola 2, Vzhled a rozvržení obchodu, určí podobu vašeho obchodu včetně jeho loga. Vy-
tvoříme vaši domovskou stránku společně s některými dalšími klíčovými stránkami jako je 
Kontakt a Podmínky použití a také vložíme informace od výrobců a dodavatelů, změníme 
a upravíme témata a přidáme několik dalších drobností do konfi gurace vašeho obchodu.

Kapitola 3, Zásady úspěšného prodeje, diskutuje a implementuje efektivní strukturu kate-
gorií. Přidáme kvalitní popisy produktů, které prodávají, a podíváme se na všechny možné 
způsoby, jak ve vašem obchodě PrestaShop zvýraznit určité produkty. Podíváme se také na 
možnosti produktů, atributy, příslušenství a možnosti úpravy.

Kapitola 4, Nabídnout zákazníkům víc a získat víc zákazníků, popisuje, jak zvolit nejvhod-
nější klíčová slova a také jinak nakrmit vyhledávače. Vybrousíme vyhledávání PrestaShopu. 
Probereme také značkování obsahu, použití PrestaShop CMS, adresy URL v PrestaShopu, 
roboty a mapy webu a použití jazykových možností PrestaShopu.

Kapitola 5, Nástroje, newsletter, další zdroje příjmů a statistiky, se zaměřuje na ty nejužiteč-
nější funkce z karty Preferences (Předvolby). Představíme si také to nejlepší z karty Tools 
(Nástroje). Nastavíme newsletter a upozorňovací systém, probereme, co obnáší e-mailová 
marketingová kampaň, nastavení statistik PrestaShopu a také služby Google Analytics.

Kapitola 6, Zabezpečení, obnova po výpadku, zkoumá způsoby, jakými může váš obchod 
dojít k újmě. Přidáme uživatele, profi ly a přístupová práva pro zvýšení bezpečnosti. Bude-
me hovořit a volitelně také implementovat SSL v rámci ochrany citlivých údajů zákazníků. 
Dozvíme se, jak zálohovat a obnovovat obchod v případě, že něco nejde podle plánu. Řeč 
bude také o aktualizaci PrestaShopu, tolik důležité pro udržení bezpečnosti vašeho obchodu.

Kapitola 7, Vyřízení objednávky a doprava, pomůže s výběrem a nastavením platební brány. 
Podíváme se na alternativní platební metody, na daňové zatížení, probereme a implementuje-
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me dárkové poukazy a naučíme se akceptovat cizí měny. Podíváme se na několik způsobů na-
stavení možností dopravy, ze kterých si mohou zákazníci vybírat a adekvátně tomu i zaplatit.

Kapitola 8, Připravit ke startu, pozor…, ukáže, jak vytvořit účet zákazníka a vytvořit objed-
návku. Podíváme se na schéma oceňování věrných zákazníků v PrestaShopu a také na to, 
jak získat zpětnou vazbu na vaše produkty, s použitím modulu PrestaShopu pro komentáře. 
Řekneme vyhledávačům o vašem skvělém novém obchodu. Podíváme se také na marketin-
govou kampaň zahrnující poukázky, diskusní fóra, média a Google AdWords. V závěru pak 
probereme některé z funkcí na kartách Customers (Zákazníci) a Orders (Objednávky), 
které jsme ještě nezmínili.

V kapitole 9, Vzhůru…do budoucnosti, probereme analýzu, optimalizaci a doplňky PrestaSho-
pu. Ukážeme si ono „velké tajemství“ a také budoucnost PrestaShopu a e-komerce obecně.

Příloha A, Reference ovládacího panelu, je referencí ovládacího panelu PrestaShopu.

Příloha B, Webové zdroje, uvádí seznam těch nejužitečnějších webů pro provozovatele e-shopů.

Komu je tato kniha určena
Tato kniha je pro každého, kdo chce plně funkční, skutečný elektronický obchod vytvoře-
ný s použitím PrestaShopu. Nemusíte mít s PrestaShopem žádné předchozí zkušenosti ani 
žádné vědomosti z oblasti elektronického obchodování či obchodování obecně. I pokud je 
máte, bude se vám tento průvodce pravděpodobně hodit. Kniha probírá vše, co potřebujete 
znát, stačí přidat pouze chuť mít vlastní e-shop.

Jaký hosting?
Předtím, než se pustíte do tvorby vlastního obchodu PrestaShop, musíte pro váš obchod 
zvolit vhodný hosting.

Možnost 1: vývoj na vlastním počítači
Je obecně uznávaným pravidlem, že byste měli web vyvíjet v soukromí, otestovat ho a až 
poté ho převést na produkční server.

Pokud se chcete vydat touto cestou, je to v pořádku. Takový postup zde však nebudu dopo-
ručovat. PrestaShop je natolik uhlazený a natolik bezproblémový, že nevidím v tomto do-
datečném kroku smysl. Skutečně si stačí zaregistrovat doménu, přenést nezbytné soubory 
na váš hostingový účet a vše můžete mít hotové v čase kratším, než budete číst tuto knihu.
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Můj návrh je následující. Pokud plánujete mít tisíce produktů, proč nepřipravit a nespustit 
váš obchod tak, jak popisuje tato kniha, a pak postupně nepřidávat do obchodu nové pro-
dukty, zatímco už je otevřený pro veřejnost a vydělává peníze?

Přirozeně pokud PrestaShop pouze zkoušíte anebo pracujete ve společnosti, která trvá na 
vývoji obchodu v interním prostředí, pak tak postupujte.

Pokud se rozhodnete pro vývoj vašeho obchodu PrestaShop na vašem soukromém počítači, 
seznamte se s WAMP (www.wampserver.com). Jedná se o rychle a snadno nakonfi gurovatel-
né prostředí dovolující vývoj obchodu PrestaShop na vašem počítači.

Alternativně si můžete stáhnout mého průvodce, který popisuje provoz webového serveru 
z domova. Provede vás, jedno klepnutí po druhém, nastavením prostředí naprosto vyhovu-
jícího pro provoz PrestaShopu na vašem domácím počítači. Je zdarma a dostupný na adrese 
www.prestashop-book.com.

Mým cílem je však umožnit vám rychlou realizaci konkurenceschopného a profi tujícího 
 e-shopu. Specifi čtí průvodci a návody ukážou živý vývoj na hostingovém účtu. Tato pravidla 
by mělo být velmi snadné upravit, rozhodnete-li se pro vývoj na vašem vlastním počítači.

Možnost 2: živý hostingový účet
Toto je mnou jasně preferovaný způsob. Spustit, otevřít a začít vydělávat peníze.

Rozhodnete-li se pro tuto možnost, zde je několik věcí, které vám pomohou při výběru. 
Rychlý průzkum webových hostingů ukázal, že většina z nich odvede svou práci velmi dob-
ře. Hledat můžete na adrese www.hostingy.cz po klepnutí na odkaz Hostingy. Níže pak 
můžete vybírat hostingy také podle podpory redakčních systémů, jakým je i PrestaShop. 

Pokud už máte hosting pro svůj web, níže najdete požadavky PrestaShopu. Pokud si nejste 
jistí, zavolejte svému poskytovateli hostingu a není-li schopen vaše požadavky uspokojit, 
změňte ho. Většina dobrých hostingů bude vyhovovat, požadavky jsou totiž zcela běžné.

  Linux, Unix nebo Windows.
  Webový server Apache.
  PHP 5.0 nebo novější.
  MySQL4.1.14 nebo novější.

PrestaShop sice funguje i s MySQL4.1.14 až 5.0, některé jeho funkce však nejsou k dispozici 
(například duplikace produktů) anebo vykazují neočekávané chování.

Některé verze PHP obsahují chyby (jako například verze nabízená 1&1) a znemožňují ko-
rektní funkci PrestaShopu:
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  PHP 5.2.1 (autentizace není možná).
  PHP 5.2.6 (autentizace na 64bitových serverech není možná).
  PHP 5.2.9 (nefunkční správa/nahrávání obrázků).
  PHP < 5.2 (nekorektní časové pásmo).

Hosting PrestaShopu na klíč
Pokud si chcete ušetřit pár hodin nastavování počítače anebo deset minut nahrávání souborů, 
můžete použít hosting na klíč doporučovaný PrestaShopem. Můžete tedy za určitý měsíční 
poplatek používat již nainstalovaný PrestaShop. Výhodou je, že hostingové prostředí je spe-
ciálně navržené pro PrestaShop, a ušetříte tak určitý čas.

Pokud peníze nepředstavují překážku, pak tuto možnost klidně využijte. Nainstalovat a spus-
tit PrestaShop však doopravdy není nic obtížného ani pokud se rozhodnete nevyužít mož-
nosti hostingu na klíč. Měsíční poplatek je přirozeně mnohem větší než v případě běžného 
webového hostingu, a dokonce musíte odvádět i určitou provizi ze svých prodejů. Pokud 
se přesto rozhodnete pro hosting na klíč, navštivte adresu www.prestabox.com (anglicky) 
nebo prestahost.cz (česky).

Příprava hostingu
Na základě všech dosud uvedených informací je na čase rozhodnout se, co je pro vás nejvý-
hodnější a pustit se do toho:

1. Vyberte si hostingové prostředí.

2. Zaregistrujte si doménu.

3. Nainstalujte si domácí hosting, anebo zaplaťte za profesionální hosting.

Váš hosting je připravený.

Podívejme se nyní na to, jakou podporu a případnou pomoc můžete očekávat.

Co když nebudete vědět jak dál?
PrestaShop je skutečně tak intuitivní a uživatelsky přívětivý, jak je to jenom možné. Ovládací 
panel PrestaShopu však nabízí mnoho a mnoho možností. Velké množství různých posky-
tovatelů hostingu v kombinaci s rozdílnými potřebami jednotlivých čtenářů pravděpodobně 
bude mít za následek, že se téměř každý dostane do problémů.

Nic se však neděje, pomoc je na dosah ruky.
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www.prestashop-book.com
Ofi ciální web anglického originálu této knihy. Najdete zde pravidelně aktualizovaný FAQ 
a také část věnovanou chybám a opomenutým tématům (doufejme ne příliš velkou). Navštivte 
tento web až se dostanete do úzkých anebo se zdarma přihlaste k odběru novinek e-mailem.

www.prestashop.com
Ofi ciální web PrestaShopu. Zde si můžete pročíst PrestaShop Wiki a další ofi ciální doku-
menty. Můžete se přihlásit do zkušební administrační oblasti a experimentovat s nastavením 
popisovaným v této knize, aniž byste se museli bát nepříjemných následků.

Asi nejužitečnější však bude diskusní fórum PrestaShopu. Můžete zde položit jakoukoli 
otázku týkající se PrestaShopu. Na základě osobní zkušenosti mohu potvrdit, že místní ko-
munita je vstřícná, erudovaná a velice přátelská. Už tolikrát jsem viděl, jak byl začátečník 
vyhozen z diskusního fóra nějakého jiného e-shopu jen proto, že drobně porušil někdy až 
zbytečně přísná pravidla. Na diskusním fóru PrestaShopu se něčeho takového bát nemusíte.

Českou verzi fóra najdete na adrese http://www.prestashop.com/forums/wiew category/83/.

prestashopcesky.cz
Jde o český portál o PrestaShopu se základními informacemi o PrestaShopu, možností staže-
ní poslední verze včetně české lokalizace a s diskusním fórem českých uživatelů, kde můžete 
hledat odpovědi na své otázky.

Pomozte ostatním, aby pomohli vám
Nyní je na čase představit se ostatním provozovatelům obchodů PrestaShop, kteří vám velmi 
rádi pomohou. A možná jim můžete pomoci i vy.

1. Na adrese www.prestashop-book.com se přihlaste k odběru aktualizací, návodů a (ano, 
přiznávám) i občasných korekcí (v angličtině).

2. Zaregistrujte se a představte se na oficiálním diskusním fóru PrestaShopu nebo na čes-
kém fóru, kde najdete všechny věci týkající se PrestaShopu.

3. Jste připraveni založit svůj první obchod PrestaShop.
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Pamatujte
Mé první pravidlo týkající se online obchodu – nevytahujte peněženku (za předpokladu, že 
už jste si koupili tuto knihu – je příliš velká na to, abyste ji mohli schovat pod tričko). Držte 
se své role podnikavce. Váš obchod bude fungovat dříve, než si to uvědomíte.

Konvence
V této knize najdete několik často se opakujících nadpisů.

V rámci poskytnutí jasných instrukcí, jak dokončit úlohu či úkol, používáme:

Jak na to

1. Akce 1

2. Akce 2

3. Akce 3

Uvedené instrukce často potřebují dodatečné vysvětlení, aby dávaly smysl. Proto za nimi 
následuje:

Vysvětlení
Pod tímto nadpisem najdete detailní vysvětlení úkolů nebo instrukcí, které jste právě 
dokončili. 

V knize najdete i další doprovodné informace, včetně následující:

Kvíz
Krátké otázky, které vám pomohou otestovat si, jestli jste vše správně pochopili.

Zkuste to sami

Tato část obsahuje praktické úkoly a dá vám nápady pro experimentování s tím, co už znáte.

Najdete zde také řadu stylů textu, které pomáhají odlišovat různé typy informací. Zde je ně-
kolik příkladů těchto stylů a objasnění jejich významu.
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Nové termíny a důležitá slova jsou zvýrazněna tučně. Slova, která můžete vidět na obrazovce, 
v nabídkách nebo dialozích mají následující podobu: Klepněte na kartu Moduly a následně 
stiskněte tlačítko Nastavit v části Komentáře produktů.

Zpětná vazba od čtenářů
Nakladatelství a vydavatelství ComputerPress, které pro vás tuto knihu přeložilo, stojí o zpět-
nou vazbu a bude na vaše podněty a dotazy reagovat. Můžete se obrátit na následující adresy:

redakce PC literatury
Computer Press
Spielberk Offi  ce Centre
Holandská 3
639 00 Brno

nebo

sefredaktor.pc@cpress.cz

ComputerPress neposkytuje rady ani jakýkoli servis pro aplikace třetích stran. Pokud 
budete mít dotaz k programu, obraťte se prosím na jeho tvůrce.

Errata
Přestože jsme udělali maximum pro to, abychom zajistili přesnost a správnost obsahu, chy-
bám se úplně vyhnout nedá. Pokud v některé z našich knih najdete chybu, budeme rádi, 
pokud nám ji nahlásíte. Ostatní uživatele tak můžete ušetřit frustrace a nám pomoci zlepšit 
následující vydání této knihy. 

Veškerá existující errata zobrazíte na adrese http://knihy.cpress.cz/k1912 po klepnutí 
na odkaz Soubory ke stažení.
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 KAPITOLA 1
Vytvoření 

obchodu 

PrestaShop

Nemám rád chození okolo horké kaše. Pustíme se tedy rovnou do nastavení 
PrestaShopu. Podívejte se, co nás v této kapitole čeká.

V této kapitole se dozvíte:

  Případové studie
  Stažení PrestaShopu
  Vytvoření databáze
  Instalace PrestaShopu
  Zabezpečení po instalaci
  Uživatelské rozhraní 

obchodu
  Ovládací panel
  Průvodce ovládacím 

panelem
  Než budete pokračovat
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Případové studie
Aby byla tato kniha realistická, budu mluvit o dvou fi ktivních obchodech – plysovimed-
vidci.cz a zbraneprovas.cz. Zcela odlišná povaha těchto případových studií pomůže lé-
pe demonstrovat skutečnou aplikaci některých funkcí PrestaShopu. Čas od času se k těmto 
případovým studiím vrátím, abych poukázal na jejich spojitost s danou problematikou. Zde 
je několik upřesňujících informací.

  plysovimedvidci.cz – Plyšoví medvídci je nová začínající společnost. Jedná se o splně-
ný sen všech fandů plyšových medvídků, panenek a příslušenství. Tato společnost chce 
nabídnout široký sortiment rozkošného a sběratelsky cenného zboží daného typu, vše 
dostupné na jednom místě.
Vlastník společnosti je zaníceným příznivcem této oblasti a rád by tuto skutečnost dal 
najevo svým zákazníkům jak zajímavým a užitečným obsahem na webu, tak kvalitním 
zbožím.

  zbraneprovas.cz – Zbraně pro vás je webovým outletem velkého výrobce zbraní. Nabízí 
široké spektrum výzbroje, od malých ručních zbraní až po naváděné interkontinentální 
rakety, stejně jako špičkové protiraketové systémy.
Společnost má v plánu zpřístupnit svou rozsáhlou škálu produktů širokému spektru zá-
kazníků. Díky tomu, že operuje z nezávislého ostrova Tropicano v jižním Pacifi ku, není 
limitována omezujícími zákony týkajícími se prodeje zbraní.

Dokud se bude společnost Zbraně pro vás držet striktních daňových zákonů diktátora 
ostrova Tropicano, nic jí nebrání v prodeji svého zboží komukoli. Společnost má v plá-
nu nabídnout svůj maloobchodní sortiment všem a kompletní sortiment s diskontními 
cenami svým větším zákazníkům.

Stažení PrestaShopu
Nejnovější kopii PrestaShopu můžete zdarma získat na adrese www.prestashop.com. Klepně-
te na odkaz Download PrestaShop (Stáhnout PrestaShop). Vyplňte v rychlosti registrační 
informace a stiskněte velké modré tlačítko. Po stisknutí tlačítka Download (Stáhnout) byste 
měli obdržet archiv s názvem prestashop_1.x.x.x.zip, kde x.x.x je verze PrestaShopu, kte-
rou jste si stáhnuli. Číslo stažené verze není zas tolik důležité. Pokud si stáhnete PrestaShop 
z jeho domovského webu, budete mít jeho nejnovější stabilní verzi.

Stahovat můžete také z českých stránek na adrese www.prestashopcesky.cz po klepnutí 
na odkaz Ke stažení.

V následujícím návodu nahrajeme všechny soubory, nacházející se v archivu, na váš webový 
server. Je vhodné poznamenat, že můžete ušetřit nějaký čas, nahrajete-li na server celý archiv 
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a následně ho zde dekomprimujete s použitím místního souborového manažeru. Vzhledem 
k tomu, že většina hostitelů používá odlišný operační systém, provedeme dekomprimaci hned 
v úvodu. Pokud ji však dokážete provést s použitím souborového manažeru webového hostin-
gu, můžete ušetřit nějaký čas při nahrávání na server. Rozhodněte se sami. Proveďte dekom-
primaci, ať jste připravení na následujícího průvodce. Získáte adresář s názvem prestashop.

Nyní, když jste stáhnuli a dekomprimovali soubory PrestaShopu, je načase umístit je na váš 
web. Pokud se váš hosting nachází u vás doma, znamená to jednoduše je zkopírovat do do-
movského adresáře serveru Apache (pokud si nejste jistí jeho umístěním, stáhněte si mého 
průvodce).

Pokud vyvíjíte na produkčním serveru, budete muset soubory přenést pomocí FTP. Pojďme 
na to, krok za krokem.

Jak na to
Přenesení souborů na váš hosting

Aby byl tento průvodce co nejjednodušší a nejkratší, použiju v něm několik zkratek Windows. 
Ještě než se do toho pustíme, budete potřebovat uživatelské jméno a heslo pro přístup k FTP. 
Pokud ho ještě neznáte, můžete ho zpravidla snadno zjistit z detailních informací o vašem 
hostingovém účtu uvedených v ovládacím panelu. Pokud jste na pochybách, kontaktujte 
svého poskytovatele. Za to mu také platíte.

1. Stiskněte klávesu Windows a  dvakrát stiskněte klávesu E. Otevřou se dvě okna 
Průzkumníka Windows. Umístěte je pod sebe. Alternativně můžete použít dedikované-
ho klienta FTP jako je FileZilla, dostupného na adrese www.sourceforge.net. V tako-
vém případě vás sice čeká jistá učící křivka, ale klient FTP vám zase na oplátku nabídne 
více možností. Tento průvodce předpokládá, že FileZillu nepoužíváte, pokud však ano, 
nebude pro vás problém interpretovat tohoto průvodce.

2. V dolním okně vyhledejte umístění, do kterého jste dekomprimovali složku prestashop. 
Složku otevřete, protože potřebujeme pouze její obsah, nikoli složku samotnou.

3. V horním okně je třeba přihlásit se k webu pomocí FTP. V adresovém řádku, v horní 
části okna, zadejte ftp://vasedomena.xxx a stiskněte klávesu Enter. Poté, co se objeví 
přihlašovací dialog, zadejte své uživatelské jméno a heslo pro FTP, které jste získali dříve.

4. Nyní, v dolním okně, klepněte levým tlačítkem myši na první soubor. Držte stisknutou 
klávesu Shift a následně se pomocí šipky dolů (zatímco pořád držíte klávesu Shift) pře-
suňte na konec obrazovky, čímž označíte veškeré soubory a složky.

5. Nyní uvolněte všechny klávesy. Stiskněte levé tlačítko myši a držte ho stisknuté. Nyní 
můžete všechny soubory ze složky prestashop na vašem počítači přetáhnout na váš 
web, v horním okně.
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6. Počkejte, než se soubory nahrají. Doba nahrávání se bude lišit, v závislosti na rychlosti 
vašeho připojení k Internetu.

Vysvětlení
Právě jste nahráli všechny soubory a složky obsahující veškerý programový kód, data, ob-
rázky a další zdroje na server vašeho webového hostingu a můžete zahájit další fázi instalace.

Pojďme tedy na to.

Vytvoření databáze
PrestaShop potřebuje pro svou činnost databázi MySQL. Soubory, které jsme právě nahráli, 
představují webové stránky tvořící váš obchod, a kód PHP zahrnuje provádějící akce poža-
dované od vašeho obchodu.

Když zákazník například založí ve vašem obchodě nový účet, programový kód nacházející 
se v těch souborech, které jsme nahráli, vyplní a uloží informace v naprosto samostatném 
počítačovém programu. Tento program se nazývá databázový server a typ databázového 
serveru, který používá PrestaShop, nese název MySQL. U profesionálních hostingů se zpra-
vidla bude jednat o naprosto jiný fyzický počítač, než na jakém jsou uložené vaše soubory 
(webový server).
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Stejně jako u mnoha jiných serverů/počítačových programů i zde potřebujete pro přístup 
k funkcím uživatelské jméno a odpovídající heslo. Musíte znát také unikátní název databáze 
pro váš obchod na serveru a v neposlední řadě i adresu serveru. Ta může mít tvar například 
server.mujhostitel.cz, anebo úplně jiný.

Mnoho webových hostitelů bude mít pro váš účet již připravené informace pro přístup k da-
tabázovému serveru. V takovém případě je stačí pouze najít a poznamenat si je pro další 
fázi instalace.

S největší pravděpodobností bude váš hostitel nabízet pro vytvoření databáze průvodce 
o dvou až třech krocích. Přístupové informace k této nově vytvořené databázi budete potře-
bovat, abyste mohli pokračovat.

Konkrétní detaily se budou lišit hostitel od hostitele, stejně tak jako pořadí, ve kterém se jed-
notlivé možnosti uvádí (pokud vůbec). Vytvoření databáze probíhá následovně.

Pokud už máte vytvořenou databázi, je to v pořádku. PrestaShop může pracovat i s data-
bází používanou jinými aplikacemi. Aby však mezi nimi nevznikaly konfl ikty nebo, ještě 
hůř, nedocházelo k vzájemnému poškozování dat, věnujte dobrou pozornost částí Instalace 
PrestaShopu a vytvořte pro tabulky vhodný prefi x.

Jak na to 
Vytvoření databáze

Ze všeho nejdřív se přihlaste do ovládacího panelu vašeho hostingu. Hledáte možnost s ná-
zvem MySQL,databáze MySQL případně pouze databáze.

1. Klepněte na položku databázeMySQL nebo obdobnou.

2. V tuto chvíli je třeba vytvořit novou databázi. Poohlédněte se po položce Vytvořit novou, 
Vytvořit databázi anebo pouze Přidat. Klepněte na ni a podívejte se na dostupné mož-
nosti nastavení. Níže můžete vidět obrazovku pro vytvoření databáze hostingu Godaddy.
com. Poslouží jako dobrý příklad, protože nabízí více možností než většina ostatních. 
Neděste se proto, když vaše obrazovka bude obsahovat méně možností, to je v pořádku. 
Postupujte podle průvodce u možností, které máte k dispozici.

3. Description (Popis) – pole pro libovolný popis. Pokud v průběhu let vytvoříte několik 
desítek obchodů, každý s vlastní databází, nemusí už název databáze stačit pro urče-
ní jejího významu. Vložte nějaký dostatečné popisný text jako 1. obchod PrestaShop 
na www.madomena.cz. Pokud není k dispozici dost místa, popis zkraťte.

4. Database username (Uživatelské jméno) – důležitá informace, kterou je třeba si zapa-
matovat. Rozlišuje se velikost písmen, a proto je třeba správně zaznamenat malá a velká 
písmena. Zvolte uživatelské jméno, opět libovolně. Použijte však něco vhodného a ne 
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příliš snadno uhodnutelného jako máDoménaTajnéČíslo.Počet znaků je omezený, 
a proto možná budete potřebovat zkrácenou verzi. Zapište si zadané jméno, případně si 
ho zkopírujte do Poznámkového bloku anebo obdobné aplikace. Je možné, že pole pro 
zadání jména nebude k dispozici anebo už bude automaticky vyplněné. To je v pořád-
ku, jen si ho opište.

5. Zadejte dobře zapamatovatelné heslo, které je obtížné uhodnout. I  v  tomto případě 
je možné, že už je pro vás vytvořené a  pole pro jeho zadání není vůbec k  dispozici. 
Je-li to zapotřebí, zadejte heslo znovu pro potvrzení. Opište si ho anebo zkopírujte do 
Poznámkového bloku či jiného programu.

6. Read-Only User Name (Uživatelské jméno pouze pro čtení) a Password (Heslo) – tato 
pole není třeba pro PrestaShop vyplňovat, ponechejte je prázdná.

7. Pokud dostanete možnost výběru verze MySQL, vyberte verzi 5 nebo novější.

8. Pokud, stejně jako na obrázku, dostanete možnost přímého přístupu k databázi (Allow 
Direct Database Access (Umonit přímý přístup k  databázi)), zcela jistě ji zakažte. 
Určitě nechceme, aby mohli k naší databázi vzdáleně přistupovat jiní lidé.
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9. Až budete hotovi, stiskněte tlačítko pro vytvoření databáze – OK, Dokončit, Vytvořit 
či s jiným podobným popisem.

10. Nyní byste měli vidět souhrnné informace o vytvořené databázi obsahující jak vámi zvo-
lené údaje, tak už předem určené hodnoty. Následující obrázek vám dá lepší představu. 
Jako vždy si vše poznamenejte anebo zkopírujte do Poznámkového bloku nebo jinam.

Vysvětlení
V tuto chvíli máme připravenou čerstvou databázi, která se nemůže dočkat, až se zaplní daty 
a začne se s ní pracovat. Máme také potřebné informace o databázi. Teď už můžeme přejít 
k asi nejzajímavější části tohoto procesu a poprvé se podívat na PrestaShop v akci. Na nic 
nečekáme a hned se pustíme do jeho konfi gurace.

Instalace PrestaShopu
Nyní už to začne být zajímavé, protože konečně začnou být vidět nějaké výsledky. Spustíme 
automatický instalátor PrestaShopu. Jedná se o sérii webových stránek, ve kterých zadáte 
informace, na jejichž základě nakonfi guruje instalátor váš obchod.

Informace, které budeme zadávat, mají obchodní charakter jako je například název obcho-
du, osobní detaily a samozřejmě také informace o databázi získané v předchozím kroku.
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Jak na to
Automatická instalace PrestaShopu

V prvé řadě zadejte do webového prohlížeče doménu vašeho obchodu. Automaticky dojde 
k přesměrování na instalátor PrestaShopu. Měli byste vidět okno podobné tomu následujícímu:

1. Ze všeho nejdřív vyberte požadovaný jazyk a stisknutím tlačítka Next (Další) se přesuň-
te na stránku SYSTEM AND PERMISSIONS (Systém a oprávnění) – viz obrázek 
na následující stránce.

Ověřte, že máte u všech položek zelená zatržítka, tak jako na předchozím obrázku. Pokud 
ano, přesuňte se na další stránku klepnutím na Next (Další) a pokračujte dalším bodem. 
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Pokud uvidíte nějaké strašidelné červené křížky, zachovejte klid, protože se jistě najde 
nějaké jednoduché řešení, která popisují následující body. Jestliže máte u všech položek 
zelená zatržítka, přejděte na bod 6.

2. Pokud máte nějaké červené křížky v části věnované konfiguraci PHP, nezbude vám než 
kontaktovat vašeho webového hostitele a požádat o provedení změn. Splňuje-li váš hos-
ting požadavky uvedené dříve, je nepravděpodobné, že budete mít v této části nějaké 
červené křížky. Pokud jste si hosting vytvořili z vlastního počítače, tak jak popisuje má 
volně dostupná příručka, budete zde mít pouze zelená zatržítka. Jestliže jste narazili na 
nějaké červené křížky a potřebujete kontaktovat svého webového hostitele, přečtěte si 
nejdříve následující bod.
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3. Další část nese název Write permissions on files and folders (Oprávnění k zápisu do 
souborů a složek). Právě v této části pravděpodobně najdete nějaké křížky, které se však 
dají snadno odstranit. Aby se PrestaShop mohl nainstalovat, musí mít právo modifi-
kovat (zapisovat do) různé soubory a složky. Červená křížek značí, že do složky není 
možné zapisovat. Změna přístupových práv je jednoduchou záležitostí. Připojte se ke 
svému webu prostřednictvím FTP, stejně jako když jste tam přenášeli soubory a složky 
PrestaShopu. Vyhledejte všechny složky s červeným křížkem, klepněte na ně pravým 
tlačítkem myši a zvolte Vlastnosti. Následně zatrhněte první dvě pole ve sloupci Zápis 
a  jste hotovi. Je možné, že budete muset k  tomuto účelu použít souborový manažer 
webového hostitele. Pokud jste extrahovali soubory přímo na webový server, nebude 
přístupová práva k souborům pravděpodobně nutné měnit. Poslední část obsahuje zcela 
volitelná nastavení. Pokud jste se rozhodli pro profesionální hosting, bude váš hostitel 
muset tyto problémy vyřešit za vás. PrestaShop však bude funkční i bez nich.

4. Klepněte na Refresh these settings (Obnovit tato nastavení), abyste se ujistili, že jste 
problém(y) vyřešili, a následně klepněte na Next (Další).

5. Následuje stránka DATABASE CONFIGURATION (Konfigurace databáze) – viz 
obrázek na další stránce.

6. Pravděpodobně už jste uhodli, že na této stránce zadáte údaje pro přístup k databázi, 
které jste získali dříve. Podívejme se na jednotlivá nastavení jedno po druhém, protože 
některá pole nesou jiné označení v PrestaShopu a na různých hostitelích.

Název pole 
v PrestaShopu

Vysvětlení/alternativní název

Database server name 

(Název databázového 

serveru)

Adresa počítače (serveru) s databází. Někdy označovaná jako adresa, adresa hos-
titele anebo pouze databázový server.

Zadejte hodnotu přesně tak, jak je uvedená v ovládacím panelu webového 

hostingu.

Database name 

(Název databáze)

Název databáze databázového serveru. U sdílených hostingů se často jedná o stej-

nou hodnotu jako je uživatelské jméno (Login v terminologii PrestaShopu).

Zadejte přesně tak, jak je uvedený v ovládacím panelu hostingu.

Login 

(Přihlašovací jméno)

Vaše uživatelské jméno pro přístup k MySQL. U sdílených hostingů se často shodu-

je s názvem databáze.

Zadejte přesně tak, jak je uvedený v ovládacím panelu hostingu.

Password (Heslo) Vaše přísně tajná sekvence písmen a čísel.

PrestaShop database 

tables prefi x 

(Prefi x tabulek 

PrestaShopu)

Krátký řetězec písmen uvozující názvy všech tabulek vaší databáze. E-shop mohou 

tvořit až desítky tabulek, ve kterých se ukládají nezbytné informace. Když se nad 

tím zamyslíte, je pravděpodobné, že budou mít všechny e-shopy tabulky s po-

dobnými názvy (jako např. zakaznik, produkt). Připojení unikátního prefi xu 

zabraňuje tomu, aby nově vytvořená tabulka přepsala tu starou.

Prefi x je dobrý nápad za všech okolností, velmi dobrý nápad, pokud databázi po-

užíváte k více účelům, a naprostou nezbytností, pokud máte ve vaší databázi více 

jak jeden obchod PrestaShop.

Pokud se jedná o váš první obchod PrestaShop, doporučuji nechat prefi x nastave-

ný tak, jak je, tj. ps_. Jedná-li se o váš druhý nebo třetí obchod, je vhodné změnit 

prefi x na ps2_ resp. ps3_.
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7. Vyberte pole Simple mode (Jednoduchý režim). Získáme tak pěkný úplně prázdný 
obchod, se kterým můžeme dále pracovat. Druhá možnost vloží do vašeho obchodu 
ukázkové produkty a aktivuje řadu dalších možností. To je sice skvělé, ale copak už teď 
víme, co chceme? Je to však pouze na vás. Pokud chcete využít možnosti Full mode 
(Úplný režim), nic vám nebrání. Tato kniha předpokládá, že jste využili možnost Simple 
mode (Jednoduchý režim), přesto nebude nijak obtížné interpretovat následující kapi-
toly, pokud se rozhodnete opačně. Osobně doporučuji Simple mode (Jednoduchý 
režim), ale je to jenom na vás.

8. Ponechejte pole Configure SMTP manually (Nastavit SMTP ručně) nezaškrtnuté. Pro 
profesionální hosting není zapotřebí.

9. Nyní zadejte e-mailovou adresu v doméně vašeho obchodu, kterou má PrestaShop  použít. 
PrestaShop odesílá e-maily zákazníkům, aby jim poděkoval za objednávku, upozornil je 
na odeslané zboží atd. PrestaShop vás také kontaktuje a upozorní na důležité události, 
jako například když lidé utrácí peníze.

10. Po klepnutí na Next (Další) se vytvoří databázová struktura vašeho obchodu. Uvidíte 
následující stránku:
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11. Tato stránka je skutečně jednoduchá, má však drobný háček. Vyplňte své jméno a příjme-
ní, společně s heslem, které chcete používat pro přihlašování do administračního pane-
lu. Nezaškrtávejte pole Receive notifications by e-mail (Dostávat upozornění e-mai-
lem), tuto možnost aktivujeme až později. PrestaShop obsahuje drobnou chybu, které 
se tímto krokem vyhnete. Zatím jsem ještě nezmínil pole Shop logo (Logo obchodu). 
K tomu se vrátíme později, pokud však náhodou máte na svém počítači logo o rozměrech 
230 × 75 pixelů, vyhledejte ho a ihned ho použijte. Klepněte na Next (Další) a radujte se.

Vysvětlení
Právě jste vytvořili svůj první obchod PrestaShop. Skvělé. Ještě dát dohromady několik drob-
ností a jste připravení. Připadalo vám to obtížné? Pokud vůbec existuje něco takového jako 
technický aspekt provozu e-shopu PrestaShop, pak už jsme v tuto chvíli, podle mého, dosáhli 
jeho vrcholu. Čtete-li tyto řádky, jste jen krůček od úspěchu.
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Zabezpečení po instalaci
Pouze několik velmi rychlých úprav vašeho obchodu PrestaShop a je to hotové.

Odstranění instalační složky
Z webového serveru je třeba odstranit celou složku s názvem install. Ta totiž obsahuje kód 
PHP, který zajišťuje konfi guraci vašeho obchodu. Kdokoli, kdo zná umístění této složky, by 
tak mohl znovu spustit instalaci s nevhodnými parametry a váš obchod poničit.

Jak na to
Odstranění instalační složky

Toto je pravděpodobně ten nejrychlejší a nejjednodušší způsob, jak to udělat:

1. Stiskněte klávesu Windows, ponechejte ji stisknutou a  následně stiskněte klávesu E. 
Otevře se nové okno Průzkumníka Windows.

2. Do adresového řádku zadejte ftp://vasedomena.cz a poté stiskněte klávesu Enter.

3. Zadejte uživatelské jméno a heslo pro přístup pomocí FTP.

4. Vyhledejte složku install. Najdete ji hned na začátku, pod složkou img.

5. Klepněte na ni pravým tlačítkem myši a zvolte Odstranit. A to je vše. Ještě však neza-
vírejte okno Průzkumníka a čtěte dál.

Vysvětlení
Bez instalačních souborů PrestaShopu nemůže nikdo znovu spustit instalaci. Zabránili jsme 
tak tomu, aby někdo s potřebnými vědomostmi znovu spustil instalaci našeho obchodu 
PrestaShop, a způsobil nám tak nepříjemnosti. V následujícím kroku učiníme další opatření, 
které dopomůže k lepší ochraně našeho nového obchodu.

Přejmenování administrační složky
Složka admin obsahuje veškeré webové stránky a kód PHP umožňující vám spravovat ob-
chod. Téměř každá úprava nebo konfi gurace, kterou provedete v ovládacím panelu, včetně 
práva se přihlásit, spoléhá na tuto složku a znalost jejího umístění. Jistě tedy nechcete, aby 
nějaký Pepa nebo Franta, který na svém počítači zadá adresu www.vasedomena.cz/admin, 
mohl zkoušet uhodnout vaše heslo. A každý, kdo něco zná o e-shopech, ví, že výchozí název 
administrační složky je často právě admin. Změníme proto její název tak, aby byl bezpečnější.
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Jak na to 
Přejmenování administrační složky

Okno Průzkumníka Windows, nezbytné pro provedení této akce, byste měli mít otevřené. 
V opačném případě opakujte kroky 1 až 3 předchozí částí Jak na to a poté se vraťte zpět.

1. Vyhledejte složku admin.

2. Klepněte na ni pravým tlačítkem myši a zvolte Přejmenovat.

3. Udělte složce nový název, takový, který se dá snadno zapamatovat, ale je těžké ho uhod-
nout. Doporučuji při výběru názvu složky postupovat jako při výběru hesla a  zvolit 
něco jako admintajneheslo. Na začátku názvu však ponechejte řetězec admin. Složka by 
měla být v bezpečí před očima a prsty zvědavců, zatímco vy i systém PrestaShop bude-
te vědět, kde je.

4. Zavřete okno Průzkumníka Windows.

Vysvětlení
Právě jste ovládací panel vašeho obchodu učinili prakticky nepřístupným komukoli jinému, 
než jste vy.

Uživatelské rozhraní obchodu
Nyní už konečně nadešel čas, abyste se podívali na váš obchod. Zamiřte na adresu www.va-
sedomena.cz. Měli byste vidět něco podobného jako je na následujícím obrázku.

Záhlaví

Hlavní obsah

Zápatí

Levý 

sloupec

Pravý 

sloupec
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Do obrázku jsem přidal několik popisků označujících jednotlivé oblasti, které později pro-
bereme. Jejich pojmenování nám později pomůže se na ně jednoduše a přesně odkazovat, 
namísto používání vágních označení jednotlivých oblastí. PrestaShop rozlišuje ještě více 
oblastí než kolik jich ukazuje obrázek, všechny však vycházejí z těchto hlavních.

Pokud jste tak dosud neučinili, podívejte se na nějaký obchod PrestaShop, který už nabízí 
nějaký obsah. To vám pomůže lépe si představit, jak zhruba bude váš obchod vypadat. Za 
tímto účelem můžete navštívit adresu http://www.prestashop.com/en/showcase_demo/
(anglicky).

Záhlaví
Tato oblast obsahuje malé logo PrestaShopu v levé horní části. Brzy ho nahradíme naším 
vlastním. Jak budeme postupovat, budeme moci do této oblasti obchodu přidávat nové 
možnosti a funkce.

Sloupce (levý a pravý)
Tyto dvě oblasti slouží pro navigaci a také pro všechno, co spadá mimo hlavní oblast s ob-
sahem. Jak a kde umístíte položky v těchto oblastech je pouze na vás a na potřebách vašeho 
obchodu. Všechny možnosti probereme tak, jak budeme postupovat.

Hlavní obsah
Ta velká část uprostřed. Právě zde mohou zákazníci najít nejdůležitější informace. Mimo jiné 
i domovskou stránku, popis produktu, kategorie produktu anebo článek, který jste napsali.

Zápatí
Dolní oblast webu táhnoucí se přes celou jeho šířku.
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Ovládací panel
Přihlaste se do ovládacího panelu vašeho obchodu. Právě tady se bude odehrávat 90 % ob-
sahu knihy. Uvidíte něco takového.
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Jak na to 
Přihlášení do ovládacího panelu PrestaShopu

Dostanete se sem následujícím způsobem:

1. Do webového prohlížeče zadejte adresu www.vasedomena.cz/vaseadminslozka, kde 
vaseadminslozka je vámi zvolený název administrační složky.

2. Zadejte e-mailovou adresu, kterou jste zaregistrovali, a heslo, jež jste vyplnili na poslední 
konfigurační stránce instalátoru PrestaShopu.

3. Stiskněte klávesu Enter a jste uvnitř.

4. Proč se nepodívat na živý kanál PrestaShopu? Obsahuje novinky a  informace 
o PrestaShopu přímo od jeho tvůrců. Pokud je pro PrestaShop k dispozici aktualizace, 
dozvíte se o ní právě tady.

Vysvětlení
Poprvé jste se podívali na ovládací panel vašeho obchodu. Nyní zkusíme stisknout nějaká 
tlačítka.

Průvodce ovládacím panelem
V této části si stručně představíme funkce dostupné na jednotlivých kartách ovládacího pa-
nelu a dozvíte se, kdy se na ně podíváme detailněji. Kompletní referenci ovládacího panelu 
najdete v příloze 1. Dostupné možnosti, směrem zleva doprava, jsou následující:

  Catalog (Katalog) – tato karta nabízí vše, co je zapotřebí pro správu produktů a s nimi 
spojených věcí. Kromě vytváření samotných produktů (kapitola 3) zde můžeme zadat 
informace o výrobcích a dodavatelích, které pomohou zákazníkům při rozhodování (ka-
pitola 2). V našem katalogu můžeme použít pokročilé možnosti jako jsou atributy, funkce, 
úpravy a přílohy (kapitola 3). Produktům můžeme také přiřadit značky a usnadnit tak 
zákazníkům i vyhledávačům vyhledávání (kapitola 4).

  Customers (Zákazníci) – na této kartě je možné prohlížet a editovat zákazníky, stejně 
tak jako vytvářet jejich skupiny. To, jak se sami přesvědčíte, může být velmi užitečné 
(kapitola 8).

  Orders (Objednávky) – zde je možné spravovat veškeré aspekty komunikace odehráva-
jící se po objednání, jako je upozornění zákazníků na odeslání zboží nebo na problém, 
vytváření objednávek nebo tisk dodacích dokumentů. Na všechny tyto věci se podíváme 
(kapitola 8).
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  Payment (Platba) – pomocí této karty se můžete připojit k platební bráně jako je Goo-
gle nebo PayPal, stejně tak jako nastavit další platební možnosti jako je dobírka nebo 
bankovní převod (kapitola 7). Můžete také přidat a nastavit akceptované měny, přidat 
a spravovat dárkové poukazy, které je možné zakoupit (kapitola 7), anebo rozdat v rámci 
propagace (kapitola 8).

  Shipping (Doprava) – tato karta bohužel nedokáže zajistit dopravu zboží k vám. Má na 
starosti vše, co má spojitost s dopravou objednávek zákazníků. Můžete určit typy do-
pravy, ceny a doby dodání v téměř jakékoli kombinaci, která vyhovuje vašemu obchodu 
(kapitola 7).

  Stats (Statistiky) – klíčová oblast, ve které PrestaShop výrazně převyšuje své konkurenty. 
Získávání a používání statistických informací (kapitola 5) pomáhá při měření úspěšnosti 
při rozhodování o změnách a vylepšeních vašeho obchodu (kapitola 9).

  Modules (Moduly) – téměř vše v PrestaShopu je modul. Nákupní košík, menu – to všech-
no jsou moduly. K této kartě se budeme vracet každou chvíli a detailněji se seznámíme 
také s jednotlivými moduly (kapitoly 2 a 5).

  Employees (Zaměstnanci) – pokud vám se zajištěním chodu obchodu někdo pomáhá, 
pomůže vám tato karta se správou vašich zaměstnanců a také s nastavením možností 
jejich interakce s PrestaShopem (kapitola 6).

  Preferences (Předvolby) – v pořadí druhá nejdůležitější karta celého PrestaShopu, na 
které můžete nastavit celou řadu možností. Čas od času se sem podíváme a poté probe-
reme i vše ostatní, na co nezbyl čas (kapitola 5).

  Tools (Nástroje) – nejrozmanitější karta celého PrestaShopu skýtající nejrůznější nástroje. 
Čas od času se sem podíváme a poté probereme i vše ostatní, na co nezbyl čas (kapitola 5).

  Vyhledávací pole – vyberte část PrestaShopu, zadejte související slovo a stiskněte Hledat. 
Pokud si přesně nepamatujete, která karta ukrývá funkci již potřebujete, je vyhledávací 
pole a nabídka v levé horní části velkým pomocníkem.

  Rychlý přístup – víte přesně, kam chcete jít, ale nechce se vám po cestě klepat na několik 
tlačítek? Vyberte z této nabídky vaši cílovou destinaci. Tato užitečná funkce se nachází 
v pravém horním rohu ovládacího panelu.

Zkuste to sami 
Na schovávanou s PrestaShopem

Malá soutěž pro vás. Nic příliš technického, něco na způsob hry na schovávanou s PrestaSho-
pem. Co kdybyste chtěli dočasně odstavit váš obchod? Třeba ho chcete uzavřít z důvodu 
údržby. Anebo ho chcete uzavřít v průběhu vývoje, když s ním zrovna nepracujete. Doká-
žete najít, kde to udělat?

Slibuji, že řešení je snadné – ale najdete, kde se skrývá?
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Řešení: Klepněte na kartu Preferences (Předvolby). Zamiřte dolů k možnosti Povolit obchod 
a vyberte Ne. Pole IP pro údržbu dokonce umožňuje zadat vaši unikátní adresu IP, abyste 
mohli vidět obchod pouze vy sami. Jedná se o perfektní a bezpečný způsob, jak vyvíjet váš 
obchod. Abyste zjistili svou adresu IP, navštivte adresu http://www.whatsmyip.org/. Svou 
adresu IP zadejte do zmíněného pole na kartě Preferences (Předvolby) a stiskněte Uložit.

Než budete pokračovat
V této fázi není důležité vědět, kde všechno je a jak to funguje. Jak už jsem říkal dříve, ke 
každému tématu budeme přistupovat v takovém pořadí, v jakém na něj pravděpodobně na-
razíte při vytváření vlastního obchodu, nikoli přesně zleva doprava. Určitě však není od věci 
trochu nahlédnout pod kapotu dříve než se ponoříme hlouběji. Jak doufám, získáte tak lepší 
přehled o PrestaShopu a pomůže vám to splnit mou sedmidenní soutěž.

Kvíz 
Několik otázek ke kapitole 1

1. Mnoho webových hostitelů si účtuje za jednotlivé databáze anebo vás určitým limitem 

nutí k zakoupení dalších služeb. Jak vytvořit téměř neomezený počet obchodů PrestaShop 

na stejné doméně a ve stejné databázi, aniž byste přepsali ten původní?

2. Poté co dokončíte konfi guraci, na které kartě byste pravděpodobně našli počet návštěvníků 

vašeho webu?

3. Víte, jaký je nejrychlejší (nejméně klepnutí) způsob, jak zahájit vytváření nového produktu?

Shrnutí
V této kapitole jsme se dozvěděli celou řadu věcí o PrestaShopu.

Konkrétně jsme probrali následující:

  Obstarání PrestaShopu – kde ho stáhnout a jak připravit soubory, včetně popisu jejich 
přenosu pomocí FTP na váš web.

  MySQL databáze – jak PrestaShop používá databáze, jak vytvořit databázi MySQL a jaké 
termíny se používají při práci s databázemi.

  Instalátor PrestaShopu – jak dokončit jednotlivé kroky instalace a vyplnit zrádnější strán-
ky jako je stránka konfi gurace databáze a jak se vyhnout nepříjemné chybě instalátoru.

  Vzhled obchodu – jak nazývat různé části uživatelského rozhraní obchodu.
  Ovládací panel – letmý pohled na to, kde najít různé funkce a možnosti.

Nyní jsme připraveni obléci náš obchod do vizuálně přitažlivého a jedinečného vzhledu 
podporujícího prodej. To bude náplní následující kapitoly. Pojďme tedy na to.
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Vzhled vašeho obchodu je prozatím trochu mdlý. O zhruba 20 stránek později 
však už bude překypovat moduly, vyhledávacími poli, navigačními prvky, inte-
ligentními záhlavími a mnohými dalšími prvky.

V této kapitole se dozvíte:

  Uspořádání klíčových modulů
  Vytvoření domovské stránky
  Co patří na domovskou stránku?
  Vytvoření nezbytných stránek
  Dodavatelé a výrobci
  A co dodavatelé?
  Kontakt s obchodem
  Témata PrestaShopu
  Úprava šablony
  Úprava grafi ky
  Závěrem k tématům
  Třešnička na dortu
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Uspořádání klíčových modulů
Co je to modul? V podstatě téměř vše je modul či, přesněji řečeno, používá pro své zobrazení 
modul. Nejlepším způsobem, jak to demonstrovat, je uvést praktický příklad.

Zde je seznam klíčových modulů PrestaShopu a jejich využití. Krok za krokem si ukážeme 
jejich aktivaci, konfi guraci (tam, kde je to třeba) a umístění. Doporučím také některé vhod-
né pozice s patřičným odůvodněním.

Je důležité mít na paměti, že zaměření každého obchodu může být odlišené, a je proto dost 
dobře možné, a také pravděpodobné, že budete mít jiný názor než já. To je dobře a pokud 
budete mít po přečtení mých rad a důvodů pocit, že to víte lépe, pak tomu tak nejspíš sku-
tečně je. Je to váš obchod a celým smyslem fl exibility PrestaShopu je, že neexistuje žádné 
jedno univerzální nejlepší řešení. Každý obchod by měl být jedinečný.

Následující obrázek ukazuje kartu Modules (Moduly) ovládacího panelu:

Podívejte se na obrázek anebo klepněte na kartu Modules (Moduly) ovládacího panelu 
PrestaShopu. Nalevo můžete vidět seznam modulů rozdělený do kategorií. Ve sloupci na-
pravo od popisu modulu si všimněte malé ikony, která indikuje stav každého z modulů.
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V dolní části stránky se nachází legenda objasňující význam jednotlivých stavových ikon 
modulů. Červený křížek značí, že modul není nainstalovaný. Pokud jste zvolili instalační 
metodu, kterou jsem navrhoval, budou v tomto stavu všechny moduly. Všimněte si, že u na-
instalovaného modulu se nachází zelené zatržítko. Nainstalovaný, ale dočasně deaktivovaný 
modul je vyznačený šedým zatržítkem a u modulu s problémy se nachází varovný trojúhelník.

K dispozici jsou desítky modulů. Podíváme se pouze na ty nejběžnější a nejdůležitější. Na 
základě těchto informací je tedy patrné, že existují určité klíčové moduly, jako jsou například 
ty platební (pro obchod bezesporu velmi důležité), které prozatím přeskočíme a vrátíme se 
k nim v části pojednávající o platbách.

První modul si detailně, klepnutí za klepnutím, představíme v části Jak na to. Stejné míry 
detailů se dočkáte pokaždé, když narazíme na něco nového nebo odlišného, jako například 
když je zapotřebí specifi cká konfi gurace. Pokud je však nastavení modulu identické anebo 
velmi podobné tomu předchozímu, pouze na tuto skutečnost upozorním, abyste se tak pří-
padně mohli vrátit zpět k předchozí částí Jak na to anebo zalovit v paměti. Třeba to zachrání 
jeden nebo dva stromy.

Nákupní košík
Každý rozumný obchod disponuje nákupním košíkem. Jedná se o část webové stránky suma-
rizující aktuální stav zákazníka s ohledem na jím vybrané produkty. Uvádí zkrácený seznam 
všech dosud vybraných položek k nákupu, stejně jako celkovou částku. Jak už bylo řečeno, 
najdete u jednotlivých modulů návrhy týkající se jejich případného použití. U tohoto konkrét-
ního modulu patrně neexistuje žádný dobrý důvod, proč by se neměl v obchodu zobrazovat.

Jedná se o jeden k hlavních modulů. Už pouze svou přítomností upozorňuje návštěvníky na 
to, že se nachází v obchodě a nikoli pouze na informačním webu. Má podobný psycholo-
gický efekt jako skutečný nákupní košík. Pokud žádný nemáte, nemůžete do něj nic vložit.

Navštivte web několika velkých e-shopů a podívejte se, jak vypadá jejich nákupní košík. 
U mnohých z nich, ne-li u všech, se nachází v horní anebo v pravé horní části. A právě sem 
se ho naučíme umístit i my.
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Jak na to
Instalace modulu nákupního košíku

Nyní provedeme instalaci modulu nákupního košíku:

1. Přihlaste se do ovládacího panelu PrestaShopu a klepněte na kartu Modules (Moduly). 
Měli byste vidět něco podobného jako na předcházejícím obrázku.

2. Posuňte se v seznamu modulů níže až k části Funkce obchodu (Front Office), kde najde-
te modul s názvem Blok košíku. Napravo od jeho popisu najdete tlačítko Instalovat, 
které stiskněte.

3. Nyní se vraťte zpět k modulu Blok košíku. Všimněte si ikony zeleného zatržítka. Klepněte 
na Nastavit.

4. Zde můžete vybrat možnost Ajaxový košík. AJAX je skupina technologií umožňující 
některé skutečně skvělé a  uhlazené webové efekty. Zní to jako dobrý nápad, že ano? 
Důvodem, proč můžete tuto možnost vypnout je, že některé starší šablony, na které se 
podíváme později v této kapitole, nevycházejí s AJAXem dobře a nezbude vám, než ho 
vypnout. Prozatím můžete tuto možnost ponechat zapnutou. Až budete hotovi, klep-
něte na Uložit.

5. Podívejte se na aktuální vzhled vašeho obchodu. Měl by se podobat tomu na následu-
jícím obrázku. Nebojte se stisknout tlačítka Košík a K pokladně a vyzkoušet, co dělají. 
Určitě je dobrý nápad vědět, čím budou procházet vaši zákazníci.

Vysvětlení
Gratuluji, aktivovali jste první z mnoha modulů. Nyní se pojďme podívat na modul kategorií.

Kategorie
Tento produkt slouží jako jednoduchý seznam kategorií produktů. Pokud tedy vytvoříte pro 
své produkty určité kategorie, zobrazí se v tomto modulu. A pokud budete kategorie měnit, 
mazat a zase přidávat, bude se obsah tohoto modulu dynamicky měnit. To znamená, že už 
se nemusíte starat o úpravy webu, kdykoli změníte svou produktovou řadu.

K1912.indd   50K1912.indd   50 26.9.2011   16:57:3526.9.2011   16:57:35



KAPITOLA 2 Vzhled a rozvržení obchodu 

51

2

V
zh

le
d

 a
 r

o
z

v
rž

e
n

í 
o

b
ch

o
d

u

Tento modul se aktivuje úplně stejným způsobem jako ten předchozí a nachází se hned pod 
ním. Aktivujte ho a poté zamiřte do jeho konfi gurační části, jejíž obsah si nyní představíme.

Najdete zde dvě možnosti. Bráno shora dolů je první možností v pořadí Maximální hloubka 
vnoření. Správný návrh kategorií probereme až v následující kapitole, proto zde najdete jen 
rychlé vysvětlení, abyste rozuměli tomu, co tato možnost dělá. Pokud máte širokou anebo 
spletitou nabídku produktů, je určitě dobrý nápad nezobrazovat zákazníkovi celý strom ka-
tegorií najednou. 3 je dobrá výchozí hodnota. Doporučuji ponechat toto nastavení tak, jak 
je, dokud se v následující kapitole neseznámíme se strukturou kategorií.

Pokud chcete zachovat líbivou animaci názvu vašich kategorií, ponechejte i druhou možnost 
tak, jak je. Prohlédněte si váš obchod a udělejte si názor, co si o tom myslíte. Přirozeně zde 
ještě nejsou žádné kategorie, to však brzy napravíme.

Informace o uživateli
Velmi jednoduchý modul, bez nutnosti konfi gurace. Nainstalujte tento modul (Blok s in-
formacemi o uživateli) obvyklým způsobem. Poté se podívejte na váš obchod. Uvidíte 
v pravém horním rohu tři odkazy. Vedle nich se nachází možnost Váš účet, která zavede 
vašeho zákazníka na stránku umožňující založení účtu. Odkaz příhlášení zavede zákazníka 
na přihlašovací stránku a v případě, že nemá účet, umožní jim tato možnost si jeden založit. 
A v neposlední řadě minimalistická verze nákupního košíku. Můžete ji použít namísto mo-
dulu nákupního košíku, většina zákazníků však nejspíše upřednostní trvalý a jasně viditelný 
stav svého nákupu. Rozhodněte se sami.

Váš účet
Pravděpodobně nejvíce dobrovolný modul ze všech dosud představených. Nainstalujeme jej, 
poté probereme jeho možnosti a se rozhodnete, jestli je pro váš obchod vhodný. Ať už je vaše 
rozhodnutí u tohoto nebo kteréhokoli jiného modulu jakékoli, můžete pouhým stisknutím 
tlačítka vždy změnit svůj názor. Nainstalujte modul Blok s informacemi o účtu a čtěte dál, 
abyste se dozvěděli jak vytvořit testovací účet.
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Jak na to
Vytvoření účtu zákazníka

Je na čase vytvořit si vlastní účet ve vašem obchodu. Bude se hodit teď i později, obzvláště 
pak proto, že je modul Blok s informacemi o účtu viditelný pouze pro přihlášené zákazníky.

1. Klepněte na Váš účet v pravé horní části vašeho obchodu. Do pole E-mailová adresa 
v části Registrace zadejte vaši e-mailovou adresu a stiskněte tlačítko Registrace.
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2. Formulář je dostatečně výmluvný. Vyplňte jej a klepněte na zelené tlačítko Registrovat 
v dolní části obrazovky. Ocitnete se na stránce MŮJ ÚČET, kterou ukazuje následující 
obrázek:

3. Dobře si prohlédněte zobrazený modul Blok s informacemi o účtu a porovnejte jeho 
obsah s obsahem hlavní stránky. Zobrazené odkazy jsou téměř identické. Z toho se dá 
usuzovat, že účelem tohoto modulu je prezentovat informace ze stránky MŮJ ÚČET 
tak, aby byly neustále na očích.

4. Klepnutím na záhlaví modulu (zobrazeného v levé horní části stránky) si tuto hypoté-
zu můžete potvrdit.

Vysvětlení
Nyní máte účet zákazníka, který, jak jste mohli sami vidět, se hodí při testování. Vyzkoušeli 
jste také modul Blok s informacemi o účtu, což vám pomůže při rozhodování o tom, jestli 
bude pro váš obchod PrestaShop užitečný, anebo ne.

Pokud si nejste jistí, jestli si tento modul přejete, vezměte do úvahy své zákazníky a váš bu-
doucí obchod. Bude váš obchod místem navštěvovaným vašimi pravidelnými zákazníky? 
Například obchod zpraneprovas.cz prodává zbraně a příslušenství příležitostným zákaz-
níkům jako jsou vlády a jiné organizace. Běžný zákazník obchodu zbraneprovas.cz prav-
děpodobně nebude potřebovat mít neustále po ruce odkazy na objednávky, pohyby na účtu, 
dodací adresy a jiné. Ušetřené místo je možné použít k vyzdvihnutí speciálních nabídek anebo 
nových produktů jako jsou raketové obranné systémy a jim podobné.

Naproti tomu obchod plysovimedvidci.cz nabízí širokou škálu panenek, domečků a ná-
bytku ve stylu „postav si sám“. Dá se proto očekávat, že nadšenci budou neustále rozšiřovat 
své sbírky, kontrolovat stav svých objednávek a kupovat dárkové poukazy pro své přátele 
a rodinu. Pravděpodobně budou mít zájem také o objednávku dárků s alternativní dodací 
adresou. Zde by se proto modul Blok s informacemi o účtu určitě hodil.
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Trvalé odkazy
Tento modul (Blok s trvalými odkazy) se nachází na přibližně stejném místě jako dosud 
všechny moduly. Nainstalujte ho a navštivte váš obchod. Všimněte si, že se v jeho horní části 
nyní nachází tři odkazy, a to kontakt, mapa stránek a přidat k oblíbeným. Vyzkoušejte si 
je a přesvědčte se, co dělají.

Stránku mapa stránek systém chytře vytvoří za vás. V průběhu toho, jak budete přidávat pro-
dukty a další stránky, bude PrestaShop mapu vašeho webu automaticky aktualizovat. Strán-
ka kontakt obsahuje kontaktní formulář pro vaše stávající a nadcházející zákazníky, s jehož 
pomocí vás mohou rychle kontaktovat. Povšimněte si nabídky Předmět, o které bude řeč 
později v této kapitole. Pomocí odkazu přidat k oblíbeným mohou návštěvníci zařadit váš 
web mezi své oblíbené položky o něco rychleji než pomocí rozhraní webového prohlížeče.

Dodavatelé a výrobci
Nainstalujte oba tyto moduly (Blok s dodavateli a Blok výrobců). Nacházejí se ve stejné 
části jako ostatní, se kterými jsme se doposud seznámili. Jakmile si prohlédnete váš obchod, 
všimnete si, že se v obou případech jedná o prázdné bloky. Pokud se pro ně rozhodnete, bu-
dou obsahovat nabídky, pomocí kterých mohou vaši návštěvníci získat více informací o va-
šich dodavatelích a výrobcích, stejně jako podle nich řadit produkty. Dodavatele a výrobce 
přidáme do vašeho obchodu později v této kapitole.

Rychlé vyhledávání
V podstatě nutnost. Pokud vaši návštěvníci nebudou mít možnost najít věci rychle, pravdě-
podobně to vzdají. Vyhledávací funkce PrestaShopu je velmi efektivní a pracuje dobře. Na-
instalujte tento modul (Blok s rychlým hledáním z části Hledání a Filtrace) a zkontrolujte 
jeho vliv na vzhled vašeho obchodu.

Odkazy
Nainstalujte tento modul (Blok s odkazy) a poté se přesuňte zpátky dolů a klepněte na od-
kaz Nastavit. Pokud nemáte opravdu dobrý důvod proč tak neučinit, zaškrtněte všechna 
dostupná pole. PrestaShop vytvoří odkazy a stránky pro všechna tato témata. Ve svém ob-
chodu následně budete moci zaznamenat odkazy na stránky, které jsou dnes už nutností. 
Pokud na tyto odkazy klepnete, zjistíte, že obsah těchto stránek tvoří pouze ukázkový text. 
To napravíme později v této kapitole.

Všimněte si také odkazů na stránky týkající se produktů jako jsou speciální nabídky, nové 
produkty a nejprodávanější produkty. Ty se automaticky stanou relevantními poté, co za-
čneme přidávat nové produkty do našeho obchodu v kapitole 3.
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Zkuste to sami 
Přesunování modulů

Možná se vám nelíbí, kam PrestaShop umístil vaše moduly. Dokážete sami přijít na to, jak 
je přesunout? Drobnou nápovědou, která vás nasměruje tím správným směrem je, že se od-
pověď skrývá na kartě Modules (Moduly). Na to jste ale už nejspíše přišli sami.

Klepněte na podkartu Positions (Umístění). Poté můžete pomocí nabídky Ukázat určit, 
které moduly se budou při editaci zobrazovat. To je užitečné, protože existuje celá řada mo-
dulů a skrytí těch nepotřebných usnadní práci. Nyní klepněte na modul, který chcete pře-
místit, a následně vyberte místo, na kterém se má zobrazovat. Asi nejběžnější bude přesun 
zleva doprava anebo naopak.

Navštivte váš obchod, abyste viděli výsledný efekt. Všimněte si, že modul je nyní duplicitní. 
Vraťte se zpět do ovládacího panelu, najděte modul v jeho původní pozici a klepnutím na čer-
vený křížek originál odstraňte. Zpozorovali jste černé šipky nahoru a dolů? Pomocí nich mů-
žete měnit prioritu modulu, a tím jeho pořadí v rámci daného umístění. To je užitečné, pokud 
chcete změnit rozvržení levého a pravého sloupce, záhlaví anebo zápatí. Přesun modulů, krok 
za krokem včetně obrázků, najdete dále v této kapitole.

Vytvoření domovské stránky
Jedná se o stránku, kterou vaši návštěvníci uvidí, zadají-li do svého webového prohlížeče 
adresu URL vašeho obchodu bez dalších částí. O tom, jak správně prezentovat domovskou 
stránku a jaký typ informací by měla obsahovat, se vedou vášnivé debaty. Osobně mám za 
to, že správná odpověď vychází z toho, co je vhodné pro váš obchod. V této části si ukáže-
me, jak vytvořit některé klíčové elementy pro vaši domovskou stránku a řekneme si, proč 
jsou právě tyto vhodné. Pokud můj argument, hovořící pro určitý element, nejde ruku v ru-
ce s vaším obchodem, pak, stejně jako v případě umístění modulů, postupujte podle svého.

Co patří na domovskou stránku?
Ze všeho nejdřív probereme, co patří na domovskou stránku a pak, v částí Jak na to, přidáme 
vlastní nový obsah na vaši domovskou stránku.

USP
Každý obchod by měl mít USP neboli Unique Selling Proposition, tedy důvod ve formě vý-
roku, které by měl přimět zákazníky utrácet v našem obchodě peníze a vracet se. Je to právě 
USP, které se výborně hodí do horní části vaší domovské stránky. Jak nějaké vytvořit?
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Zamyslete se nad svým obchodem a nabízenými produkty. Co vás odlišuje od ostatních a či-
ní váš obchod jedinečným? Co je tou věcí, kterou budou chtít lidé koupit a je tak úžasná, že 
se budou chtít dozvědět více? Onou věcí není produkt, je to výhoda, kterou klíčový produkt 
nebo klíčová produktová řada z vašeho obchodu dává zákazníkům (prodej) a způsob, jak 
jim to prezentovat (tvrzení).

Pojďme se podívat na příklad. Kolik obchodů prodává plyšové medvídky? Pravděpodobně jich 
bude více. Věta „Vítejte v našem obchodě, prodáváme plyšové medvídky a děláme maximum 
pro spokojenost našich zákazníků“ proto, ačkoli je upřímná a od srdce, toho moc neprodá.

Pokud se však zamyslíte nad tím, co dělá váš obchod jedinečným a zvýhodňuje vaše zákaz-
níky, začnete dělat pokrok. V tomto případě prodáváme medvídky a ti jsou roztomilí. Jak 
moc roztomilí jsou? Skutečně hodně. Těžko si představit medvídka, který by byl roztomilej-
ší. Je ale roztomilost skutečným přínosem pro zákazníka? Kdo v tomto obchodě nakupuje? 
Těžko to budou tři roky staré děti s kreditní kartou. Budou to maminky a tatínkové. Jaké 
výhody by maminky a tatínkové od produktů chtěli? Chtějí šťastné, zdravé batole, kterému 
nic nehrozí a které miluje svého medvídka, jenž nezničil rodinný rozpočet.

Co tedy věta „Všichni medvídci v obchodě Plysovimedvidci.cz jsou vyrobení z přírodních 
a syntetických materiálů, jejichž ideální poměr zajišťuje, že se vaše dítě bude v jeho obětí 
cítit bezpečně a milované. A protože se specializujeme pouze na medvídky a zboží s nimi 
spojené, nikdo nás v ceně nepřekoná“.

Dobré USP často tvoří kombinace klíčových faktů, emotivního ujištění a garance. Vaše USP 
může být mnohem kratší, jako například „Nejjemnější a nejlahodnější mléčná čokoláda 
na světě“ anebo „Nejměkčí a nejroztomilejší plyšový medvídek široko daleko“, anebo také 
mnohem delší. Důležité je, aby se nejednalo o pouhý pozdrav anebo tvrzení složené z faktů 
a zákazníkovi dalo najevo výhody nákupu u vás.

Důležitá fakta a navigace
Následovat by měla nějaká klíčová fakta o vašem obchodě. Klíčovými se zde rozumí ta, která 
jsou důležitá anebo užitečná pro zákazníky, jako například, že poskytujete dopravu po celém 
světě zdarma. Může se jednat i o slib velmi vstřícné ceny. Anebo je váš obchod rozdělený na 
dvě či více zcela různorodé oblasti, jako jsou zlatí medvídci a hnědí medvídci, případně máte 
samostatnou velkoobchodní a maloobchodní část anebo něco jiného, stejně významného.

Produkty
Nejvíce místa na domovské stránce by mělo být vyhrazeno pro vaše produkty. V následují-
cí kapitole přidáme do vašeho obchodu nové produkty a naučíme se, jak pomocí několika 
klepnutí myší přidat na vaši domovskou stránku určitý výběr z nich.
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Jak na to 
Přidání obsahu na vaši domovskou stránku

PrestaShop nabízí velmi dobrý systém CMS (Content Management System), který se snadno 
používá. S jeho pomocí můžete vytvořit obsah a následně se na něj odkazovat. Více uvidíte 
za pár okamžiků při vytváření nejnutnějších stránek a také v kapitole 4, kde se na systém 
CMS podíváme detailněji. PrestaShop pracuje s obsahem domovské stránky trochu odliš-
ným způsobem. Používá samostatný modul s názvem Editor úvodní stránky e-shopu. Po-
stupujte následovně:

1. Klepněte na kartu Modules (Moduly) a  posuňte se níže, do části s  názvem Funkce 
obchodu (Front Office). Zde vyhledejte modul Editor úvodní stránky e-shopu a klep-
něte na Instalovat.

2. Vraťte se zpět k modulu a klepněte na Nastavit. Stránka, kterou uvidíte, je zde rozdě-
lená na dva obrázky.

3. Podívejte se na domovskou stránku vašeho obchodu. Uvidíte na ní výchozí obsah modu-
lu. Lépe to však pochopíte až v následujícím kroku, kde vše změníme.

4. Klepněte do pole Hlavní nadpis a  změňte text tak, aby vyhovoval potřebám vašeho 
obchodu. Můžete sem zadat název vašeho obchodu.

5. Nyní klepněte do pole Záhlaví. Jedná se o skvělé místo pro vaše USP.

6. Nyní klepněte do pole Úvodní text. Jedná se o  ideální místo pro většinu důležitých 
faktů anebo navigaci, jak už bylo uvedeno dříve. Můžete sem vložit i další informace 
jako jsou novinky, informace o důležitém produktu anebo informace o vašem poslání, 
tak jak navrhuje PrestaShop.
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7. Následuje položka, kterou PrestaShop označuje jako Obrázek úvodní stránky. Nemělo 
by se jednat o stejné logo jako používá váš obchod či společnost, které brzy nahradí logo 
PrestaShopu. Vhodnější je použít tematický obrázek anebo obrázek prezentující určitý 
produkt. Na adrese www.prestashop-book.com si můžete zdarma stáhnout mou příruč-
ku popisující tvorbu loga a editaci obrázků a grafiky obecně (v angličtině). Tato příručka 
vychází z použití volně dostupného, open-source, plnohodnotného editačního softwa-
ru s názvem GIMP. Nevytahujte svou peněženku. Ideální šířka pro váš nový obrázek 
domovské stránky je 530 pixelů a výška taková, aby se hodila pro váš web. Nezapomeňte 
však obrázek optimalizovat pro rychlé stahování (tak jak popisuje má příručka). Poté 
co své mistrovské dílo dokončíte, stiskněte tlačítko Procházet, vyhledejte ho na svém 
pevném disku a nahrajte ho.

8. Zadejte podnadpis pro váš obrázek.

9. Klepněte na Uložit a zkontrolujte, jestli vaše domovská stránka vypadá tak, jak chcete. 
Proveďte případné korekce a opakujte tento krok, dokud nebudete s výsledkem spokojeni.

Vysvětlení
Právě jste vytvořili hlavní stránku vašeho webu. Pořádně si svou domovskou stránku pro-
hlédněte. Nevypadá to špatně, co říkáte? Pamatujte, že tuto stránku můžete, a také byste měli, 
aktualizovat kdykoli je to zapotřebí.

Nyní s použitím CMS PrestaShopu vytvoříme nezbytné stránky.
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