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Horákovi, skute čně rodinný seriál 
 

Každou středu od 20:00 hodin na ČT1 mají diváci České televize možnost nahlédnout 

do života členů rodiny Horákových a jejich přátel. Šestadvacetidílný seriál České televize si 

postupně získává své diváky. 

Na třetí díl rodinného seriálu s podtitulem „A p řece Paříž!“ se dívalo 863 000 

dosp ělých a 85 000 d ěvčat a chlapc ů ve věku od 4 do 14 let. Z programové nabídky si ho 

vybralo 23 z každé stovky dospělých u TV obrazovky a v případě dětí (4-14 let) tak činila 

celá třetina. 

Horákovi jsou seriál, na který se dívá opravdu celá  rodina . Z dětských divák ů 

pořad ve větším po čtu sledují d ěvčata a chlapci od 10 do 14 let  (sledovanost posledního 

dílu 8,4 % při podílu na publiku 26,93%). Naopak mladší d ěti od 4 do 9 let ho častěji 

preferují p řed nabídkou ostatních TV kanál ů, jak ukazuje i podíl na publiku posledního 

dílu 46,18 % při sledovanosti 6,5 %.  

Podobný zájem o Horákovy vykazují dosp ělí diváci ve v ěku od 25 do 54 let , 

jejichž průměrná sledovanost dosud odvysílaných dílů se pohybuje od 9,1 do 9,4 % a podíl 

na publiku od 20 do 25 %. Více než 10procentní sledovanosti se seriál těší u 55-64letých 

a senioři starší 65 let sledovali všechny tři díly v průměrném počtu 14,2 % při podílu 22,36 %. 

Také z hlediska vzd ělání seriál oslovuje všechny skupiny divák ů. Nejvíce 

příznivců má mezi absolventy vysokých škol a vyučenými (sledovanost 10,9 % při podílu 

27,94 % resp. 10,5 % při podílu 22,90 %). Na hranici devíti procent se pohybuje sledovanost 

u diváků se základním vzděláním a středoškolsky vzdělaných s maturitou, přičemž u obou 

skupin je průměrná sledovanost spojena s více než 20procentním podílem na publiku. 
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