
Metodika k údaji o počtu 
reálných uživatelů internetových 

stránek za všechna měřená 
koncová zařízení dohromady 

 
Platná od 1. července 2016. 
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Od 1. července 2016 bude v OLA nově údaj o počtu reálných 
uživatelů internetových stránek za všechna měřená koncová 
zařízení dohromady. Algoritmus, který se v rámci NetMonitoru 
běžně používá pro výpočet reálných uživatelů, dokáže vypočítat 
počty uživatelů pro konkrétní platformy, ale nelze použít pro 
výpočet reálných uživatelů za všechny platformy dohromady 
(dále jen RU).  
  
Číslo RU, nezávislé na platformě, se vypočítává v rámci Online 
Aplikace NetMonitoru OLA a je dostupné na záložce „všechny 
platformy dohromady“. 
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Pro výpočet Reálných uživatelů za všechny platformy 
dohromady je použit matematický výpočet, který vychází z 
předpokladu, že známe RU pro jednotlivé platformy (včetně 
velikostí populací jednotlivých platforem) a dále z pozorování, 
jakým způsobem závisí Reach webu na aktivitě uživatelů.  
 
RU je vypočítáno společně s denními daty NetMonitoru a je 
publikováno ve stejném režimu jako RU pro jednotlivé platformy.  
Vzhledem k tomu, že celkové RU je vypočítáno pouze v rámci 
OLA, nebude toto číslo v rámci publikace měsíčních dat (15. den 
v měsíci) přepočítáváno. Zatímco se tedy RU pro ostatní 
platformy přepočítávají a následně jsou v OLA nahrazeny RU 
oficiálními, celkové RU zůstane v původní podobě.  



5

Aktuální výpočet RU pomocí matematické funkce bude použit do 
konce roku. Od ledna 2017 bude v rámci nové vlny výzkumu 
nahrazen zlepšenou funkcionalitou Gemius OverNight, kdy 
budou vypočítávána RU nejen do OLA, ale také do analytické 
aplikace gemiusExplorer. Ta bude umožňovat analýzu 
sociodemografie, překryvů a další práci s daty. 
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Terminologie platná od 1. července 2016: 
 
RU – Počet reálných uživatelů z ČR a zahraničí bez ohledu na 
platformu 
RU ČR – Počet reálných uživatelů z ČR bez ohledu na platformu 
RU PC – Počet uživatelů z ČR a zahraničí z PC platformy 
RU ČR PC – Počet uživatelů z ČR z PC platformy 
RU MOB – Počet uživatelů z ČR a zahraničí z mobilních telefonů 
RU ČR MOB  – Počet uživatelů z ČR mobilních telefonů 
RU TAB – Počet uživatelů z ČR a zahraničí z tabletů 
RU ČR TAB – Počet uživatelů z ČR a zahraničí z tabletů 



Technické dotazy směřujte, prosím, na: 
Peter Kokavec, koordinátor 
výzkumných projektů SPIR 
mobil: 775 200 949 
e-mail: peter.kokavec@spir.cz 
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