
___________________________________________ StarDance V… když hvězdy tančí – ČT1  3. 11. – 22. 12. 2012____________________________________________ 

 

Zdroj: ATO-MEDIARESEARCH, DKV ČT   zpracovala: Alena Převrátilová, VPA ČT        1/6 

  StarDance V … když hvězdy tančí 2012 

Na podzim 2012 připravila Česká televize pro diváky další řadu soutěže StarDance V … když hvězdy 
tančí.  Moderátorské role se opět chopil již sehraný pár Tereza Kostková a Marek Eben, kteří                 
3. listopadu odstartovali již pátou řadu soutěže.  Soutěž se skládala z osmi soutěžních kol a sedmi 
vyřazovacích rozhodnutí. Soutěžilo 8 tanečních párů vždy ve složení: profesionál a známá osobnost, ale 
v soutěžním oboru (tanec) laik. Letos se v soutěži potkaly a se svými soupeři na poli tance utkaly tyto 
páry: 

  

 Kateřina Baďurová a Jan Onder 
(vítězná dvojice),  

 Tereza Bufková a Martin Procházka 
 Simona Švrčková a David Švehlík 
 Barbora Poláková a Václav Masaryk 
 Kamila Tománková a Oldřich Navrátil 
 Dana Morávková a Jiří Hein 
 Lucia Krnčanová a Petr Bende 
 Pavlína Němcová a Jan Tománek.  

Jejich výkony komentovala a bodově hodnotila porota ve složení: Tatiana Drexler, Eva 
Bartuňková, Zdeněk Chlopčík a Jan Révai. 

 

 

Pořad po dobu 8 týdnů v průměru sledovala téměř třetina publika v danou dobu přítomná u televizoru 
(share 32,82%). Průměrná sledovanost soutěžních kol byla 1 milion 302 tisíc diváků starších 15 let 
(sledovanost 14,8 % při podílu na publiku 32,48%) a průměrná sledovanost rozřazovacích částí byla 
přesně o sto tisíc vyšší - 1 milion 402 tisíc diváků 15+.  
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Počet diváků, v porovnání se sledovaností předchozích soutěžních řad StarDance … když hvězdy tančí, sice kontinuálně klesá, ale to je vzhledem k stále 
širší programové nabídce nových TV přirozené. Za zmínku stojí zdůraznit, že poslední řada StarDance dosáhla, ve srovnání s ostatními řadami, zatím 
nejvyššího koeficientu spokojenosti – 9,0. 

 

První část vysílanou 3. listopadu 2012 od 20:00 na ČT1 si nenechal ujít 1 milion 360 tisíc dospělých diváků a 57 tisíc dětí ve věku od 4 do 14 let. Jednotlivá 
soutěžní kola a druhou část  - Rozhodnutí přehledně shrnuje následující tabulka: 

 

Rating: sledovanost v % nebo počet diváků v tisících z potenciálního publika v dané cílové skupině                                                                                                                                          
Share - % z diváků konkrétní cílové skupiny v dané době u televizoru 
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Nejsledovanější bylo tradičně finálové kolo s rozhodnutím o králi a královně tanečního parketu, na které se 22. 12. dívalo (průměr za obě části) v průměru       
1 milion 472 tisíc diváků 15+ . Nejméně sledovaný byl 4. soutěžní večer (24. 11.), který vyhledal 1 milion 103 tisíc diváků 15+ a následné Rozhodnutí si pustilo 
942 tisíc dospělých.  

Divácká odezva - pohlaví 

Nápadité taneční choreografie, rafinované šaty a hudba v podání Moondance Orchestra Martina Kumžáka podobně jako v předchozích ročnících StarDance 
zaujala především ženy. Soutěž průměrně vidělo 898 tisíc divaček a 418 tisíc diváků. Pro muže a ženy bylo shodně nejatraktivnější finálové kolo soutěže.  

Taneční show bavila i děti, kterých se u televizoru každou sobotu průměrně sešlo 61 tisíc. 

 

Divácká odezva – věk 

 

Rating: sledovanost v % nebo počet diváků v tisících z potenciálního publika v dané cílové skupině                                                                                                                                          
Share - % z diváků konkrétní cílové skupiny v dané době u televizoru 

Zájem o pořad rostl lineárně s věkem. Zejména diváci starší 55 let tvořili v průměru dvě třetiny publika StarDance V … když hvězdy tančí (882 tisíc).  
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Divácká odezva – vzdělání 

 

Rating: sledovanost v % nebo počet diváků v tisících z potenciálního publika v dané cílové skupině                                                                                                                                          
Share - % z diváků konkrétní cílové skupiny v dané době u televizoru 

Z hlediska míry dosaženého vzdělání taneční soutěž nadprůměrně sledovali středoškoláci a vysokoškoláci, kterých se u obrazovek v průměru sešlo 739 tisíc 
a tvořili větší polovinu publika StarDance V.  

Divácká odezva – velikost místa bydliště 

 

Rating: sledovanost v % nebo počet diváků v tisících z potenciálního publika v dané cílové skupině                                                                                                                                          
Share - % z diváků konkrétní cílové skupiny v dané době u televizoru 

Z tabulky uvedené výše je zřejmé, že zájem o taneční soutěž projevili zejména diváci z měst o velikosti 5 - 20 tisíc obyvatel (sledovanost 15,9 % při podílu 
na publiku 32,79 %) a z velkých měst nad 100 000 obyvatel (sledovanost 18,1 % při podílu na publiku 40,45 %). V obou případech byla sledovanost 
nadprůměrná (tj. vyšší než 14,8 %) 
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Divácká odezva – kraj 

 

Rating: sledovanost v % nebo počet diváků v tisících z potenciálního publika v dané cílové skupině                                                                                                                                          
Share - % z diváků konkrétní cílové skupiny v dané době u televizoru 

Nejvyšší hodnoty sledovanosti i podílu na publiku byly, stejně jako u předchozí řady, zjištěny u diváků z Prahy a Pardubického kraje. Sledovanost u nich 
oscilovala okolo 18 procent (18,9%, resp. 17,9%) a podíl na publiku 42,68 % a 39,98 %. Nejnižší divácká odezva byla v Karlovarském kraji, kde průměrná 
sledovanost byla o 6,4 procentního bodu nižší oproti průměru 15+ a o 10,5 procentních bodů nižší ve srovnání s nejvyšší sledovaností v již zmíněné Praze. 
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Spokojenost diváků 

 

 
Divácká spokojenost se soutěží StarDance … když hvězdy tančí je obecně vysoká. Pátá řada si u diváků vysloužila dokonce zatím nejvyšší hodnocení 
v historii StarDance na ČT, když dosáhla koeficientu spokojenosti 9,0. Vysoko hodnotili soutěž diváci se základním vzděláním a vyučení (koef. 9,4), ženy       
a diváci starší 55 let (shodně koeficient 9,3). Hodnocení s koeficientem vyšším než 9,0 je považováno jako špičkové. 
 
 


