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01. 04. 2016 – 30. 04. 2016

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

Počet fanoušků k 30. 04. = 8358
Počet nových fanoušků = 138
Unlike = 21
Hlavní užívané jazyky = čeština 5339, angličtina 2213

II. Příspěvky
-

Počet zveřejněných příspěvků = 16

TOP 3 nejvíce zobrazované

297 × 210 mm

1. Výsledky ankety Skleněné peklo vs. Skleněný klenot jsou odtajněny.
Národní technická knihovna se v kategorii o nejzdařilejší pražskou stavbu posledního
čtvrtstoletí umístila na 1. místě. (7968 oslovených uživatelů)
2. Dnes budete před odchodem z knihovny přezkoušeni naším specialistou, mezioborovým
zkušebním komisařem. Kalkulačky a mobilní telefony prosím ponechejte v batohu či v šatně.
(6560 oslovených uživatelů)
3. Zahajujeme sezónu! (6303 oslovených uživatelů)
TOP 3 nejméně zobrazované
1. Dnes NTKino s Terezou Jindrovou, Terezou Severovou a Terezou Velíkovou.
(1526 oslovených uživatelů)
2. Artyčok.TV zítra v NTKino. Vstup zdarma. Zvednete nám návštěvnost?
(2273 oslovených uživatelů)
3. Tuto sobotu rozezní halu služeb další koncert z cyklu Z hvězdiček rostou hvězdy. Vstup
zdarma. Jste srdečně zváni.
(2545 oslovených uživatelů)

III. Reach & Engagement
Kliknutí (nejvíce kliknutí na příspěvek)
1. Běhu kolem NTK Cross Campus 2016, který se uskutečnil 26. 4. 2016, se zúčastnilo 65
čtyřčlenných týmů složených ze studentů a zaměstnanců ČVUT, KTF UK, NTK, ÚOCHB a
VŠCHT Praha. (7878 kliknutí)
2. Výstava, jejímž autorem je historik Dr. Alfons Adam, Vás provede 18 místy – městy, obcemi i
opuštěnými oblastmi, na kterých byli během druhé světové války lidé z mnoha evropských
zemí – Židé, Romové, Poláci ze Slezska, naverbovaní nebo zavlečení tzv. východní dělníci
(Ostarbeiter), západoevropští civilní pracovníci a váleční zajatci – nuceni pracovat pro
nacistickou Třetí říši… (2205 kliknutí)
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3. Dnes budete před odchodem z knihovny přezkoušeni naším specialistou, mezioborovým
zkušebním komisařem. Kalkulačky a mobilní telefony prosím ponechejte v batohu či v šatně.
(1235 kliknutí)

Likes (nejvíce oblíbené příspěvky)
1. Zahajujeme sezónu! (127 likes)
2. Dnes budete před odchodem z knihovny přezkoušeni naším specialistou, mezioborovým
zkušebním komisařem. Kalkulačky a mobilní telefony prosím ponechejte v batohu či v šatně.
(56 likes)
3. Výsledky ankety Skleněné peklo vs. Skleněný klenot jsou odtajněny. Národní technická
knihovna se v kategorii o nejzdařilejší pražskou stavbu posledního čtvrtstoletí umístila na 1.
místě. (54 likes)

Shares (sdílení příspěvků)
-

Počet příspěvků, které byly sdíleny uživateli = 5

Reakce na příspěvky
-

Celkem komentářů = 7

-

Počet skrytí článku = 7

-

Počet skrytí všech článků = 2

297 mm

Negative feedback

IV. Zprávy & Příspěvky na zdi
-

Počet soukromých zpráv/konverzací = 7
Počet příspěvků na zdi = 0
Počet příspěvků na zdi, na které byla nutná reakce = 0
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297 mm

V. Výběr z příspěvků
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