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K ČEMU JE TENTO CHECKLIST VLASTNĚ DOBRÝ?  
Víte, že předtím, než eBook pustíte do světa, je potřeba zkontrolovat více než 40 jednotlivých 

kroků? Nechci Vás děsit. Napsání eBooku je totiž snadné, pokud máte v ruce jasný plán.  

Díky tomuto osobnímu checklistu na nic nezapomenete a Váš eBook bude naprosto dokonalý.  

Dokonalý eBook chcete mít proto, abyste zanechali skvělý dojem ve svých nově příchozích 

klientech, vybudovali si u nich důvěru, a také pocit, že právě Vy jste expertem ve svém oboru. A 

také v nich zasadili touhu nakupovat právě Vaše produkty a služby. Pokud to neuděláte Vy, udělá 

to Vaše konkurence.  

Toto je bonus #3 k publikaci Jak napsat eBook za 14 dní 
Napište za 14 dní eBook, díky kterému budou Vaše stránky dnem i nocí pracovat pro Vás a 

vydělávat Vám peníze. 

Vybudujte si databázi, důvěru u klientů a status experta ve Vašem oboru a vydělávejte tak 

mnohem více peněz. 

- Stanislava Mrázková 

 

 

 

Prohlášení 

Tento materiál je informačním produktem. Jakékoliv šíření nebo poskytování třetím osobám bez 

souhlasu autorky je zakázáno. Děkuji za pochopení a respektování tohoto sdělení. Stažením tohoto 

materiálu rozumíte, že jakékoli použití informací z tohoto materiálu a úspěchy či neúspěchy z toho 

plynoucí, jsou pouze ve Vašich rukách a autorka za ně nenese žádnou zodpovědnost. V tomto 

materiálu můžete najít informace o produktech nebo službách třetích osob. Tyto informace jsou 

pouze doporučením a vyjádřením mého názoru k této tematice. 
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JAK CHECKLIST POUŽÍVAT? 
1. Vytiskněte si jej (stačí od strany 3). 

2. Umístěte checklist na viditelné místo. Doporučuji nástěnku nad pracovním stolem, případně 

přímo pracovní stůl.  

3. Pište eBook podle 14ti denní strategie, kterou najdete v kapitole 10 v publikaci „Jak napsat 

eBook za 14 dní“. 

4. Odškrtávejte si jednotlivé položky v checklistu v průběhu psaní eBooku. 

5. Před samotnou publikací eBooku projděte všechny jednotlivé položky v tomto checklistu.  

6. Pokud nějakou nemáte zaškrtnutou, napravte to.  

7. Pokud nějakou neodškrtnete, zamyslete se, proč a zda je pro Vás osobně důležitá.  

8. Po odškrtání všech položek v checklistu jste přiraveni pustit svůj eBook do světa.  

 

Takže jdeme na to!  
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OSOBNÍ CHECKLIST K NAPSÁNÍ EBOOKU 

Před zahájením psaní 

 Mám stanovený termín dokončení eBooku 

 Mám napsaný a ujasněný seznam důvodů, proč eBook píšu 

 Mám napsaný a ujasněný seznam důvodů, proč by si měl někdo eBook přečíst, stáhnout, 

koupit… 

 Mám vybráno téma mého eBooku 

 Mám poutavý název eBooku, který je magnetem pro oči klienta 

 Mám podnadpis, který vystihuje obsah eBooku  

 Vím, kdo je můj ideální klient a pro koho eBook píšu 

 Mám vytvořený přehledný obsah eBooku 

Tvorba obsahu  

 Mám vytvořenou, napsanou obsahovou část eBooku 

 V mém eBooku jsou hodnotné informace, které klientům pomáhají řešit problém nebo 

odpovídají na nějaké otázky v mém oboru 

 Informace v mém eBooku jsou pravdivé 

 Informacemi v mém eBooku nikoho nepoškozuji  

 Mám úvodní text, ve kterém je můj příběh 

 Mám Prohlášení, které chrání moje práva 

 Na konci mého eBooku je závěr 

Vzhled eBooku a další 

 Text je čitelně strukturovaný a rozdělený do krátkých odstavců 

 Mám upraveny nadpisy do sjednocených barev 

 Mám velikost písma 13 – 15 a můj eBook se tak snadno čte na obrazovce počítače. 

 V textu používám čitelný formát písma 

 V textu používám tučný text pro zvýraznění důležitých informací 

 Mám správně orientovanou stránku 
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 Mám vytvořeno záhlaví  

 Mám vytvořeno zápatí 

 V mém eBooku jsou obrázky 

 V mém eBooku jsou odkazy 

 V mém eBooku jsou i příklady, praktická cvičení nebo testy pro čtenáře 

 Na začátku eBooku je umístěna moje fotka 

 Na titulní straně je umístěno mé jméno 

 Na titulní straně je umístěno mé logo 

 Na titulní straně je copyright  

 Na titulní straně je odkaz na moje webové stránky 

 Můj eBook je barevně sladěný, nepoužívám více než 3 barvy textu 

Poslední detaily před publikací 

 V eBooku se objevuje kontakt na mě nebo na mou firmu 

 Opravil/a jsem si gramatické chyby 

 Můj eBook četli i někdo jiný, než já a opravil případné další chyby 

 Můj eBook je uložen do PDF 

 Mám vytvořený webový formulář 

 Mám vytvořený odpovědní e-mail 

 Můj eBook je publikován 

Gratuluji Vám! Zvládli jste to a dotáhli jste svůj eBook až do konce. Budu ráda, když se se mnou 

podělíte o výsledky své práce. Pošlete mi odkaz na stránku s Vašim eBookem na můj e-mail 

stanislava@firma20.cz  

Pokud si najdete 5 minut navíc, budu moc ráda, když mi napíšete, co Vám eBook přinesl, jak se 

Vám líbil, co Vám v něm chybí? Napište mi e-mail. 

Ještě jednou Vám děkuji! Přeji Vám úspěch a nezapomeňte – budujte své podnikání a značku na 

důvěře a statutu experta. 

Stanislava Mrázková 

mailto:stanislava@firma20.cz

