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Označenie druhov cvičení 

❖ Skupinové cvičenie 

♦ Individuálne cvičenie 

I. Úvod: Kľúčové výkonnostné faktory na meranie stratégie sociálnych médií 

Expert na webovú analýzu Avinash Kaushik hovorí, že sociálne médiá sú ako tínedžerský sex: 

každý by sa do toho rád pustil, ale v skutočnosti nevedia, ako na to, a výsledok je potom horší 

ako sa očakávalo. Podobne aj mnohé firmy dostávajú stovky rôznych analýz vplyvov na základe 

rastu sociálnych sietí, láka ich zúčastniť sa toho, skúšajú hocijaké testy a nedosahujú také ziskové 

výsledky ako očakávali. 

Väčšina sociálnych sietí má systémy webovej analýzy, ktoré dokážu s veľkou presnosťou merať 

metriky, ako je počet fanúšikov, počet retweetov, počet zmienok o značke v sociálnych sieťach. 

Na druhej strane môžeme náš systém webových štatistík pohodlne nakonfigurovať tak, aby 

zaznamenával počet návštev, ktoré na našu stránku prídu cez sociálnu sieť. Zatiaľ je všetko 

dobré. Problém nastáva, keď chceme vedieť, aké množstvo nášho produktu sa predalo online 

pomocou sociálnych sietí. 

Aká je ekonomická hodnota 1 000 fanúšikov na facebookovej stránke spoločnosti? Je veľmi ťažké 

stanoviť takúto hodnotu, keďže by bolo potrebné mať na každých 100 fanúšikov na Facebooku 

vyčíslené, koľko produktov sa v tomto počte fanúšikov predá, a takéto vyčíslenie vôbec nie je 

jednoduché na prevedenie. Na druhej strane, ako môžeme do týchto kalkulácii zahrnúť tých 

zákazníkov, ktorí sa na sociálnych sieťach stretli s pozitívnymi názormi na našu spoločnosť, a ktorí 

sa vďaka týmto názorom rozhodli kúpiť si náš produkt. 

Výpočet návratnosti investícií do sociálnych sietí stále ostáva nevyriešenou otázkou. Neostáva 

nám nič iné, iba veriť dosahu, ktoré nám sociálne siete zabezpečujú. To isté platí pre vzťahy s 

verejnosťou spoločnosti. Ich vplyv na zisky spoločnosti je ťažké presne zmerať, ale je známe, že 

prispievajú. 

Na kompenzáciu obtiažnosti merania ROI sa zvyčajne používa séria skupín metrík, ktoré sú 

zvyčajne synonymom úspechu na sociálnych sieťach. Zvyčajne sa merajú tri hlavné parametre: 

Veľkosť komunity: Predpokladá sa, že väčšia komunita má na ňu väčší vplyv a vytvára sa väčší 

pozitívny branding. Fanúšik, člen, sledovateľ, sledujúci, atď. je používateľ internetu, ktorý sa 

rozhodol naďalej počúvať hlas spoločnosti prostredníctvom sociálnych sietí. Fanúšik môže urobiť 

z našich správ virálne zdieľanie takýchto informácií so svojimi priateľmi. Fanúšik môže odporučiť 

naše služby ďalším ľuďom, fanúšik si môže dať tú námahu a povedať nám svoj názor na našu 

značku. Všetko, čo môže fanúšik urobiť, je pre našu spoločnosť neopracovaný diamant. Mnoho 

používateľov verí, že firemné stránky, ktoré majú vysoké číslo fanúšikov na sociálnych médiách 

sú renomované spoločnosti, alebo že ich produkty sú najlepšie. 
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• Blog: Odberatelia, Opakujúci sa návštevníci 

• Facebook: Fanúšikovia / Páči sa mi 

• Twitter: Sledovatelia / Sledujúci 

• Google Plus: Sledovatelia 

• Linkedin: Profesionálne kontakty / Sledovatelia 

• Youtube: Sledovatelia 

• Instagram: Sledovatelia 

• Pinterest: Sledovatelia 

Angažovanosť: Mať veľa fanúšikov prináša pozitívne ohlasy, ale skutočne dôležité je, aby títo 

fanúšikovia udržiavali profil spoločnosti na sociálnych sieťach pri živote prostredníctvom 

zverejňovania obsahu, a ak je tento obsah pozitívny, je to pre nás najlepšia možná reklama. 

Pohyb komunity sa meria aj prostredníctvom vplyvu obsahu nahrávaného na sociálne siete. 

Koľkokrát je správa zopakovaná, zdieľaná, olikovaná.  

• Blog: Zobrazenia stránok 

• Facebook: Rozsah 

• Twitter: Zobrazenia 

• Google Plus: Počet zobrazení 

• Linkedin: Počet zobrazení publikácií 

• Youtube: Zhliadnutia 

• Instagram: Zobrazenia 

• Pinterest: Zobrazenia 

Kvalifikovaná návštevnosť: Ďalšou skupinou parametrov, ktorá sa zvyčajne používa, je meranie 

a analýza návštevnosti, ktorá prichádza na našu webovú stránku z vytvorených sociálnych 

profilov. Je to metrika 1.0 na meranie stratégie 2.0. Musíme analyzovať kvalitu návštevy, ktorá 

prichádza cez sociálne siete, a nakoniec, či si táto návšteva kúpi náš produkt.  
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II. Webová analytika na Facebooku 

a. Facebook Insights (Štatistiky na Facebooku) 

Facebook Insights je veľmi výkonný nástroj pre tých, ktorí chcú sledovať interakciu používateľov 

na svojej fanúšikovskej stránke. Môžu ho vidieť všetci správcovia stránky (vy a ľudia, ktorých ste 

zvolili za spravovateľov) a môže vám pomôcť sledovať počet aktívnych používateľov, aby ste 

lepšie porozumeli výkonu vašej stránky. 

Pomocou Facebook Insights dokážeme určiť najlepší čas dňa na uverejňovanie, najlepší deň v 

týždni na uverejňovanie a aký typ obsahu je najobľúbenejší. 

Je dôležité poznamenať, že nástroj Facebook Insights sa neustále aktualizuje, aby odrážal vývoj 

vašej stránky a vzory, ktoré sa môžu vytvoriť. Stanovte si teda dátum kontroly týchto údajov. 

Aby sme ich mohli správne interpretovať, je odporúčané kontrolovať vývoj a zmeny každých 15 

dní. 

Nový informačný panel Insights poskytuje jediný pohľad na všetky vaše analýzy Facebooku 

týkajúce sa: 

• Plne integrovaných stránok; stránok, ktoré používajú sociálne doplnky, ako aj         

neintegrovaných domén. 

• Aplikácií, vrátane aplikácií na pozadí, mobilov, zariadení a aplikácií pre počítače. 

• Stránok vytvorených na Facebook.com a tých, ktoré sú súčasťou protokolu Open Graph. 

Teraz môžete napríklad vidieť analýzy konkrétnych príbehov, na ktoré ľudia odkazovali na vašom 

webe, alebo toho, koľko ľudí komentovalo vaše príspevky. 

Iba správcovia stránok, vlastníci aplikácií a správcovia domén budú môcť zobraziť údaje štatistík 

pre položky, ktoré vlastnia alebo spravujú. 

Na tomto informačnom paneli môžete vidieť základné metriky pre všetky vaše stránky: 

Rozsah: 

Počet zobrazení, ktoré by mohla mať vaša fanpage smerom k vašim fanúšikom a ich priateľom. 

Je možné merať organický dosah (časť vašich fanúšikov), virálny dosah (priatelia vašich 

fanúšikov) a platený dosah (reklamné nástroje). 

Páči sa mi to 

Aktívni používatelia za mesiac: počet ľudí, ktorí interagovali alebo videli vašu stránku alebo jej 

obsah za posledných 30 dní. 
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Nové „Páči sa mi“ za deň: počet nových „Páči sa mi“, ktoré vaša stránka získala počas posledného 

celého dňa, za ktorý sa zbierali údaje. 

Interakcie s publikom: 

Denné zobrazenia príspevku: Počet, koľkokrát ľudia (fanúšikovia a nefanúšikovia) videli a 

interagovali s príbehom uverejneným na vašej stránke počas posledného celého dňa, za ktorý sa 

zbierali údaje. 

Používatelia 

V sekcii Používatelia sa môžete dozvedieť viac o ľuďoch, ktorí sledujú vašu stránku. Fanúšikovia 

sú rozdelení podľa pohlavia, veku, geografickej polohy a jazyka. 

Zapojenie sa/Podpora 

Keď vytvárate pútavý obsah, ľudia ho chcú podporiť prostredníctvom komentárov, „Páči sa mi“ 

alebo príspevkov na vašej stránke. Títo ľudia vám pomáhajú organicky zdieľať váš obsah na 

celom Facebooku a ich interakcie pomáhajú uverejňovať organické príbehy na ploche vašich 

priateľov v sekcii „News Feeds“. Facebook nazval túto súhrnnú akciu ako „Ľudia, ktorí o tom 

hovoria“. 

III. Webová analytika na Twitteri  

Twitter má svoj vlastný nástroj na webovú analýzu s názvom Twitter Analytics. V roku 2014 bol 

sprístupnený pre verejnosť vo všetkých krajinách. Bez ohľadu na to, či náš účet na Twitteri 

používame na profesionálne alebo osobné použitie, môžeme využívať službu Twitter Analytics a 

vidieť údaje týkajúce sa nášho účtu. 

Na Twitteri sa hlavné použité metriky týkajú počtu tweetov, počtu sledovateľov, počtu 

retweetov a zmienok o účte alebo ochrannej známke. 

Hlavné bezplatné nástroje na meranie týchto ukazovateľov sú: 

a. Twitter Analytics  

Hneď ako si otvoríte Twitter Analytics, prvá vec, ktorá upúta vašu pozornosť bude graf dosahu 

za posledných 28 dní. Keď Twitter hovorí o zobrazeniach, vzťahuje sa to na počet prečítaní vašich 

tweetov, čo bola skutočnosť, ktorá bola doteraz úplne neznáma, pretože neponúkala ani 

platobné nástroje. 
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Your Tweets got 45.4K impressions in the last 28 days 

Nejde o žiadnu zmenu oproti zobrazeniam z predchádzajúceho obdobia

 

Napríklad v tomto grafe vidíme, že došlo k 45,4 K zobrazení. Niektorí z vás sa môžu zamyslieť 

nad tým, čo presne znamená K za číslom. Je to veľmi jednoduché – keď Twitter hovorí o K, ide o 

tisícky, a ak je za číslom uvedené M, hovorí sa o miliónoch. V tomto prípade by sme teda hovorili 

približne o 45 400 zobrazeniach, pretože Twitter neponúka presný údaj pri veľkých číslach, ide 

iba o zaokrúhlenie. 

 

 

Navyše, ak klikneme na niektorý zo stĺpcov, môžeme vidieť počet zobrazení v konkrétny deň. 

Sociálna sieť bude porovnávať počet zobrazení aj s predchádzajúcim 28-dňovým obdobím, no v 

tomto prípade platforma nemala dostatok dát. Závisí to od účtu, ktorý používate, niektoré 

importovali informácie už mesiace a iné začínajú sledovať tweety až po prvom prihlásení do 

služby Twitter Analytics. 

Skontrolujte výkonnosť konkrétneho tweetu 

Pod grafom uvidíte podrobnosti o príslušných tweetoch. Predvolene vybratá karta je „Tweety“, 

ale môžete vidieť aj „Tweety a odpovede“ a platené príspevky v časti „Propagované“. 

Impressions 

Wednesday, August 20, 2021 
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Vedľa každého tweetu budú tri metriky: Dosah (počet videní tweetu používateľmi), Interakcie 

(počet interakcií používateľa s tweetom) a Rate Interaction (počet interakcií vydelený počtom 

zobrazení). 

 

 

Interakcie zahŕňajú množstvo akcií, ako sú retweety, označenia obľúbenej položky, kliknutia na 

odkaz, hashtag, odpovede, kliknutia na profil používateľa, na fotografiu, ak ho začnú sledovať na 

základe prezretého tweetu ... 

Kliknutím na tweet môžeme vidieť všetky tieto podrobnosti, ktoré budú veľmi užitočné pri 

určovaní toho, čo naše publikum zaujíma. Čím vyššiu mieru interakcie máme, tým väčší záujem 
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majú naši sledovatelia o náš obsah. Platforma však zatiaľ neumožňuje triediť tweety podľa počtu 

zobrazení, kliknutí na odkazy či miery interakcie. Budeme to musieť urobiť ručne v Exceli. 

Skontrolujte vývoj interakcií 

V pravom stĺpci môžeme sledovať vývoj interakcií za posledných 28 dní. 

 

Napríklad na obrázku vyššie vidíme, že priemerná interakcia bola 1,2 %. Navyše, ak klikneme na 

ľubovoľný bod v grafe, môžeme vidieť mieru interakcie konkrétneho dňa. 

 

V tomto prípade nám to však neponúka porovnanie s predchádzajúcim obdobím, pretože nie je 

zaznamenaných dostatok údajov, ale pod grafom Twitter Analytics sa ukáže, o koľko percent sa 

toto číslo v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zvýšilo alebo znížilo. 

Interactions 

The last 28 days are displayed with a 

daily frequency 

28th august                  

4.0% interaction rate 

INTERACTION RATE 
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Analyzujte vašich sledovateľov 

Twitter Analytics navyše ponúka aj informácie o vašich sledovateľoch. Ak chcete vykonať 

príslušnú analýzu, kliknite na „Sledovatelia“ v hornom menu.  
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Budete tak môcť získať informácie o záujmoch vašich sledovateľov zoradené podľa percenta 

sledovateľov v každej téme. 

 

 

Ak umiestnite kurzor myši na niektorú z týchto kategórií, uvidíte presný počet sledovateľov, ktorí 

sa o ňu zaujímajú. 
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Môžete tiež získať informácie o hlavných krajinách vašich sledovateľov, ako aj o mestách. Ak 

umiestnite kurzor myši na každý z týchto údajov, môžete získať presný počet sledovateľov 

patriacich do konkrétneho regiónu. 

 

Okrem toho budete môcť vidieť aj percento mužov a žien medzi vašimi sledovateľmi. Rovnako 

ako v predchádzajúcich prípadoch stačí prejsť kurzorom nad každým údajom, aby ste uvideli 

presné číslo. 
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Posledná časť štatistík Twitteru je mimoriadne zaujímavá, ak chcete poznať svojich konkurentov, 

pretože udáva percento sledovateľov, ktorí sledujú iné účty. 

Exportujte údaje 

Nakoniec, ak chcete exportovať všetky tieto údaje, aby ste ich neskôr analyzovali a mohli si ich 

ponechať, kliknite na „Exportovať údaje“.  

Získate súbor .csv, ktorý si môžete otvoriť v Exceli a pomocou ktorého môžete vytvárať vlastné 

grafy alebo triediť údaje napríklad podľa špecifických kritérií. 

b. Ďalšie externé analytické nástroje pre Twitter 

IV. Twitter Counter 

http://twittercounter.com/ 

Nástroj na meranie vývoja sledovateľov, tweetov a spomenutí Twitter účtu. 

Je prístupný priamo z jeho webovej stránky a na vygenerovanie všetkých informácií stačí zadať 

svoje používateľské meno na Twitteri. Ponúka vám niekoľko grafov v rôznych časových 

http://twittercounter.com/
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obdobiach: minulý týždeň, minulý mesiac, posledný štvrťrok ... Pomocou týchto grafov vám 

ponúka nejaké údaje o vašich sledovateľoch, sledovanosti a počte tweetov. 

TwitterCounter vám umožňuje zistiť aktivitu v posledných mesiacoch s niektorými špeciálnymi 

charakteristikami, ponúka vám tiež graf kombinovaný s týmito tromi údajmi (sledovatelia, 

sledovanosť a počet tweetov) v týchto troch časových obdobiach (minulý týždeň, posledný 

mesiac, posledný štvrťrok…). 

TwitterCounter vám tiež poskytuje vytváranie tlačidiel, ktoré môžete vložiť do svojho blogu 

alebo webu, ktoré oznamujú váš počet sledovateľov na Twitteri; geografickú mapu, kde vás 

informuje o pôvode vašich sledovateľov; vytváranie vlastných widgetov a tipov na zlepšenie 

vašej prítomnosti na Twitteri; analyzuje váš vlastný účet a dáva vám nápady, ako zlepšiť tie 

aspekty, v ktorých dosahujete slabšie čísla. 

 

Social Blade 

Social Blade je online nástroj, ktorý meria štatistiky účtov YouTube, Instagram a Twitter. Môžete 

merať štatistiky svojho účtu a iných účtov (merajte napríklad konkurenciu). 
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V. Bitly: Skracovač URL so štatistikou 

Tento nástroj sa často používa v mikroblogovacej sieti Twitter, kde od 6. mája 20091 nahradil 

TinyURL ako predvolený nástroj na redukciu adries URL. 

 

Ďalšou službou, ktorú ponúka, je možnosť generovania štatistík z kliknutí na odkazy. 

 

Bitly nám umožňuje vykonávať zaujímavé monitorovanie vplyvu odkazov, ktoré zdieľame, a 

návštev, ktoré dostávajú. 

 
 

VI. Zmerajte svoje štatistiky na Twitteri. Úvod do Twitonómie  

Keď spustíte kampaň na sociálnych sieťach, nemôžete nechať svoje činy len tak. Každý krok a 

každý výsledok je potrebné podrobne zmerať, aby sa neopakovali chyby a pokúsiť sa odhaliť 

osvedčené postupy tak, aby slúžili ako vodítko pri výbere krokov, ktoré budete nasledovať. 
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Konkrétne v prípade Twitteru je dôležité napríklad to, aký je vplyv našich tweetov, počet 

sledovateľov alebo označenia, ktoré dostávame. 

Na vykonanie analýzy našich profilov na sociálnych sieťach existuje veľa nástrojov. Ukážeme 

vám, ako použiť jeden konkrétny na analýzu profilov na Twitteri. Toto je Twitonomy, aplikácia, 

ktorá vám umožní podrobne analyzovať váš profil na Twitteri. Aspekty vášho účtu, ako je šírenie 

vašich tweetov; retweety, ktoré ste získali; označenia; sledovatelia alebo ľudia, ktorých 

sledujete, sú niektoré z tých, ktoré môžete získať s týmto užitočným nástrojom. 

Okrem toho vám tento veľmi komplexný nástroj umožňuje prezerať si údaje v stiahnuteľnom 

súbore Excel. Bezplatná verzia Twitonomy vám umožňuje skenovať posledných 3 200 tweetov, 

čo je dosť na vykonanie kompletnej analýzy vášho pôsobenia na Twitteri. Na druhej strane si 

môžete kúpiť prémiovú verziu, ktorá stojí 20 dolárov mesačne alebo 199 dolárov ročne. 

Keďže najlepší spôsob, ako zistiť, čo sa vám snažíme aktuálne sprostredkovať, je prezrieť si 

nástroj. Na webovú stránku Twitonomy sa môžete prihlásiť sa pomocou svojho účtu Twitter 

kliknutím na prihlasovanie s nápisom „Sing in with Twitter“ a vyplnením údajov z vášho profilu. 

Po prihlásení sa dostanete do sekcie Dashboard, kde sa zobrazia základné dáta z profilu, ako sú 

sledovatelia a sledovaní a počet zoznamov, v ktorých sa nachádzate. Nižšie môžete vidieť dva 

stĺpce. Ten vľavo je časová os vášho účtu a ten vpravo sú tweety, ktoré ste uverejnili. 

Vstúpime na kartu „Profil“, ktorá sa zobrazí v hornom menu. Nachádzame sa v sekcii, kde 

môžeme získať ďalšie informácie. Aby ste lepšie porozumeli údajom, preskúmame spolu tie 

najužitočnejšie a najdôležitejšie. Napríklad v prvom dátovom sektore nám Twitonomy poskytuje 

priemerný počet tweetov za deň; uskutočnených označení; prepojených odkazov; 

retweetovaných tweetov; retweetov; odpovedí a použitých hashtagov. Ak chcete získať výsledky 

z týchto údajov, musíme vziať do úvahy ich celkový počet (posledných 3 200 tweetov). 
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Nižšie nájdeme graf s históriou našich tweetov počas nášho pôsobenia na Twitteri. Ak umiestnite 

kurzor nad graf, zobrazí sa počet tweetov a dátum. 

Nižšie sú uvedené tri grafy týkajúce sa vašich používateľov. Preskúmajte, čo sa páči 

používateľom, ktorým najčastejšie tweetujeme; používateľom, ktorí najviac reagujú odpoveďou 

na naše tweety; používateľom, ktorých najčastejšie označujeme a aké hashtagy sme najviac 

používali. 
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Nakoniec v sekcii „Profily“ nájdeme údaje z nášho účtu, ktoré sú viac zamerané na tweety, ktoré 

vytvárame. Táto časť zobrazuje aspekty, ako sú tweety, ktoré boli najčastejšie retweetované a 

ktoré boli označené ako najobľúbenejšie. Objavia sa aj údaje týkajúce sa nášho používania služby 

Twitter, ako napríklad dni v týždni a hodiny, v ktorých sme uverejnili naše tweety, alebo 

platformy, prostredníctvom ktorých sme k službe Twitter pristupovali. 
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Teraz zmeníme sekciu a prejdeme na „Označenia a RTs“. 

V tejto časti sa údaje zobrazujú v dvoch stĺpcoch. Stĺpec vľavo nám zobrazuje posledných 800 

označení, ktoré sme získali v časovom grafe. Máme tiež možnosť vidieť svoje zmienky na mape, 

aby sme vedeli, odkiaľ pochádzajú. Pre zobrazenie je nutné kliknúť na tlačidlo „Vizualizovať vaše 

zmienky na mape“. 

 

Nakoniec sú v tejto sekcii zobrazené najviac retweetované tweety a zoznam posledných 

tweetov; označenia a zaradenia medzi obľúbené, ktoré sme získali.  
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Ak vstúpite do sekcie „followers“, uvidíte v rámčeku sledovateľov účtu Twitter s ich profilom, 

obrázkom, počtom tweetov atď. 

 

V časti „Sledovaní“ získate údaje z účtov používateľov, ktorých sledujeme na Twitteri, s ich 

profilom, obrázkom, počtom tweetov atď. 
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Nakoniec v záložke „zoznamy“ môžete spravovať všetko, čo súvisí s vašimi zoznamami. Na 

ktorých zoznamoch sa nachádzate, kto sú ich členovia, počet tweetov atď. Toto sú niektoré z 

údajov, ktoré môžete zistiť pomocou tejto karty. 
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Týmto sa náš úvod do Twitonómie končí. Ako vidíte, je to veľmi užitočný a intuitívny nástroj, 

ktorý poskytuje veľmi dôležité údaje na sledovanie vašich profilov na Twitteri a navyše je 

zadarmo. Čo viac si priať? 

VII. Klout: meranie vplyvu 

Klout sa zameriava na meranie vašej schopnosti vyvolať u ľudí reakciu, prakticky „ovplyvniť“ 

niekoho, aby reagoval. Robí to analýzou každej interakcie, ktorú máte na sociálnych médiách. To 

znamená schopnosť určitých ľudí (alebo projektov, skupín alebo spoločností) dostať svoje 

nápady a posolstvá k tým správnym ľuďom, možno ich ovplyvniť, možno upútať ich pozornosť. 

Čím vyššie je vaše skóre v Kloute, tým väčší je váš vplyv. Klout meria vplyv v rozsahu od 1 do 100 

na základe schopnosti jednotlivca vyprovokovať reakciu u svojich rovesníkov na sociálnych 

sieťach. Čím vyššie je vaše hodnotenie Klout, tým máte väčší vplyv. 

Klout berie údaje zo stránok ako Twitter, Facebook, Google+, LinkedIn, Foursquare, Youtube, 

WordPress, Instagram, Tumblr, Blogger alebo Last.fm a meria vplyv siete osoby; vytvorený obsah 

a spôsob interakcie iných ľudí s týmto obsahom; spôsob interakcie používateľa s inými 

používateľmi alebo rozsah a rozšírenie ich správ. 

Ako sa vykonáva takýto výpočet? Použijú sa informácie zhromaždené zo sociálnych sietí, ktoré 

prepojíte so svojím účtom Klout. Meria tri premenné: 

Skutočný dosah: Toto je počet skutočných ľudí, ktorých oslovia vaše príspevky. Účty s nízkou 

aktivitou, roboty a spam sú odstránené. 

Rozšírenie dosahu: Meria pravdepodobnosť, že obsah, ktorý uverejníte, bude zdieľaný alebo 

komentovaný. 

Skóre siete: Ak sa ľudia, ktorí reagujú na vaše príspevky, považujú za influencerov 

(ovplyvňovateľov), skóre vašej siete bude vyššie. 
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VIII. Analýza návštevnosti webu zo sociálnych sietí pomocou služby Google Analytics 

Jedným z dôležitých cieľov každej webovej stránky je viditeľnosť v službe Google, napríklad ak 

chceme vedieť, či nás ľudia hľadajú podľa slov „Pozícia webu Zaragoza“, musíme sa pozrieť na 

prehľady zdrojov návštevnosti služby Google Analytics a nájsť kľúčové slová, prostredníctvom 

ktorých nás vedia naši návštevníci nájsť. Ako však merať vplyv sociálnych sietí? Google Analytics 

nám už niekoľko rokov ponúka možnosť prezerania informácií súvisiacich so správaním sa 

používateľov sociálnych sietí na našej webovej stránke. 

- Na jednej strane máme informácie týkajúce sa návštev našej webovej stránky zo sociálnych 

sietí, ako sú Facebook, Twitter, Google+, Pinterest a iné. 

- A na druhej strane môžeme vidieť interakciu návštevníkov našej webovej stránky so sociálnymi 

sieťami, teda „páči sa mi“ a „zdieľanie“ Facebooku, tweetovanie Twitteru alebo +1 Google+, ako 

aj to, čo je zdieľané cez ShareThis, AddThis atď..., ktorý zobrazuje počet „páči sa mi to“ alebo 

koľkokrát bol príspevok alebo produkt na našej webovej stránke tweetovaný. 

Tieto prehľady je možné vidieť v časti Sociálne siete v rámci zdrojov návštevnosti a sú to 

nasledujúce: 

- Prehľad: ako všetky prehľady Google Analytics, aj tento poskytuje počet návštev vašich 

webových stránok zo sociálnych sietí. 
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- Sieťové sprostredkovania: ide o správu porovnávacích údajov podľa dátumov návštev vašej 

webovej stránky sociálnych médií v porovnaní s celkovým počtom návštev, takže je možné 

overiť, či je práca vykonávaná na sociálnych sieťach efektívna, v závislosti od cieľov, na ktoré sme 

sociálne siete využili. 

 

- Vstupné stránky: sú to stránky vášho webu, na ktoré sa návštevník dostane zo sociálnej siete. 

Samozrejme, v týchto prehľadoch môžete hĺbkovo analyzovať a segmentovať všetko, čo chcete, 

na základe informácií, ktoré potrebujete získať. 

Ak ste sa stretli s výrokom, že sociálne siete nemajú na naše webové stránky žiadny vplyv alebo 

že nie je možné ich vplyv zmerať, tu sme si spoločne ukázali, že vplyv je možné zmerať a je viac 

ako potrebné vedieť, či sme na správnej ceste k úspechu a ich správnemu využívaniu. 

 

 

 



PMTC.  
Project Management Training Course for Small Non-profit Organisations in  
Europe  
Erasmus+2019-1-PL01-KA204-065494 

 

 
 

26 

POZNÁMKY  

 

 

Priestor na poznámky… 
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POZNÁMKY 

 

Priestor na poznámky… 

 


