
                  

 
Všichni Athéňané i cizinci, kteří tam pobývají, ničemu totiž nevěnují tolik času jako tomu, že vykládají a poslouchají něco 

nového. Skutky apoštolů 17, 21 
 

Co vám říkám ve tmě, povězte na světle; a co se vám šeptá do ucha, hlásejte ze střech! Mt 10, 27        
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Univerzita Karlova - Evangelická teologická fakulta 

ve spolupráci 
s Psychosociálním intervenčním týmem České republiky, 

Diakonií Českobratrské církve evangelické,  
Psychologickou službou Generálního ředitelství Hasičského záchranného sboru MV ČR, 

Cyrilometodějskou teologickou fakultou Univerzity Palackého v Olomouci a Spolkem 

krizovců a humanitářů 
zve na  

 

9. mezioborovou konferenci - tentokrát s názvem 

 
(ZA) CO MŮŽOU MÉDIA 

    
v pátek 9. listopadu 2018, 10 - 15 

Velká posluchárna Evangelické teologické fakulty UK v Praze 1, Černá 9  
 

V předchozích osmi ročnících konference jsme prozkoumávali jednotlivá témata 
psychosociální krizové spolupráce z mezioborové perspektivy.  

Od tohoto ročníku začínáme představovat jednotlivé obory, které mezioborové a mezilidské 
pole psychosociální krizové spolupráce vytvářejí. 

 

Cíle konference  
 nahlédnout úlohu a působení médií v situaci společenských zvratů a neštěstí 
 v dialogu zkoumat, jak novináři pojímají vlastní roli, úkol, zodpovědnost v souvislostech 

svobody slova a volby diskursu (= způsobu, jak se o věcech bavit a jak si jich všímat)   
 vzpomenout (mediální) různorodost českých „osudových osmiček“   

 

Témata konference 
 Co dnes můžou a mají dělat média   
 Co to znamená být novinářkou ve svobodě  
 (Regionální) novinář a „velká kauza“ 
 Novináři jako lidé zasažení neštěstím a průvodci přímých zasažených 

 
Účast přislíbili novináři Tomáš Němeček (držitel Ceny F. Peroutky a Ceny K. H. Borovského), 

Milan Kopecký, Jitka Šestáková a další. 

 
Hlásit se na konferenci můžete na adrese:    

https://goo.gl/forms/dCEgpYCCQhzFjdBm1 
Pokud Vám to takto nejde, lze též napsat na adresu: bastecka@etf.cuni.cz 

 

Účast na konferenci je bezplatná. 

https://goo.gl/forms/dCEgpYCCQhzFjdBm1
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PROGRAM KONFERENCE 
 
10-10.15 Přivítání děkanem Evangelické teologické fakulty Jiřím Mrázkem 
              přivítání organizátory (Cíle konference + Co máte v deskách před sebou) 
              úvodní obřad (Marek Bendy Růžička) 
 
ÚVOD = FUNKCE MÉDIÍ; moderuje Karel Šimr 
10.15-10.35 Tomáš NĚMEČEK: Dnes jsem advokátem aneb Funkce médií a jejich 
naplňování v naší české současnosti    
10.35-10.45 Diskuse: otázky a reflexe 

 
ZAČÁTKY = SVOBODA 1989 včetně svobody 1968; moderuje Daniel Hrdinka  
10.45-11 Jitka ŠESTÁKOVÁ: Jak jsem se učila být novinářkou ve svobodě  
11-11.30 Dialogy: historikové Milan Hauner a Otto Urban na téma "Střední Evropa a 
Německo“ (ukázka rozhlasového pořadu Jitky Šestákové z 1991)  
11.30-11.40 Petra KLVAČOVÁ, sociologická reflexe: Svoboda devadesátých let ze 
sociologického pohledu 
11.40-12 Diskuse: otázky, otazníky, reflexe 

 
12-13 Oběd na místě 
 
KAŽDODENNOST = Novinář informuje o NEŠTĚSTÍ; moderuje Bendy Růžička   
13-13.15 Milan KOPECKÝ: Byl jsem u havlíčkobrodských nemocničních vražd aneb 
Regionální novinář a velká kauza 
13.15-13.20 Fakta, rozčarování, očekávání a emoce po týdnu reportování o 
vraždách. (Reportáž Milana Kopeckého, vysíláno 10. 12. 2006 na ČRo Radiožurnál.)  
13.20-13.30 10 minut Vít KAŇKOVSKÝ: Spolupráce s novináři při velké kauze v 
regionu z pohledu krizového ředitele nemocnice 
13.30-13.40 Ondřej SEZIMA, Martina GÖTZOVÁ, kolegiální reflexe z prostředí 
Integrovaného záchranného systému: Součinnost s médii při mimořádných událostech z 
pohledu hasičského záchranného sboru 
13.40-14 Diskuse: otázky, otazníky, reflexe  

 
SOUVISLOSTI = CO OHROŽUJE SVOBODU (novináře); moderuje Bohumila 
Baštecká 
14-14.15 Pavla HOLCOVÁ: Chci nezávisle kontrolovat mocenské síly ve společnosti  
14.15-14.20 Ukázka z reportáže Pavly Holcové  
14.20-14.30 Anna JURÁČKOVÁ, občanská reflexe: Jak na mě najednou dosáhla vražda 
Jána Kuciaka 
14.30-14.50 Diskuse: otázky, otazníky, reflexe 

 
14.50-15 Závěrečný obřad (Marek Bendy Růžička) 


