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Novinářské ceny
Ocenění porotců

Inovativní příspěvek, u kterého porota zvláště ocenila jeho interaktivní 
zpracování, kdy má čtenář nejenom možnost seznámit se s výsledky analýzy, ale 
také si otestovat svou vlastní sociální bublinu na Facebooku. Porota vyzdvihla 
srozumitelnost metodiky a poskytnutí zdrojových dat čtenářům. Článek odhaluje 
uzavřenost názorových skupin na sociálních sítích, jejichž příslušníci se utvrzují 
o správnosti vidění svého světa. ↗ Tomáš Málek, Marcel Šulek a Jakub Zelenka – Češi 

v zajetí sociálních bublin

Porota u příspěvku oceňuje profesionální způsob kladení otázek. Rozhovor 
nabízí jiný pohled na okolnosti vzniku a důsledky terorismu a narušuje stereotypy. 
Autorka se v textu snaží hledat příčiny, vzbuzuje diskusi, klade provokativní otázky 
a nenechává čtenáře chladnými. ↗ Magdalena Sodomková – Marnotratní synové

Rozhovor je unikátním a otevřeným pohledem do oblasti práva, ke které se 
Václav Havel příliš často nevyjadřoval. Havel popisuje svoji roli při tvorbě české 
ústavy a jmenování ústavních soudců. Ryze aktuální. ↗ Tomáš Neměček a Barbora 

Minksová – Ví vůbec někdo, kolik zákonů máme?

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  
Lidové noviny a Lidovky.cz

2016  Tomáš Málek, Marcel 
Šulek a Jakub Zelenka 
– Češi v zajetí sociálních 
bublin 
↗ Cena za inovativní online 
žurnalistiku

2015  Magdalena Sodomková – 
Marnotratní synové 
↗ nejlepší psaný rozhovor

2011  Tomáš Němeček, Barbora 
Minksová – Ví vůbec 
někdo, kolik zákonů 
máme? 
↗ nejlepší psaný rozhovor
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