
Dobrý den, 

  

   Nejprve se chci omluvit, že slibovanou statistiku přístupů na internetové stránky zasílám 
až nyní. Nějak jsem neměl dostatek potřebného času, abych data z administrace stránek a 
z hostingu posbíral a zpracoval. Původně jsem chtěl předložit údaje od zahájení provozu 
stránek do konce loňského roku; nyní je tak máte k dispozici za celých půl roku. 

  

   Statistika z hostingu je svázána s celou doménou (stránky JPM jsou umístěny jako 
poddoména), nicméně žádný jiný veřejný portál ve své doméně neprovozuji, proto lze tyto 
údaje brát za vypovídají (nejsou tedy ovlivněny další statistikou vstupů na jiné stránky). 

  

   Od 20. října 2009 do 31. března 2010 bylo na odd. Rozpis směn elektronickou formou 
prostřednictvím stránek odesláno celkem 149 různých žádostí. Z počátku provozu byly 
odesílány častěji, než jak je tomu v posledních 2 měsících. 

  

   Celkový počet doposud zaregistrovaných uživatelů je 276. Z toho zcela neaktivních (o 
uživatelské údaje požádali, avšak se nikdy na stránky nepřihlásili) je 10.  V tomto počtu 
jsou zahrnuti i ti zaměstnanci, se kterými byl k 31. 1., 28. 2. a k 31. 3. rozvázán pracovní 
poměr. Sledování aktivity četnosti jednotlivých uživatelů není primárně nastaveno, proto 
tento údaj ani neregistruji. 

  

   Ze všech uživatelů je 29x PM, 158x DS, 50x SPT, 14x VI.+II., 2x Posunovači, 3x DST, 
1x RBD, 1x VD, 5x ORS, 6x vedoucí provozů a jejich zástupci, 1x vedoucí odboru Provozní 
zabezpečení, 1x vedoucí jednotky, 5x zkušební účet. Z celkového počtu staničního 
turnusového personálu je na trase A a v DH zaregistrováno 45 zaměstnanců, na trase B a 
v DZ 110, na trase C a v DK 103. 

  

  

 

 

 



   Následující graf ukazuje celkovou návštěvnost (v měsících srpnu a září 2009 jsem 
stránky pouze připravoval, proto jsou hodnoty uvedeny i u těchto měsíců): 

  

 

  

  

Počty _: X.09 XI.09 XII.09 I.10 II.10 III.10 Celkem: 

_ míst 102 186 82 77 67 74   

_ návštěv 448 1 027 695 632 520 590 3 912 

_ stránek 14 571 47 028 30 316 26 133 16 247 17 077 151 372 

_ přístupů 92 755 283 050 186 882 143 464 96 490 99 354 155 284 

  

Zjednodušená legenda pojmů: 

-        Počet míst určuje, kolik počítačů, resp. IP adres, v daném měsíci stránky navštívilo. Vstup 
ze sítě DPP je pouze jeden, má také jedinečnou jednu IP adresu pro všechny uživatele. 
Znamená to, když například v říjnu počet = 102, mimo DPP jich bylo 101 (toto pravidlo platí i 
v jiných hodnotících kritériích, kde počet určuje IP adresa). 

-        Počet unikátních návštěv znamená, kolik denních návštěv za měsíc bylo z jednotlivých míst. 

-        Počet otevřených stránek – kolikrát došlo k otevření libovolné stránky na našem portále. 

-        Počet přístupů udává součet všech vstupů na stránky bez ohledu na další kritéria (IP, 
datum, místo). 

  



  

  

Odkud uživatelé vstupují? 

  

Přístupy z: X.09 XI.09 XII.09 I.10 II.10 III.10 Průměr: 

 fw.dpp.cz 62,22% 81,74% 87,79% 79,12% 82,27% 84,08% 79,54% 

jiných míst 37,78% 18,26% 12,21% 20,88% 17,73% 15,92% 20,46% 

  

Přístupy z: X.09 XI.09 XII.09 I.10 II.10 III.10 Průměr: 

ČR 100,00% 99,92% 100,00% 99,99% 99,98% 99,96% 99,97% 

zahraničí 0,00% 0,08% 0,00% 0,01% 0,02% 0,04% 0,03% 

  

  

Denní využití v jednotlivých měsících: 

  

 

  



 

  

 

  



 

  

 

  



 

  

   Z názorného přehledu je zřejmé zvláštní sledování listopadových událostí v loňském roce, 
které s vlastním využitím stránek až tolik nesouvisí. 

  

  

Hodinové využití v průběhu dne (příklad – březen 2010, v předchozích obdobích velmi 
podobné hodnoty): 

  

 

  



  

   Závěrem lze konstatovat, že skutečně oproti prvotním úvahám návštěvnost stránek a 
jejich využití je vyšší, než se očekávalo. Též vlastní záměr, aby bylo umožněno 
zaměstnancům na ně vstupovat i mimo DPP, se naplnil bez jakýchkoli pochybností. Z tohoto 
důvodu jejich možné rozšíření má opodstatnění. 

  

   V současné době se připravuji na přemigrování výukového programu Testy, který je pouze 
na intranetu. Zároveň navrhuji, aby proběhlo krátké jednání o stanovení (vymezení) 
základních nezbytných dokumentů z oblasti personální, předpisové, informační a vnitřních 
pokynů jednotky, které na stránkách mohou být též paralelně publikovány. 

  

   Hezké Velikonoce! 

  

  

Miroslav Jirásek. 

 


