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Novinářské ceny
Ocenění porotců
Autorka stručně a výstižně komentuje závažná společenská témata související
především s právy žen a sociálně slabými, která dlouho neměla ve veřejné diskuzi
přiměřený prostor. Její články jsou žánrově čisté, názorově vyhraněné, mají jedinečný
rukopis, je z nich cítit energie a nabízejí jasnou pointu. ↗ Apolena Rychlíková – Nejlepší
komentář

Texty ze série Úvod do praktické sociologie se vyznačují soustředěnou snahou
rozkrýt pozadí závažných témat, která aktuálně hýbou veřejností a která podléhají
zpravidla velmi zjednodušenému vnímání i u samotných médií. Autor se v sérii
věnoval tak rozdílným tématům jako jsou mýty okolo amerických prezidentských
voleb, eroze demokratického státu ve vztahu k daňovým rájům, potřebou zákona
o sociálním bydlení, politickému populismu v debatě o migraci či zavedení povinného
ročníku v mateřských školách. Pronikavě popsal také téma důvěryhodnosti
průzkumů veřejného mínění ve vztahu k volbám a tento text by mohl rovnou sloužit
i jako manuál pro zodpovědného občana. ↗ Daniel Prokop – Úvod do praktické sociologie

Seznam oceněných
Právo
2017 A
 polena Rychlíková
(Salon Práva)
↗ nejlepší komentář

2016 D
 aniel Prokop – Úvod
do praktické sociologie
↗ Cena za Solutions Journalism –
žurnalistiku zaměřenou na řešení

2013 Vladimír Renčín
↗ Česko-slovenský kreslený vtip,
komiks nebo karikatura

2012 J indřich Gitner –
Kupčení se složenkami je
v pořádku, tvrdí advokáti
↗ Česko-slovenská cena veřejnosti

Za kultivovaný humor, originalitu a zároveň přesnost a všeobecnou srozumitelnost
při glosování společenských jevů bez podbízení se aktuálnímu mainstreamovému
vkusu. ↗ Vladimír Renčín – Česko-slovenský kreslený vtip, komiks nebo karikatura

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.

www.novinarskacena.cz

facebook.com/nadace.osf

www.osf.cz

