Kdo a co je Monitora?
Monitora je služba monitorující významná online média, sociální sítě, tištěná média a média
audiovizuální (televizní a rádiové stanice). Slouží ke sledování mediálního obrazu společnosti,
konkurence, výrobků, služeb. Jedná se o webovou aplikaci – konkurenci mediálního archivu Newton
Media Search, navíc ale vyhodnocuje mediální zásah a graficky jej svým uživatelům zpřístupňuje.
Aktuální mediální záběr (ke dni 6. 2. 2019):





Online zdroje: 6536
Tištěné zdroje: 1454
Televize: 322
Rozhlas: 39

Komu je Monitora přístupná?
Monitora je přístupná všem pedagogům, studentům i zaměstnancům Vysoké školy finanční a správní
s platnými přihlašovacími údaji. Jejich znění Vám ochotně poskytnou zaměstnanci Centra
knihovnických služeb VŠFS 
Jedná se o webovou aplikaci – přístup do ní lze tedy charakterizovat 24/7 odkudkoliv.
Jak se do Monitory dostanu?
Přes přihlášení: na app.monitora.cz zadáte platný přihlašovací email a platné přihlašovací heslo.
Co uvidím, až se přihlásím do Monitory?






Příspěvky – umožňuje vyhledávat v mediálním archivu
Analytika – prezentuje nalezené výsledky v grafické podobě, zobrazuje mediální dosah
Témata – zde je přednastaveno Hlavní téma (nastavení není viditelné, využívá jej Marketingové
oddělení, prosíme nemazat a nijak neupravovat!)
Export – zde se shromažďují příspěvky na Export (lze přidávat v sekci Příspěvky)

Hledání lze omezit následujícími způsoby:




Datum – pokud se nenastaví nic, defaultně to vyhledává za poslední měsíc: jinak lze nastavit
pomocí předprogramovaných tlačítek, případně dle vlastního uvážení (nejzazší vyhledávání :
archiv eviduje od 1.1.2000)
Zdroj – vyškrtnutím/zaškrtnutím/výběrem konkrétního mediatypu či přímo zdroje – vše
proklikávací, intuitivní






Autor – lze zadat/vyhledávat jen podle jména konkrétního autora
Jazyk – tato záložka umožňuje filtrování buď dle země na česká/slovenská média, případně dle
jazyku na (pouze) český, slovenský, anglický
Sentiment – po přiřazení určitého emotikonu k článku lze tyto články pak podle nich vyfiltrovat
Poznámky – po přiřazení poznámky ke článku lze vyhledávat podle nich

Jak v Monitoře najdu, co potřebuju?
Do modrého vyhledávacího okna s pokynem VYHLEDAT V ARCHIVU zadáme vyhledávací výraz.
Odkaz na vyhledávací nápovědu je skryt pod „bílým otazníkem“.

Nápověda se Vám buď otevře rovnou, nebo po Vás bude chtít znovu zadat heslo a otevře se
v následujícím okně (dle nastavení počítače).
Nápověda je relativně obsáhlá, ale hovoří srozumitelným jazykem – doporučuji pozornosti!

Všeobecně: Monitora vyhledává, skloňuje, řeší diakritiku i velká a malá písmena. Fungují zde
vykřičníky, plusy i mínusy (+, -), Booleovské operátory AND, OR, NOT, vlnovky a číslice pro určení
maximální vzdálenosti vyhledávaných slov.
Stručné grafické shrnutí:

Reálný příklad
Chceme zmonitorovat ve veškerých v Monitoře dostupných zdrojích, co bylo kdy
napsáno/komentováno/vysíláno o Vysoké škole finanční a správní. Hledání nebudeme nijak
omezovat, bude se tedy hledat ve všech zdrojích, v časovém úseku posledního měsíce.
1. Zadáme do vyhledávacího okna vyhledávací výraz, v našem případě jméno instituce, o které
hledáme informace a o níž si chceme vytvořit mediální obraz. Zadáme ve tvaru, aby se neřešila
diakritika, aby se skloňovalo a aby se nebral ohled na malá/velká písmena.

2. Zmáčkneme ENTER!
3. Vidíme výsledky hledání ….

Na první pohled vidíme barevně odlišené články dle mediatypu, jejich celkový počet. Výsledky
hledání lze řadit dle našich preferencí, zobrazené údaje lze rovněž ovládat.

Po rozkliknutí námi hledaného článku se nám zobrazí jeho náhled (originál v levé části obrazovky),
v pravé části pak jeho přepis.

Článek lze dle nabídek stáhnout, zobrazit, přidat do schránky/do exportu/exportovat – mezi
výsledky lze libovolně přecházet v pravé části obrazovky.
Tím jsou funkce Monitory coby mediálního archivu vyčerpány. Ale! Nabízí víc, a to analytiku – pro
její zobrazení je nutné kliknout v levé části menu na odkaz Analytika a uvidíme toto:

Celkový počet článků, počet článků podle mediatypu, mediální dopad GRP, údaje o sdílení na
sociálních sítích, přehled nejčastějších vydavatelů, nejčastějších zdrojů, koláčové grafy zdrojů
podle mediatypu a podle sentimentu (pokud jsou přiřazeny) plus koláčový graf dle toho, v jakém
dni v týdnu se o instituci psalo.
Všechny zobrazené údaje jsou intuitivně proklikatelné, odebíratelné, graficky přívětivě zpracované
(typy grafů si můžete změnit dle libosti na ty, co jsou v nabídce).
Pár postřehů závěrem




dbejte na pravidla českého pravopisu a buďte pozorní, jinak nic nenajdete!
prosíme, v nastavení nic neměňte, důsledně se z Monitory odhlašujte a přihlašovací údaje
neposkytujte cizím osobám!
Monitora má i anglické a slovenské rozhraní – toto nastavení si každý uživatel změnit může


