
Poradna-lásky v číslech (2014)

Naše webové stránky  www.poradna-lasky.cz se neustále rozvíjejí.  V loňském roce 2014 zájem o

naše stránky ze strany uživatelů nijak nepoklesl, klienti se na nás stále obracejí se svými dotazy a

návštěvníci  si  pročítají  bohatý  obsah  našich  poradenských  stránek.   Pro  jasnější  představu

přinášíme informace týkající se roku 2014 a souhrnné informace za dobu fungování poradenských

stránek. 

Základní data a čísla

• Datum založení poradenských stránek: podzim 2001 (více než 13 let s konstantním počtem
návštěvníků).

• Inovovaná verze stránek spuštěna: 2. 2. 2011 (graficky i technicky obnovená verze).
• Za více než 13 let provozu  se průběžně registrovalo přes 45 000 uživatelů. 
• Celkový počet aktivních registrovaných uživatelů je přes 2000. 
• Celkový  počet neaktivních (tj.  navštěvují  naše  stránky,  ale  nepíši  dotazy  a  aktivně

nepřidávají příspěvky na naše stránky) registrovaných je téměř 11 000. 

V roce 2014 bylo:

• Návštěv celkem:  58 843 
• Zhléduto stránek: 218 983 
• Průměrná měsíční návštěvnost: cca 5 000 unikátních návštěvníků.
• Není přímá úměra mezi počtem návštěvníků a počtem zhlédnutí. 

Dotazy v rubrice Poradna

Celkem k datu 23. 1. 2015:  84 944 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 - 28 367 dotazů 
• Sex -  33 258 dotazů 
• Škola - 2 853 dotazů 
• Rodina - 2 707 dotazů 
• Různé - 17 759 dotazů 

Jak  bylo  uvedeno,  naše  stránky obsahují  obrovské  množství  textů,  dovolujeme si  tedy stručně

http://www.poradna-lasky.cz/


zrekapitulovat, jaké texty je možné u nás nalézt a jak se mohou naši návštěvníci i uživatelé rozvíjet.

Informace jsou zpracovány ke dni 31. 12. 2014.

Rubrika Poradna:

Počet dotazů a odpovědí, ve kterých je možné neustále pročítat: 84 931

Počet článků v rubrice Časté dotazy: 137

Nová rubrika „Řekni to!“ 28

Testy:

Testy určené k sebepoznání 58

Vědomostní 32

Vytvořené našimi uživateli 10 762

Ankety:

Pravidelně nová anketa 1 x za 14 dní

V archívu anket je možné odpovídat na již proběhlé otázky 368

Soutěže:

Pravidelně každý měsíc jedno nové soutěžní téma

V archívu je možné pročítat počet témat 168

V nichž je příspěvků 4129

Tvůrčí koutek:

Cyklus článků Láska v literatuře 37

Příběhy 36

Básničky 5291

Citáty 1490

Přísloví 242

Vtipné texty 96

Murphyho zákony 121

A mnoho dalšího …. 

V případě, že máte zájem o bližší informace a konkrétnější statistické údaje, velice rádi Vám je
poskytneme. Stačí nás kontaktovat na adrese redakce@poradna-lasky.cz. 
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