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Autoři prokázali systematický zájem o téma a kvalitní práci s daty, které 
nakonec vedly k odhalení netransparentních finančních toků. Poukázali na 
obecnou potřebnost lepší kontroly prostředků plynoucích neziskovým organizacím 
a přispěli k řešení problému zdanění hazardu úpravou legislativy. ↗ Vojtěch Blažek, 

Marie Valášková – Série příspěvků na téma Pozemkový fond

Porota oceňuje odvahu pustit se do dlouhodobého a rozsáhlého projektu datové 
žurnalistiky, pomocí kterého se podařilo odhalit důležité společenské kauzy. Jedná 
se o profesionální a v České republice dosud málo využívané propojování informací 
z veřejných zdrojů při aktivním využití práva na informace. ↗ Projekt datové 

žurnalistiky iHned.cz

Texty autora se týkají naléhavých témat, která hýbala českou společností. Mají 
přesah i hloubku a vyznívají apelativně i s odstupem času. Upozorňují na rizika 
názorů jednoho z vrcholných českých politiků, které mohou mít negativní dopad 
a zhoubný vliv na mentalitu společnosti. Autor se nerozpakuje hájit žurnalistickou 
profesi před nepřiměřenými podpásovými útoky a vyjadřuje se působivým jazykem, 
který je hutný, výstižný i metaforický. ↗ Petr Honzejk: série Prezident Zeman – Základní 

lidské právo na nenávist

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  
Hospodářské noviny 
a iHned.cz

2015  Petr Honzejk – Základní 
lidské právo na nenávist 
↗ nejlepší komentář

2013  Petr Honzejk – Série 
komentářů Prezident 
Zeman 
↗ nejlepší komentář

2012  Projekt datové 
žurnalistiky iHned.cz

2011  Vojtěch Blažek, Marie 
Valášková – Série 
příspěvků na téma 
Pozemkový fond 
↗ nejlepší psaný analyticko-
investigativní příspěvek

2011  Jindřich Šídlo – Kam Petr 
Nečas v neděli určitě 
nepojede, i když by měl 
↗ nejlepší komentář

2011  Fedor Vico 
↗ Česko-slovenský kreslený vtip, 
komiks nebo karikatura
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