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2017: Volební zpravodajství ČT ve službách veřejnosti
Témata přednášek a zastoupení ČT
OSTRAVA (23.3.)
Zastoupení ČT

Ostravská univerzita
V. Moravec – moderátor
Z. Šámal – ŘZ ČT
G. Lefendová – regionální zpravodajství TSO

Téma přednášek ČT

Úskalí předvolebních debat (Příprava a realizace předvolebních debat,
dramaturgické možnosti a zákonitosti, koncepce debat pro různé druhy
voleb, význam debat a divácká odezva)

OLOMOUC (29.3.)
Zastoupení ČT

Univerzita Palackého v Olomouci
D. Písařovicová – moderátorka ČT
Č. Franěk – zástupce šéfredaktora zpravodajství
R. Ondrůj – šéfredaktor regionálního zpravodajství

Téma přednášek ČT

PLZEŇ (11.4.)
Zastoupení ČT

Regiony a volby (Možnosti předvolebního vysílání ČT v regionálním záběru,
regionální vs. celostátní volby, zpravodajské krytí předvolebního obdobní
v regionech, regionální témata v předvolební kampani atd.)
Západočeská univerzita v Plzni
M. Kubal – moderátor a zahraniční zpravodaj
H. Andělová – dramaturgyně Otázek VM a předvolebního vysílání
P. Mrzena – šéfredaktor a média

Téma přednášek ČT
Soudobá politika a média (Vztah médií a politiky, globalizace informací,
zahraniční přístupy a zkušenosti, zahraničněpolitické otázky jako volební
téma, informace dezinformace, diskusní pořady v předvolebním období)
HRADEC KRÁLOVÉ (20.4.)
Zastoupení ČT

Univerzita Hradec Králové
J. Železný - moderátor
F. Lutonský – zástupce šéfredaktora zpravodajství
M. Klokočník – vedoucí redaktor regionálního zpravodajství

Téma přednášek ČT

Předvolební zpravodajství v hyperinformační době (kontinuální televizní
zpravodajství v předvolebním období, důvěryhodnost a zdroje informací,
otázka objektivity informací, zpravodajství vs. předvolební aktivity stran,
role a možnosti regionálních studií)

ČESKÉ BUDĚJOVICE (27. dubna)
Zastoupení ČT

Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
L. Dolanský - moderátor
P. Mrzena – šéfredaktor zpravodajství
A. Hazuka – vedoucí redaktor regionálního zpravodajství

Téma přednášek ČT

Televizní přítomnost jako klíč k problému (Předvolební debaty a jejich vliv
na voliče, pravidlo odstupňované rovnosti, volební čas ze zákona,
moderátor jako nestranný zprostředkovatel, regionální kandidáti a
celostátní politika

PRAHA (4. května)

Univerzita Karlova

Zastoupení ČT

V. Moravec - moderátor
M. Kubal – moderátor a zpravodaj
Z. Šámal – ředitel zpravodajství
R. Týmová (+ D. Prokop) – VPA ČT

Téma přednášek ČT

Televize veřejné služby v předvolebním období (Možnosti a očekávání ČT
v předvolebním období, historické modely, výběr hostí, legislativní
podmínky, práce s průzkumy veřejného mínění – metodika, pravidla a
praktické využití, zahraniční praxe)

ÚSTÍ NAD LABEM (10. května)
Zastoupení ČT

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně
M. Augustová - moderátorka
F. Lutonský – zástupce šéfredaktora
T. Drahoňovský - moderátor

Téma přednášek ČT

Volební servis ČT (kontinuální zpravodajství ČT24 v předvolebním období,
volební studia ČT jako nejaktuálnější zdroj informací, přesnost a včasnost,
exit-poll a jeho úskalí, organizační zabezpečení volebních studií, zpravodaj
na místě dění)

BRNO (18. května)
Zastoupení ČT

Masarykova univerzita
V. Moravec - moderátor
R. Týmová (+ D. Prokop) – VPA ČT
M. Fila – vedoucí redaktor zpravodajství TS Brno

Téma přednášek ČT
Předvolební průzkumy veřejného mínění (Průzkumy veřejného mínění
v předvolebním období, zdroje, metodika, přístup ČT, volební potenciál a
klíče výběru hostí, regionální zpravodajství v předvolebním období)

