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Od ledna 2015 měli diváci České televize příležitost trávit dvanáct pondělních večerů po 20. hodině na ČT1 ve společnosti svérázného kriminalisty 
Mariana Holiny, kterého v seriálu Vraždy v kruhu ztvárnil Ivan Trojan. Premiérový seriál natočil režisér Ivan Pokorný podle scénáře Ivy Procházkové. 

V titulních rolích se vedle Ivana Trojana objevili Hana Vágnerová, Richard Krajčo a Marek Němec. 

Všech dvanáct částí zhlédlo v průměru 1 milion 297 tisíc diváků starších 15 let při podílu na publiku 30,36 % a 33 tisíc dětí ve věku 4-14 

let při podílu na publiku 16,88 %. Seriál si získal jak ženy (share 30,32 %), tak i muže (share 30,41 %). Nejsledovanější byl první díl Pohřbený 
rozvod, který sledovalo v průměru 1 milion 655 tisíc dospělých při podílu na publiku 38,06 %.  
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Divácká odezva – věk 
 

 

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

 

Nadprůměrný zájem o seriál projevili televizní diváci ve věku 35-64 let, kdy podíl na publiku překročil 33 procent.  
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Divácká odezva – vzdělání (share v %) 

 
 

 

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

Z hlediska míry dosaženého vzdělání seriál nadprůměrně sledovali středoškoláci a zejména pak vysokoškoláci, kterých se u obrazovek 
v průměru sešlo (SŠ + VŠ) 812 tisíc a tvořili tak téměř dvě třetiny (62 %) publika seriálu Vraždy v kruhu.  
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Spokojenost diváků 
 

 

 
 

Divácká spokojenost se seriálem byla z hlediska ČT s koeficientem spokojenosti 8,4 (průměr ČT 8,2) nadprůměrná. Nejvyšší známku 

spokojenosti (8,6) získal seriál od diváků ve věku 30-44 let. Nadprůměrně hodnotili seriál ženy (8,5), diváci ve věku 19-29 let (8,5). 

Dosažené vzdělání nemělo vliv na míru spokojenosti. „Nejhorší“ hodnocení dostal seriál od starších diváků a mužů (8,3), které se i přesto 

pohybovalo nad průměrem 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 premiérovými seriály vlastní výroby ČT leden – březen 2015 

 
 

Seriál Vraždy v kruhu diváci nadprůměrně hodnotili jak z hlediska originality námětu a zpracování, tak i z hlediska zaujetí. 

 
 
Web 
 

Seriál Vraždy v kruhu zaznamenal na webu ČT vysokou odezvu, celkem 1,8 milionu zobrazení v období leden – březen 2015. Jednalo se 

třetí nejzobrazovanější pořadovou stránku. 

(Zdroj: Google analytics) 

 


