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

Počet fanoušků k = 2595
Počet nových fanoušků = 25
Unlike = 5
Hlavní užívané jazyky = čeština 1888, angličtina 494

II. Příspěvky
-

Počet zveřejněných příspěvků = 78

TOP 3 nejvíce zobrazované

1. Projekt MČ Prahy 6 Pocta Václavu Havlovi na Praze 6 zve na veřejnou diskuzi s Vladimírem

TOP 3 nejméně zobrazované
1. Grafické čtvrtky ve vysokém rozlišení jsou cyklem přednášek zvaných hostů na témata spojená s
grafikou. (86 oslovených uživatelů/ 3 engagement)
2. Fakultní kaplan a studenti KTF UK vás srdečně zvou na RORÁTY NA SCHODECH. (122 oslovených
uživatelů/ 3 engagement)
3. V mlhavém počasí jedině do kina.. Nechoďte daleko, Studentský spolek KTF UK promítá Kladivo na
čarodějnice. (141 oslovených uživatelů/ 5 engagement)

III. Reach & Engagement
Kliknutí
- Nejvíce kliknutí na příspěvek

1. Jak vypadala letošní beánie architektů? (198 kliknutí)
2. Hledá se milášek! (117 kliknutí)
3. Prohlédněte si novou budovu Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR! (106 kliknutí)
Likes (oblíbené příspěvky)
- Nejvíce oblíbené příspěvky

1. Jedenadvacetiletý Ondřej Pelák z ČVUT Průmyslový design je vítězem designové soutěže Yes, we CAN!
o ideální podobu sběrné nádoby na kovový odpad. Gratulujeme! (19 likes)
2. Prohlédněte si novou budovu Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR! (5 likes)
3. Skryté krásy kampusu na KTF UK. (5 likes)
Shares (sdílení příspěvků)
- Počet příspěvků, které byly sdíleny uživateli = 97
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Hanzalem a Irenou Košírkovou-Čirina, která proběhne 21. 11. nedaleko v Divadlo Semafor.
(4235 oslovených/17 engagement)
2. Jak vypadala letošní beánie architektů? (1452 oslovených uživatelů/ 198 engagement)
3. Že turbovrtulové motory nejsou pro holky? Přijměte pozvání od GE Aviation na Den otevřených
dveří! (1318 oslovených uživatelů / 53 engagement)

Reakce na příspěvky
- Celkem komentářů = 9
Negative feedback
- Počet skrytí článku = 38
- Počet skrytí všech článků = 3

IV. Zprávy & Příspěvky na zdi
- Počet soukromých zpráv/konverzací = 4
- Počet příspěvků na zdi = 0
- Počet příspěvků na zdi, na které byla nutná reakce = 0

297 mm

5. Výběr z příspěvků
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