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Novinářské ceny
Ocenění porotců

Přehlednost, logičnost a jasná formulace názoru ukazují řemeslnou zručnost 
Jana Moláčka. Porota obzvláště oceňuje schopnost uchopit složitá témata a popsat 
je jednoduchým a srozumitelným jazykem, to vše bez sklouznutí do argumentů 
postavených na klišé. Podle poroty je jednoduchý a srozumitelný jazyk výsledkem 
píle a soustředěnosti. V době, kdy diskutujeme problém odtrženosti liberální elity 
od většiny občanů, se jedná o důležitou schopnost. ↗  Jan Moláček – nejlepší komentář

Porota u vítězného rozhovoru na velmi aktuální a citlivé téma oceňuje 
profesionální způsob kladení otázek, strukturovanou gradaci a zároveň také 
dobře formulované odpovědi. Autor prokázal velkou empatii a dokázal čtenářům 
poskytnout velmi silný osobní prožitek tázaného zpravodaje. ↗ Jan Gazdík - zpravodaj 

ČT z Krymu

Porota u vítězného příspěvku oceňuje společenskou důležitost tématu, které 
čtenář v médiích běžně nenalezne. Autor nabourává fetišizaci vytváření pracovních 
míst na úkor zachování krajiny, a to zvláště úderným jazykem a barvitým popisem, 
díky kterému vyvstává před očima reálná situace. ↗ Jan Lipold – Chléb, hry a Amazon

Proč Nadace OSF pořádá Novinářskou cenu
Novinářskou cenu pořádáme od roku 2010 a oceňujeme v ní novinářské 

počiny, které zajímavým způsobem zachycují problematiku dnešní společnosti. 
Z dlouhodobého hlediska soutěž přispívá ke zvyšování novinářské profesionality 
a k veřejné diskusi o stavu žurnalistiky. Upozorňuje na světové trendy a potřebu 
rozvíjet nové nástroje, jako je například datová žurnalistika. Přispívá k soudržnosti 
novinářské obce a současně k tomu, aby se kvalitní obsah udržel jako součást 
mediálního mainstreamu. Chceme, aby média zůstala hlídacím psem demokracie.

V roce 2020 nás čeká jubilejní 10. ročník Novinářské ceny.  
Nominujte do něj články, které vás v roce 2019 nejvíce nadchly.  
Nominace jsou otevřeny od 1. prosince 2019 do 1. února 2020.  
Vyhlášení proběhne na přelomu dubna/května 2020 v prostoru Jatka 78.

Seznam oceněných  
Aktuálně.cz

2017  Nikita Poljakov, Lukáš 
Prchal, Jakub Zelenka 
a Jiří Kropáček – 
Dezinformace – co pro 
vás znamenají lži? 
↗ Cena za inovativní online 
žurnalistiku

2016  Jan Moláček 
↗ nejlepší komentář

2014  Jan Gazdík – zpravodaj ČT 
z Krymu 
↗ nejlepší psaný rozhovor

2014  Jan Lipold – Chléb, hry 
a Amazon 
↗ nejlepší komentář

2014  kolektiv zahraniční 
redakce – Válka 
o Ukrajinu očima 
reportérů 
↗ Cena za inovativní on-line 
žurnalistiku

2011  Petr Holub – Korupce 
ve zdravotnictví vs. 
Děkujeme, odcházíme 
↗ Cena za inovativní on-line 
žurnalistiku
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