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Důležitá čísla www.poradna-lasky.cz

Naše webové stránky obsahují obrovské množství textů a to nejen v sekci Poradna, kde najdete
otázky klientů s odpověďmi našich dobrovolníků, ale i texty týkající se smysluplné zábavy a velké
množství  příspěvků  od  našich  uživatelů.  Vážíme  si  dlouhodobé  přízně  našich  uživatelů  a  pro
představu vám přinášíme několik čísel.

Základní data a čísla

• Datum založení poradenských stránek: podzim 2001 (více než 19 let s konstantním počtem
návštěvníků) 

• Inovovaná verze stránek spuštěna: 2. 2. 2011 (graficky i technicky obnovená verze) 
• Za více než 19 let provozu  se průběžně registrovalo přes 50 000 uživatelů. 
• Celkový počet aktivních registrovaných uživatelů je přes 3000. 
• Celkový  počet neaktivních (tj.  navštěvují  naše  stránky,  ale  nepíši  dotazy  a  aktivně

nepřidávají příspěvky na naše stránky) registrovaných je téměř 30 000. 

Dotazy v rubrice Poradna

Celkem k datu 11. 2. 2021:  86 058 dotazů
(počet dotazů, který zaslali naši klienti prostřednictvím webového rozhraní od založení stránek - v
součtu není zahrnut cca jeden tisíc dotazů, které byly zodpovězeny prostřednictvím e-mailu)

Dle jednotlivých kategorií:

• Láska - 28 844 dotazů 
• Sex -  33 633 dotazů 
• Škola - 2 873 dotazů 
• Rodina - 2 763 dotazů 
• Různé - 17 945 dotazů 

Příklad aktivity našich uživatelů v dalších rubrikách (od roku 2001 do 11. 2. 2021)

• Návštěvníci sami pro sebe vytvořili 10 810 testů. 
• Zasláno bylo 5 297 básniček. 
• Do soutěže bylo zařazeno  4 130 příspěvků. 
• Uživatelé nám napsali 4 492 vzkazů do Knihy hostů. 
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Našim uživatelům jsme do prosince roku 2020 připravili (a nadále připravujeme) 

• Články na aktuální témata - 208 zpracovaných častých dotazů. 
• Praktických rad v článcích o komunikaci - 89  (Rubrika „Řekni to!“) 
• 525 anketních otázek. 
• Uživatelé mohli zasílat své soutěžní příspěvky na 200 témat. 
• Téměř 60 testů, které slouží k sebepoznání. 
• Vědomostních testů je více než 40.
• Inspirovat se mohou uživatelé 1565 citáty dělených dle jednotlivých témat. 
• Mnohé další články např.: 

• 101 vtipných textů 
• 37 článků v cyklu Láska v literatuře 
• 242 českých i světových přísloví 
• 343 světových přísloví
• 226 českých přirovnání
• 121 Murphyho zákonů 
• od spuštění nové verze v roce 2011 jsme připravily více než 2000 novinek 
• na každý den je připraven krátký text,  který si mohou uživatelé přečíst na hlavní

stránce a nebo si jej nechat zaslat mailem - celkem za dobu fungování se jednalo o
více než 8000 textů 


