
Příloha č. 5: Aktuální publicistika 

 

1. Fokus VM     

Během pěti odvysílaných dílů si Fokus VM našel řadu příznivců i na TV obrazovkách. Pro podzimní 

vysílací schéma připravuje redakční tým další  4 vysílání s konkrétní představou o silných námětech. 

V rámci Fokusu VM bylo doposud odvysíláno: 

Díl I: Stav duše (3.2.) – Psychiatrická nemocnice Bohnice 

Žijeme v Době šílené? A jak si v ní zachovat zdravý rozum? Proč se od roku 2000 počet pacientů s 

psychiatrickou diagnózou zdvojnásobil? A proč v podobné míře stoupla spotřeba psychofarmak? 

Obejde se Česká republika bez zákona o duševním zdraví a reformy psychiatrické péče, když obojí je v 

okolních zemích standardem? Diskutovali mimo jiné neuropatolog František Koukolík, biskup Václav 

Malý nebo šéf České psychiatrické společnosti Martin Hollý. 

Díl II: Stěhování národů (3.3.) – Letiště Václava Havla 

Jsou imigranti problém nebo záchrana? Proč se bojíme islámu – a máme k tomu důvod? Co čeká 

Evropu v následujících desetiletích, když už teď příliv uprchlíků roste rok od roku geometrickou 

řadou? Co může a co by mělo udělat Česko? A co sami imigranti? Diskutovali mimo jiné egyptolog 

Miroslav Bárta, ekonom Tomáš Sedláček nebo novinářka Petra Procházková. 

Díl III: V síti (31.3.) – Speciálně postavené „studio nových médií“ Kavčí hory 

Hrozí nám digitální demence? K čemu jsou sociální sítě dobré – a v čem zlé? Co vše jsme o sobě 

ochotni prozradit – a kdo na tom vydělává? Proč mají mladí youtubeři větší sledovanost svých videí 

než zpravodajské formáty velkých televizí? A jak moc komunikace po síti změnila a mění český jazyk? 

Diskutovali mimo jiné ředitel Ústavu pro jazyk český Karel Oliva, bývalý prezident Microsoftu pro 

Evropu Jan Mühlfeit nebo šéf a zakladatel Socialbakers Jan Řežáb. 

Díl IV: Chudí vs. bohatí (4.5.) – Trojský zámek 

Propast mezi chudými a bohatými se prohlubuje. Jedno procento nejbohatších na planetě bude letos 

vlastnit už víc než polovinu veškerého majetku. Na následky chudoby zemře denně padesát tisíc lidí. 

Víc než polovina jsou děti mladší patnácti let. Je takový stav udržitelný? Kdo za něj může? Kdo by ho 

měl řešit? A jak? Diskutovali mimo jiné filozof Václav Bělohradský, filozof Jan Sokol, ekonom Jan 

Švejnar nebo bývalý premiér nebo šéfporadce současného předsedy vlády Vladimír Špidla.  

Díl V: Vyčerpaná země (2.6.) – Rodinná farma Moulisových Milínov 

Proč je v Česku nejvíc vlastníků půdy, ale zároveň na ni nejméně hospodařících subjektů v Evropě? 

Proč kvalita půdy strmě klesá a proč ji neumíme předat dalším generacím ve stejném stavu, v jakém 

jsem ji od svých předků sami dostali? Proč jíme lépe a bezpečněji než před třiceti lety? Jsme pány 

svých jídelníčků anebo podléháme diktátu velkých řetězců? Diskutovali mimo jiné geolog Václav 

Cílek, kulinářský expert Roman Vaněk nebo ekolog a bývalý ministr životního prostředí Ladislav Miko. 

 



2. Objektiv – Svět v pohybu (letní speciální vysílání na ČT24) 

Celkem devět vydání je  tematicky zaměřeno na zajímavosti a pozadí práce pro Objektiv. Pořad, který 

je mimo jiné tradiční  platformou zahraničních zpravodajů a reportérů ČT nahlíží cestování 

z perspektivy, která není v rámci běžného vysílání obvyklá. Zahrnuje mimo jiné tematické okruhy:   

•             Cestování jako profese 

•             Cestování za jídlem a pitím 

•             Cestování s přesahem 

•             Cestování mimo  profesi 

•             Cestování a příběhy lidí 

•             Ženy na cestách 

•             Zajímavé destinace 

•             Expedice 

•             Objektiv – minulost a budoucnost 


