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S nástupem roku 2014 připravila Česká televize premiérový kriminální seriál Případy 1. oddělení inspirovaný 14 skutečnými případy, 

které po roce 1989 řešili policisté oddělení vražd na území Prahy. 1. oddělení je elitní útvar, který v posledních letech dosahuje 

objasněnosti trestných činů okolo 95 %. Jeho příslušníci zasahují, dojde-li k vraždě, pokusu o vraždu, těžkému ublížení na zdraví s 

následkem smrti nebo dalším nejzávažnějším zločinům. 

 

Spoluautorem scénáře seriálu se stal současný šéf 1. oddělení Josef Mareš. Kriminální seriál Případy 1. oddělení se tak opírá o 

mimořádnou míru autenticity a přesnosti v popisu policejního prostředí, žargonu i vyšetřovacích postupů.  

 

Úvodní část seriálu s názvem Rozčtvrcená vidělo nadprůměrně 1 milion 766 tisíc dospělých při podílu na publiku 39,91 % a 
stala se tak vůbec nejsledovanějším dílem cyklu.  



___________________________________________ Případy 1. oddělení – ČT1  6.1. – 7. 4. 2014____________________________________________ 

 

Zdroj: ATO-MEDIARESEARCH, DKV ČT   zpracovala: Alena Převrátilová, VPA ČT        2/5 

Všech čtrnáct částí zhlédlo v průměru 1 516 tisíc diváků starších 15 let při podílu na publiku 34,33 % a 41 tisíc dětí ve věku 
4-14 let při podílu na publiku 19,72 %. Seriál tak sledoval každý třetí dospělý a téměř každé páté dítě v danou dobu u TV obrazovky.  

Seriál si získal zejména muže (share 36,76 %) a téměř každou třetí ženu (share 32,43 %) z aktuálního TV publika.  

Divácká odezva – věk 

 

Share - % z diváků konkrétní cílové skupiny v dané době u televizoru 

Vysoce nadprůměrný zájem o seriál projevili mladší televizní diváci ve věku 35-54 let, kdy se podíl na publiku v této cílové skupině 
pohyboval kolem 40%. Nadprůměrná divácká odezva se projevila i u diváků ve věku 55-64 let, kdy share dosáhl 36,87 %.  
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Divácká odezva – vzdělání 

 

Share - % z diváků konkrétní cílové skupiny v dané době u televizoru 

Z hlediska míry dosaženého vzdělání seriál nadprůměrně sledovali středoškoláci a vysokoškoláci, kterých se u obrazovek v průměru sešlo 
894 tisíc a tvořili větší polovinu (59 %) publika seriálu Případy 1. oddělení.  

 
 

 



___________________________________________ Případy 1. oddělení – ČT1  6.1. – 7. 4. 2014____________________________________________ 

 

Zdroj: ATO-MEDIARESEARCH, DKV ČT   zpracovala: Alena Převrátilová, VPA ČT        4/5 

Spokojenost diváků 

 

 
 

Divácká spokojenost se seriálem byla z hlediska ČT vysoce nadprůměrná s koeficientem spokojenosti 8,8 (průměr ČT 8,4). Nejvyšší 

známku spokojenosti (9,0) získal závěrečný díl s názvem Klubové barvy - (tabulka str. 1). Nadprůměrně hodnotili seriál diváci ve věku 

30-44 let (9,1) a lidé bez maturity (8,9). „Nejhorší“ hodnocení dostal seriál od diváků starších 60ti let (8,5) ale i toto hodnocení se 

nachází v pásmu nadprůměru.  
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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 premiérovými seriály vlastní výroby ČT leden – duben 2014 

 
 

Se seriálem byli nadprůměrně spokojeni diváci ve věku 30-44 let. Stejná skupina diváků Případy 1. oddělení nadprůměrně hodnotila jak 

z hlediska originality námětu a zpracování, tak i z hlediska zaujetí. 

 

 
Web 
 

Stránka seriálu Případy 1. oddělení na webu ČT patřila v době jeho vysílání k vůbec nejzobrazovanějším stránkám. Konkrétně se 

stala 4. nejzobrazovanější stránkou ze všech pořadových stránek webu ČT.  

V období od 6.1. do 14.4. 2014 zaznamenala stránka celkem 2 855 017 zobrazení. 

Zdroj: Google analytics 

 


