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13. 10. 2015 – 18. 11. 2015

I. Fanoušci (uživatelé, kteří označili stránku „To se mi líbí“)
-

Počet fanoušků k 18. 11. = 7622
Počet nových fanoušků = 149
Unlike = 20
Hlavní užívané jazyky = čeština 4884, angličtina 2009

II. Příspěvky
-

Počet zveřejněných příspěvků = 21

TOP 3 nejvíce zobrazované

297 × 210 mm

1. Zahrajte si na špióna! Staňte se součástí týmu mystery shopperů, kteří budou 23. 11. - 11. 12.
2015 testovat naše služby. (5174 oslovených uživatelů)
2. Když se zábava spojí s moderní technologií, vznikají zajímavé věci. V knihovně jsme pro vás
vyrobili interaktivní pískoviště, které si můžete podle návodu postavit doma i vy.
(3601 oslovených uživatelů)
3. Dóm chaosu už roste a Life Sciences Film Festival se pomalu a jistě přesouvá do Kampus
Dejvice. Těšíte se? My moc. (3412 oslovených uživatelů)
TOP 3 nejméně zobrazované
1. Integrace NTK + VŠCHT Praha + ÚOCHB AV ČR (135 oslovených uživatelů)
2. Dopřejte si zítra sváteční studium v NTK. 10 - 22 h, 3. NP, samoobslužně, poté jako obvykle
noční studovna. (374 oslovených uživatelů)
3. Vernisáž nejnovější výstavy v GALERIE NTK už zítra v 18.00. Představí se třiadvacet předních
českých výtvarníků. (572 oslovených uživatelů)

III. Reach & Engagement
Kliknutí (nejvíce kliknutí na příspěvek)
1. V Kampusu Dejvice vzniká silné centrum pro informační podporu vědy, výzkumu a vzdělávání.
Národní technická knihovna, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze a Ústav organické
chemie a biochemie Akademie věd ČR, v.v.i., spojují své fondy a služby. (892 kliknutí)
2. Zahrajte si na špióna! Staňte se součástí týmu mystery shopperů, kteří budou 23. 11. - 11. 12.
2015 testovat naše služby. (757 kliknutí)
3. Dóm chaosu už roste a Life Sciences Film Festival se pomalu a jistě přesouvá do Kampus
Dejvice. Těšíte se? My moc. (485 kliknutí)
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Likes (nejvíce oblíbené příspěvky)
1. Když se zábava spojí s moderní technologií, vznikají zajímavé věci. V knihovně jsme pro vás
vyrobili interaktivní pískoviště, které si můžete podle návodu postavit doma i vy.
(41 likes)
2. Zahrajte si na špióna! Staňte se součástí týmu mystery shopperů, kteří budou 23. 11. - 11. 12.
2015 testovat naše služby. (18 likes)
3. Dóm chaosu už roste a Life Sciences Film Festival se pomalu a jistě přesouvá do Kampus
Dejvice. Těšíte se? My moc. (15 likes)

Shares (sdílení příspěvků)
-

Počet příspěvků, které byly sdíleny uživateli = 7

Reakce na příspěvky
-

Celkem komentářů = 3

-

Počet skrytí článku = 7

-

Počet skrytí všech článků = 4

IV. Zprávy & Příspěvky na zdi
-

Počet soukromých zpráv/konverzací = 2
Počet příspěvků na zdi = 1
Počet příspěvků na zdi, na které byla nutná reakce = 0
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V. Výběr z příspěvků
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