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Novinářské ceny
Ocenění porotců

Porota oceňuje systematickou novinářskou práci, jež rozkrývá praktiky lokálních 
politiků, kteří odvolali pět ředitelů krajských muzeí a galerií ve specifickém regionu 
severních Čech. ↗ Robert Malecký – série článků Čistky v severočeských galeriích 

a muzeích

Porota oceňuje vynikající komplexní sérii reportáží podávající celistvý 
a vyvážený obraz konfliktu na východní Ukrajině, ocenění zasluhuje jak poctivý 
přístup novinářky, tak i její nepochybná odvaha. ↗ Tereza Engelová – Z ukrajinské 

fronty (Info.cz)

Série článků systematicky zpochybňuje tvrzení o pozitivním vlivu čínských 
investic v České republice i kredibilitě aktivních čínských investorů. Porotci oceňují 
dlouhodobou práci autorů a rutinní kombinaci mnoha zahraničních i domácích 
zdrojů. Důležitému tématu věnují hodně prostoru a zasazují jej do kontextu 
mezinárodních debat o vlivu čínských investic. ↗ Redakce Hlídacípes.org – Série textů 

k čínské CEFC a působení v Česku

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.
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