
ORBIS, Mateřská škola, Základní škola a Střední škola, s.r.o.  

 nám. T. G. Masaryka 1279, 760 01 Zlín  
  

  

PRAKTICKÁ MATURITNÍ ZKOUŠKA – e-shop  
(Obor Obchodník – S4A) školní 

rok 2022/20223 
  

  

1. Upravte úvodní stránku e-shopu, tak aby popisovala Váš obchod. Pro úvodní obrázky 

použijte karusel.  

  

2. Zvolte nebo vytvořte logo svého e-shopu. Pro tvorbu využijte Gimp, případně pracujte 

s volně dostupnou grafikou s vazbou na licenční práva. 

 

3. Nastavte parametry obchodu: 

a. dodavatel 

b. informace o nákupu 

c. obchodní podmínky 

d. platební podmínky 

e. reklamační podmínky 

f. dopravní podmínky 

  

4. Vytvořte kategorie a podkategorie pro produkty  

  

5. Vložte produkty   

a. Popis produktu  

b. Obrázky produktu (upravené i neupravené)  

c. Zařazení produktu do kategorie nebo více kategorií 

d. Nastavte cenu produktu  

e. Počet kusů k dispozici 

e. Nastavit kategorii produktu  

  

7. Nastavte vazbu dopravného na typy platby. Pracujte s reálnými cenami na trhu. 

8. Nastavte (dle úvahy) parametry pro slevu na dopravném. 

  

9. Vytvořte automatické e-maily pro informování zákazníka o provedení daného kroku při 

zpracování objednávky. Pro každý krok zvlášť. 

 

10. Vytvořte jednorázový slevový kupon pro 1 zákazníka a dtto pro 10 zákazníků.  

 

11. Vytvořte v sekci „Novinky“ 3 oznámení. 

 

12. Proveďte testovací objednávku. 

  



Kritéria hodnocení  
  

  
Kritéria hodnocení  

Maximální 

počet bodů  

1.  Úvodní strana, popis, grafika 10  

2.  Logo eshopu 5  

3.  Nastavení parametrů obchodu 30  

4.  Vytvoření kategorií a podkategorií 20  

5.  Vložení produktů 30  

6.  Dopravné 10  

7.  Automatické informování zákazníka 5  

8.  Slevové kupony 5  

9.  Novinky a kontrolní testovací objednávka  5  

  Počet bodů celkem  120  

  

  

Výsledné hodnocení je tvořeno z návrhu maturitní komise.  

 

Tvorba e-shopu proběhne na oficiální, plně funkční licenci od fy Golemos s.r.o., produkt „Eshop 

rychle“ v plné verzi. 

 

 

 

  

Výsledná klasifikace:  

  

120 – 100 bodů  výborný  

99 – 85 bodů  chvalitebný  

84 – 60 bodů  dobrý  

59 – 30 bodů  dostatečný  

29 – 0 bodů  nedostatečný  
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