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Kolik je aktuálně HbbTV diváků?



#1

HbbTV dotazník na počet 

diváků u televizní 

obrazovky

#2

Měření počtu HbbTV 

zařízení skrz Unique 

DeviceID & fingerprinting

Zjišťování množství HbbTV diváků 



▪ V srpnu 1.325.567 unikátních diváků

▪ V říjnu 1.530.044 unikátních diváků

▪ V březnu 1.904.789 diváků 

Kolik je tedy HbbTV diváků?

Zdroj: HbbTV měření, srpen, říjen 2017, březen 2018



Okamžitý zásah diváků červeným tlačítkem 

2. největší okamžitý zásah ze všech mediatypů 

260k diváků v 

jeden moment 

Zdroj: HbbTV měření březen 2018



Vybavení diváků HbbTV 

Zdroj: HbbTV měření,  říjen 2017, březen 2018



Nové HbbTV prostředí Primy



▪Aktuálnost a kontext k TV vysílání

▪Jednoduchost a snadná orientace

▪Nárůst přehrávání videí a stráveného času

▪Objevování nového obsahu

▪Příprava na personalizaci služby 

▪Sjednotit prostředí iPrima napříč 

obrazovkami

Cíle změny









Využívanost služeb v HbbTV menu

DOPLNIT!

63%

6,4%

4,4%

Filmy8,8%

Pohádky3,8%

2,8%



Aktuální výsledky využívání HbbTV 

Zdroj: Interní data, březen 2018

▪S novou aplikací iPrima výrazně vzrostla 

využívanost HbbTV portálu stávajícími 

uživateli (+ 104 % YoY) 

▪Počet přehraných videí v rámci archivu 

HbbTV v březnu meziročně vzrostl o 125 %

▪Čas strávený sledováním videí vzrostl o 74%

YoY 

▪Meziročně přibilo 34% nových uživatelů



Sledování online videí podle typu obrazovky

Zdroj: Interní data, březen 2018



Test HbbTV oční kamerou



Test oční kamerou

Zdroj: UXFocus, duben2018

▪Cíl výzkumu
▪ Ověřit zaznamenání, motivace a postoje k využívání červeného tlačítka na stanicích Prima, 

dále pak orientaci a hodnocení nového HbbTV Prima menu a home page webu iPrima.

▪Cílová skupina

16 účastníků

Pohlaví Věk Druh TV Bydliště Vzdělání

Žena 8x
20 - 29 6x Klasická 8x

Praha 7x
VS 3x

30 - 39 6x
Smart nezkušení 

s HbbTV
4x SS 9x

Mimopražští 9xMuž 8x
Vyučení 4x

40 - 50 4x
Smart zkušení 

s HbbTV
4x



▪Červené tlačítko při přepínání kanálů 

zaznamenalo 72% respondentů

▪Více si na kanálech Primy všímali muži 

(86%) než ženy (63%)

▪Zaznamenání ovlivňuje jak velikost, tak 

sdělení na tlačítku i rychlost načtení 

červeného tlačítka

▪Komerční kampaně měly vyšší 

hodnoty – 75%

Hlavní poznatky z oční kamery – červené tlačítko

Zdroj: UXFocus, duben2018



▪Komerční sdělení při 

nerušeném sledování TV 

bylo zaznamenáno v 97% 

případů

▪Účastníci se k reklamám 

často vraceli pohledem, 

což mělo také vliv na jejich 

zapamatovatelnost

Zdroj: UXFocus, duben2018



▪Srozumitelnost položek iPrima a Na co se 

dívat?

▪Návrat zpět

▪Dvojznačnost červeného tlačítka, kdy 

jednou přesune diváka do HbbTV a jednou 

na detail reklamy

Hlavní poznatky z oční kamery – Poučení

Zdroj: UXFocus, duben2018



Shrnutí 



Zásadně roste aktivita stávajících uživatelů 

červeného tlačítka

Roste poměr konzumace online videa přes HbbTV

1,9 milionu diváků vidí červené tlačítko

97% diváků zaznamená komerční sdělení přes 

červené tlačítko 

Shrnutí




