
Televize již není, co bývala….. 
 
  ..… dnes je mnohem víc 



Data a zdroje: 

Oblíbený způsob trávení volného času… 

Denně se sledování televize věnuje  

v průměru 72 % české televizní populace 

ATO-MEDIARESEARCH, 2013 

Denně trávíme u televize v průměru 

3,5 hodiny 



Data a zdroje: 

Technika se mění, očekávání zůstávají stejná 

zábava (75%) ● humor a zajímavý 

příběh (60-61 %) ● Televize jako společník osamělých lidí 

a zbraň proti nudě (19%) ● odreagování, zapomnění 
na starosti (42%) ● erotika ● zdroj informací – populárně- 

vědeckých informací, užitečné rady a návody – kulturní zážitek 

nebo podněty k zamyšlení….(33 %) ● napětí a vzrušení 

zpravodajství (63 %) 

LSS 2013, ATO-MEDIARESEARCH, N = 1666 



Fandí Češi nové 
TV technice? 



Data a zdroje: 

Jak jsou na tom české domácnosti s vybavením TV? 

96 % 
domácností má 
doma televizor 

5,75 roku 
tak je v průměru starý  
televizor v české  
domácnosti 

ATO - MEDIARESEARCH, Kontinuální výzkum 2013 

70 % 

24 % 

6 % 

Většina domácností má 1 televizor 



Data a zdroje: 

Parametry TV 

ATO - MEDIARESEARCH, Kontinuální výzkum 2013 

% domácností, které deklarovaly, že vlastní…  



Hraje v TV vybavenosti nějakou 
roli socioekonomický status? 



Data a zdroje: 

ABCDE MEDIARESEARCH  

ATO - MEDIARESEARCH 



Zdroj: MEDIARESEARCH 2010 

 
Televize budoucnosti? 

 

„Jaké technické funkce 

si představujete, že bude Vaše 

televize umět v roce 2020?“ 



Data a zdroje: 

Jaké technické funkce byste očekával(a) kolem roku 
2020 od své televize? 

¼ na otázku 

neuměla 
odpovědět 

15 % spokojeno 

se stávajícími funkcemi 
televize 

MEDIARESEARCH,  Výzkum Televize v roce 2020, NetPanel, internetová populace 18+, N = 994, březen 2010 



Možnost připojení na internet 

„... připojení na internet, 
dotyková obrazovka, 

prostorové zobrazování, 
možnosti si hned vše 

objednat, záznam veškerých 
pořadů a možnost si je 

kdykoli pustit, vlastní tvoření 
televizního programu, 

ovládání hlasem” 



Zobrazování ve 3D 

„… HD, filmové kanály 3D, ovládán 
prostorový zvuk, integrované 

přehrávače, radiopřijímač. Větší 
velikost, menší energetickou 

náročnost, absolutně bezdrátový 
příjem signálu. dálkové í snadno 

nahratelné pomocí aplikace např. 
do mobilního telefonu. připojení k 
internetu, půjčovna filmů on-line. 

A podá mi studený pivo :-)“ 



Univerzální multimediální 
centrum 

  
„… jako multimediální 
prostředek se zpětnou 

vazbou - tj. program 'on 
demand', komunikace s 

elektronickými obchody a 
poskytovateli služeb vč. 

napojení na web“ 
 



Přišli jsme již na chuť chytrým 
televizorům? 



Data a zdroje: 

Aktivní internetová populace 

 

MEDIARESEARCH,  Mobilní aplikace a mobilní zpravodajství 2013, ČNP, internetová populace 15+, N = 1778, listopad 2013 



Data a zdroje: 

Kdo? 

muž 

35-45 let 

SŠ s maturitou, VŠ 

Praha, velká města 

MEDIARESEARCH,  Mobilní aplikace a mobilní zpravodajství 2013, ČNP, internetová populace 15+, N = 1778, listopad 2013 



Jaké doplňkové služby 
Smart TV vedou? 



Data a zdroje: 

Využívání doplňkových služeb 

41 % Sledování on-line videí a vysílání 

41 % Připojení na internet (surfování po webech,…) 

36 % TV aplikace 

34 % Nahrávání vysílání 

22 % Sdílení obsahu 

20 % Odložená sledovanost 

18 % Ovládání TV pomocí aplikace ve smartphone/tabletu 

MEDIARESEARCH,  Mobilní aplikace a mobilní zpravodajství 2013, ČNP, internetová populace 15+, N = 1778, listopad 2013 



Aplikace na Smart TV? 



Data a zdroje: 

Zatím v tom mají trochu zmatek 

MEDIARESEARCH,  Mobilní aplikace a mobilní zpravodajství 2013, ČNP, internetová populace 15+, N = 1778, listopad 2013 



Data a zdroje: 

Které aplikace využíváte aspoň jednou týdně? 

MEDIARESEARCH,  Mobilní aplikace a mobilní zpravodajství 2013, ČNP, internetová populace 15+, N = 1778, listopad 2013 



Data a zdroje: 

Které aplikace stahujete do své Smart TV? 

MEDIARESEARCH,  Mobilní aplikace a mobilní zpravodajství 2013, ČNP, internetová populace 15+, N = 1778, listopad 2013 

Hry 

25 % 20 % 

YouTube Počasí, 
zpravodajství 

8 % 

Jiné 

Mixer.cz, Voyo, Evropa 2, 
hry, Samsung apps player 

63 % 

…. 



Děkuji za pozornost 

Hana.Friedlaenderova@mediaresearch.cz 


