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  StarDance VI … když hvězdy tančí 2013 

Na podzim 2013 připravila Česká televize další řadu soutěže StarDance VI … když 
hvězdy tančí.  Moderátorské role se již tradičně zhostil pár Tereza Kostková a 
Marek Eben, kteří 2. listopadu odstartovali již šestou řadu soutěže.  Soutěž se 
skládala z osmi soutěžních kol a sedmi vyřazovacích rozhodnutí. Soutěžilo 8 
tanečních párů vždy ve složení: profesionální tanečník nebo tanečnice a známá 
osobnost, ale v soutěžním oboru (tanec) laik. Letos se v soutěži potkaly a se svými 
soupeři na poli tance utkaly tyto páry: 

 Anna Polívková a Michal Kurtiš (vítězná dvojice),  
 Taťána Kuchařová a Jan Onder 
 Imrich Bugár a Jitka Šorfová  
 Matěj Rupert a Alice Stodůlková 
 Ondřej Brzobohatý a Eva Krejčířová 
 Šárka Kašpárková a Jan Tománek  
 Pavel Řezníček a Lucie Hunčárová 
 Jitka Hosprová a Lukáš Bartůněk.  

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

 

Šestou řadu soutěže sledovala v průměru více než třetina publika v danou dobu přítomná u televizoru (share 34,06%). Průměrná sledovanost soutěžních kol 
včetně rozhodnutí byla 1 milion 405 tisíc diváků starších 15 let (sledovanost 16,1 % při podílu na publiku 34,06%) a 88 tisíc dětí. Sledovanost vyřazovacích 
částí byla přesně o 154 tisíc vyšší než sledovanost soutěžních tanečních částí (1 milion 536 tisíc diváků 15+). Počet diváků šesté řady, v porovnání se 
sledovaností loňské páté řady, narostl o 89 tisíc dospělých, v podílu na publiku v cílové skupině 15+ meziročně posílil o 1,24 p.b.  
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První část vysílanou 2. listopadu 2013 od 20:00 na ČT1 si nenechal ujít 1 milion 328 tisíc dospělých diváků a 88 tisíc dětí ve věku od 4 do 14 let.  

Sledovanost jednotlivých soutěžních částí a vyřazování 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 

Nejsledovanější bylo tradičně finálové kolo s rozhodnutím o králi a královně tanečního parketu, na které se v sobotu 21. 12. dívalo (průměr za obě části) 
v průměru 1 milion 675 tisíc diváků 15+ při podílu na publiku 38,53 %. Nejméně sledovaný byl 4. soutěžní večer (23. 11.), který vyhledal 1 milion 181 tisíc 
diváků 15+ a následné Rozhodnutí si pustilo 1 053 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 968 tisíc divaček a 438 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 88 tisíc. Z hlediska sledovanosti se tato šestá řada stala historicky třetí 
nejúspěšnější řadou u dětského publika (4-14). 
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Divácká odezva – věk 

 

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

Zájem o pořad rostl s věkem. Zejména diváci starší 65 let volili taneční soutěž StarDance VI … když hvězdy tančí jako svůj sobotní pořad, když se na něj 
každý díval téměř každý druhý v danou dobu u TV.  
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Divácká odezva – vzdělání 

 

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 806 tisíc 
a tvořili větší polovinu publika StarDance VI.  
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Spokojenost diváků 

 

 
Divácká spokojenost se soutěží StarDance … když hvězdy tančí je obecně vysoká. Šestá řada si u diváků vysloužila opět nadprůměrné hodnocení, když 
dosáhla koeficientu spokojenosti 9,0. Nejvyšší známky získal pořad tradičně od diváků starších 65 let (9,3) a od žen (9,1). Vysoko hodnotili soutěž též mladší 
televizní diváci ve věku 15-29 (9,0). Hodnocení s koeficientem vyšším než 9,0 včetně je považováno jako špičkové. Pořad dosáhl třetí příčky ročním topu 
spokojenosti pořadů ČT. 
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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 premiérovou zábavou 2013 

 

  
 


