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Novinářské ceny
Ocenění porotců
Pořad odkryl neznámou historii známé osoby. Autorka se vyvázala z obvyklého
pohledu na světovou političku, představila ji jako člověka, ne skrze role, které
zastávala. Pozitivní je lidskost a otevřenost výpovědi a její přesah nad rámec
pouhého vzpomínání i kladné vyznění. Porota rovněž oceňuje zvukové zpracování
pořadu. ↗ Lenka Svobodová – O Madle z Čech – za rozhovor s Madeleine Albrightovou,
který uveřejnil Český rozhlas 2

Porota oceňuje přístup autorů, kteří uprchlíky nebrali jako anonymizovanou
masu, ale dali jim konkrétní jména a ukázali jejich příběh - autoři stáli na začátku
cesty Yusry a její sestry skrz Evropu až na Olympijské hry. Tato práce je skvělým
příkladem toho, kdy český novinář přináší příběh, který se stane celosvětově
známý. Porota také oceňuje systematickou a kontinuální práci, empatický a osobní
přístup. ↗ Magdalena Sodomková, Brit Jensen – Yusra plave o život

Seznam oceněných
Českého rozhlasu
2018 M
 arie Bastlová – Dvacet
minut Radiožurnálu
 reativní HUB ČRo –
K
Návrat 68
	
Kristýna Novotná – Série
textů k dotacím pro malé
firmy, které pak čerpaly
i ty velké
2016	
Magdalena Sodomková,
Brit Jensen – Yusra plave
o život

Jestli bylo něco v posledním roce inovativním projektem českého internetu,
pak je to projekt Srpen 1968 ve svém propojení sociálních sítí pro historické
zpravodajství v reálném čase. Porota oceňuje též vydání shrnující elektronické
publikace pro různé platformy. ↗ Kreativní HUB ČRo – Návrat 68

2015	
Jan Boček, Marcel Šulek –
Rusové proti Rusům:
Země v nevyhlášené
občanské válce

Proč Nadace OSF pořádá Novinářskou cenu

2013	
Filip Rožánek – Srpen
1968 pro váš počítač,
tablet a čtečku

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.

www.novinarskacena.cz

2012	
Martin Veselovský,
Petr Dudek – rozhovor
s Václavem Sloupem,
radním Karlovarského
kraje a bývalým členem
Pohraniční stráže
2011	
Lenka Svobodová –
O Madle z Čech

facebook.com/nadace.osf

 etr Vavrouška –
P
Černobyl: 25 let poté

www.osf.cz

