
                                   

 

 

 

 Rada pro rozhlasové a televizní vysílání   

ve spolupráci s Českou televizí a Českým rozhlasem 

si Vás dovoluje pozvat na konferenci  

Mediální reflexe 2014   
pořádanou ve dnech 23. - 24. září 2014 v Telči  

(Jezuitská kolej, Náměstí Zachariáše z Hradce 2) 

 

 

Program konference 
 

 
 
Úterý 23. září 
 
09:30 – 10:00 Registrace účastníků  
 
10:00 – 10:10  Zahájení konference - úvodní slovo předsedy RRTV Ivana Krejčího  
 
10:10 – 12:00 Hlavní panel:  Ochrana dětí a mladistvých  
  Moderuje: Helena Šulcová  
  Členové panelu: Milan Fridrich, Ivanka Havlíková, Kateřina Hrubešová, David  
  Chudoba, David Šmahel 
 
12:00 – 13:30 Oběd (v areálu Jezuitské koleje) 
 
13:30 – 15:00 Odpolední panel  1: Volejte věštce 
  Moderuje: Jakub Železný  
  Členové panelu: Vilma Hušková, Luboš Kukliš, Ivan Štampach, Jiří Vedral  
 
15:00 – 15:30 Přestávka na kávu 
 
15:30 – 17:30 Odpolední panel  2: Média a politika  
  Moderuje: Jakub Železný  
  Členové panelu: Petr Dvořák, Martin Komárek, Milan Kruml, Ivan Langer,  
  Jiří Mejstřík, Tomáš Trampota 
 
17:30  Závěrečné slovo 
 
19:30  Společenský večer (v areálu Jezuitské koleje) 

 

 



                                   

 

 

 

Středa 24. září 

 

10:00 – 12:00 Hlavní panel: Politická reklama 

  Moderuje: Helena Šulcová 

  Členové panelu: Milan Bouška, Pavel Brabec, Markéta Havlová, Jan Křeček, Daniel 

  Sedláček 

 

12:00  Závěrečné slovo předsedy Rady pro rozhlasové a televizní vysílání  

 

12:15  Oběd (individuální – nezajišťuje RRTV) 

 

 

 

Počet míst v konferenčním sále je limitován, prosíme proto, abyste se v případě Vašeho zájmu o 

konferenci registrovali na níže uvedené webové adrese: 

http://www.rrtv.cz/cz/static/rada-on-line/pozvanka/index.htm 

 

 

Anotace jednotlivých panelů: 

 

Panel 1 – Ochrana dětí a mladistvých  

Ochrana dětí před nevhodným obsahem je stálé téma evropských a mezinárodních setkání, zvláště 

nyní, kdy mají děti přístup k vysílaným pořadům zjednodušen užíváním různých koncových zařízení. 

Jak reálně posoudit, kdy už může obsah vysílání skutečně poškodit fyzický, psychický nebo mravní 

vývoj dítěte? Lze v dnešní době vůbec ještě hovořit o ohrožení mravního vývoje, nebo je to 

anachronismus?  

Panelisté: Milan Fridrich (ČT), Ivanka Havlíková (soudkyně Městského soudu v Praze), Kateřina 

Hrubešová (SPIR), David Chudoba (RRTV), David Šmahel (Institut výzkumu dětí, mládeže a rodiny FSS 

MU) 

  

 

Panel 2 – Volejte věštce  

V posledních letech nastal boom tzv. ezoterických (věšteckých) pořadů, nabízejících věštby, 

poradenství léčitelů či léčbu na dálku; stejně oblíbené jsou i soutěžní pořady typu Kvíz. Tyto pořady, 

založené na uskutečnění telefonického hovoru za zvýšenou sazbu, jsou vytvářeny s jasným 

komerčním cílem. Jaká jsou rizika pro diváka? Jakým způsobem chrání provozovatel diváky před 

podvodným jednáním? A proč jsou vlastně tyto pořady tak populární?  

Panelisté: Vilma Hušková (RRTV), Luboš Kukliš (Rada pre vysielanie a retransmisiu), Ivan Štampach (FF 

Univerzita Pardubice), Jiří Vedral (Ministerstvo financí) 

 

http://www.rrtv.cz/cz/static/rada-on-line/pozvanka/index.htm


                                   

 

 

 

 

Panel 3 – Média a politika  

V úzkém vztahu mezi světy politického rozhodování a mediálního zobrazování je vždy zakódováno 

nebezpečí závislosti. Jaká jsou aktuální rizika? Uzrál konečně čas radikálním způsobem zvýšit imunitu 

médií veřejné služby před intervencemi politiků, kteří si zvykli domnívat se, že až sem sahá jejich 

mandát? Nebo je naléhavější zrentgenovat soukromá média, nasvítit monopolizační a 

instrumentalizační snahy jejich nových majitelů? A co takhle diagnózu obrátit – co vše plyne ze stavu, 

že se politika stala plně závislou na médiích? 

Panelisté: Petr Dvořák (ČT), Martin Komárek (Volební výbor PS PČR), Milan Kruml (ČT), Ivan Langer 

(CEVRO Institut), Jiří Mejstřík (ČRo), Tomáš Trampota (Institut komunikačních studií a žurnalistiky FSV 

UK)  

 

Panel 4 – Politická reklama  

Politická reklama je v české legislativě, stejně jako ve většině evropských zemí, zakázaná. Nedávný 

případ reklamy na Vodňanské kuře však ukázal, jak je snadné daný zákaz obejít a odvysílat spot 

propagující hlavní tvář politického hnutí, aniž by to bylo ze zákona napadnutelné. Je v tomto směru 

současná legislativa dostačující, nebo jde o nebezpečný precedens?  

Panelisté: Milan Bouška (RRTV), Pavel Brabec (RPR), Markéta Havlová (ČT), Jan Křeček (Institut 

komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK), Daniel Sedláček (MMS) 

 

 

 
Poznámka: účastníci panelů jsou uvedeni v abecedním pořadí  
 


