
 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
 

PROGRAM ZÁVĚREČNÉ KONFERENCE MEDIÁLNÍ VÝCHOVY 

„MÉDIA A JAK JIM (NE)ROZUMÍME“ 

3. 10. 2011 v Administrativním centru Vinice 

K Vinici 1256, Pardubice 

9:00 – 9:30 Prezence, ob čerstvení  
 

9:30 – 10:15 I. blok – Zhodnocení projektu  

9:30 – 9:40   Zahájení, p ředstavení host ů a programu 

 Hana Vaisová, manažerka projektu Mediální výchova na gymnáziích 

9:40 – 9:50 Úvodní slovo poskytovatel ů záštity 

  Miluše Horská, předsedkyně Koalice nevládek Pardubicka, o. s. 

Ivan Hudeček, Pardubický kraj, Odbor školství, kultury a tělovýchovy 

9:50 – 10:15 Zhodnocení projektu, p ředstavení P říručky dobré praxe 

 Dana Krouželová, hlavní metodička projektu 
 

10:15 – 10:45 II. blok – Nová média v mediální vých ově  

10:15 – 10:45 Co jsou nová média a jakou hrají roli v mediální výchov ě 

  Radek Mezuláník, odborný garant projektu, člen Rady České televize 

10:45 – 11:00 P řestávka, ob čerstvení 
 

11:00 – 12:00 III. blok – Jak (ne)rozumíme médiím  

11:00 – 12:00  Pro č je důležitá politická diskuze a jak jí porozum ět? Co ur čuje její kvalitu? 

Etický kodex ČT1. Využití nových médií v práci redaktora. Diskuze  

 Václav Moravec, redaktor a moderátor 
 

12:00 – 12:45 IV. blok – Mediální výchova v praxi 

12:00 – 12:45 Co jsme se nau čili, aneb za nás mluví výsledky  

Představí se tři týmy studentů partnerských gymnázií projektu: 

Jevíčko, Svitavy, Pardubice 

12:45 – 13:00 Tisková konference 

13:00 – 13:15 P ředstavení regionálních médií Český rozhlas Pardubice, Pardubický deník 

 Martin Kolovratník, ředitel ČRo, Tomáš Dvořák, šéfredaktor Pardubického deníku 

13:15 – 13:45 Prom ěna zábavných po řadů v pr ůběhu 20 let a pohled na jejich sou časný 

formát. Jakou roli hraje zábava v dnešním informa čním sv ětě? 

 Jan Rosák, rozhlasový a televizní hlasatel, moderátor 

13:45 – 14:15 Zkušenosti s mediální výchovou na r ůzných školách. P ředstavení projektu 

Média pro rozvojové cíle tisíciletí. 

 Václav Formánek, učitel 

14:15 – 14:30 Záv ěr, pod ěkování 

14:30 – 15:30 Spole čný ob ěd, volná diskuze 


