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Čtyři v tom 2 
 

Rok po startu první řady seriálu Čtyři v tom uvedla Česká televize další řadu dokumentárního seriálu o nastávajících maminkách Čtyři v tom 2. Od 23. 

února do 30. března 2014 měli diváci každou neděli od 20:00 na kanálu ČT2 možnost prožívat se čtyřmi hrdinkami události spojené s těhotenstvím a 
narozením miminek. Režisérka Markéta Ekrt Válková a scénáristka Irena Hejdová si opět formou konkurzu vybraly čtyři mladé těhotné ženy a spolu 
s nimi i čtyři velmi silné příběhy.  
 

Televizní diváci se tak seznámili s našimi letošními „čtyřmi v tom“: se čtyřiadvacetiletou Veronikou, která je již maminkou malé Amálky a čeká 
s partnerem své druhé dítě. Dále s producentkou ČT Kamilou, která počítá s tím, že na mateřskou nastoupí manžel Martin, aby se mohla naplno vrátit 
ke své práci. Netradiční pohled přinesla s sebou do seriálu lesbicky orientovaná fotografka Kristýna, která je odhodlána výchovu dítěte zvládnout sama. 
Své první miminko čeká také osmnáctiletá studentka Bára.  
 

Všech šest dílů dokumentárního seriálu Čtyři v tom 2 v průměru vidělo téměř 300 tisíc (299) dospělých diváků (sledovanost 3,4 % při 
podílu na publiku 6,74 %). Ve srovnání s první řadou se letos dívalo v průměru o 44 tisíc diváků méně, ale návštěvnost stránek pořadu 

byla zase výrazně vyšší. Podle očekávání seriál k obrazovkám přilákal více ženy než muže. Průměrně jej vidělo 202 tisíc žen a 97 tisíc mužů 

(sledovanost 4,5 % resp. 2,3 % při podílu na publiku 8,27 % resp. 4,88 %).  
Nejsledovanějším dílem byl pátý díl Jakub, který v průměru zhlédlo 349 tisíc diváků starších 15 let (sledovanost 4,0 % při podílu na publiku 7,82%).  
 

 
Rating % (sledovanost) = % z potencionálního publika dané sociodemografické skupiny 

Rating 000 = počet diváků z potencionálního publika dané sociodemografické skupiny 

Share % (podíl na publiku) = % z diváků konkrétní sociodemografické skupiny v dané době přítomné u televizorů 
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Divácká odezva – věk 
 

 
 

 
Čtyři v tom 2 nadprůměrně vyhledávali diváci ve věku 25-44 let (share 12,67 %), z nich mladší skupina ve věku 25-34 let jej sledovala dokonce 
s podílem na sledovanosti 16,10 %. Nejméně seriál oslovil diváky starší 65 let (share 3,36 %) a mladší televizní diváky ve věku 15-24 let (share 3,56%). 
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Divácká odezva – vzdělání 
 

 
 
Zájem o seriál Čtyři v tom 2 rostl se vzděláním. Nadprůměrně jej vyhledávali diváci s vysokoškolským vzděláním (share 11,34 %). 
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Spokojenost diváků 
 

 
 

 

 
Divácká spokojenost se seriálem Čtyři v tom 2 byla z hlediska ČT vysoce nadprůměrná s koeficientem spokojenosti 8,7. Nadprůměrně 
hodnotili seriál zejména ženy (8,9), dále diváci ve věku 30-59 let (8,8 resp. 8,9) a lidé bez maturity (9,0). Nejhorší hodnocení dostal seriál od mužů 

(7,8), ale na tuto skupinu seriál ani necílil.   
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Originalita a zaujetí 

 
Originalita: „Pořad byl neobvyklý, jiný než pořady stejného žánru.“ (odpověď - ano /ne) 
Zaujetí: „Pořad mne velmi zaujal, zapůsobil na mne.“ (odpověď - ano / ne) 
 
Srovnání s vlastní výrobou docusoap ČT2  za první čtvrtletí 2014 
 

 

Webové stránky pořadu 
 
Pořad Čtyři v tom 2 zaznamenal na webu ČT obrovskou diváckou odezvu. Stránka tohoto pořadu se stala v období vysílání (23.2. – 30.3.2014) 
druhou nejnavštěvovanější pořadovou stránkou vůbec (po První republice) s celkovými 2 miliony zobrazených stránek. Toto číslo dále 
narůstá.  
 
I po skončení vysílání cyklu je to v dubnu 2014 pátá nejnavštěvovanější pořadová stránka na webu ČT. 
 
První řada cyklu Čtyři v tom, která byla vysílána od 13.1.2013 do 17.2.2013, byla v tomto období rovněž druhou nejnavštěvovanější stránkou 

(po Vyprávěj) s 1,7 miliónu zobrazených stránek.  

 
 

 


