
 

 Dramatická série  
HOP NEBO TROP 

 
 Komediální sérii HOP NEBO TROP, natočenou režisérem  J. Chlumským s Ivanou Chýlkovou 
v hlavní roli, Česká televize nabízela na ČT1 po čtyři nedělní večery 2. lednem 2005 počínaje. 
Čtyři epizody nového života rozvedené Báry Duškové s dvěma dorůstajícími dětmi na lyžích, na 
vodě, na kolech a na koních ve společnosti kolegy z práce a party jeho povedených přátel se 
odehrávaly na ploše zhruba pěti hodin a zaujaly v průměru 1,948.000, tzn. 22,9 % diváků starších 
patnácti let (což znamenalo 38,31 % dospělých v danou dobu ve společnosti televize) a 115 tisíc, 
tzn. 9,8% dětí ve věku 4 až 14 let (což představovalo 42,88 % děvčat a chlapců u televizorů). 
 
 Série HOP NEBO TROP jako většina titulů vícedílné dramatiky oslovovala zřetelně více 
ženy než muže. Příběhy o tom, že vždycky se dá začít znovu a že na lásku není nikdy pozdě 
zajímaly v průměru 1,128.000 tisíc, tj. 25,6 % žen a 820 tisíc, tzn. 19,9 % mužů.  
Ženy také vykazovaly v průměru jednoznačně větší podíl na publiku – téměř 40 % než muži – 
necelých 37 %. 
 
 
 
 
 
 Jaké divácké pozornosti se těšily jednotlivé částí série HOP NEBO TROP, ukazuje následující tabulka: 
 



 
 

ODEZVA NA DRAMATICKOU SÉRII 
HOP NEBO TROP 

premiérově vysílanou v pondělí večer na ČT1 od 2. do 23. ledna 2005 
základní skupiny 

 
 

     Dospělí  15+ Muži  15+ Ženy  15+ Děti  4-14 
     Sled. Podíl Sled Podíl Sled Podíl Sled Podíl 

Poř Epizoda Datum Začátek Min v % v tis v % v % v tis v % v % v tis v % v % v tis v % 
1 Na lyžích 2.1.2005 20:01:05 77 24,3 2064 42,60 20,7 845 38,23 27,7 1219 46,27 7,5 91 39,35 
2 Na vodě 9.1.2005 20:01:55 78 20,3 1731 33,05 17,7 731 32,13 22,6 1000 33,75 9,2 108 26,83 
3 Na kolech 16.1.2005 20:04:10 73 23,8 2034 39,68 20,8 858 38,46 26,6 1176 40,63 11,4 134 35,23 
4 Na koních 23.1.2005 20:06:19 76 23,1 1971 38,39 20,6 850 37,92 25,4 1121 38,75 11,2 131 33,34 
 Průměr    22,9 1948 38,31 19,9 820 36,62 25,6 1128 39,64 9,8 115 32,88 

Zdroj: ATO  -  Mediaresearch 
 

Sled = sledovanost (uváděna v % z potenciálního publika celé sociodemografické skupiny). 
Podíl = podíl na publiku (uváděn v % z diváků konkrétní sociodemografické skupiny v dané době u televizorů). 
 
 
 
 
 Sledovanost série HOP NEBO TROP s věkem kolísala. Starší děti ve věku 10 až 14 let ji vyhledávaly 
relativně více než nejmladší dospělí ve věku 15 až 24 let. Sledovanost 35-44letých (mimochodem druhá 
největší) převýšila sledovanost obou sousedních skupin – 2534letých i 45-54letých. Stejně tak sledovanost 55-
64letých – znamenající maximum - byla větší než sledovanost 45-54letých i seniorů od 65 let výše. 

Obdobně kolísala velikost podílu na publiku; jeho maximální hodnoty dosáhli 35-44letí, zatímco minimální 
velikost připadla při nejnižší sledovanosti 15-24letým.  

Detaily ukazuje následující tabulka: 
 



 

ODEZVA NA DRAMATICKOU SÉRII 
HOP NEBO TROP 

podle věku 
 

10-14letí 15-24letí 25-34letí 35-44letí 45-54letí 55-64letí Senioři 65+ 
Sled Podíl Sled Podíl Sled Podíl Sled Podíl Sled Podíl Sled Podíl Sled Podíl 
v % v % v % v % v % v % v % v % v % v % v % v % v % v % 

12,9 30,77 10,7 26,99 21,6 39,93 26,2 44,07 23,7 38,44 30,4 42,59 25,6 34,77 
Zdroj: ATO  -  Mediaresearch 

 

Sled = sledovanost (uváděna v % z potenciálního publika celé sociodemografické skupiny). 
Podíl = podíl na publiku (uváděn v % z diváků konkrétní sociodemografické skupiny v dané době u televizorů). 
 
 Zájem o HOP NEBO TROP rostl jednoznačně s vyšším vzděláním. Diváci se základním vzděláním sice 
vykazovali nejnižší odezvu, nicméně i jejich ohlas byl na dobré úrovni (průměr sledovanosti 18,6 % při podílu na 
publiku 33 %). Maximální odezvu zaznamenali vysokoškolsky graduovaní, a to průměrem sledovanosti 26,0 % 
při podílu na publiku 46 %). 
 Podrobnosti jsou v následující tabulce: 
 

 

ODEZVA NA DRAMATICKOU SÉRII 
HOP NEBO TROP 

podle vzdělání 
 

Základní Vyučení bez maturity Úplné střední Vysokoškolské 
Sled Podíl Sled Podíl Sled Podíl Sled Podíl 
v % v % v % v % v % v % v % v % 

18,6 32,63 22,8 37,24 24,9 41,06 26,0 46,16 
Zdroj: ATO  -  Mediaresearch 

 

Sled = sledovanost (uváděna v % z potenciálního publika celé sociodemografické skupiny). 
Podíl = podíl na publiku (uváděn v % z diváků konkrétní sociodemografické skupiny v dané době u televizorů). 



 
 Co se velikosti místa bydliště týče, relativně nejvíce příznivců získala série HOP NEBO TROP u 
diváků z menších sídel; konkrétně v obcích do 1 tisíce obyvatel to byla sledovanost 28,0 % při podílu na 
publiku 46 % a v sídlech s 1 až 5 tisíci obyvateli pak sledovanost 25,0 % při podílu na publiku 44 %. Relativně 
nejméně zájemců pocházelo z velkoměst (průměr sledovanosti 19,9 % při podílu na publiku 34 %). 
 Více obsahuje následující tabulka: 
 

 

ODEZVA NA DRAMATICKOU SÉRII 
HOP NEBO TROP 

podle velikosti místa bydliště 
 

Do 1 tis. obyv. 1-5 tis. obyv. 5-20 tis. obyv. 20-100 tis. obyv. 100 a více tisíc 
Sled Podíl Sled Podíl Sled Podíl Sled Podíl Sled Podíl 
v % v % v % v % v % v % v % v % v % v % 

28,0 45,58 25,0 43,51 20,4 33,92 21,9 35,83 19,9 34,13 
Zdroj: ATO  -  Mediaresearch 

 

Sled = sledovanost (uváděna v % z potenciálního publika celé sociodemografické skupiny). 
Podíl = podíl na publiku (uváděn v % z diváků konkrétní sociodemografické skupiny v dané době u televizorů). 
 
 
 
 
 
 Spokojenost dospělých s jednotlivými částmi dramatické série HOP NEBO TROP kolísala v rozpětí 
od 5,5 do 6,9. Tři části získaly šestkový koeficient, u jedné  se koeficient pohybuje v pětkovém pásmu. 
Výsledným koeficientem 6,5 se spokojenost dospělých dostala do pásma lepšího průměru. 
 
 Spokojenost mužů a žen se liší poměrně málo – o 0,3 koeficientního bodu ve prospěch žen. 
Koeficienty mužů se vejdou do dvou pásem šestkového a pětkového; rozdíl mezi největším a nejmenším 



koeficientem činí 0,9 koeficientního bodu. Oproti tomu ženské koeficienty zasahují do tří pásem a rozdíl mezi 
maximálním a minimálním koeficientem je 1,9 koeficientního bodu. Přehlédnout nelze fakt, že u obou pohlaví 
nejmenší koeficient získala poslední část dramatické série. 
 
 

SPOKOJENOST S DRAMATICKOU SÉRIÍ 
HOP NEBO TROP 

premiérově vysílanou v neděli večer na ČT1  
od 2. do 23. 1. 2005 
základní skupiny 

 

     Spokojenost v koeficientech 
Poř Epizoda Datum Začátek Min Dospělí  15+ Muži Ženy 

1 Na lyžích 2.1.2005 20:01:05 77 6,7 6,5 7,0 
2 Na vodě 9.1.2005 20:01:55 78 6,8 6,6 6,9 
3 Na kolech 16.1.2005 20:04:10 73 6,9 6,5 7,2 
4 Na koních 23.1.2005 20:06:19 76 5,5 5,7 5,3 
 Průměr    6,5 6,3 6,6 

Zdroj: Sociologický výzkum ČT 
 
 
 
Zpracoval: Karel Zeman 
        Výzkum programu a auditoria 

       ČESKÁ TELEVIZE 
 


