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Ekonomická žurnalistika a vnitřní trh 

Novináři jako obhájci jednotného trhu v době skandálů s potravinami? 

Mezinárodní expertní konference organizovaná Asociací pro mezinárodní otázky (AMO) s podporou 

Mezinárodního visegrádského fondu a Nadace CERGE-EI. 

Čas a místo konání: 

Pátek, 6. únor 2015, 9:00 – 12:15, CERGE-EI, Politických vězňů 7, Praha 1 

Program: 

8:30 – 9:00 Registrace  

 

9:00 – 10:15 Panel #1: Jednotný trh: jak moc potřebuje jednotnou žurnalistiku?  

 

 Jak psát o vnitřním trhu? Čím je ekonomická žurnalistika zaměřená na téma vnitřního trhu 

specifická? 

 Lze se oprostit od „národního“ pohledu a do jaké míry?  

 Jaká je současná úroveň mediálního zpracování problematiky vnitřního trhu a v čem by se dala 

zlepšit? 

 Je pohled prizmatem vnitřního trhu dostatečně reflektován ve zpravodajství o obecných 

ekonomických otázkách? 

 Jaké konkrétní žurnalistické počiny snažící se o vyvážené informování o čtyřech svobodách, jako 

například nedávná studie The Guardian, upozorňující na míru využití sociálních dávek Brity? 

v ostatních zemích EU, lze považovat za hodné následování? 

 Jakým způsobem se za posledních deset let vyvinul stereotyp „polského instalatéra“ v mediálním 

prostoru v EU? 

 

Jan Cieński, korespondent The Economist; redaktor Central European Financial Observer;  

bývalý korespondent Financial Times; Varšava 

Kryštof Kruliš, analytik Asociace pro mezinárodní otázky (AMO), Praha  

Constantijn Sadeé, korespondent NRC Handelsblad a NOS-radio, Brusel  

http://www.economist.com/
http://www.ft.com/home/uk
http://www.nrc.nl/
http://nos.nl/
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10:15 – 10:45  Přestávka na kávu 

 

10:45 – 12:15  Panel #2: Media visegrádských zemí a jejich vliv na fungování vnitřního trhu 

 

 Které hlavní stereotypy mohou bránit hladkému fungování vnitřního trhu mezi zeměmi 

Visegrádské čtyřky? Do jaké míry media přispívají k posilování těchto stereotypů?  

 Je v případech závad kvality výrobků a služeb pozornost médií upřena na konkrétního dodavatele, 

nebo při informování dominuje země původu (např. kauza polské máslo či polská posypová sůl)?   

 Jaké jsou možnosti spolupráce médií v regionu, možnosti společné investigativní žurnalistiky 

v případech s přeshraničním dopadem a přístup médií k informacím státní správy v dalších zemích 

EU? 

 

Sárvári Balázs, redaktor Figyelő, Budapešť 

Robert Matejovič, šéfredaktor Dimenzie, Bratislava (tbc) 

Grzegorz Nawacki, zástupce šéfredaktora Puls Biznesu, Varšava (tbc) 

Lenka Zlámalová, analytička Echo24.cz, Praha 

 

 

Pracovní jazyk:  

angličtina 

Potvrzení účasti:  

registrace@amo.cz 

 

Kontakt:  

Václav Lídl, výkonný tajemník, mobil +420 737 555 743, vaclav.lidl@amo.cz 

www.amo.cz | www.facebook.com/AMO.cz | @AMO_cz 

  

http://figyelo.hu/
http://www.casopisdimenzie.sk/
http://pulsbiznesu.pb.pl/
http://echo24.cz/
mailto:registrace@amo.cz
mailto:vaclav.lidl@amo.cz
www.amo.cz
http://www.facebook.com/AMO.cz


 

 

3 

Akce je součástí projektu Smooth Functioning of the Internal Market between V4 Countries, který se 

věnuje problematice fungování vnitřního trhu mezi zeměmi Visegradské skupiny. Projekt je 

platformou pro setkávání odborníků, zástupců médií, spotřebitelských organizací, hospodářských 

komor a státní správy ze zemí Visegradské skupiny za účelem diskuse o fungování vnitřního trhu ve 

středoevropském regionu. Projekt je podporován Mezinárodním visegrádským fondem. 

Partnery projektu jsou: 

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA)| www.facebook.com/SFPA.sk | @SFPA_SK 

Antall József Knowledge Centre | www.facebook.com/aj.tudaskozpont | @AJKConferences 

The Sobieski Institute | www.facebook.com/InstytutSobieskiego 

 

            

 

Mediálním partnerem projektu je EurActiv.cz | www.facebook.com/EurActivCZE | @EurActiv_CZ 

 

http://www.amo.cz/internalmarket
visegradfund.org
http://www.facebook.com/SFPA.sk
http://www.ajtk.hu/
http://www.facebook.com/aj.tudaskozpont
http://www.sobieski.org.pl/
https://www.facebook.com/InstytutSobieskiego
http://www.euractiv.cz/
http://www.facebook.com/EurActivCZE

