
Aktuální čísla českého Internetu březen 2001

1. Úvod

Průzkum „Aktuální čísla českého Internetu“ uskutečněný v průběhu března 2001
navazuje na sledování uskutečněná v březnu 1999, březnu 2000 a v září 2000.
Způsob sběru a vyhodnocování údajů při těchto průzkumech je založen na metodě
externího sledování návštěvnosti vybraného vzorku předních českých serverů.

2. Celkové údaje

Počet uživatelů internetu (návštěvníků www serverů) byl vyhodnocen na základě
sledování návštěvnosti vybraného vzorku 27 předních českých serverů v průběhu března
2001.

Počet uživatelů www v březnu 2001
- za měsíc 1 955 121
- týdenní průměr 963 984
- průměr za pracovní den 361 756
- průměr za nepracovní den 192 927

3. Trendy

V letošním roce jsme opět zaznamenali výrazný nárůst počtu identifikovaných
návštěvníků. Nárůst počtu uživatelů zaznamenaných za měsíc činil +23,6% v porovnání
s březnem roku 2000 pak dokonce +68,0%.
Opět je patrný výraznější nárůst počtu uživatelů přistupujících k internetu mimo pracovní
dny, což je důsledek častějšího využívání internetu v domácnostech.

Trendy 09/2000 – 03/2001
- měsíční hodnota +23,6%
- týdenní průměr +28,9%
- průměr za pracovní den +23,8%
- průměr za nepracovní den +37,8%

Trendy růstu sledovaných hodnot
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4. Pravidelnost návštěv

Pravidelnost návštěv charakterizujeme na základě velikosti dvou kategorií:
běžní uživatelé - zaznamenáni alespoň v 5 dnech sledovaného měsíce
pravidelní uživatelé - zaznamenáni alespoň ve 12 dnech sledovaného měsíce

Podíl běžných a pravidelných uživatelů 09/2000 03/2001
- běžní uživatelé 36,7% 31,5%
- pravidelní uživatelé 13,2% 12,4%

5. Zúčastněné servery

atlas.cz www.bazar.cz www.post.cz
ceskenoviny.cz www.brezen.cz www.reality.cz
email.seznam.cz www.escort.cz www.redbox.cz
mapy.seznam.cz www.fazole.cz www.seznam.cz
mujweb.cz www.finance.cz www.seznamka.cz
novinky.seznam.cz www.fudge.cz www.vlak.cz
slovnik.seznam.cz www.grafika.cz www.vltava.cz
www.annonce.cz www.hokej.cz www.volny.cz
www.auto.cz www.idnes.cz zive.cpress.cz

6. Průběh měsíce

Počet identifikovaných uživatelů zaznamenaných v jednotlivých dnech měsíce znázorňuje
následující graf.

7. O Acron Communications

Acron Communications je společnost zaměřená na vývoj databázových aplikací,
komplexních řešení pro internet/intranet, e-commerce a m-commerce.
Zaměřujeme se na řešení univerzálním způsobem zpřístupňující obsah databází na různá
koncová zařízení – internetový prohlížeč, mobilní telefon (SMS, WAP) a jiné typy
komunikátorů.
Vedle vývoje aplikací dle požadavků našich klientů se zabýváme analýzou údajů o
návštěvnosti a uživatelích internetových služeb a poskytováním souvisejících konzultací.

Acron Communications
http://acron.communications.cz
Tel: (+420 2) 96.20.20.55
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