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Seznam oceněných
Česká televize
2018	
Stáňa Raupachová – Utajené kaly

Důkladná a přehledná série reportáží odkryla hlavní aktéry případu, který
ukazuje kriminální spojení politiky s organizovaným zločinem v České republice. Série
vykreslila diletantský přístup českého státu při řešení této kauzy s podezřením, že
kauza byla vedena tímto způsobem, aby sloužila k obohacení třetích osob. Tato série
reportáží ušetřila českému státu více než 3 miliardy korun – nejen tím dokazuje sílu
investigativní žurnalistiky. ↗ Michael Fiala, David Havlík – Kauza Diag Human
Vysoce autentický, časosběrný příspěvek analyzuje společensky závažné téma
do značné hloubky. Autorky si dokázaly udržet odstup od tématu a vyhnuly se
černobílému pohledu. Prokázaly také velkou míru profesionality v rozhovorech s
respondenty, jež vyústila i v dramatický zvrat ve výpovědi klíčového svědka při
konfrontaci s předloženými fakty. ↗ Markéta Dobiášová, Aneta Snopová – Letadla CASA
Porota oceňuje, že autorka otevřela ekologické téma, které již dvě desítky let
patří k jednomu z největších problému v Ostravě. Autorce se podařilo zachytit
rozdílný přístup zpracovatelů ostravských kalů na různých místech České republiky
a jejich přístup k místním obyvatelům. ↗ Stáňa Raupachová – Utajené kaly

↗ Reportéři ČT

2018	
Markéta Dobiášová, Michael
Fiala,Roman Šantúr – série o Jánu
Kuciakovi ↗ Reportéři ČT
2017	
Jana Neumannová – Jak se stát
miliardářem ↗ Reportéři ČT
2016	
Lukáš Landa – Miliardový zářez
↗ Reportéři ČT

2016	
Daniel Stach – Rwandská
genocida ↗ Hyde Park Civilizace
2015	
Dalibor Bártek – Ostravský
Janoušek; Reklama za stamilióny
a Nečistá hra ↗ Reportéři ČT
2015	
Lukáš Landa – Nebezpečná hra na
vojáky ↗ Reportéři ČT
2014	
Aneta Snopová – Černá díra
zdravotnictví ↗ Reportéři ČT
2014	
David Macháček – Konečná pro
havířovský Brusel ↗ Reportéři ČT

Proč Nadace OSF pořádá Novinářskou cenu

2014	
Michal Kubal – Horizont ČT 24 Dění
na Ukrajině ↗ Horizont ČT 24

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.

2013	
Dalibor Bártek – Lihový boss
Radek Březina a jeho podnikání

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.

↗ Reportéři ČT

2013	
Jiří Vondráček – Zkáza města
Lauterbach ↗ Reportéři ČT
2013	
Daniela Drtinová – Rozhovor
s Michalem Haškem ↗ Interview
2012	
Markéta Dobiášová, Aneta Snopová –
Letadla CASA ↗ Reportéři ČT
2012	
Josef Pazderka – Somálsko mezi
boji a hladomory ↗ Horizont ČT 24
2011	
Lukáš Landa – Kauza předražené
jízdenky ↗ Reportéři ČT 24
2010	
Michael Fiala, David Havlík – Kauza
Diag Human ↗ Reportéři ČT
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