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  Čtvrtá hvězda 
 

 

 

S nástupem roku 2014 připravila Česká televize novinku 

v podobě dvanáctidílného premiérového komediálního 

seriálu Čtvrtá hvězda. Autorsky se na seriálu podílel scenárista Petr Kolečko, dramaturg Petr Jarchovský a režijně-

scenáristicky Jan Prušinovský a Miroslav Krobot. Herecké obsazení sitcomu zajistil soubor Dejvického divadla. Děj se 

odehrával v prostředí tříhvězdičkového hotelu Meteor, jehož manažerka Tereza usiluje o čtvrtou hvězdu.  

Úvodní část seriálu s názvem Kytara vidělo nadprůměrně 1 milion 232 tisíc dospělých při podílu na publiku 29,83 % a 
stal se tak nejsledovanějším dílem cyklu. 

Všech dvanáct částí zhlédlo v průměru 890 tisíc diváků starších 15 let při podílu na publiku 21,53 %. Seriál sledoval téměř každý 
čtvrtý muž (share 23,89 %) a téměř každá pátá žena (share 19,67 %) z aktuálního TV publika.  
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Divácká odezva – věk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

Vysoce nadprůměrný zájem o seriál projevili mladí diváci ve věku 25-44 let, kdy podíl na publiku v této cílové skupině překonal 28% 

hranici. Nadprůměrná divácká odezva se projevila i u diváků ve věku 45-54 let, kdy share dosáhl 26,28 %. Diváky starší 55ti let seriál 

oslovil nejméně. 
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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 

550 tisíc a tvořili přes 61 % publika Čtvrté hvězdy.  
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Spokojenost diváků 

 

 
 

Divácká spokojenost se seriálem Čtvrtá hvězda byla z hlediska ČT lehce podprůměrná s koeficientem spokojenosti 7,6. Známky 

spokojenosti však díl od dílu kontinuálně rostl od koeficientu spokojenosti úvodního dílu (6,7) až k maximálnímu koeficientu spokojenosti 

u závěrečného dílu (8,2)- (tabulka str. 1). Nadprůměrně hodnotili seriál diváci ve věku 15-44 let (8,3) a lidé bez maturity (8,0). Nejhorší 

hodnocení dostala Čtvrtá hvězda od diváků starších 60ti let (6,7).  
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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 vlastní výrobou ČT za první čtvrtletí 2014 

 

 

Seriál byl mimořádně sledován mladšími diváky ve věku 30-44 let. Stejná skupina diváků Čtvrtou hvězdu nadprůměrně hodnotila jak 

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

 

 

Web 
 

Seriál Čtvrtá hvězda zaznamenal velkou odezvu u návštěvníků webu ČT. V době jejího vysílání (6.1.-24.3.2013) byla stránka tohoto 

pořadu 5. nejnavštěvovanější stránkou s celkovým počtem 2,1 milionu zobrazených stránek.  

 

Zdroj: Google analytics 

 


