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Od dat za červen 2015 došlo v NetMonitoru k několika 
metodickým změnám: 
 
•  Multiplatformní rozdělení návštěvnosti podle 

přistupujících zařízení (PC, mobil, tablet, celkem) 

•  Zkrácení doby dodávky kompletních dat z 25 na 15 dní, 
odhadované RU dostupné 2. den   

•  Použití identifikátoru BrowserID namísto cookies 
 
Od dat za červenec 2016 je nově dostupný údaj RU za 

všechny platformy dohromady  
 



Spolu se změnou metodiky došlo i ke změně v prezentačních 
nástrojích (online aplikace, offline reporty, aplikace gemiusExplorer) 
 
Byl sjednocen způsob určování celkového počtu mobilních a 
tabletových uživatelů, nyní je stejný, jako v měření běžné návštěvnosti.  
 
Nezávisle na těchto změnách byl mírně upraven i kategorizační strom. 
Došlo k rozdělení 4 kategorií (Auto-moto, Cestování, E-commerce a 
Bydlení a reality) na část obsahovou a prodejní. 
 
S novou podobou dat je třeba dbát na správnou interpretaci výstupů, 
tento dokument vysvětluje, jak s novými daty pracovat a jak je 
prezentovat.  
 
 
Pro více informací ke změně metodiky navštivte www.netmonitor.cz  



1. Online aplikace (OLA) 
•  Nová verze OLA je přístupná na URL adrese http://online.netmonitor.cz 

•  Obsahuje informace za měřená média, provozovatele, packy, kategorie 
a také za konzumaci streamovaného obsahu 

•  Nově zohledňuje multiplatformní rozdělení návštěvnosti, možnost 
překlikávání mezi návštěvností z PC, mobilních telefonů a tabletů 

•  Data RU jsou od července 2016 dostupná za všechny platformy 
dohromady  

•  Denní, týdenní a měsíční báze, volba analyzovaného období 

•  Rozlišení přístupů z ČR a ze zahraničí 

•  Data podle staré (stávající) metodiky do konce května 2015, data podle 
nové metodiky od června 2015 



1. Online aplikace (OLA) 

Multiplatformní rozdělení 
návštěvnosti

•  V nové online aplikaci je zobrazena návštěvnost rozdělená podle platforem (PC, mobil, tablet, celek) 
•  Základními dostupnými jednotkami jsou RU, PVs a Visits. 
  



1. Online aplikace (OLA) od 6/2016 
•  Při celkovém pohledu na všechny platformy je od 7/2016 dostupný ukazatel RU dohromady 
 



2. Offline reporty 
•  Veřejně přístupné na www.netmonitor.cz -> veřejné výstupy 

• Report o sociodemografii je dodáván pouze za návštěvnost z PC. 

•  Měsíční báze, publikace s oficiálními daty 15. dne po skončení 
měřeného měsíce 

•  Média (včetně sekcí), Provozovatelé, Packy, Kategorie 

•  Rozlišení přístupů z ČR a ze zahraničí 

 



3. Gemius Explorer 
•  Speciální software pro analýzu kompletních dat včetně 
sociodemografie (data za ČR) 

•  Možnost definice cílových skupin a analýzy návštěvnosti 

•  Nově zohledňuje multiplatformní rozdělení návštěvnosti. 
Sociodemografie je však zatím dostupná jen pro PC platformu 

•  Publikace „gem“ souborů 15. den po skončení měřeného měsíce 



3. Gemius Explorer 
•   

• Placený výstup, kompletní data o návštěvnosti měřeného internetu 
• Možnost definice cílových skupin a analýzy návštěvnosti (pro platformu PC) 
• Multiplatformní rozdělení návštěvnosti 



 

•  Při interpretaci multiplatformních dat je třeba vždy uvádět, za jakou 
platformu jsou data prezentovaná. Porovnávat média a uzly mezi 
sebou lze jen v rámci jedné platformy. 

•  Ukazatel Reální uživatelé (RU) je od 7/2016 dostupný i v pohledu za 
všechny platformy dohromady. 

•  V případě prezentace dat celkové návštěvnosti lze sčítat jen „tvrdá“ 
naměřená data jako jsou PVs, návštěvy, strávený čas apod.  

 

•  RU přes jednotlivé platformy nelze  jednoduše sčítat.  K vyjádření 
kumalitivního a deduplikovaného počtu  Reálných uživatelů napříč 
platformami slouží RU dohromady. 

•  Data za PC platformu přibližně odpovídají dosavadním datům kompletní návštěvnosti podle staré 
metodiky. Případné rozdíly jdou na vrub  zejména aktivitou mobilních uživatelů na běžných 
webstránkách, která je nyní počítána pod jednu z mobilních platforem. Návštěvnost ze smartphonů 
a tabletů doposud nebyla samostatně zobrazována. 

Pravidla interpretace multiplatformních dat 



•  Jednotka RU je nově dostupná v OLA následující den po měřeném 
dni. Do doby publikace kompletních dat 15. den následujícího 
měsíce se však jedná o neoficiální údaj, který je v OLA odlišen 
kurzívou (RU). Po publikaci kompletních dat dojde k přepisu 
odhadovaných RU oficiálními čísly RU.  V pohledu RU dohromady 
se čísla měnit nebudou. 

•  V období mezi 1.  a 15. dnem v měsíci lze pracovat s odhadovanými 
RU. Oproti doposud používaným RUest je ukazatel RU kalkulován 
stejně jako oficiální RU a výstupy jsou s finálními čísly téměř 
identické, pohybují se v max. jednotkách %. S odhadovanými RU 
tak je možné pracovat lépe a přesněji než se současnými RUest. 

Pravidla interpretace multiplatformních dat 


