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

Počet fanoušků k = 1852
Počet nových fanoušků = 151
Unlike = 9
Hlavní užívané jazyky = čeština 1342, angličtina 366

II. Příspěvky
-

Počet zveřejněných příspěvků = 49

TOP 3 nejvíce zobrazované
1. Páteční večer se v kampusu točil kolem Studentské noci! – Fotoreport z akce
(3 319 oslovených uživatelů/ 59 754 engagement)
2. Vlajka pro Tibet dnes u NTK (2 474 oslovených uživatelů/ 150 engagement)
3. Dnes máme na piazzetě natáčení. (2 332 oslovených uživatelů / 341 engagement)
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TOP 3 nejméně zobrazované
1. Improve your knowledge of foreign languages with ISC CTU in Prague!
(163 oslovených uživatelů/ 4 engagement)
2. Multioborová přednáška pro veřejnost o epilepsii na Fakulta informačních technologií ČVUT
(220 oslovených uživatelů/ 0 engagement)
3. "Karneval chemiků končící k ránu" již dnes v Kongresovém centru! Už máte svojí masku?
(283 oslovených uživatelů/ 12 engagement)

III. Reach & Engagement
Kliknutí
- Nejvíce kliknutí na příspěvek
1. Humas of Studentská noc – Fotoreport z akce (59 754 kliknutí)
2. O víkendu proběhl workshop Čítárna na ČVUT Fakulta stavební. (9 915 kliknutí)
3. Dnes máme na piazzetě natáčení. (341 kliknutí)
Likes (oblíbené příspěvky)
- Nejvíce oblíbené příspěvky
1. Vlajka pro Tibet dnes u NTK (74 likes, comment, share)
2. Humas of Studentská noc – Fotoreport z akce (39 LCS)
3. Dnes máme na piazzetě natáčení. (33 LCS)
Shares (sdílení příspěvků)
- Počet příspěvků, které byly sdíleny uživateli = 35
Reakce na příspěvky
- Celkem komentářů = 48
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Negative feedback
-

Počet skrytí článku = 15
Počet skrytí všech článků = 1
Report SPAM = 0
Unlike page = 1

IV. Zprávy & Příspěvky na zdi
- Počet soukromých zpráv/konverzací = 12
- Počet příspěvků na zdi = 0
- Počet příspěvků na zdi, na které byla nutná reakce = 3
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V. Výběr z příspěvků
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