
Počet zpráv: 157, Datum: 27.01.2021

1. Fakulta sociálních věd UK
1.1. Jan Šír: Situace v Bělorusku se láme teď. Sankce Baltských zemí ukazují, že není důvod
otálet

25

01.09.2020 ČRo - plus.cz

1.2. Fránek, Michal, ed. et al. Čtení jako radost a dobrodružství: Jiřímu Trávníčkovi k
šedesátinám. První vydání. Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR

26

01.09.2020 knihovnaplus.nkp.cz

1.3. 70 let studijního oboru knihovnictví na pražské Univerzitě Karlově: Rozhovor s Adélou
Jarolímkovou

27

01.09.2020 knihovnaplus.nkp.cz

1.4. Hamáček nás pomlouvá, stěžuje si Okamura. Ze zprávy o extremismu přitom zmizela
konkrétní jména

28

01.09.2020 ct24.cz hlubuckoval

1.5. Spolek absolventů IES FSV UK - Alumni 29
02.09.2020 Obchodní věstník

1.6. Do obchodu Czech News Center přišel Gajdoštík 30
02.09.2020 mediar.cz redakce

1.7. Novým zástupcem ČR u Soudního dvora EU bude soudce Jan Passer 30
02.09.2020 advokatnidenik.cz

1.8. KARIÉRA 31
02.09.2020 E15

1.9. Nadační fond Film & Sociologie 32
02.09.2020 Obchodní věstník

1.10. DIÁŘ MÉHO ŽIVOTA 33
02.09.2020 Žena a život

1.11. Rozhovor s mediálním teoretikem profesorem Janem Jirákem 33
02.09.2020 ČRo Dvojka

1.12. V českém vzdělávacím systému se změnám nelze vyhnout 37
03.09.2020 ceskapozice.cz Lucie Kocurová

1.13. Vláda dá letos důchodcům pět tisíc navíc. Je to úplatek, tvrdí opozice i politolog 40
03.09.2020 Hospodářské noviny Marie Červenková

1.14. Česko předložilo kandidaturu Vladimíra Dlouhého do čela OECD. Diplomaté vyjednávají
podporu

41

03.09.2020 lidovky.cz ČTK

1.15. Nová Asociace bude hájit zájmy dlouhodobého nájemního bydlení a datově analyzovat trh.
Ve svém prvním výzkumu se zaměřila na bydlení českých rodin.

42

03.09.2020 feedit.cz

1.16. Adam Vojtěch z karantény: Zdravotnictví vlastně elektronizujeme v přímém přenosu 42
03.09.2020 flowee.cz Zdeněk Strnad

1.17. Rogel je nebezpečný neonacista, Ortel spíše obchodník, říká politolog k policejnímu zátahu
proti neonacistům

44

03.09.2020 denikn.cz Petr Frinta

1.18. Rozhovor dne 48
04.09.2020 ČT 24

1.19. Vlastní bydlení je prvním krokem k rodině. Ve svém žijí dvě třetiny Čechů 49
04.09.2020 bruntalsky.denik.cz Jiří Janda
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1.20. Ministr Petříček dal záštitu konferenci muže, kterého tajně platila čínská ambasáda 49
04.09.2020 aktualne.cz Lukáš Valášek

1.21. Použití novičoku není náhoda, bylo možné zbavit se Navalného jinak. Je to signál Kremlu,
tvrdí experti

51

04.09.2020 irozhlas.cz Eliška Kubátová

1.22. Izrael normalizoval vztahy s další arabskou zemí. Blýská se na Blízkém východě na lepší
časy?

53

05.09.2020 denikn.cz Michael Romancov

1.23. 65 % českých rodin platí za bydlení do 8 000 Kč měsíčně bez poplatků za služby 56
06.09.2020 ČRo Plus

1.24. Krátké zprávy 56
06.09.2020 ČT 24

1.25. Uranova 57
06.09.2020 kosmas.cz

1.26. Čína a Rusko slaďují noty. Jejich velvyslanci se společně obrátili na Američany, aby jim
vysvětlili, jak vnímat 2. světovou válku

57

06.09.2020 denikn.cz Michael Romancov

1.27. ČSOB Asset Management 58
07.09.2020 Euro

1.28. Latour o antropocénu 58
07.09.2020 Vesmír Zdeněk Konopásek

1.29. Studio N: QAnon. Světová konspirační teorie proniká do Česka 61
08.09.2020 denikn.cz Filip Titlbach

1.30. Notes: Pekingu, prosím tě, nezlob se. Toho nezbedu už pan prezident exemplárně potrestal 61
08.09.2020 denikn.cz Libor Stejskal

1.31. Až desetinu peněz na zaměstnanost Británie vyplatila neoprávněně 62
08.09.2020 fxstreet.cz Tým FXstreet.cz

1.32. FSV UK otevírá magisterský obor Strategická komunikace 64
09.09.2020 mediaguru.cz

1.33. UK nabízí nově studium zájemcům o strategickou komunikaci 64
09.09.2020 seznamzpravy.cz ČTK

1.34. FSV UK otevírá magisterský obor Strategická komunikace 64
09.09.2020 mediar.cz Jakub Jetmar

1.35. Bělorusko dnes. Co čekají čeští vývozci 66
09.09.2020 halonoviny.cz

1.36. Odborná prognóza 66
10.09.2020 ČT 24

1.37. Nový obor vychová experty na strategickou komunikaci 69
10.09.2020 iforum.cuni.cz

1.38. Berlín začíná tušit, že snaha o vstřícnost vůči současnému Rusku a spolupráce s ním byla
chybou

70

10.09.2020 denikn.cz Michael Romancov

1.39. Babišova čísla můžou fungovat, Hamáček hraje vabank. Odborníci hodnotí start
předvolebních kampaní

71

10.09.2020 denikn.cz Prokop Vodrážka

1.40. Jak mohou univerzity pomáhat v krizi? Sledujte online diskuzi! 73
10.09.2020 uhk.cz Univerzita Hradec Králové

1.41. Adam Vojtěch (za ANO): Vracíme povinnost nosit roušky 75
11.09.2020 ČRo - plus.cz Věra Luptáková

1.42. Personálie 75
11.09.2020 Bankovnictví
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1.43. Jak mohou univerzity pomáhat v krizi? Sledujte online diskuzi 75
11.09.2020 zcu.cz

1.44. Soud potrestal Foldynova asistenta za text, v němž vyzval ke střílení a deportaci uprchlíků 77
12.09.2020 denikn.cz Lukáš Prchal

1.45. Sladké řeči kulhavého ďábla 78
12.09.2020 tydenikhrot.cz Václav Drchal

1.46. Návrh zákona zkomplikoval pobrexitová jednání. ‚Británie se snaží vybrat třešničky,‘ míní
expert

78

12.09.2020 irozhlas.cz Anna Urbanová

1.47. Univerzity třetího věku nabízejí vzdělávání na dálku 80
13.09.2020 ČRo Radiožurnál

1.48. V době koronaviru nabízejí univerzity třetího věku seniorům vzdělávání na dálku 80
13.09.2020 ČRo Radiožurnál

1.49. Kdo je žena, která převzala Katlov? Tereza Vágnerová měla pěvecké ambice, našla se
mezi rybami

81

13.09.2020 expres.cz Karen Mchitarjan

1.50. Petr Sak 81
14.09.2020 prvnizpravy.cz

1.51. Kampaň ANO může uspět, míní experti 81
14.09.2020 Deník N JAN TVRDOŇ PROKOP VODRÁŽKA

1.52. ČSSD jde proti svému elektorátu a doplatí na to 83
14.09.2020 E15 Jan VÁVRA

1.53. Vir musíme zpomalit. Jinak se nevyhneme další hibernaci, říká sociolog Prokop 85
14.09.2020 aktualne.cz David Klimeš

1.54. Rozhovor: Vir musíme zpomalit. Jinak se nevyhneme další hibernaci, říká Prokop 88
14.09.2020 czpravy.cz

1.55. UK NABÍZÍ STUDIUM ZÁJEMCŮM O STRATEGICKOU KOMUNIKACI 90
15.09.2020 Učitelské noviny čtk

1.56. Při plošné karanténě nejvíce trpí mladí, zpomalit virus je proto i v jejich zájmu, připomíná
Prokop

91

15.09.2020 ČRo - plus.cz

1.57. Jen 7 procent absolventů podniká 91
15.09.2020 Lidové noviny RADKA KVAČKOVÁ

1.58. Léto bylo pro pivovar skvělé 93
15.09.2020 E15 Daniel NOVÁK

1.59. Odmítám se v kampani na hejtmana schovávat za hvězdná jména Jágra nebo Haška, říká
pro EZ Kupka

96

15.09.2020 eurozpravy.cz

1.60. Rozhovor se sociologem Danielem Prokopem 99
15.09.2020 ČRo Plus

1.61. Vznikl kodex pro férovou reklamu influencerů 104
16.09.2020 seznamzpravy.cz ČTK

1.62. AKA, FSV UK a SPIR uvádějí kodex Férový influencer 105
16.09.2020 mediar.cz redakce

1.63. Zadavatelé i influenceři se shodli na pravidlech samoregulace 106
16.09.2020 mediaguru.cz

1.64. Influenceři mají nový kodex pro férovou reklamu. Propagační příspěvky musí jasně označit 106
16.09.2020 irozhlas.cz ČTK

1.65. LICHOTKY OD ŽEN 107
16.09.2020 Vlasta
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1.66. Jak vypadá správný influencer? 107
16.09.2020 Seznam.cz TV

1.67. V současné době máme velký koaliční potenciál 107
16.09.2020 Mladá fronta DNES Jitka Šrámková

1.68. Budvaru se daří lépe než loni. Zatím 109
16.09.2020 Lidové noviny MIROSLAV PETR

1.69. Nová Asociace bude hájit zájmy dlouhodobého nájemního bydlení a datově analyzovat trh 112
17.09.2020 bydlet.cz Rubrika:, Reality

1.70. Smutný osud Hongkongu a nadějeplné proroctví baronky Thatcherové 112
17.09.2020 denikn.cz Michael Romancov

1.71. Nová Asociace bude hájit zájmy dlouhodobého nájemního bydlení a datově analyzovat trh 114
17.09.2020 kurzy.cz

1.72. Teď máme vše ve svých rukách“ 116
17.09.2020 Mladá fronta DNES Ilona Zelníčková

1.73. Matematické modely předpověděly šíření viru lépe než vláda 118
17.09.2020 svetchytre.cz Rani Tolimat

1.74. Roušky mohou školáky přinutit správně mluvit 119
18.09.2020 Lidové noviny BARBORA SOUČKOVÁ

1.75. Babiš se má omluvit Kalouskovi za výroky ve Sněmovně, rozhodl soud 120
18.09.2020 zpravy.iDNES.cz ČTK, iDNES.cz

1.76. Opět postavíme region na nohy 121
18.09.2020 5plus2 (rob)

1.77. Expert: Roušky ve třídách riziko pro vývoj dětí nepředstavují, některým mohou naopak
pomoct

121

18.09.2020 lidovky.cz Barbora Součková

1.78. Přítomností si tvoříme budoucí minulost, říká autorka knihy z domova důchodců 122
18.09.2020 impuls.cz

1.79. Změny ve vysokoškolském vzdělání 124
19.09.2020 ČT 1

1.80. Přítomností si tvoříme budoucí minulost, říká autorka knihy z domova důchodců 125
19.09.2020 helpnet.cz

1.81. Při plošné karanténě nejvíce trpí mladí. Zpomalit virus je proto i v jejich zájmu, připomíná
Prokop

125

20.09.2020 irozhlas.cz Veronika Sedláčková, Michael Erhart

1.82. Rudé právo byly noviny se světovým formátem a obrovským nákladem, které ale ve
skutečnosti tolik lidí nečetlo

126

20.09.2020 ct24.cz sobolao

1.83. Nová Asociace bude hájit zájmy dlouhodobého nájemního bydlení 127
20.09.2020 stavba.tzb-info.cz Karanténa Covid

1.84. Trump se pokouší o zázrak. Tahá za kratší konec, přesto může opět vyhrát 127
20.09.2020 zpravy.iDNES.cz Adam Hájek

1.85. Budvar zvládl koronavirovou krizi poměrně dobře, míní šéf pivovaru Dvořák 129
20.09.2020 lidovky.cz Miroslav Petr

1.86. Jan Šír: Rozmlžování podstaty není názor do věcné diskuze 131
20.09.2020 forum24.cz David Horák

1.87. Jaké téma odlehčí vypjatá jednání? Tour a cyklistika jsou ideální, říká pro EZ ministr
Petříček

133

20.09.2020 eurozpravy.cz

1.88. Placené spolupráce jen přiznaně a otevřeně 136
21.09.2020 Marketing & Media PAVEL HEJKRLÍK

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 4 / 237

http://www.newtonmedia.eu/


1.89. Jmenování Prymuly? Skvělý marketingový tah ANO, míní politolog 137
21.09.2020 seznamzpravy.cz Michaela Rambousková

1.90. Vojtěch byl otloukánek. Jeho rezignace souvisí s volbami, tvrdí politologové 138
21.09.2020 eurozpravy.cz

1.91. Nebuďte slušnej a řekněte pravdu. Jak si Adam Vojtěch neuměl zjednat respekt 138
21.09.2020 cnn.iprima.cz Ftv Prima

1.92. Doktorandi diskutovali Strategický záměr pro oblast vysokých škol 141
21.09.2020 vedavyzkum.cz Vědavýzkum.cz

1.93. Rezignace Vojtěcha opozici nestačí, Babišovi vyčinili za neschopnost. A co Hamáček? 142
21.09.2020 blesk.cz ČTK,Jakub Veinlich,Nikola Forejtová

1.94. Nemám se zač stydět, říká odcházející Vojtěch 143
21.09.2020 seznamzpravy.cz Zdislava Pokorná, Daniela Přádová

1.95. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil rezignaci. Jeho nástupcem je Roman Prymula 143
21.09.2020 zdravotnickydenik.cz

1.96. Výhry a prohry Adama Vojtěcha. Prosadil eRecept, vaz mu zlomila pandemie 145
21.09.2020 zpravy.iDNES.cz Karolína Novotná

1.97. Z ministra zdravotnictví ministrem covidu. Vojtěch patří k resortním rekordmanům, končí
kvůli pandemii

146

21.09.2020 ct24.cz dolejsim

1.98. Propleskávat Prymulu bude mít Babiš těžké. Má blízko k Hradu, říká politolog 147
21.09.2020 aktualne.cz Tomáš Klézl

1.99. Móda podle La femme MiMi: Ženská, nadčasová a udržitelná dřív, než to začalo být trendy 149
21.09.2020 zeny.cz Irena Sládečková

1.100. Nejdřív koronavirus srovnával s chřipkou, teď mu zlomil vaz. Z Babišova područí se
Vojtěch nevymanil

150

21.09.2020 denikn.cz Jan Tvrdoň

1.101. Spoléháme na české turisty 152
21.09.2020 Marketing & Media IRENA BUŘÍVALOVÁ

1.102. Martin Kupka: Kdyby Babiš četl méně marketingových průzkumů, možná bychom
koronavirus zvládali

153

21.09.2020 ctidoma.cz Martin Chalupa

1.103. Vojtěch byl otloukánkem Babiše 156
22.09.2020 Metro ČTK

1.104. Ministr covidu končí předčasně 156
22.09.2020 Deník N JAN TVRDOŇ HANA MAZANCOVÁ

1.105. Bojím se zadlužování domácností 158
22.09.2020 Lidové noviny MICHAL BERNÁTH

1.106. Bojím se zadlužení domácností, přiznává sociolog Prokop. ‚Rodiny potřebují podporu víc
než důchodci rouškovné‘

159

22.09.2020 lidovky.cz Michal Bernáth

1.107. Mezinárodní konference o automatizované žurnalistice v Praze Přeposlat článek 162
23.09.2020 irucz.ru

1.108. Mezinárodní konference o automatizované žurnalistice 163
23.09.2020 protext.cz

1.109. Lukašenko složil slib 164
23.09.2020 CNN Prima News

1.110. NA DŘEŇ z.s. 165
23.09.2020 Obchodní věstník

1.111. Experti: Vláda by měla ukončit nedůstojné česko-ruské konzultace, které jsou
Potěmkinovou vesnicí

165

23.09.2020 iHNed.cz Jakub Janda, Veronika Víchová, Martin Svárovský, David Stulík, Michael Romancov,
Jan Šír, David Svoboda, Jakub Kalenský, Petr Pojman, Roman Máca, Petr
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1.112. Šmejd Prymula, hlava spiknutí. Z ODS zazněly šokující věci 167
23.09.2020 parlamentnilisty.cz jav

1.113. Vysokoškoláci se bouří proti distanční výuce. V Praze plánují demonstraci 167
23.09.2020 zpravy.iDNES.cz Karolína Novotná

1.114. „Veřejnoprávní média budou postupně doničena“ 169
23.09.2020 mediar.cz Jakub Jetmar

1.115. FSV UK pořádá konferenci o umělé inteligenci v médiích - ŽIVĚ 177
24.09.2020 financni-web.cz

1.116. Speciál - Příjmová chudoba obyvatel 177
24.09.2020 ČRo Plus

1.117. TemplFest 2020 - Visegrad a Izrael: Láska či pragmatismus? 182
24.09.2020 ostravainfo.cz Přednáška Ireny Kalhousové

1.118. Studenti chystají protest proti distanční výuce 182
24.09.2020 vysokeskoly.cz

1.119. Ukončete česko-ruské konzultace, vyzvali experti vládu. Nestandardní formát poškozuje
naši zemi, varují

182

24.09.2020 forum24.cz David Horák

1.120. Čekalo je studium v cizině. Teď sedí na sbaleném kufru a nevědí, co bude 185
24.09.2020 seznamzpravy.cz Daniela Kučerová

1.121. COVID-19 na školních kurzech 186
25.09.2020 Prima

1.122. Briefing 187
25.09.2020 Hospodářské noviny

1.123. Říkali mu Ken: Jak se Adam Vojtěch změnil od dob SuperStar? 188
25.09.2020 sip.denik.cz Redakce

1.124. První komplexní kniha o novinářské etice 189
25.09.2020 klubknihomolu.cz

1.125. Dvě ruské stíhačky simulovaly vzdušný souboj. Jedna druhou omylem sestřelila 189
25.09.2020 cnn.iprima.cz Ftv Prima

1.126. Nákaza mezi vysokoškoláky. Přes sto studentů onemocnělo na seznamovacím kurzu 191
25.09.2020 cnn.iprima.cz Ftv Prima

1.127. Prohra či přidušené vítězství Babiše před sněmovními volbami poškodí 193
25.09.2020 Domažlický deník KATEŘINA PERKNEROVÁ

1.128. Prohra či přidušené vítězství Babiše před sněmovními volbami poškodí 194
25.09.2020 Frýdecko-místecký a třinecký deník KATEŘINA PERKNEROVÁ

1.129. Jan Kubáček: Prohra i přidušené vítězství Babiše před sněmovními volbami poškodí 195
25.09.2020 bruntalsky.denik.cz Kateřina Perknerová

1.130. Volit půjdou ti mladší 195
25.09.2020 Mladá fronta DNES Klára Burešová

1.131. Do boje o Senát vyráží v Praze 9 jedenáct kandidátů 196
25.09.2020 5plus2 (eva)

1.132. V krajských volbách se hlasuje podle celostátních preferencí 198
25.09.2020 Frýdecko-místecký a třinecký deník Kateřina Perknerová

1.133. Krátké zprávy z domova, ze světa a z byznysu 199
25.09.2020 iHNed.cz red

1.134. Podpora integrace migrantů na lokální úrovni 204
26.09.2020 zpravodajstvi.ecn.cz

1.135. Zpěvák, herec, aktivista. Každý je „expert“ na covid, jejich názory ale tříští společnost 205
26.09.2020 ct24.cz manakv

1.136. Josef Mlejnek: V krajských volbách se hlasuje podle celostátních preferencí 205
26.09.2020 litomericky.denik.cz Kateřina Perknerová

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 6 / 237

http://www.newtonmedia.eu/


1.137. Trump je jako Goebbels 207
27.09.2020 Prima

1.138. V médiích vystupuje málo expertek, tvrdí organizace. Nabízí jejich seznam 208
27.09.2020 zpravy.iDNES.cz Tereza Kučerová

1.139. Minář chce založit novou stranu, politologové varují: Roztříští opozici ještě víc 209
28.09.2020 eurozpravy.cz

1.140. ‚Špatný nápad, který prospěje jen Babišovi.‘ Minářova strana podle politologů roztříští
opozici

210

28.09.2020 lidovky.cz ČTK

1.141. Milion chvilek je občanská iniciativa a nebude nikdy kandidovat, říká nový předseda 211
28.09.2020 czpravy.cz

1.142. KNIHA: Slepé skvrny 212
28.09.2020 neviditelnypes.cz Tomáš Vodvářka

1.143. Odchod Mináře do politiky ubere chvilkařům na popularitě, říká politolog 212
28.09.2020 zpravy.iDNES.cz Lada Režňáková

1.144. „Velmi zvláštní.“ Do Mináře si za kandidaturu rýpl i Kalousek. Politolog je vyděšený 214
28.09.2020 blesk.cz ČTK,Markéta Mikešová

1.145. Hrad chce v čele antimonopolního úřadu náměstka z vnitra Mlsnu. Dny Rafaje se zdají být
sečteny

214

29.09.2020 lidovky.cz Martin Shabu

1.146. Deprese ze samostudia. Studenti během koronaviru čelí novým výzvám 217
29.09.2020 avcr.cz

1.147. Zrušení voleb by otřáslo demokracií. ODS získá hejtmana, ČSSD propadne, říká pro EZ
šéf STEMu

217

29.09.2020 eurozpravy.cz

1.148. "CHTĚLA JSEM TO vzdát.“ 219
29.09.2020 Blesk pro ženy IVANA BACHORÍKOVÁ

1.149. Česká startupová štika ze Sydney. Adam Hejl chce zjednodušit investování do akcií a má
na to první miliony

220

29.09.2020 czechcrunch.cz Ondřej Holzman

1.150. Zásilkovna spouští vlastní výdejní boxy. Mohou stát kdekoliv, ovládají se mobilem a balíky
přes ně půjde i posílat

222

29.09.2020 czechcrunch.cz

1.151. Trump versus Biden 224
30.09.2020 CNN Prima News

1.152. Speciál - Co zmůžou kraje v oblasti životního prostředí? 226
30.09.2020 ČRo Plus

1.153. Každá strana má ekologii v programu pro krajské volby, ale je to spíš okrajové téma,
hodnotí politolog

230

30.09.2020 irozhlas.cz Jan Burda, Martina Mašková, Zuzana Marková

1.154. Na Erasmus vyjede až o polovinu méně studentů. Pobyty ruší buď oni sami, nebo jejich
univerzity

231

30.09.2020 ceskatelevize.cz Vendula Baštincová

1.155. Centrum pro otázky životního prostředí: Co studie Deloitte opomíjí a v čem se mýlí? 231
30.09.2020 ekolist.cz 30.9.2020

1.156. Rychlá zpověď: Rozhovor Tomáš a Iva Petříčkovi: Jsou i jednodušší disciplíny než
manželství

234

30.09.2020 lifestyle.luxusni-bydleni-praha.com Ivy Petříčkové

1.157. Michaela Klevisová: Když jsem začínala psát, vůbec jsem netušila, že jsou v Česku
detektivkáři tolik podceňovaní

235

30.09.2020 literarky.cz
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Počet zpráv: 157, 27.01.2021

Jan Šír: Situace v Bělorusku se láme teď. Sankce Baltských zemí ukazují, že není důvod otálet URL
WEB , Datum: 01.09.2020 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.09.2020 02:38 , RU /
měsíc: 1 171 029 , Celková návštěvnost: 88 206 , Země: Česko , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,98
... nebo agresivní plány vůči těmto zemím,“ vysvětluje na Plusu odborník na postsovětský prostor Jan Šír z
Katedry ruských a východoevropských studií při Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy.A dodává: „Baltové
tím jasně dávají najevo, že se sankcemi není důvod otálet a že když se chce, tak to...

Fránek, Michal, ed. et al. Čtení jako radost a dobrodružství: Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. První vydání.
Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR URL
WEB , Datum: 01.09.2020 , Zdroj: knihovnaplus.nkp.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.09.2020 18:53 , RU
/ měsíc: 51 506 , Celková návštěvnost: 3 679 , Země: Česko , AVE: 500,00 Kč , GRP: 0,04
... z: http://www.ucl.cas.cz/edicee/images/data/sborniky/Jubilejni/Travnicek/cteni jako radost a
dobrodruzstvi_tisk.pdfPhDr. Irena Prázová, Ph.D. / Fakulta sociálních věd , Univerzita Karlova v Praze Publikaci
Čtení jako dobrodružství vydává Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR (ÚČL AV...

70 let studijního oboru knihovnictví na pražské Univerzitě Karlově: Rozhovor s Adélou Jarolímkovou URL
WEB , Datum: 01.09.2020 , Zdroj: knihovnaplus.nkp.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.09.2020 18:53 , RU
/ měsíc: 51 506 , Celková návštěvnost: 3 679 , Země: Česko , AVE: 500,00 Kč , GRP: 0,04
... důvodů a jak dlouho zde bude přebývat? V jinonickém areálu probíhá rozsáhlá rekonstrukce a dostavba, po
jejímž skončení zde bude sídlit už pouze Fakulta sociálních věd . Proto byla Filozofická fakulta, jejíž je ÚISK
součástí, nucena hledat pro své ústavy náhradní prostory, a nakonec se podařil...

Hamáček nás pomlouvá, stěžuje si Okamura. Ze zprávy o extremismu přitom zmizela konkrétní jména URL
WEB , Datum: 01.09.2020 , Zdroj: ct24.cz , Strana: 0 , Autor: hlubuckoval , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.09.2020
02:31 , RU / měsíc: 243 470 , Celková návštěvnost: 18 339 , Země: Česko , Rubrika: Domácí , AVE: 5 000,00 Kč , GRP: 0,20
... a Tomio Okamura jsou spojenci. Je to patrné z osobních setkání a třeba výroků prezidenta Zemana na
podporu SPD a naopak,“ komentuje politolog z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy Josef Mlejnek.I letos
měla prezidentská kancelář výhrady k dokumentu. Jaké konkrétně, ale odmítá uvést....

Spolek absolventů IES FSV UK  - Alumni
TISK , Datum: 02.09.2020 , Zdroj: Obchodní věstník , Strana: 0 , Vytištěno: 6 100 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.09.2020 00:14 , Země:
Česko , Rubrika: Změna - Praha, Aktuální stav - Praha
Obchodní jméno: Spolek absolventů IES FSV UK  - Alumni Sídlo: Opletalova 1606/26, Nové Město, 110 00 Praha IČO:
67362699 Oddíl: L. Vložka: 8468 Datum zápisu: 1.1.2014 Vymazuje se ke dni: 12.8.2020 – Statutární orgán: ELIŠKA
ŠERHANTOVÁ. Dat. nar. 2.6.1982. Adresa: Navigátorů 601/43, Liboc, 161 0...

Do obchodu Czech News Center přišel Gajdoštík URL
WEB , Datum: 02.09.2020 , Zdroj: mediar.cz , Strana: 0 , Autor: redakce , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.09.2020 02:37
, RU / měsíc: 84 214 , Celková návštěvnost: 8 714 , Země: Česko , Rubrika: Články , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,10
... rok vedl tým pro online a sociální sítě. Reportovat bude generálnímu spoluřediteli Czech News Center Juraji
Felixovi. Gajdoštík studoval na Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy a v mediálním prostředí se pohybuje
20 let. Věnoval se řízení webových projektů a digitálních kampaní v...

Novým zástupcem ČR u Soudního dvora EU bude soudce Jan Passer URL
WEB , Datum: 02.09.2020 , Zdroj: advokatnidenik.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.09.2020 01:44 , RU / měsíc: 36 945 ,
Celková návštěvnost: 1 231 , Země: Česko , AVE: 3 500,00 Kč , GRP: 0,01
... až do roku 2016. Od září téhož roku vykonával funkci soudce Tribunálu Soudního dvora EU. Vedle toho JUDr. Passer
působil jako externí přednášející Fakulty sociálních věd  UK, Právnické fakulty Masarykovy univerzity a Justiční akademie
(oblast práva Evropské unie). Absolvoval také řadu...

KARIÉRA
TISK , Datum: 02.09.2020 , Zdroj: E15 , Strana: 14 , Vytištěno: 15 577 , Prodáno: 668 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
02.09.2020 01:52 , Čtenost: 86 664 , Země: Česko , Rubrika: Kariéra , AVE: 70 202,97 Kč , GRP: 0,96
... členem rady pro řízení rizika ALM a likvidity skupiny KBC a členem České bankovní asociace v rámci
regulační komise. Vystudoval Univerzitu Karlovu, Fakultu sociálních věd  v Praze. Róbert PETRÁN Havel &
Partners Na pozici senior advokáta rozšířil transakční tým. Zaměří se především na...

Nadační fond Film & Sociologie
TISK , Datum: 02.09.2020 , Zdroj: Obchodní věstník , Strana: 0 , Vytištěno: 6 100 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.09.2020 00:08 , Země:
Česko , Rubrika: Změna - Praha, Aktuální stav - Praha
... 13, 160 00 Praha 6 Zakladatel: Zakladatel s vkladem: KF a.s. Adresa: Jindřišská 34, 112 07 Praha 1; Zakladatel s vkladem:
Ústav sociální politických věd při Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy. Adresa: Smetanovo nábř. 6/996, 110 00 Praha 1
Základní kapitál: 51 000,00 Kč OV04056034-20200828
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DIÁŘ MÉHO ŽIVOTA
TISK , Datum: 02.09.2020 , Zdroj: Žena a život , Strana: 44 , Vytištěno: 50 158 , Prodáno: 29 440 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 05.09.2020 00:02 , Čtenost: 231 432 , Země: Česko , Rubrika: Osobnost , AVE: 262 632,48 Kč , GRP: 2,57
... 25. září ve 20 hodin. Kdo je Bohumil Kartous? Vystudoval Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v
Brně, postgraduálně mediální teorii na Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy v Praze. Je autorem knihy No
Future: Vezeme děti na parním stroji do virtuální reality? (2019). V...

Rozhovor s mediálním teoretikem profesorem Janem Jirákem
RÁDIO , Datum: 02.09.2020 , Zdroj: ČRo Dvojka , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.09.2020 13:55 , Poslechovost pořadu: 0 ,
Země: Česko , Pořad: Jak to vidí 08:30 , AVE: 551 397,00 Kč , GRP: 1,68
... vědu a někdy to může být i docela zábavné čtení.Zita SENKOVÁ, moderátorka--------------------Co doporučujete, jestli
prozradíte vaším studentů na fakultě sociálních věd ?Jan JIRÁK, mediální teoretik--------------------Já většinou memoárovou
literaturu nedoporučuju, to ty moje předměty, to ...

V českém vzdělávacím systému se změnám nelze vyhnout URL
WEB , Datum: 03.09.2020 , Zdroj: ceskapozice.cz , Strana: 0 , Autor: Lucie Kocurová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
04.09.2020 02:58 , RU / měsíc: 243 470 , Celková návštěvnost: 18 339 , Země: Česko , Rubrika: Téma , AVE: 5 000,00 Kč , GRP: 0,20
... pro české školství. „Když se ve školách bude učit míň informací, děti si z toho odnesou víc,“ říká v rozhovoru
sociolog a pedagog Arnošt Veselý z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy.Sociolog a pedagog Arnošt
Veselý z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy v rozhovoru mimo jiné...

Vláda dá letos důchodcům pět tisíc navíc. Je to úplatek, tvrdí opozice i politolog
TISK , Datum: 03.09.2020 , Zdroj: Hospodářské noviny , Strana: 5 , Autor: Marie Červenková , Vytištěno: 22 595 , Prodáno: 27 003 ,
Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.09.2020 01:30 , Čtenost: 145 603 , Země: Česko , Rubrika: Události , AVE: 122 202,30
Kč , GRP: 1,62
... na seniory. To však ODS i TOP 09 odmítají. „Je to pouze předvolební boj,“ říká Stanjura. S opozičními
stranami souhlasí politolog Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd  Karlovy univerzity. „Rozdávání před volbami
není nic mimořádného u nás ani v zahraničí,“ říká Mlejnek. Příspěvek podle něj...

Česko předložilo kandidaturu Vladimíra Dlouhého do čela OECD. Diplomaté vyjednávají podporu URL
WEB , Datum: 03.09.2020 , Zdroj: lidovky.cz , Strana: 0 , Autor: ČTK , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.09.2020 03:03 , RU
/ měsíc: 1 855 023 , Celková návštěvnost: 244 802 , Země: Česko , Rubrika: Firmy a trhy , AVE: 35 000,00 Kč , GRP: 2,72
... v roce 1997; poradce společností ABB (1997 až 2010), investiční banky Goldman Sachs či výrobce turbín
Rolls-Royce; pedagog na VŠE (2004 až 2010) a na Fakultě sociálních věd  UK; v letech 2010 až 2012 byl
členem Evropské skupiny poradců Mezinárodního měnového fonduČlenství a funkce v politických...

Nová Asociace bude hájit zájmy dlouhodobého nájemního bydlení a datově analyzovat trh. Ve svém prvním
výzkumu se zaměřila na bydlení českých rodin. URL
WEB , Datum: 03.09.2020 , Zdroj: feedit.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.09.2020 02:01 , RU / měsíc:
36 536 , Celková návštěvnost: 2 752 , Země: Česko , AVE: 6 500,00 Kč , GRP: 0,03
... a uvedené údaje o nárůstu střetů v rodině jsou tak v podstatě s ohledem na velmi napjatou situaci velmi
malé,“ komentuje Petr Soukup, sociolog z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy. „Není úplně překvapující,
že poměrně hodně rodin během nouzového stavu přemýšlelo o změně bydlení....

Adam Vojtěch z karantény: Zdravotnictví vlastně elektronizujeme v přímém přenosu URL
WEB , Datum: 03.09.2020 , Zdroj: flowee.cz , Strana: 0 , Autor: Zdeněk Strnad , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.09.2020
02:02 , RU / měsíc: 126 773 , Celková návštěvnost: 9 549 , Země: Česko , AVE: 5 000,00 Kč , GRP: 0,11
... ochranných prostředků by tedy teď na podzim přijít neměl. Adam Vojtěch Ministr zdravotnictví České republiky
je původem z Jižních Čech. Vystudoval Fakultu sociálních věd  a Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, pracoval
na různých pozicích ve státní správě i v diplomacii. Ministrem zdravotnictv...

Rogel je nebezpečný neonacista, Ortel spíše obchodník, říká politolog k policejnímu zátahu proti neonacistům
URL
WEB , Datum: 03.09.2020 , Zdroj: denikn.cz , Strana: 0 , Autor: Petr Frinta , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.09.2020
03:03 , RU / měsíc: 358 647 , Celková návštěvnost: 41 097 , Země: Česko , Rubrika: Kultura , AVE: 40 000,00 Kč , GRP: 0,46
... sociálních ekonomických postupů a hlasité rétoriky proti imigrantům, muslimům a Evropské unii.Jan Charvát (*
1974)vystudoval politologii na Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy a Politickou sociologii na Högskolan
Dalarna ve Švédsku. Dlouhodobě se zabývá tématy politického extremismu...

Rozhovor dne
TV , Datum: 04.09.2020 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 8 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.09.2020 01:56 , Sledovanost
pořadu: 0 , Země: Česko , Pořad: Události, komentáře 22:00 , AVE: 117 810,00 Kč , GRP: 0,70
... k tématu ještě, tedy k těm ekonomickým možným dopadům cesty Miloše Vystrčila na Tchaj-wan Vilém
Semerák, ekonom z Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd . Dobrý večer.Vilém SEMERÁK,
ekonom, FSV UK , CERGE-EI--------------------Dobrý večer.Jakub ŽELEZNÝ,...

Vlastní bydlení je prvním krokem k rodině. Ve svém žijí dvě třetiny Čechů URL
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Vlastní bydlení je prvním krokem k rodině. Ve svém žijí dvě třetiny Čechů URL
WEB , Datum: 04.09.2020 , Zdroj: bruntalsky.denik.cz , Strana: 0 , Autor: Jiří Janda , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
05.09.2020 03:20 , RU / měsíc: 129 173 , Celková návštěvnost: 18 370 , Země: Česko , Rubrika: Zprávy z Česka , AVE: 5 990,00 Kč ,
GRP: 0,20
... velké ploše bytu. Uvedených údajů o nárůstu střetů v rodině je tak v podstatě s ohledem na napjatou situaci
velmi málo,“ uvedl sociolog Petr Soukup z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy v Praze.Z průzkumu dále
vyplynulo zjištění, že pro více než devět desetin dotázaných je bydlení v nájmu...

Ministr Petříček dal záštitu konferenci muže, kterého tajně platila čínská ambasáda URL
WEB , Datum: 04.09.2020 , Zdroj: aktualne.cz , Strana: 0 , Autor: Lukáš Valášek , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
05.09.2020 03:13 , RU / měsíc: 4 106 968 , Celková návštěvnost: 741 693 , Země: Česko , Rubrika: Domácí , AVE: 20 000,00 Kč ,
GRP: 8,24
... úrovni, včetně aktivní činnosti v bezpečnostní komunitě". O rok později si pak stejnou cenu odnesl rovnou celý
Institut politologických studií Fakulty sociálních věd , pod který Balabánovo výzkumné středisko spadá.A do
stejné éry, v níž vnitro řídil Milan Chovanec (ČSSD), spadá i obdržení...

Použití novičoku není náhoda, bylo možné zbavit se Navalného jinak. Je to signál Kremlu, tvrdí experti URL
WEB , Datum: 04.09.2020 , Zdroj: irozhlas.cz , Strana: 0 , Autor: Eliška Kubátová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
05.09.2020 03:12 , RU / měsíc: 394 016 , Celková návštěvnost: 63 237 , Země: Česko , Rubrika: Zprávy ze světa , AVE: 30 000,00 Kč ,
GRP: 0,70
... právě novičok. Může to signalizovat: Podívejte se, co se vám stane, pokud zradíte,“ podotýká pro
iROZHLAS.cz Karel Svoboda, odborník na Rusko z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy.Kdo přesně má
útok na Navalného na svědomí, jasné není. I prohlášení německé vlády ale podle Svobody míří...

Izrael normalizoval vztahy s další arabskou zemí. Blýská se na Blízkém východě na lepší časy? URL
WEB , Datum: 05.09.2020 , Zdroj: denikn.cz , Strana: 0 , Autor: Michael Romancov , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
06.09.2020 02:52 , RU / měsíc: 358 647 , Celková návštěvnost: 41 097 , Země: Česko , Rubrika: Komentáře , AVE: 40 000,00 Kč ,
GRP: 0,46
... sílu a energii proti Íránu, případně proti tomu, kdo by se pokusil stát se v arabském světě hegemonem.Autor
je politický geograf, působí na Fakultě sociálních věd  UK a Metropolitní univerzitě PrahaV rubrice komentáře
dáváme prostor různým úhlům pohledu, které nemusí vyjadřovat...

65 % českých rodin platí za bydlení do 8 000 Kč měsíčně bez poplatků za služby
RÁDIO , Datum: 06.09.2020 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.09.2020 20:24 , Poslechovost pořadu: 0 ,
Země: Česko , Pořad: Zprávy 19:00 , GRP: 0,14
... méně než 5 000 Kč měsíčně. Podle sociologa Petra Soukupa z Univerzity Karlovy bude trend nájemního bydlení dál
posilovat.Petr SOUKUP, sociolog, Fakulta sociálních věd , Univerzita Karlova--------------------My se přesuneme víc k tomu
nájemnímu bydlení a méně k tomu vlastnickému bydlení....

Krátké zprávy
TV , Datum: 06.09.2020 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.09.2020 02:45 , Sledovanost
pořadu: 0 , Země: Česko , Pořad: Newsroom ČT24 22:05 , GRP: 1,01
... omluvit. Ukončení sporu se tak po více než pěti letech dál protahuje.redaktorka--------------------V televizi
moderuje politické debaty, tady na fakultě sociálních věd  přednáší o novinářské etice. Václav Morave. Kdo
nemůže na přednášky, může si přečíst jeho novou knihu. O čem je? Třeba o tom,...

Uranova URL
WEB , Datum: 06.09.2020 , Zdroj: kosmas.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.09.2020 02:53 , Celková
návštěvnost: 2 500 , Země: Česko , AVE: 500,00 Kč , GRP: 0,03
... Pomůžete tisícům nerozhodných čtenářů. Autor/Autorka Lenka Elbe (* 1979) se narodila v Lounech.
Vystudovala žurnalistiku a masovou komunikaci na Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy, přičemž se
zaměřovala především na studium sémiotiky. Po krátké novinářské praxi se začala živit jako...

Čína a Rusko slaďují noty. Jejich velvyslanci se společně obrátili na Američany, aby jim vysvětlili, jak vnímat 2.
světovou válku URL
WEB , Datum: 06.09.2020 , Zdroj: denikn.cz , Strana: 0 , Autor: Michael Romancov , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
07.09.2020 02:21 , RU / měsíc: 358 647 , Celková návštěvnost: 41 097 , Země: Česko , Rubrika: Komentáře , AVE: 40 000,00 Kč ,
GRP: 0,46
... prostě přesvědčeni, že – jak stojí na počátku posledního odstavce – „Rusko a Čína učinily správná
rozhodnutí“.Autor je politický geograf, působí na Fakultě sociálních věd  UK a Metropolitní univerzitě Praha.V
rubrice komentáře dáváme prostor různým úhlům pohledu, které nemusí vyjadřovat...

ČSOB Asset Management
TISK , Datum: 07.09.2020 , Zdroj: Euro , Strana: 56 , Vytištěno: 15 862 , Prodáno: 7 339 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
07.09.2020 00:01 , Čtenost: 24 990 , Země: Česko , Rubrika: Panorama/Lidé a podniky/Přestupy , AVE: 25 825,88 Kč , GRP: 0,28
... útvaru finančních trhů, který následně i vedl. V posledních 14 letech zastával funkce manažera v oblasti řízení
finančních rizik. Je zodpovědný za tržní a likviditní rizika v ČSOB, řízení kapitálu i vykazování úvěrových rizik.
Vystudoval Univerzitu Karlovu, Fakultu sociálních věd  v Praze.

Latour o antropocénu
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https://bruntalsky.denik.cz/zpravy-z-ceska/bydleni-rodina-cesi-pruzkum-20200903.html
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/N2AA20E40030/3136219/2020-09-04/0?tab=Video
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/ministr-petricek-dal-zastitu-konferenci-muze-ktereho-tajne-p/r~8dcc643aeea411ea9c800cc47ab5f122/
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/A8KA20E40030/3136219/2020-09-04/0?tab=Video
https://www.irozhlas.cz/zpravy-svet/rusko-navalnyj-otrava-novicok-kreml-putin-merkelova-sankce-eu-nord-stream_2009040656_eku
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/A3GA20E40047/3136219/2020-09-04/0?tab=Video
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https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/Q3DA20E60008/3136219/2020-09-06/0?tab=Video
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/2020EU36A56C/3136219/2020-09-07/0?tab=Video
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Latour o antropocénu
TISK , Datum: 07.09.2020 , Zdroj: Vesmír , Strana: 40 , Autor: Zdeněk Konopásek , Vytištěno: 5 500 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 12.09.2020 00:01 , Země: Česko , Rubrika: Téma , AVE: 147 301,04 Kč
... Doc. Zdeněk Konopásek, Ph. D., (*1963) působí jako sociolog v CTS. V minulosti přednášel o kvalitativním
výzkumu a sociologii vědy a technologií na Fakultě sociálních věd  UK v Praze a na Fakultě sociálních studií MU
v Brně. Na poli science and technology studies se zabývá zejména složitými vztahy...

Studio N: QAnon. Světová konspirační teorie proniká do Česka URL
WEB , Datum: 08.09.2020 , Zdroj: denikn.cz , Strana: 0 , Autor: Filip Titlbach , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.09.2020
02:21 , RU / měsíc: 358 647 , Celková návštěvnost: 41 097 , Země: Česko , Rubrika: Nezařazené , AVE: 40 000,00 Kč , GRP: 0,46
... raději oceňuje, jak moc vyznavači QAnonu milují Ameriku i jeho samého. Co je QAnon, kde se šíří a kdo mu
věří? To vysvětluje politolog Jan Charvát z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy, který se věnuje
politickému extremismu.Nové epizody Studia N najdete každý všední den odpoledne na naše...

Notes: Pekingu, prosím tě, nezlob se. Toho nezbedu už pan prezident exemplárně potrestal URL
WEB , Datum: 08.09.2020 , Zdroj: denikn.cz , Strana: 0 , Autor: Libor Stejskal , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.09.2020
02:21 , RU / měsíc: 358 647 , Celková návštěvnost: 41 097 , Země: Česko , Rubrika: Nezařazené , AVE: 40 000,00 Kč , GRP: 0,46
... konspiračními teoriemi stojí, kdo jim věří a proti komu jsou namířené, rozebírá v podcastu Studia N odborník
na politický extremismus Jan Charvát z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy.Co si přečtete v zítřejším
tištěném Deníku NMetropolitní univerzita Praha po 15 letech ukončila...

Až desetinu peněz na zaměstnanost Británie vyplatila neoprávněně URL
WEB , Datum: 08.09.2020 , Zdroj: fxstreet.cz , Strana: 0 , Autor: Tým FXstreet.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
08.09.2020 12:57 , Celková návštěvnost: 3 000 , Země: Česko , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 0,03
... do eurozóny. Koruna je pro Česko výhodná, zejména pro případ, kdyby přišla další hospodářská krize, řekl
dnes Babiš v debatě Politologického klubu Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy. Pro rychlé přijetí eura se
naopak vyslovil předseda opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek. Babiš odmítá...

FSV UK  otevírá magisterský obor Strategická komunikace URL
WEB , Datum: 09.09.2020 , Zdroj: mediaguru.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.09.2020 01:11 , RU / měsíc: 154 901 ,
Celková návštěvnost: 14 322 , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,16
Od akademického roku 2020/21 nastoupí kolem padesátky studentů Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy na nový
magisterský obor Strategická komunikace.Od nového akademického roku otevře Fakulta sociálních věd  Univerzity Karlovy
( FSV UK ) nový magisterský obor Strategická komunikace ....

UK nabízí nově studium zájemcům o strategickou komunikaci URL
WEB , Datum: 09.09.2020 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Strana: 0 , Autor: ČTK , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.09.2020
02:34 , RU / měsíc: 13 888 492 , Celková návštěvnost: 1 113 436 , Země: Česko , Rubrika: Praha , AVE: 99 000,00 Kč , GRP: 12,37
Fakulta sociálních věd  Univerzity Karlovy ( FSV UK ) otevře od nového akademického roku nový magisterský
obor s názvem strategická komunikace. V něm budou moci zájemci studovat způsoby marketingové komunikace
a propagace.Do oboru nastoupí asi 50 studentů. Podle jeho garantky Denisy Hejlové začne...

FSV UK  otevírá magisterský obor Strategická komunikace URL
WEB , Datum: 09.09.2020 , Zdroj: mediar.cz , Strana: 0 , Autor: Jakub Jetmar , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.09.2020
02:29 , RU / měsíc: 84 214 , Celková návštěvnost: 8 714 , Země: Česko , Rubrika: Články , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,10
Padesátka studentů s novým akademickým rokem nastoupí na Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy na
nový magisterský obor Strategická komunikace. Univerzita Karlova tak začne nabízet strategickou komunikaci
jako první veřejná vysoká škola v Česku. Obor navazující na bakalářskou Marketingovou...

Bělorusko dnes. Co čekají čeští vývozci URL
WEB , Datum: 09.09.2020 , Zdroj: halonoviny.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.09.2020 18:34 , Celková
návštěvnost: 150 000 , Země: Česko , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,67
... západnímu sousedovi poskytuje úvěry, v Rusku pracují statisíce Bělorusů, kteří domů posílají peníze. Karel
Svoboda z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy míní, že Bělorusko fakticky
»žije z Ruska«. Tlak USA Někteří západní experti míní, že Rusko je nutné...

Odborná prognóza
TV , Datum: 10.09.2020 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 5 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.09.2020 03:14 , Sledovanost
pořadu: 0 , Země: Česko , Pořad: Události, komentáře 22:00 , AVE: 451 710,00 Kč , GRP: 0,70
... a prof. Tomáš Zima. Dobrý večer vám oběma, pánové.Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy--------------------
Dobrý večer.Michal MEJSTŘÍK, ekonom, Fakulta sociálních věd  UK--------------------Dobrý večer.Jana
PEROUTKOVÁ, moderátorka--------------------My jsme se na začátku pořadu ptali...

Nový obor vychová experty na strategickou komunikaci URL
WEB , Datum: 10.09.2020 , Zdroj: iforum.cuni.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.09.2020 18:18 , Celková
návštěvnost: 2 500 , Země: Česko , AVE: 3 500,00 Kč , GRP: 0,03
Zájemci mají příležitost studovat nový a atraktivní obor. Na Fakultě sociálních věd  UK zahajuje magisterský
program Strategická komunikace, který přibude jako další možnost na tamním institutu k žurnalistice a mediálním
studiím. Garantkou je docentka Denisa Hejlová. „Způsob výuky a studijní...

Berlín začíná tušit, že snaha o vstřícnost vůči současnému Rusku a spolupráce s ním byla chybou URL
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https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/A9CA20094001/3136219/2020-09-07/0?tab=Video
https://denikn.cz/434697/studio-n-qanon-svetova-konspiracni-teorie-pronika-do-ceska/
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/Q3DA20E80008/3136219/2020-09-08/0?tab=Video
https://denikn.cz/435065/notes-pekingu-prosim-te-nezlob-se-toho-nezbedu-uz-pan-prezident-exemplarne-potrestal/
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/Q3DA20E80002/3136219/2020-09-08/0?tab=Video
https://www.fxstreet.cz/az-desetinu-penez-na-zamestnanost-britanie-vyplatila-neopravnene.html
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http://www.halonoviny.cz/articles/view/54222347
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/OPCZ20E9A7MR/3136219/2020-09-09/0?tab=Video
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/2020E254T051/3136219/2020-09-10/0?tab=Video
https://iforum.cuni.cz/IFORUM-16909.html
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/OPCZ20EAA60Z/3136219/2020-09-10/0?tab=Video
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Berlín začíná tušit, že snaha o vstřícnost vůči současnému Rusku a spolupráce s ním byla chybou URL
WEB , Datum: 10.09.2020 , Zdroj: denikn.cz , Strana: 0 , Autor: Michael Romancov , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
11.09.2020 02:26 , RU / měsíc: 358 647 , Celková návštěvnost: 41 097 , Země: Česko , Rubrika: Komentáře , AVE: 40 000,00 Kč ,
GRP: 0,46
... Snad si to Němci konečně připustí. Reakce Moskvy budou drsné, ale pro Evropu to bude jen ku
prospěchu.Autor je politický geograf, působí na Fakultě sociálních věd  UK a Metropolitní univerzitě Praha.V
rubrice komentáře dáváme prostor různým úhlům pohledu, které nemusí vyjadřovat...

Babišova čísla můžou fungovat, Hamáček hraje vabank. Odborníci hodnotí start předvolebních kampaní URL
WEB , Datum: 10.09.2020 , Zdroj: denikn.cz , Strana: 0 , Autor: Prokop Vodrážka , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
11.09.2020 02:26 , RU / měsíc: 358 647 , Celková návštěvnost: 41 097 , Země: Česko , Rubrika: Česko , AVE: 40 000,00 Kč , GRP:
0,46
... Eibl.Přečtěte si takéUkázaná často neplatí. Ověřili jsme čísla z Babišovy chvástavé kampaněPodobně vidí
kampaň ANO i politoložka Anna Shavit z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy. Podle ní je zcela přirozené,
že strany v kampani využívají své známé tváře, v tomto případě premiéra. „V...

Jak mohou univerzity pomáhat v krizi? Sledujte online diskuzi! URL
WEB , Datum: 10.09.2020 , Zdroj: uhk.cz , Strana: 0 , Autor: Univerzita Hradec Králové , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
10.09.2020 20:34 , RU / měsíc: 1 482 , Celková návštěvnost: 114 , Země: Česko , AVE: 500,00 Kč , GRP: 0,00
... a to jak v rovině strategické, tak v rovině výzkumné. prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D., profesor v oboru
management. Doktorská studia dokončil na Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy v oboru sociologie. V
současné době působí jako první prorektor a prorektor pro mezinárodní vztahy na Čes...

Adam Vojtěch (za ANO): Vracíme povinnost nosit roušky URL
WEB , Datum: 11.09.2020 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Strana: 0 , Autor: Věra Luptáková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
12.09.2020 02:24 , RU / měsíc: 1 171 029 , Celková návštěvnost: 88 206 , Země: Česko , Rubrika: Domácí , AVE: 15 000,00 Kč , GRP:
0,98
... je od čtvrtka povinné ve vnitřních prostorách budov po celém Česku.Promyšlenost kroků ministra a vládní
anticovidové strategii analyzují ve Výroku Denisa Hejlová, vedoucí Katedry marketingové komunikace a PR
Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy a komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček.

Personálie
TISK , Datum: 11.09.2020 , Zdroj: Bankovnictví , Strana: 7 , Vytištěno: 5 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.09.2020 03:37 , Země:
Česko , Rubrika: Spektrum - personálie , AVE: 28 108,84 Kč
... Verschaeveho, který se bude nadále plně věnovat pozici General Manager Affluent Customers v rámci KBC. Je členem rady
pro řízení rizika ALM a likvidity skupiny KBC a také členem České bankovní asociace v rámci regulační komise. Vystudoval
Univerzitu Karlovu, Fakultu sociálních věd  v Praze.

Jak mohou univerzity pomáhat v krizi? Sledujte online diskuzi URL
WEB , Datum: 11.09.2020 , Zdroj: zcu.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.09.2020 12:49 , RU / měsíc: 1 482 ,
Celková návštěvnost: 114 , Země: Česko , AVE: 500,00 Kč , GRP: 0,00
... jak v rovině strategické, tak v rovině výzkumné. Prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D. , je profesorem v oboru
Management. Doktorská studia dokončil na Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy v oboru Sociologie. V
současné době působí jako první prorektor a prorektor pro mezinárodní vztahy na Česk...

Soud potrestal Foldynova asistenta za text, v němž vyzval ke střílení a deportaci uprchlíků URL
WEB , Datum: 12.09.2020 , Zdroj: denikn.cz , Strana: 0 , Autor: Lukáš Prchal , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.09.2020
02:50 , RU / měsíc: 358 647 , Celková návštěvnost: 41 097 , Země: Česko , Rubrika: Česko , AVE: 40 000,00 Kč , GRP: 0,46
... si takéNa ministerstvu spravedlnosti píše zákony, na internetu je spojený s dezinformačními webyPodle Jana
Charváta, experta na extremismus z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy, článek silně dehumanizuje
muslimy a imigranty. „Dehumanizace nepřítele umožňuje proti němu použít takové...

Sladké řeči kulhavého ďábla URL
WEB , Datum: 12.09.2020 , Zdroj: tydenikhrot.cz , Strana: 0 , Autor: Václav Drchal , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
13.09.2020 02:50 , Země: Česko , Rubrika: Politika
... méně významnými případy se ovšem zabývaly mimořádné lidové soudy a speciální očistná komise, která
začala pracovat hned v květnu 1945. Jan Cebe z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy odhaduje, že komise
prověřila několik stovek novinářů. Kolik z nich potrestala, není úplně jasné. Podle...

Návrh zákona zkomplikoval pobrexitová jednání. ‚Británie se snaží vybrat třešničky,‘ míní expert URL
WEB , Datum: 12.09.2020 , Zdroj: irozhlas.cz , Strana: 0 , Autor: Anna Urbanová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.09.2020 02:41 , RU /
měsíc: 394 016 , Celková návštěvnost: 63 237 , Země: Česko , Rubrika: Zprávy ze světa , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 0,70
... v platnost, když dojde ke krachu jednání s Evropskou unií.Pokud by tato situace nastala, mělo by to podle Jana Vášky z
Katedry evropských studií Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy zničující dopad na pověst Velké Británie jako
důvěryhodného partnera.„My jako Evropská unie si nyní...

Univerzity třetího věku nabízejí vzdělávání na dálku
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Univerzity třetího věku nabízejí vzdělávání na dálku
RÁDIO , Datum: 13.09.2020 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.09.2020 10:04 , Poslechovost pořadu:
0 , Země: Česko , Pořad: Hlavní zprávy 08:00 , AVE: 32 700,00 Kč , GRP: 3,83
... pokud si tu přednášku budou moci pustit doma.Zuzana MACHÁLKOVÁ, redaktorka--------------------Na Karlově univerzitě
bude podle mluvčího fakulty sociálních věd  Jakuba Římana výuka pro posluchače Univerzity třetího věku prezenční.Jakub
ŘÍMAN, mluvčí, fakulta sociálních věd ...

V době koronaviru nabízejí univerzity třetího věku seniorům vzdělávání na dálku
RÁDIO , Datum: 13.09.2020 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 6 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.09.2020 19:44 , Poslechovost pořadu:
0 , Země: Česko , Pořad: Hlavní zprávy 18:00 , AVE: 34 662,00 Kč , GRP: 2,01
... pokud si tu přednášku budou moci pustit doma.Zuzana MACHÁLKOVÁ, redaktorka--------------------Na Karlově univerzitě
bude podle mluvčího Fakulty sociálních věd  Jakuba Římana výuka pro posluchače univerzity třetího věku prezenční.Jakub
ŘÍMAN, mluvčí, fakulta sociálních věd ...

Kdo je žena, která převzala Katlov? Tereza Vágnerová měla pěvecké ambice, našla se mezi rybami URL
WEB , Datum: 13.09.2020 , Zdroj: expres.cz , Strana: 0 , Autor: Karen Mchitarjan , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
14.09.2020 02:53 , RU / měsíc: 2 125 636 , Celková návštěvnost: 253 282 , Země: Česko , Rubrika: Celebrity , AVE: 79 000,00 Kč ,
GRP: 2,81
... a skladbu, což následně zúročila hned v několika muzikálech, v nichž vystupovala. Nakonec se přece jen
rozhodla nepokračovat ve studiu zpěvu a na Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy vystudovala
marketingovou komunikaci a public relations.Ačkoliv měla slušně rozjetou pěveckou kariéru a...

Petr Sak URL
WEB , Datum: 14.09.2020 , Zdroj: prvnizpravy.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.09.2020 02:08 , RU /
měsíc: 119 325 , Celková návštěvnost: 8 988 , Země: Česko , AVE: 1 500,00 Kč , GRP: 0,10
... mentálního zrání" Ústav pro filozofii a sociologii ČSAV 1972: PhDr. v oboru pedagogická psychologie,
"Informace z hlediska pedagogické psychologie" Fakulta sociálních věd  a publicistiky UK 1969: vzdělávání a
výchova dospělých-sociologie kultury, "Informace a jednání", Fakulta sociálních věd ...

Kampaň ANO může uspět, míní experti
TISK , Datum: 14.09.2020 , Zdroj: Deník N , Strana: 5 , Autor: JAN TVRDOŇ PROKOP VODRÁŽKA , Vytištěno: 7 500 , Prodáno: 6 500 ,
Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.09.2020 01:37 , Země: Česko , Rubrika: Zpravodajství , AVE: 28 274,70 Kč
... čím se můžeme pochlubit, a v konečném důsledku se plní ono okřídlené ‚Bude líp‘,“ říká Eibl. Podobně vidí
kampaň ANO i politoložka Anna Shavit z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy. Podle ní je zcela přirozené,
že strany v kampani využívají své známé tváře, v tomto případě premiéra. „V...

ČSSD jde proti svému elektorátu a doplatí na to
TISK , Datum: 14.09.2020 , Zdroj: E15 , Strana: 2 , Autor: Jan VÁVRA , Vytištěno: 15 577 , Prodáno: 668 , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 14.09.2020 03:22 , Čtenost: 86 664 , Země: Česko , Rubrika: Rozhovor , AVE: 547 830,03 Kč , GRP: 0,96
... projektům zejména z oblastí vzdělávání, sociálních problémů a sociální politiky. • Deset let působil v agentuře
Median, z toho tři roky v jejím vedení. Jako výzkumník působí na Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy. • Je
absolventem jejích magisterských oborů sociologie a mediálních studií.

Vir musíme zpomalit. Jinak se nevyhneme další hibernaci, říká sociolog Prokop URL
WEB , Datum: 14.09.2020 , Zdroj: aktualne.cz , Strana: 0 , Autor: David Klimeš , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
15.09.2020 03:08 , RU / měsíc: 4 106 968 , Celková návštěvnost: 741 693 , Země: Česko , Rubrika: Domácí , AVE: 20 000,00 Kč ,
GRP: 8,24
... Pro mě je podstatné, aby ta často nesystémová politická přání musela čelit veřejné kritice a vyrovnat se s
ní.Daniel Prokop (* 1984)Působí na Fakultě sociálních věd  UK a ve své sociologické agentuře PAQ Research.
Je členem Národní ekonomické rady vlády. Zabývá se volebními výzkumy,...

Rozhovor: Vir musíme zpomalit. Jinak se nevyhneme další hibernaci, říká Prokop URL
WEB , Datum: 14.09.2020 , Zdroj: czpravy.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.09.2020 10:22 , RU / měsíc:
347 614 , Celková návštěvnost: 26 751 , Země: Česko , AVE: 5 000,00 Kč , GRP: 0,30
... Pro mě je podstatné, aby ta často nesystémová politická přání musela čelit veřejné kritice a vyrovnat se s ní.
Daniel Prokop (* 1984) Působí na Fakultě sociálních věd  UK a ve své sociologické agentuře PAQ Research. Je
členem Národní ekonomické rady vlády. Zabývá se volebními výzkumy,...

UK NABÍZÍ STUDIUM ZÁJEMCŮM O STRATEGICKOU KOMUNIKACI
TISK , Datum: 15.09.2020 , Zdroj: Učitelské noviny , Strana: 25 , Autor: čtk , Vytištěno: 10 500 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 18.09.2020 03:19 , Země: Česko , Rubrika: Kaleidoskop , AVE: 11 528,29 Kč
Fakulta sociálních věd  Univerzity Karlovy otevře od tohoto akademického roku nový magisterský obor s názvem
strategická komunikace. V něm budou moci zájemci studovat způsoby marketingové komunikace a propagace.
Do oboru nastoupí asi 50 studentů. Podle jeho garantky Denisy Hejlové začne UK nabízet...

Při plošné karanténě nejvíce trpí mladí, zpomalit virus je proto i v jejich zájmu, připomíná Prokop URL
WEB , Datum: 15.09.2020 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.09.2020 03:59 , RU /
měsíc: 1 171 029 , Celková návštěvnost: 88 206 , Země: Česko , Rubrika: Domácí , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,98
... druhá vlna nebude a že míra hospitalizací je nízká. Teď to možná opět začneme brát vážně,“ podotýká
zakladatel organizace PAQ Research a sociolog z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy.Proti povinnému
nošení roušek se v části společnosti začíná objevovat odpor, podle Prokopa by se ale...
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https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/OPCZ20EEA94K/3136219/2020-09-14/0?tab=Video
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/Q3HA20C60501/3136219/2020-09-14/0?tab=Video
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/A46A20C60201/3136219/2020-09-14/0?tab=Video
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/rozhovor-vir-musime-zpomalit-jinak-se-nevyhneme-dalsi-hibern/r~429e2a44f60511ea8b230cc47ab5f122/
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/A8KA20EE0056/3136219/2020-09-14/0?tab=Video
http://www.czpravy.cz/rozhovor-vir-musime-zpomalit-jinak-se-nevyhneme-dalsi-hibernaci-rika-prokop-86956.html
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/OPCZ20EE7006/3136219/2020-09-14/0?tab=Video
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/2020UZ30A25C/3136219/2020-09-15/0?tab=Video
http://plus.rozhlas.cz/pri-plosne-karantene-nejvice-trpi-mladi-zpomalit-virus-je-proto-i-v-jejich-zajmu-8297823
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/Q5NA20EF0006/3136219/2020-09-15/0?tab=Video
http://www.newtonmedia.eu/


Jen 7 procent absolventů podniká
TISK , Datum: 15.09.2020 , Zdroj: Lidové noviny , Strana: 16 , Autor: RADKA KVAČKOVÁ , Vytištěno: 32 842 , Prodáno: 26 630 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 15.09.2020 01:36 , Čtenost: 180 764 , Země: Česko , Rubrika: Akademie , AVE: 218 923,54 Kč ,
GRP: 2,01
... Univerzity Karlovy v Praze. * V Centru pro studium vysokého školství působí od roku 2010, předtím pracovala
pět let jako výzkumná pracovnice na Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy. * Zaměřuje se na problematiku
hodnot vysokoškoláků, klasifikaci a žebříčky hodnocení vysokých škol a...

Léto bylo pro pivovar skvělé
TISK , Datum: 15.09.2020 , Zdroj: E15 , Strana: 2 , Autor: Daniel NOVÁK , Vytištěno: 15 577 , Prodáno: 668 , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 15.09.2020 01:35 , Čtenost: 86 664 , Země: Česko , Rubrika: Rozhovor , AVE: 557 590,29 Kč , GRP: 0,96
... o ceně v akci než o základní ceně. V akcích se totiž prodá podstatnější část piva. Petr DVOŘÁK (44) •
Vystudoval Institut ekonomických studií na Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy. • Působil na
manažerských pozicích v Pivovarech Staropramen. Následně byl marketingovým ředitelem pro...

Odmítám se v kampani na hejtmana schovávat za hvězdná jména Jágra nebo Haška, říká pro EZ Kupka URL
WEB , Datum: 15.09.2020 , Zdroj: eurozpravy.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.09.2020 01:40 , RU /
měsíc: 1 822 845 , Celková návštěvnost: 137 303 , Země: Česko , AVE: 35 000,00 Kč , GRP: 1,53
... že to prostě nemohou říci a neřeknou. A pravda je taková, že paní hejtmanka na řadu vážných otázek není
ochotna odpovědět,“ krčí rameny absolvent Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy, na níž vystudoval
žurnalistiku a masovou komunikaci. U současné hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové se...

Rozhovor se sociologem Danielem Prokopem
RÁDIO , Datum: 15.09.2020 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.09.2020 14:54 , Poslechovost pořadu: 0 ,
Země: Česko , Pořad: Interview Plus 11:34 , GRP: 0,22
... může zabránit dneska ještě, no.Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka--------------------Pozvání do Interview Plus přijal
sociolog, který působí na Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy a ve vlastní sociologické agentuře PAQ Daniel Prokop. Vy
jste řekl, že když lidé začnou šetřit, začnou se...

Vznikl kodex pro férovou reklamu influencerů URL
WEB , Datum: 16.09.2020 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Strana: 0 , Autor: ČTK , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.09.2020
03:24 , RU / měsíc: 13 888 492 , Celková návštěvnost: 1 113 436 , Země: Česko , Rubrika: Praha , AVE: 99 000,00 Kč , GRP: 12,37
... na trhu internetové reklamy. Její zástupci to dnes oznámili na tiskové konferenci. Podle děkanky Katedry
marketingové komunikace a public relations Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy ( FSV UK ) Denisy Hejlové
mají influenceři na internetu velký vliv zejména na mladé uživatele. Zhruba...

AKA, FSV UK  a SPIR uvádějí kodex Férový influencer URL
WEB , Datum: 16.09.2020 , Zdroj: mediar.cz , Strana: 0 , Autor: redakce , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.09.2020 03:19
, RU / měsíc: 84 214 , Celková návštěvnost: 8 714 , Země: Česko , Rubrika: Články , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,10
... iniciativa Férový influencer. Uvádí ji Platforma profesionální komunikace, což je volné sdružení zástupců
Asociace komunikačních agentur (AKA), Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy ( FSV UK ), Sdružení pro
internetový rozvoj (SPIR), marketingových agentur a samotných influencerů....

Zadavatelé i influenceři se shodli na pravidlech samoregulace URL
WEB , Datum: 16.09.2020 , Zdroj: mediaguru.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.09.2020 02:13 , RU /
měsíc: 154 901 , Celková návštěvnost: 14 322 , Země: Česko , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,16
... Karel Kovář (Kovy). Průběh tiskové konference, na kterém se samoregulační pravidla představila, můžete
sledovat ze záznamu níže. Podle výzkumu Fakulty sociálních věd  UK, která se na vzniku samoregulace podílela,
je vliv influencerů významný, až deset procent mladých lidí se chtějí...

Influenceři mají nový kodex pro férovou reklamu. Propagační příspěvky musí jasně označit URL
WEB , Datum: 16.09.2020 , Zdroj: irozhlas.cz , Strana: 0 , Autor: ČTK , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.09.2020 03:17 ,
RU / měsíc: 394 016 , Celková návštěvnost: 63 237 , Země: Česko , Rubrika: Společnost , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 0,70
... internetové reklamy. Její zástupci to oznámili na středeční tiskové konferenci.Podle děkanky katedry
marketingové komunikace a public relations Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy Denisy Hejlové mají
influenceři na internetu velký vliv zejména na mladé uživatele. Zhruba desetina dětí...

LICHOTKY OD ŽEN
TISK , Datum: 16.09.2020 , Zdroj: Vlasta , Strana: 55 , Vytištěno: 47 812 , Prodáno: 29 133 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
16.09.2020 00:02 , Čtenost: 141 992 , Země: Česko , Rubrika: Fejeton , AVE: 288 490,48 Kč , GRP: 1,58
... zvednout sebevědomí. Protože je samy mají. Však se nadarmo neříká: v každé pořádné ženě je kus chlapa!
EVA KADLČÁKOVÁ Absolventka žurnalistiky na Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy. Působila v
rozhlasových a televizních médiích a v reklamě. Dnes pracuje v Českém rozhlase. Její fejetony...

Jak vypadá správný influencer?
TV , Datum: 16.09.2020 , Zdroj: Seznam.cz TV , Zpráva: 9 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.09.2020 22:44 , Sledovanost
pořadu: 0 , Země: Česko , Pořad: Večerní zprávy 19:25 , GRP: 4,27
... jsou populární hlavně u dětí. Podle průzkumu Karlovy univerzity ale je schopné rozeznat skrytou reklamu
jenom 10 % z nich.Denisa HEJLOVÁ, Fakulta sociálních věd  UK--------------------Ty děti fungují na principu
nápodoby. Děti jsou v tom skutečně velmi šikovné, napodobují úplně do...

V současné době máme velký koaliční potenciál
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V současné době máme velký koaliční potenciál
TISK , Datum: 16.09.2020 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 16 , Autor: Jitka Šrámková , Vytištěno: 109 368 , Prodáno: 94 148 ,
Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.09.2020 01:21 , Čtenost: 497 508 , Země: Česko , Rubrika: Kraj Plzeňský , AVE:
463 307,28 Kč , GRP: 5,53
... Mgr. za studium na stejné škole, Mgr. za studium kulturní a sociální antropologie na Filosofické fakultě ZČU,
PhDr. za studium obecné politologie na Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy v Praze, titul Ing. po studiu
oboru veřejná správa České zemědělské univerzity v Praze, titul DBA za...

Budvaru se daří lépe než loni. Zatím
TISK , Datum: 16.09.2020 , Zdroj: Lidové noviny , Strana: 12 , Autor: MIROSLAV PETR , Vytištěno: 32 842 , Prodáno: 26 630 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 16.09.2020 01:20 , Čtenost: 180 764 , Země: Česko , Rubrika: Ekonomika , AVE: 195 276,34 Kč ,
GRP: 2,01
... ležáckých sklepů, kapacity hlavního kvašení a skončíme v roce 2023 dokončením nové varny. Petr Dvořák
(44) * Absolvent ekonomických studií na Fakultě sociálních věd  UK. * V pivovarnictví pracuje od roku 2000. Po
škole byl manažerem a posléze ředitelem marketingu v Pivovarech Staropramen. *...

Nová Asociace bude hájit zájmy dlouhodobého nájemního bydlení a datově analyzovat trh URL
WEB , Datum: 17.09.2020 , Zdroj: bydlet.cz , Strana: 0 , Autor: Rubrika:, Reality , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
17.09.2020 19:37 , RU / měsíc: 56 221 , Celková návštěvnost: 7 870 , Země: Česko , AVE: 10 000,00 Kč , GRP: 0,09
... a uvedené údaje o nárůstu střetů v rodině jsou tak v podstatě s ohledem na velmi napjatou situaci velmi
malé,“ komentuje Petr Soukup, sociolog z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy. „Není úplně překvapující,
že poměrně hodně rodin během nouzového stavu přemýšlelo o změně bydlení....

Smutný osud Hongkongu a nadějeplné proroctví baronky Thatcherové URL
WEB , Datum: 17.09.2020 , Zdroj: denikn.cz , Strana: 0 , Autor: Michael Romancov , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
18.09.2020 02:46 , RU / měsíc: 358 647 , Celková návštěvnost: 41 097 , Země: Česko , Rubrika: Komentáře , AVE: 40 000,00 Kč ,
GRP: 0,46
... územím, které imperialisté Čchingům odňali – s vnějším Mandžuskem, které dodnes zůstává součástí
Ruska.Autor je politický geograf, působí na Fakultě sociálních věd  UK a Metropolitní univerzitě Praha.V rubrice
komentáře dáváme prostor různým úhlům pohledu, které nemusí vyjadřovat...

Nová Asociace bude hájit zájmy dlouhodobého nájemního bydlení a datově analyzovat trh URL
WEB , Datum: 17.09.2020 , Zdroj: kurzy.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.09.2020 02:46 , RU / měsíc:
1 995 572 , Celková návštěvnost: 151 154 , Země: Česko , Rubrika: Reality , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,68
... a uvedené údaje o nárůstu střetů v rodině jsou tak v podstatě s ohledem na velmi napjatou situaci velmi
malé,“ komentuje Petr Soukup, sociolog z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy. „Není úplně překvapující,
že poměrně hodně rodin během nouzového stavu přemýšlelo o změně bydlení....

Teď máme vše ve svých rukách“
TISK , Datum: 17.09.2020 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 18 , Autor: Ilona Zelníčková , Vytištěno: 109 368 , Prodáno: 94 148 ,
Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.09.2020 01:56 , Čtenost: 497 508 , Země: Česko , Rubrika: Vysočina , AVE:
410 893,05 Kč , GRP: 5,53
... se 8. listopadu 1988 v Jihlavě. Vyrůstala v Třešti a poté se přestěhovala s rodiči do nedaleké Bukové. *
Vystudovala Gymnázium Telč, poté v Praze Fakultu sociálních věd  Univerzity Karlovy a na Metropolitní
univerzitě Praha obor mezinárodní vztahy a evropská studia. Věnuje se dotačnímu...

Matematické modely předpověděly šíření viru lépe než vláda URL
WEB , Datum: 17.09.2020 , Zdroj: svetchytre.cz , Strana: 0 , Autor: Rani Tolimat , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
18.09.2020 01:58 , RU / měsíc: 149 157 , Celková návštěvnost: 11 235 , Země: Česko , AVE: 20 000,00 Kč , GRP: 0,12
... v době lockdownu velká neznámá. Kde jste brali vstupní data? Pomohlo nám, že iniciativa AntiCovid
spolupracuje se sociologem Danielem Prokopem z Fakulty sociálních věd , jehož firma celou dobu sbírala
spoustu dat o aktivitách, do kterých se lidé reálně pouštěli, a o počtech jejich sociálních...

Roušky mohou školáky přinutit správně mluvit
TISK , Datum: 18.09.2020 , Zdroj: Lidové noviny , Strana: 4 , Autor: BARBORA SOUČKOVÁ , Vytištěno: 32 842 , Prodáno: 26 630 ,
Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.09.2020 01:39 , Čtenost: 180 764 , Země: Česko , Rubrika: Domov , AVE: 24 829,68
Kč , GRP: 2,01
... protože roušky znemožní srozumitelnost a nácvik správné výslovnosti. Dle Jana Jiráka, pedagoga a odborníka
na komunikaci z Metropolitní univerzity a Fakulty sociálních věd  UK, je však nutné si uvědomit, že když spolu
lidé hovoří, komunikují zároveň i neverbálními prostředky. „A neverbální...

Babiš se má omluvit Kalouskovi za výroky ve Sněmovně, rozhodl soud URL
WEB , Datum: 18.09.2020 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Strana: 0 , Autor: ČTK, iDNES.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
19.09.2020 02:39 , RU / měsíc: 3 420 957 , Celková návštěvnost: 660 316 , Země: Česko , Rubrika: Domácí , AVE: 99 000,00 Kč ,
GRP: 7,34
... tedy vyslovením důvěry vládě,“ podotkla soudkyně.Babiš šel za demonstranty, pak se hádal s Kalouskem (11.
7. 2018):Foto:Andrej Babiš a Miroslav Kalousek se zdraví v úvodu debaty, kterou uspořádal Politologický klub
Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy. (19.4.2017)Dan Materna, MAFRA

Opět postavíme region na nohy
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Opět postavíme region na nohy
TISK , Datum: 18.09.2020 , Zdroj: 5plus2 , Strana: 6 , Autor: (rob) , Vytištěno: 329 749 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
18.09.2020 00:02 , Čtenost: 672 306 , Země: Česko , AVE: 70 814,48 Kč , GRP: 7,47
... ODS, kterou do voleb vede čtyřiačtyřicetiletý starosta středočeských Líbeznic Martin Kupka. Poté, co
absolvoval žurnalistiku a masovou komunikaci na Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy, pracoval jako
rozhlasový moderátor. Pak se ale přesunul do oblasti PR a působil jako mluvčí pražského...

Expert: Roušky ve třídách riziko pro vývoj dětí nepředstavují, některým mohou naopak pomoct URL
WEB , Datum: 18.09.2020 , Zdroj: lidovky.cz , Strana: 0 , Autor: Barbora Součková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
19.09.2020 02:39 , RU / měsíc: 1 855 023 , Celková návštěvnost: 244 802 , Země: Česko , Rubrika: Domov , AVE: 35 000,00 Kč ,
GRP: 2,72
... se tedy může zdát, že mezilidskou komunikaci ve školách, především pak tu slovní, bude výrazně ztěžovat.
Podle pedagoga a odborníka na komunikaci z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy Jana Jiráka, kterého
server Lidovky.cz oslovil, je ale nutné si uvědomit, že když spolu lidé hovoří,...

Přítomností si tvoříme budoucí minulost, říká autorka knihy z domova důchodců URL
WEB , Datum: 18.09.2020 , Zdroj: impuls.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.09.2020 15:14 , Celková
návštěvnost: 18 510 , Země: Česko , AVE: 25 000,00 Kč , GRP: 0,21
... se 8. listopadu 1988 v Jihlavě. Vyrůstala v Třešti a poté se přestěhovala s rodiči do nedaleké Bukové.
Vystudovala Gymnázium Telč, poté v Praze Fakultu sociálních věd  Univerzity Karlovy a na Metropolitní
univerzitě Praha obor mezinárodní vztahy a evropská studia. Věnuje se dotačnímu...

Změny ve vysokoškolském vzdělání
TV , Datum: 19.09.2020 , Zdroj: ČT 1 , Zpráva: 23 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.09.2020 00:35 , Sledovanost
pořadu: 0 , Země: Česko , Pořad: Události 19:00 , AVE: 804 954,00 Kč , GRP: 6,86
... Slavnostní promoce ji čeká po šesti letech studia. Před své jméno si od této chvíle může oficiálně napsat
zkratku Mgr. Titul magistr získala na Fakultě sociálních věd , a že by jí mohl být někdy v budoucnosti odebrán
třeba kvůli opisování v diplomové práci, se vůbec nebojí.Marijana ŠUTOVÁ,...

Přítomností si tvoříme budoucí minulost, říká autorka knihy z domova důchodců URL
WEB , Datum: 19.09.2020 , Zdroj: helpnet.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.09.2020 09:22 , Celková
návštěvnost: 6 000 , Země: Česko , AVE: 2 500,00 Kč , GRP: 0,07
19.09. 2020 - 09:07Vystudovala Gymnázium Telč, poté v Praze Fakultu sociálních věd  Univerzity Karlovy a na
Metropolitní univerzitě Praha obor mezinárodní vztahy a evropská studia. Věnuje se dotačnímu poradenství a
copywritingu.Její první román Přítel z domova vyšel letos v červnu......

Při plošné karanténě nejvíce trpí mladí. Zpomalit virus je proto i v jejich zájmu, připomíná Prokop URL
WEB , Datum: 20.09.2020 , Zdroj: irozhlas.cz , Strana: 0 , Autor: Veronika Sedláčková, Michael Erhart , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 21.09.2020 02:34 , RU / měsíc: 394 016 , Celková návštěvnost: 63 237 , Země: Česko , Rubrika: Zprávy z domova ,
AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 0,70
... druhá vlna nebude a že míra hospitalizací je nízká. Teď to možná opět začneme brát vážně,“ podotýká
zakladatel organizace PAQ Research a sociolog z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy.Proti povinnému
nošení roušek se v části společnosti začíná objevovat odpor, podle Prokopa by se ale...

Rudé právo byly noviny se světovým formátem a obrovským nákladem, které ale ve skutečnosti tolik lidí nečetlo
URL
WEB , Datum: 20.09.2020 , Zdroj: ct24.cz , Strana: 0 , Autor: sobolao , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.09.2020 02:35 ,
RU / měsíc: 243 470 , Celková návštěvnost: 18 339 , Země: Česko , Rubrika: Média , AVE: 5 000,00 Kč , GRP: 0,20
... druhé to byl technologický důvod, protože se začaly budovat nové rotačky pro tisk novin a ty dnes mají
jednotný formát,“ vysvětluje Jaroslav Slanec z Fakulty sociálních věd  Karlovy univerzity, který se zabývá
grafickým zpracováním tisku.Teprve po revoluci zmizela z listu propaganda komunistické...

Nová Asociace bude hájit zájmy dlouhodobého nájemního bydlení URL
WEB , Datum: 20.09.2020 , Zdroj: stavba.tzb-info.cz , Strana: 0 , Autor: Karanténa Covid , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
21.09.2020 01:25 , RU / měsíc: 59 663 , Celková návštěvnost: 4 494 , Země: Česko , AVE: 4 000,00 Kč , GRP: 0,05
... a uvedené údaje o nárůstu střetů v rodině jsou tak v podstatě s ohledem na velmi napjatou situaci velmi
malé,“ komentuje Petr Soukup, sociolog z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy. „ Není úplně překvapující,
že poměrně hodně rodin během nouzového stavu přemýšlelo o změně bydlení....

Trump se pokouší o zázrak. Tahá za kratší konec, přesto může opět vyhrát URL
WEB , Datum: 20.09.2020 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Strana: 0 , Autor: Adam Hájek , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
21.09.2020 02:39 , RU / měsíc: 3 420 957 , Celková návštěvnost: 660 316 , Země: Česko , Rubrika: Zahraničí , AVE: 99 000,00 Kč ,
GRP: 7,34
... lety? „Trumpovo vítězství se může dnes zdát nereálné, ale rozhodně by bylo předčasné ho odepisovat,“ myslí
si vedoucíKatedry amerických studií na Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy Kryštof Kozák.Podle
specializovaného portálu FiveThirtyEight má Trump na vítězstvíčtvrtinovou šanci....

Budvar zvládl koronavirovou krizi poměrně dobře, míní šéf pivovaru Dvořák URL
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Budvar zvládl koronavirovou krizi poměrně dobře, míní šéf pivovaru Dvořák URL
WEB , Datum: 20.09.2020 , Zdroj: lidovky.cz , Strana: 0 , Autor: Miroslav Petr , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.09.2020
02:39 , RU / měsíc: 1 855 023 , Celková návštěvnost: 244 802 , Země: Česko , Rubrika: Firmy a trhy , AVE: 35 000,00 Kč , GRP: 2,72
... poklesy v sudech nahradit baleným pivem do obchodů, tedy v lahvích a plechovkách.Petr Dvořákje mu 44
let.Absolvent ekonomických studií na Fakultě sociálních věd  UK.V pivovarnictví pracuje od roku 2000. Po škole
byl manažerem a posléze ředitelem marketingu v Pivovarech Staropramen.Před...

Jan Šír: Rozmlžování podstaty není názor do věcné diskuze URL
WEB , Datum: 20.09.2020 , Zdroj: forum24.cz , Strana: 0 , Autor: David Horák , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.09.2020
02:39 , RU / měsíc: 1 130 356 , Celková návštěvnost: 115 248 , Země: Česko , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,28
... požádal o opravu s vysvětlením, že nadužívání dramatických slov může devalvovat seriózní věcnou debatu.
Tu podle experta na mezinárodní vztahy z Fakulty sociálních věd  Karlovy univerzity Jana Šíra v případě
českých veřejnoprávních médií poškozují hosté opakovaně popírající fakta.„Je potřeba...

Jaké téma odlehčí vypjatá jednání? Tour a cyklistika jsou ideální, říká pro EZ ministr Petříček URL
WEB , Datum: 20.09.2020 , Zdroj: eurozpravy.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.09.2020 01:26 , RU /
měsíc: 1 822 845 , Celková návštěvnost: 137 303 , Země: Česko , AVE: 35 000,00 Kč , GRP: 1,53
... pak na něm vyráží i spolkový mimnistr zahraničí Heiko Maas,“ odhaluje absolvent magisterského a
doktoranského programu oboru mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy zákulisí
diplomatického sboru. Petříček obšírněji Tour de France probíral i na nedávném jednání šéfů...

Placené spolupráce jen přiznaně a otevřeně
TISK , Datum: 21.09.2020 , Zdroj: Marketing & Media , Strana: 14 , Autor: PAVEL HEJKRLÍK , Vytištěno: 6 300 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 21.09.2020 00:01 , Země: Česko , Rubrika: Influencer marketing , AVE: 49 166,17 Kč
... iniciativu a vznik kodexu podpořili.I proto minulý týden Platforma profesionální komunikace, která sdružuje Asociaci
komunikačních agentur (AKA), Fakultu sociálních věd  Univerzity Karlovy ( FSV UK ), Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR),
marketingové agentury i samotné influencery,...

Jmenování Prymuly? Skvělý marketingový tah ANO, míní politolog URL
WEB , Datum: 21.09.2020 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Strana: 0 , Autor: Michaela Rambousková , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 22.09.2020 03:12 , RU / měsíc: 13 888 492 , Celková návštěvnost: 1 113 436 , Země: Česko , Rubrika: Politika,
Koronavirus, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , GRP: 12,37
... když prosazoval přísnější hygienická opatření, premiér se však chtěl zalíbit lidu, čímž k současnému stavu
hodně napomohl,“ řekl ČTK Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd  UK. Hradecký politolog Myšička však
upozorňuje i na fakt, že hnutí ANO se už dostalo ke svému stropu podpory a nemá tak mnoh...

Vojtěch byl otloukánek. Jeho rezignace souvisí s volbami, tvrdí politologové URL
WEB , Datum: 21.09.2020 , Zdroj: eurozpravy.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.09.2020 01:36 , RU /
měsíc: 1 822 845 , Celková návštěvnost: 137 303 , Země: Česko , AVE: 35 000,00 Kč , GRP: 1,53
... chtěl zalíbit lidu, čímž k současnému stavu hodně napomohl. Dle politických zákonitostí však hlava, která
padá, je ministrova," uvedl Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy. Také podle Ladislava
Mrklase z CEVRO Institutu v Praze byl Vojtěch tím, na jehož hlavu se hodilo, když ...

Nebuďte slušnej a řekněte pravdu. Jak si Adam Vojtěch neuměl zjednat respekt URL
WEB , Datum: 21.09.2020 , Zdroj: cnn.iprima.cz , Strana: 0 , Autor: Ftv Prima , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.09.2020
13:40 , RU / měsíc: 1 111 577 , Celková návštěvnost: 79 383 , Země: Česko , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 0,88
... měl, je totiž vystudovaný právník. Před osmi lety absolvoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, o rok
později pak ještě mediální studia na Fakultě sociálních věd  téže univerzity. Před nástupem do čela rezortu
zdravotnictví pracoval jako právník společnosti MAFRA (v letech 2013 a 2014), v...

Doktorandi diskutovali Strategický záměr pro oblast vysokých škol URL
WEB , Datum: 21.09.2020 , Zdroj: vedavyzkum.cz , Strana: 0 , Autor: Vědavýzkum.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
22.09.2020 03:12 , RU / měsíc: 22 370 , Celková návštěvnost: 1 685 , Země: Česko , Rubrika: Z domova , AVE: 1 200,00 Kč , GRP:
0,02
... nové předsednictvo. Novou předsedkyní se stala Šárka Lojdová z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a
místopředsedy se stali Jakub Šindelář z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy a Patrik Švančara z
Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. K cílům ČAD na další volební období...

Rezignace Vojtěcha opozici nestačí, Babišovi vyčinili za neschopnost. A co Hamáček? URL
WEB , Datum: 21.09.2020 , Zdroj: blesk.cz , Strana: 0 , Autor: ČTK,Jakub Veinlich,Nikola Forejtová , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 22.09.2020 03:13 , RU / měsíc: 4 423 137 , Celková návštěvnost: 947 133 , Země: Česko , Rubrika: Koronavirus , AVE:
59 000,00 Kč , GRP: 10,52
... chtěl zalíbit lidu, čímž k současnému stavu hodně napomohl. Dle politických zákonitostí však hlava, která
padá, je ministrova,“ uvedl Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy.Také podle Ladislava
Mrklase z CEVRO Institutu v Praze byl Vojtěch tím, na jehož hlavu se hodilo, když s...

Nemám se zač stydět, říká odcházející Vojtěch URL
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https://www.lidovky.cz/byznys/firmy-a-trhy/budvar-zvladl-koronavirovou-krizi-pomerne-dobre-mini-sef-pivovaru-dvorak.A200920_145203_firmy-trhy_likv
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/2020WY264022/3136219/2020-09-20/0?tab=Video
https://www.forum24.cz/jan-sir-rozmlzovani-podstaty-neni-nazor/
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/O9VA20EK0012/3136219/2020-09-20/0?tab=Video
https://eurozpravy.cz/domaci/politika/jake-tema-odlehci-vypjata-jednani-tour-a-cyklistika-jsou-idealni-rika-pro-ez-ministr-petricek.37dd5730/
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/N7ZA20EK0055/3136219/2020-09-20/0?tab=Video
https://www.seznamzpravy.cz/clanek/jmenovani-prymuly-skvely-marketingovy-tah-ano-mini-politolog-120789
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/O5DA20EL0013/3136219/2020-09-21/0?tab=Video
https://eurozpravy.cz/domaci/politika/vojtech-byl-otloukanek-jeho-rezignace-souvisi-s-volbami-tvrdi-politologove.2cea74b4/
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/N7ZA20EL0029/3136219/2020-09-21/0?tab=Video
https://cnn.iprima.cz/nebudte-slusnej-a-reknete-pravdu-jak-si-adam-vojtech-neumel-zjednat-respekt
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/OPCZ20ELA1HM/3136219/2020-09-21/0?tab=Video
https://vedavyzkum.cz/z-domova/z-domova/doktorandi-diskutovali-strategicky-zamer-pro-oblast-vysokych-skol
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/P1UA20EL0001/3136219/2020-09-21/0?tab=Video
https://www.blesk.cz/clanek/656034/rezignace-vojtecha-opozici-nestaci-babisovi-vycinili-za-neschopnost-a-co-hamacek
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/2020XT265043/3136219/2020-09-21/0?tab=Video
http://www.newtonmedia.eu/


Nemám se zač stydět, říká odcházející Vojtěch URL
WEB , Datum: 21.09.2020 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Strana: 0 , Autor: Zdislava Pokorná, Daniela Přádová , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 22.09.2020 03:12 , RU / měsíc: 13 888 492 , Celková návštěvnost: 1 113 436 , Země: Česko , Rubrika: Politika,
Koronavirus, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , GRP: 12,37
... Orchestra. Mezitím ovšem studoval. Nejdříve na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde absolvoval v roce
2012, a souběžně se vrhnul na sesterské Fakultě sociálních věd  i do studia médií. Druhý magisterský titul
získal o rok později. A po škole už začala kariéra u ministra financí Andreje...

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil rezignaci. Jeho nástupcem je Roman Prymula URL
WEB , Datum: 21.09.2020 , Zdroj: zdravotnickydenik.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.09.2020 03:08 , RU /
měsíc: 220 000 , Celková návštěvnost: 15 000 , Země: Česko , Rubrika: Politika a Ekonomika , AVE: 3 500,00 Kč , GRP: 0,17
... kde se zabýval financováním a organizací zdravotnictví a působil také jako poradce předsedy hnutí ANO
Andreje Babiše pro zdravotnictví. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a mediální studia na
Fakultě sociálních věd  UK v Praze. -čtk- Aktualizováno 21.9.2020, 13:27 hod

Výhry a prohry Adama Vojtěcha. Prosadil eRecept, vaz mu zlomila pandemie URL
WEB , Datum: 21.09.2020 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Strana: 0 , Autor: Karolína Novotná , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
22.09.2020 03:13 , RU / měsíc: 3 420 957 , Celková návštěvnost: 660 316 , Země: Česko , Rubrika: Domácí , AVE: 99 000,00 Kč ,
GRP: 7,34
... a místo narození: 2. října 1986, České BudějoviceVzdělání: vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v
Praze (2012) a mediální studia na Fakultě sociálních věd  UK v Praze (2013), v současnosti studuje na 1.
Lékařské fakultě Univerzity KarlovySoučasné funkce: ministr zdravotnictví (od...

Z ministra zdravotnictví ministrem covidu. Vojtěch patří k resortním rekordmanům, končí kvůli pandemii URL
WEB , Datum: 21.09.2020 , Zdroj: ct24.cz , Strana: 0 , Autor: dolejsim , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.09.2020 03:07 ,
RU / měsíc: 243 470 , Celková návštěvnost: 18 339 , Země: Česko , Rubrika: Domácí , AVE: 5 000,00 Kč , GRP: 0,20
... ještě za studií, Právnickou fakultu Univerzity Karlovy absolvoval v roce 2012, o rok později dokončil také
magisterský program mediálních studií na Fakultě sociálních věd  téže univerzity.OdkazMinistr zdravotnictví
Vojtěch oznámil rezignaciZ Mafry do čela ministerstvaPolitika nebyla Adamu...

Propleskávat Prymulu bude mít Babiš těžké. Má blízko k Hradu, říká politolog URL
WEB , Datum: 21.09.2020 , Zdroj: aktualne.cz , Strana: 0 , Autor: Tomáš Klézl , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.09.2020
03:06 , RU / měsíc: 4 106 968 , Celková návštěvnost: 741 693 , Země: Česko , Rubrika: Domácí , AVE: 20 000,00 Kč , GRP: 8,24
... je ovšem jako jeho "otloukánek" nedokázal prosadit, řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz politolog Josef Mlejnek z
Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy. Vojtěchův nástupce Roman Prymula
bude podle něj v silnější pozici, mimo jiné díky dobrým vztahům s...

Móda podle La femme MiMi: Ženská, nadčasová a udržitelná dřív, než to začalo být trendy URL
WEB , Datum: 21.09.2020 , Zdroj: zeny.cz , Strana: 0 , Autor: Irena Sládečková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.09.2020
03:12 , RU / měsíc: 465 774 , Celková návštěvnost: 26 855 , Země: Česko , Rubrika: Móda , AVE: 25 000,00 Kč , GRP: 0,30
... jste udělala jako první, když jste se rozhodla tu zůstat?Začala jsem se učit česky, historii Evropy a České
republiky. Pak jsem se dostala na Fakultu sociálních věd , ale, přiznám se, vůbec jsem neřešila, co budu dělat.
Jestli nakonec neodjedu za strýcem do té Ameriky. U toho jsem si pořád...

Nejdřív koronavirus srovnával s chřipkou, teď mu zlomil vaz. Z Babišova područí se Vojtěch nevymanil URL
WEB , Datum: 21.09.2020 , Zdroj: denikn.cz , Strana: 0 , Autor: Jan Tvrdoň , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.09.2020
03:13 , RU / měsíc: 358 647 , Celková návštěvnost: 41 097 , Země: Česko , Rubrika: Česko , AVE: 40 000,00 Kč , GRP: 0,46
... kterou mu mnozí předhazují dodnes. O rok později začal studovat Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde
získat titul magistra. Stejný titul má i z Fakulty sociálních věd , kde se věnoval mediálním studiím.Přečtěte si
takéVojtěch rezignoval. „První vlnu zvládl neuvěřitelně,“ chválí ho Babiš....

Spoléháme na české turisty
TISK , Datum: 21.09.2020 , Zdroj: Marketing & Media , Strana: 10 , Autor: IRENA BUŘÍVALOVÁ , Vytištěno: 6 300 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 21.09.2020 00:01 , Země: Česko , Rubrika: Retail , AVE: 107 612,91 Kč
... V hračkářství Hamleys působí jako marketingová a PR manažerka od roku 2016. Spoluvlastní marketingové studio
Baloo&Groot, které se orientuje na 2D i 3D grafiku, animace a správu sociálních sítí. Zkušenosti čerpala i v reklamní agentuře.
Vystudovala Fakultu sociálních věd  Univerzity Karlovy.

Martin Kupka: Kdyby Babiš četl méně marketingových průzkumů, možná bychom koronavirus zvládali URL
WEB , Datum: 21.09.2020 , Zdroj: ctidoma.cz , Strana: 0 , Autor: Martin Chalupa , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
22.09.2020 03:12 , RU / měsíc: 388 852 , Celková návštěvnost: 17 819 , Země: Česko , Rubrika: Politika , AVE: 8 000,00 Kč , GRP:
0,20
... roku 2010 starosta Líbeznic - od roku 2016 zastupitel Středočeského kraje- od roku 2017 poslanec-
vystudoval žurnalistiku a masovou komunikaci na Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy- je ženatý, má dvě
dětiCo bude dál, jaký by měl být scénář, abychom zřejmě nastupující druhou vlnu...

Vojtěch byl otloukánkem Babiše
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https://www.seznamzpravy.cz/clanek/ministr-zdravotnictvi-adam-vojtech-rezignoval-120681
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/O5DA20EL0071/3136219/2020-09-21/0?tab=Video
https://www.zdravotnickydenik.cz/2020/09/ministr-zdravotnictvi-adam-vojtech-oznamil-rezignaci/
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/M3VA20EL0002/3136219/2020-09-21/0?tab=Video
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/adam-vojtech-rezignoval-byvaly-ministr-zdravotnictvi.A200921_084300_domaci_knn
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/2020WJ265039/3136219/2020-09-21/0?tab=Video
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3188583-z-ministra-zdravotnictvi-ministrem-covidu-vojtech-patri-k-rezortnim-rekordmanum-konci
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/F95A20EL0014/3136219/2020-09-21/0?tab=Video
https://zpravy.aktualne.cz/domaci/prymula-je-ministr-jako-delany-na-tiskovce-rika-politolog/r~9f66df20fbf811eab0f60cc47ab5f122/
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/A8KA20EL0048/3136219/2020-09-21/0?tab=Video
https://www.zeny.cz/clanek/7332/moda-podle-la-femme-mimi-zenska-nadcasova-a-udrzitelna-driv-nez-to-zacalo-byt-trendy
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/P1PA20EL0004/3136219/2020-09-21/0?tab=Video
https://denikn.cz/444314/nejdriv-koronavirus-srovnaval-s-chripkou-ted-mu-zlomil-vaz-z-babisova-podruci-se-vojtech-nevymanil/
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/Q3DA20EL0019/3136219/2020-09-21/0?tab=Video
https://www.ctidoma.cz/politika/martin-kupka-kdyby-babis-cetl-mene-marketingovych-pruzkumu-mozna-bychom-koronavirus
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/N8EA20EL0011/3136219/2020-09-21/0?tab=Video
http://www.newtonmedia.eu/


Vojtěch byl otloukánkem Babiše
TISK , Datum: 22.09.2020 , Zdroj: Metro , Strana: 2 , Autor: ČTK , Vytištěno: 175 666 , Prodáno: 260 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 22.09.2020 01:25 , Čtenost: 448 897 , Země: Česko , Rubrika: Domov , AVE: 79 420,08 Kč , GRP: 4,99
... chtěl zalíbit lidu, čímž k současnému stavu hodně napomohl. Dle politických zákonitostí však hlava, která
padá, je ministrova,“ uvedl Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd  UK. Podle Lubomíra Kopečka z Masarykovy
univerzity v Brně je překvapivé, že Vojtěch ve funkci zůstal tak dlouho. V průběhu...

Ministr covidu končí předčasně
TISK , Datum: 22.09.2020 , Zdroj: Deník N , Strana: 2 , Autor: JAN TVRDOŇ HANA MAZANCOVÁ , Vytištěno: 7 500 , Prodáno: 6 500 ,
Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.09.2020 00:02 , Země: Česko , Rubrika: Zpravodajství , AVE: 28 198,71 Kč
... kterou mu mnozí předhazují dodnes. O rok později začal studovat Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde
získat titul magistra. Stejný titul má i z Fakulty sociálních věd , kde se věnoval mediálním studiím. Právě na škole
si ho vyhlédl Andrej Babiš. Zpočátku Vojtěch působil jako právník v...

Bojím se zadlužování domácností
TISK , Datum: 22.09.2020 , Zdroj: Lidové noviny , Strana: 4 , Autor: MICHAL BERNÁTH , Vytištěno: 32 842 , Prodáno: 26 630 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 22.09.2020 01:25 , Čtenost: 180 764 , Země: Česko , Rubrika: Domov , AVE: 158 818,06 Kč , GRP:
2,01
... hraně. Jak se krize promítla do hospodaření domácností, zkoumal se svým týmem v rámci projektu Život
během pandemie sociolog Daniel Prokop z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy. „Mám obavy, že se
domácnosti zadluží a na jaře porostou počty exekucí,“ říká v rozhovoru pro LN. * LN O...

Bojím se zadlužení domácností, přiznává sociolog Prokop. ‚Rodiny potřebují podporu víc než důchodci
rouškovné‘ URL
WEB , Datum: 22.09.2020 , Zdroj: lidovky.cz , Strana: 0 , Autor: Michal Bernáth , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.09.2020
03:01 , RU / měsíc: 1 855 023 , Celková návštěvnost: 244 802 , Země: Česko , Rubrika: Domov , AVE: 35 000,00 Kč , GRP: 2,72
... hraně. Jak se krize promítla do hospodaření domácností, zkoumal se svým týmem v rámci projektu Život
během pandemie sociolog Daniel Prokop z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy. „Mám obavy, že se
domácnosti zadluží a na jaře porostou počty exekucí,“ říká v rozhovoru pro server...

Mezinárodní konference o automatizované žurnalistice v Praze Přeposlat článek URL
WEB , Datum: 23.09.2020 , Zdroj: irucz.ru , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.09.2020 01:18 , RU / měsíc:
12 679 , Celková návštěvnost: 955 , Země: Česko , AVE: 1 500,00 Kč , GRP: 0,01
... konferenci "Challenges of Journalism in the 21st Century - Automated and AI Journalism"Středisko žurnalistiky
umělé inteligence při IKSŽ FSV UK  uspořádá ve čtvrtek 24. září 2020 od 10:00 hodin na Fakultě sociálních
věd  Univerzity Karlovy mezinárodní konferenci s názvem "Challenges of...

Mezinárodní konference o automatizované žurnalistice URL
WEB , Datum: 23.09.2020 , Zdroj: protext.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.09.2020 13:13 , RU / měsíc:
395 428 , Celková návštěvnost: 29 785 , Země: Česko , AVE: 10 000,00 Kč , GRP: 0,33
... konferenci "Challenges of Journalism in the 21st Century - Automated and AI Journalism"Středisko žurnalistiky
umělé inteligence při IKSŽ FSV UK  uspořádá ve čtvrtek 24. září 2020 od 10:00 hodin na Fakultě sociálních
věd  Univerzity Karlovy mezinárodní konferenci s názvem "Challenges of...

Lukašenko složil slib
TV , Datum: 23.09.2020 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 6 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.09.2020 16:25 ,
Sledovanost pořadu: 0 , Země: Česko , Pořad: Zprávy ve 12 12:00
... Sedmadvacítka požaduje pro Bělorusy nové transparentní volby.Jaroslav BROUSIL, moderátor-------------------
-Ve vysílání už teď vítám Jana Šíra z fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy. Dobré poledne.Jan ŠÍR, Institut
mezinárodních studií FSV UK --------------------Dobrý den.Jaroslav...

NA DŘEŇ z.s.
TISK , Datum: 23.09.2020 , Zdroj: Obchodní věstník , Strana: 0 , Vytištěno: 6 100 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.09.2020 00:03 , Země:
Česko , Rubrika: Změna - Praha, Aktuální stav - Praha
... Způsob řízení: kolektivní Právní forma: Spolek Účel subjektu: Dobrovolný, nevládní, neziskový svazek občanů, v němž se
spolčili studenti, primárně Fakulty Sociálních věd  UK, k aktivní činnosti směřující k rozšíření povědomí o darování kostní dřeně
a nárůstu počtu zapsaných v Registru dárců...

Experti: Vláda by měla ukončit nedůstojné česko-ruské konzultace, které jsou Potěmkinovou vesnicí URL
WEB , Datum: 23.09.2020 , Zdroj: iHNed.cz , Strana: 0 , Autor: Jakub Janda, Veronika Víchová, Martin Svárovský, David Stulík, Michael
Romancov, Jan Šír, David Svoboda, Jakub Kalenský, Petr Pojman, Roman Máca, Petr , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
24.09.2020 02:55 , RU / měsíc: 972 852 , Celková návštěvnost: 101 779 , Země: Česko , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,13
... ústav Akademie věd ČR David Svoboda, ukrajinista a historik, Ústav pro studium totalitních režimů Michael
Romancov, výzkumný pracovník, Fakulta sociálních věd  Univerzity Karlovy Jan Šír, výzkumný pracovník,
Fakulta sociálních věd  Univerzity Karlovy Jakub Janda, ředitel,...

Šmejd Prymula, hlava spiknutí. Z ODS zazněly šokující věci URL
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Šmejd Prymula, hlava spiknutí. Z ODS zazněly šokující věci URL
WEB , Datum: 23.09.2020 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , Strana: 0 , Autor: jav , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.09.2020
02:50 , RU / měsíc: 1 211 568 , Celková návštěvnost: 207 067 , Země: Česko , AVE: 50 000,00 Kč , GRP: 2,30
... spiknutí farmaceutické lobby, v jejímž centru stojí ministr zdravotnictví Roman Prymula. Miroslava Pašková,
šestatřicetiletá dvojitá magistra z Fakulty sociálních věd  UK, má za sebou pozoruhodnou pracovní minulost. Za
ministra Alexandra Vondry se objevila na ministerstvu obrany jako manažerka...

Vysokoškoláci se bouří proti distanční výuce. V Praze plánují demonstraci URL
WEB , Datum: 23.09.2020 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Strana: 0 , Autor: Karolína Novotná , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
24.09.2020 02:54 , RU / měsíc: 3 420 957 , Celková návštěvnost: 660 316 , Země: Česko , Rubrika: Domácí , AVE: 99 000,00 Kč ,
GRP: 7,34
... podobné rozhodnutí učinila dobrovolně brněnská Masarykova univerzita.Opatření se nelíbí ani
čtyřiadvacetileté Květě, která v říjnu nastupuje na Fakultu sociálních věd  Univerzity Karlovy. „S některými
spolužáky jdeme alespoň na pivo, abychom se trochu poznali. Doufám, že do té doby nezavřou...

„Veřejnoprávní média budou postupně doničena“ URL
WEB , Datum: 23.09.2020 , Zdroj: mediar.cz , Strana: 0 , Autor: Jakub Jetmar , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.09.2020
02:50 , RU / měsíc: 84 214 , Celková návštěvnost: 8 714 , Země: Česko , Rubrika: Články , AVE: 15 000,00 Kč , GRP: 0,10
Podobu své pětisetstránkové monografie promýšlel Václav Moravec skoro dvě dekády. Tak dlouho učí na
Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy kurzy věnované mediální etice. „Samotné psaní mně zabralo volné
večery a prázdniny během posledních zhruba čtyř let. I protože jsem průběžně dával číst a...

FSV UK  pořádá konferenci o umělé inteligenci v médiích - ŽIVĚ URL
WEB , Datum: 24.09.2020 , Zdroj: financni-web.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.09.2020 11:23 , Celková
návštěvnost: 3 000 , Země: Česko , AVE: 9 500,00 Kč , GRP: 0,03
Praha - Fakulta sociálních věd  Univerzity Karlovy dnes pořádá mezinárodní konferenci s názvem "Challenges of
Journalism in the 21st Century - Automated and AI Journalism".Výsledky svých výzkumů budou prezentovat
mezinárodní odborníci na žurnalistiku umělé inteligence, mezi které patří profesor...

Speciál - Příjmová chudoba obyvatel
RÁDIO , Datum: 24.09.2020 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.09.2020 22:44 , Poslechovost pořadu: 0 ,
Země: Česko , Pořad: Speciál 12:10
... roku se jejich počet zvýšil o víc než 60 000. Jak se do těchto čísel promítne koronavirová krize? Nejen o tom budu mluvit teď
se sociologem z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy a zakladatelem platformy PAQ Research Danem Prokopem. Dobrý
den.Dan PROKOP, sociolog, FSV UK , platforma...

TemplFest 2020 - Visegrad a Izrael: Láska či pragmatismus? URL
WEB , Datum: 24.09.2020 , Zdroj: ostravainfo.cz , Strana: 0 , Autor: Přednáška Ireny Kalhousové , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 24.09.2020 00:34 , Celková návštěvnost: 10 000 , Země: Česko , AVE: 3 000,00 Kč , GRP: 0,11
... na nový termín 24.9.2020.Irena Kalhousová je ředitelkou Rady Herzlova centra izraelských studií na
Univerzitě Karlově a akademickou pracovnicí na Fakultě sociálních věd . Dříve působila jako analytička ve
výzkumném think-tanu zaměřeném na bezpečnost, jako výzkumnice v izraelské Herzliy nebo jako...

Studenti chystají protest proti distanční výuce URL
WEB , Datum: 24.09.2020 , Zdroj: vysokeskoly.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.09.2020 07:58 , Celková
návštěvnost: 2 500 , Země: Česko , AVE: 3 500,00 Kč , GRP: 0,03
... pivo, abychom se trochu poznali. Doufám, že do té doby nezavřou kavárny a bary úplně,“ vysvětluje
čtyřiadvacetiletá Květa, která v říjnu nastupuje na Fakultu sociálních věd  Univerzity Karlovy. Řada škol chtěla
na on-line výuku přejít už začátkem semestru, aby se vyhnuly zmatků spojeným s...

Ukončete česko-ruské konzultace, vyzvali experti vládu. Nestandardní formát poškozuje naši zemi, varují URL
WEB , Datum: 24.09.2020 , Zdroj: forum24.cz , Strana: 0 , Autor: David Horák , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.09.2020
02:54 , RU / měsíc: 1 130 356 , Celková návštěvnost: 115 248 , Země: Česko , Rubrika: Zprávy , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,28
... / Filosofický ústav Akademie věd ČRDavid Svoboda, ukrajinista a historik, Ústav pro studium totalitních
režimůMichael Romancov, výzkumný pracovník, Fakulta sociálních věd  Univerzity KarlovyJan Šír, výzkumný
pracovník, Fakulta sociálních věd  Univerzity KarlovyJakub Janda, ředitel, Bezpečnost...

Čekalo je studium v cizině. Teď sedí na sbaleném kufru a nevědí, co bude URL
WEB , Datum: 24.09.2020 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Strana: 0 , Autor: Daniela Kučerová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
25.09.2020 02:54 , RU / měsíc: 13 888 492 , Celková návštěvnost: 1 113 436 , Země: Česko , Rubrika: Svět, Koronavirus, Stalo se ,
AVE: 99 000,00 Kč , GRP: 12,37
... a všichni mi řekli jedno a to samé – Amstr prostě musíš zažít, ne přežít za obrazovkou,“ říká Bára a dodává, že
jí rozhodnutí zůstat na pražské fakultě sociálních věd  nakonec přineslo vzhledem k současné situaci úlevu.
Situaci výjezdů v rámci evropských škol řeší mimo jiné také Univerzita...

COVID-19 na školních kurzech
TV , Datum: 25.09.2020 , Zdroj: Prima , Zpráva: 7 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.09.2020 22:04 , Sledovanost
pořadu: 0 , Země: Česko , Pořad: Hlavní zprávy 18:55 , AVE: 636 115,00 Kč , GRP: 6,92
... 40, ale je to řádově víc.Kamila BEJLKOVÁ, redaktorka--------------------Na tento víkend měla naplánované
kurzy i spousta dalších studentů. Ti z Fakulty sociálních věd  na Univerzitě Karlově se ho ale raději rozhodli
zrušit. Včetně pedagogů jich mělo jet více než 80.Martin KLOUDA, studen 2....
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Briefing
TISK , Datum: 25.09.2020 , Zdroj: Hospodářské noviny , Strana: 5 , Vytištěno: 22 595 , Prodáno: 27 003 , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 25.09.2020 01:59 , Čtenost: 145 603 , Země: Česko , Rubrika: Události , AVE: 37 809,66 Kč , GRP: 1,62
... (sedí na ofiko data), ale 11–12 % je podzaměstnaných – zkrácené úvazky, mzdy či příjmy typu DPP a na ruku.
@dan_prokop Daniel Prokop, sociolog z Fakulty sociálních věd  UK RUSKO F1 se v Soči pojede před 30 tisíci
diváky Poprvé v této sezoně pojedou jezdci formule 1 při nadcházející Velk...

Říkali mu Ken: Jak se Adam Vojtěch změnil od dob SuperStar? URL
WEB , Datum: 25.09.2020 , Zdroj: sip.denik.cz , Strana: 0 , Autor: Redakce , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.09.2020
03:04 , RU / měsíc: 184 236 , Celková návštěvnost: 26 200 , Země: Česko , Rubrika: Příběhy a události , AVE: 25 000,00 Kč , GRP:
0,29
... Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde získal titul Mgr. Na Karlově univerzitě získal další titul Mgr. v
oboru mediální studia na Fakultě sociálních věd . V roce 2013 začal pracovat pro Andreje Babiše, působil jako
právník ve společnosti MAFRA, v červnu 2014 se stal tajemníkem na...

První komplexní kniha o novinářské etice URL
WEB , Datum: 25.09.2020 , Zdroj: klubknihomolu.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.09.2020 18:07 ,
Celková návštěvnost: 5 000 , Země: Česko , AVE: 1 500,00 Kč , GRP: 0,06
... jako moderátor a redaktor s BBC, v minulosti mimo jiné moderoval pořady na ČRo, Frekvenci 1 a na TV
Galaxie, působí jako odborný asistent na Fakultě sociálních věd  UK, kterou sám absolvoval. Roku 2003 obdržel
za moderování pořadu Interview BBC Cenu Nadace Českého literárního fondu...

Dvě ruské stíhačky simulovaly vzdušný souboj. Jedna druhou omylem sestřelila URL
WEB , Datum: 25.09.2020 , Zdroj: cnn.iprima.cz , Strana: 0 , Autor: Ftv Prima , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.09.2020
21:44 , RU / měsíc: 1 111 577 , Celková návštěvnost: 79 383 , Země: Česko , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 0,88
... účast má navenek demonstrovat, že Rusko na mezinárodní scéně není izolováno v případě nějaké hlubší
konfrontace s protivníkem,“ popsal Jan Šír z fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy s tím, že Rusko může mít i
další opory ze stran spřátelených států. Vedle tisíce příslušníků ruské...

Nákaza mezi vysokoškoláky. Přes sto studentů onemocnělo na seznamovacím kurzu URL
WEB , Datum: 25.09.2020 , Zdroj: cnn.iprima.cz , Strana: 0 , Autor: Ftv Prima , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.09.2020
23:56 , RU / měsíc: 1 111 577 , Celková návštěvnost: 79 383 , Země: Česko , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 0,88
... jen 40, ale řádově více,“ dodal Valenta. Seznamovací kurz on-line Na víkend měla naplánované kurzy i
spousta dalších vysokoškoláků. Studenti z fakulty sociálních věd  na Univerzitě Karlově se ho ale raději rozhodli
zrušit, jet jich mělo více než 80 včetně pedagogů. Místo toho ve stejném...

Prohra či přidušené vítězství Babiše před sněmovními volbami poškodí
TISK , Datum: 25.09.2020 , Zdroj: Domažlický deník , Strana: 34 , Autor: KATEŘINA PERKNEROVÁ , Vytištěno: 1 390 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 25.09.2020 00:33 , Čtenost: 12 052 , Země: Česko , Rubrika: Příloha - volební deník , AVE:
15 591,37 Kč , GRP: 0,13
Politolog JAN KUBÁČEK v rozhovoru pro Deník řekl: Politolog Jan Kubáček přednáší na Fakultě sociálních věd
Univerzity Karlovy a domnívá se, že nadcházející říjnové volby budou pro celostátní politiky velmi důležité. Podle
něj je ovšem poznamená nízká účast. * Letošní krajské a senátní volby...

Prohra či přidušené vítězství Babiše před sněmovními volbami poškodí
TISK , Datum: 25.09.2020 , Zdroj: Frýdecko-místecký a třinecký deník , Strana: 54 , Autor: KATEŘINA PERKNEROVÁ , Vytištěno: 2 050 ,
Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.09.2020 01:41 , Čtenost: 24 485 , Země: Česko , Rubrika: Příloha - Volební deník -
Volby 2020 , AVE: 11 748,95 Kč , GRP: 0,27
Politolog JAN KUBÁČEK v rozhovoru pro Deník řekl: Politolog Jan Kubáček přednáší na Fakultě sociálních věd
Univerzity Karlovy a domnívá se, že nadcházející říjnové volby budou pro celostátní politiky velmi důležité. Podle
něj je ovšem poznamená nízká účast. * Letošní krajské a senátní volby...

Jan Kubáček: Prohra i přidušené vítězství Babiše před sněmovními volbami poškodí URL
WEB , Datum: 25.09.2020 , Zdroj: bruntalsky.denik.cz , Strana: 0 , Autor: Kateřina Perknerová , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 26.09.2020 03:04 , RU / měsíc: 129 173 , Celková návštěvnost: 18 370 , Země: Česko , Rubrika: Zprávy z Česka , AVE:
5 990,00 Kč , GRP: 0,20
Politolog Jan Kubáček přednáší na Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy a domnívá se, že nadcházející
říjnové volby budou pro celostátní politiky velmi důležité. Podle něj je ovšem poznamená nízká účast."Letošní
krajské a senátní volby budou v souvislosti s koronakrizí zcela výjimečné. Do...

Volit půjdou ti mladší
TISK , Datum: 25.09.2020 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 14 , Autor: Klára Burešová , Vytištěno: 109 368 , Prodáno: 94 148 ,
Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.09.2020 02:00 , Čtenost: 497 508 , Země: Česko , Rubrika: Praha , AVE: 209 861,03
Kč , GRP: 5,53
... je v karanténě, sedal do auta a jel někam odvolit, musí být hodně motivovaným voličem,“ myslí si Josef
Mlejnek z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy. * Účast voličů v senátních
volbách bývá dlouhodobě nejnižší. Letos v Praze ani nejsou spojené s...

Do boje o Senát vyráží v Praze 9 jedenáct kandidátů
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https://cnn.iprima.cz/rusove-pri-cviceni-omylem-sestrelili-vlastni-stihacku-pilot-bude-zrejme-trestne-stihan-10080
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/OPCZ20EPA87T/3136219/2020-09-25/0?tab=Video
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https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/OPCZ20EPA8YB/3136219/2020-09-25/0?tab=Video
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/2020ZD22534E/3136219/2020-09-25/0?tab=Video
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/2020U225F54A/3136219/2020-09-25/0?tab=Video
https://bruntalsky.denik.cz/zpravy-z-ceska/krajske-volby-kubacek-2020.html
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/N2AA20EP0037/3136219/2020-09-25/0?tab=Video
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/2020M225P14B/3136219/2020-09-25/0?tab=Video
http://www.newtonmedia.eu/


Do boje o Senát vyráží v Praze 9 jedenáct kandidátů
TISK , Datum: 25.09.2020 , Zdroj: 5plus2 , Strana: 6 , Autor: (eva) , Vytištěno: 329 749 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
25.09.2020 00:03 , Čtenost: 672 306 , Země: Česko , Rubrika: Krajské volby , AVE: 142 372,74 Kč , GRP: 7,47
... obrany Vlastimila Picka a roku 2014 se stal ředitelem odboru pro válečné veterány ministerstva obrany.
Působí i jako vysokoškolský pedagog na Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy. Kandidovat se rozhodl,
protože Senát chápe jako záruku demokratického vývoje naší země, záruku toho, že...

V krajských volbách se hlasuje podle celostátních preferencí
TISK , Datum: 25.09.2020 , Zdroj: Frýdecko-místecký a třinecký deník , Strana: 12 , Autor: Kateřina Perknerová , Vytištěno: 2 050 ,
Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.09.2020 01:41 , Čtenost: 24 485 , Země: Česko , Rubrika: Páteční rozhovor , AVE:
25 478,94 Kč , GRP: 0,27
Politolog JOSEF MLEJNEK řekl Deníku: Působí v Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd  Univerzity
Karlovy, je vyhledávaným politickým komentátorem a publicistou. Deník s Josefem Mlejnkem hovořil o krajských
a senátních volbách, které se uskuteční za týden v době, o níž bychom...

Krátké zprávy z domova, ze světa a z byznysu URL
WEB , Datum: 25.09.2020 , Zdroj: iHNed.cz , Strana: 0 , Autor: red , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.09.2020 03:05 , RU /
měsíc: 972 852 , Celková návštěvnost: 101 779 , Země: Česko , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 1,13
... (sedí na ofiko data), ale 11-12 % je podzaměstnaných - zkrácené úvazky, mzdy či příjmy typu DPP a na ruku.
@dan_prokop Daniel Prokop, sociolog z Fakulty sociálních věd  UK * RUSKOF1 se v Soči pojede před 30 tisíci
diváky Poprvé v této sezoně pojedou jezdci formule 1 při nadcházející Velké...

Podpora integrace migrantů na lokální úrovni URL
WEB , Datum: 26.09.2020 , Zdroj: zpravodajstvi.ecn.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.09.2020 10:41 ,
Celková návštěvnost: 3 500 , Země: Česko , AVE: 1 500,00 Kč , GRP: 0,04
[Kultura]Konference a seminářeSdružení pro integraci a migraci (SIMI), Centrum pro sociální a ekonomické
strategie Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy (CESES) a Multikulturní centrum Praha (MKC) Vás společně
zvou na závěrečnou konferenci projektu Města a inkluzivní strategie. Dlouhodobě...

Zpěvák, herec, aktivista. Každý je „expert“ na covid, jejich názory ale tříští společnost URL
WEB , Datum: 26.09.2020 , Zdroj: ct24.cz , Strana: 0 , Autor: manakv , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.09.2020 02:57 ,
RU / měsíc: 243 470 , Celková návštěvnost: 18 339 , Země: Česko , Rubrika: Domácí , AVE: 5 000,00 Kč , GRP: 0,20
... konfrontovat to, co najdou na sociálních sítích, s tím, co referují novináři nebo mainstreamová média,“
popisuje případné nebezpečí Alena Macková z Fakulty sociálních věd  Karlovy univerzity, která se věnuje
sociálním médiím.Pět minut pro roušky, pět minut proti rouškámPodobné hlasy jsou navíc...

Josef Mlejnek: V krajských volbách se hlasuje podle celostátních preferencí URL
WEB , Datum: 26.09.2020 , Zdroj: litomericky.denik.cz , Strana: 0 , Autor: Kateřina Perknerová , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 27.09.2020 02:59 , RU / měsíc: 254 017 , Celková návštěvnost: 36 124 , Země: Česko , Rubrika: Zprávy z Česka , AVE:
5 990,00 Kč , GRP: 0,40
Politolog Josef Mlejnek působí v Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy, je
vyhledávaným politickým komentátorem a publicistou. Deník s ním hovořil o krajských a senátních volbách, které
se uskuteční za týden v době, o níž bychom právem mohli říct, že je vymknut...

Trump je jako Goebbels
TV , Datum: 27.09.2020 , Zdroj: Prima , Zpráva: 5 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.09.2020 00:04 , Sledovanost
pořadu: 0 , Země: Česko , Pořad: Hlavní zprávy 18:55 , AVE: 565 923,00 Kč , GRP: 6,92
... HOLMAN, redaktor--------------------Biden tak narážel na to, že se Goebbels držel hesla 100× opakovaná lež se
stává pravdou.Jiří PONDĚLÍČEK, Fakulta sociálních věd  Univerzity Karlovy--------------------Tak samozřejmě
přirovnání k pohlaváru nacistického režimu se určitě na mého úhlu...

V médiích vystupuje málo expertek, tvrdí organizace. Nabízí jejich seznam URL
WEB , Datum: 27.09.2020 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Strana: 0 , Autor: Tereza Kučerová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
28.09.2020 02:32 , RU / měsíc: 3 420 957 , Celková návštěvnost: 660 316 , Země: Česko , Rubrika: Domácí , AVE: 99 000,00 Kč ,
GRP: 7,34
... Pánek Jurková, advokátka a odborná asistentka na Právnické fakultě Univerzity Karlovy Tereza Kunertová
nebo vedoucí Katedry evropských studií z Fakulty sociálních věd  Eliška Tomalová.„Jedním z hlavních impulsů,
proč databáze vznikla, byla nekonečná a cyklící se zkušenost s nedostatečnou,...

Minář chce založit novou stranu, politologové varují: Roztříští opozici ještě víc URL
WEB , Datum: 28.09.2020 , Zdroj: eurozpravy.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.09.2020 01:55 , RU /
měsíc: 1 822 845 , Celková návštěvnost: 137 303 , Země: Česko , AVE: 35 000,00 Kč , GRP: 1,53
... nějaký efekt. Zároveň vyslovil názor, že Minářův odchod bude znamenat konec Milionu chvilek, protože hnutí
přijde o svůj "motor". Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy považuje Minářovo rozhodnutí za
logický krok. "Milion chvilek pro demokracii nemůže demonstrovat čili jeho...

‚Špatný nápad, který prospěje jen Babišovi.‘ Minářova strana podle politologů roztříští opozici URL
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‚Špatný nápad, který prospěje jen Babišovi.‘ Minářova strana podle politologů roztříští opozici URL
WEB , Datum: 28.09.2020 , Zdroj: lidovky.cz , Strana: 0 , Autor: ČTK , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.09.2020 03:29 , RU
/ měsíc: 1 855 023 , Celková návštěvnost: 244 802 , Země: Česko , Rubrika: Domov , AVE: 35 000,00 Kč , GRP: 2,72
... nějaký efekt. Zároveň vyslovil názor, že Minářův odchod bude znamenat konec Milionu chvilek, protože hnutí
přijde o svůj „motor“.Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy považuje Minářovo rozhodnutí za
logický krok. „Milion chvilek pro demokracii nemůže demonstrovat čili jeho...

Milion chvilek je občanská iniciativa a nebude nikdy kandidovat, říká nový předseda URL
WEB , Datum: 28.09.2020 , Zdroj: czpravy.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.09.2020 23:14 , RU / měsíc:
347 614 , Celková návštěvnost: 26 751 , Země: Česko , AVE: 5 000,00 Kč , GRP: 0,30
... nějaký efekt. Zároveň vyslovil názor, že Minářův odchod bude znamenat konec Milionu chvilek, protože hnutí
přijde o svůj "motor". Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy považuje Minářovo rozhodnutí za
logický krok. "Milion chvilek pro demokracii nemůže demonstrovat čili jeho...

KNIHA: Slepé skvrny URL
WEB , Datum: 28.09.2020 , Zdroj: neviditelnypes.cz , Strana: 0 , Autor: Tomáš Vodvářka , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
29.09.2020 03:29 , RU / měsíc: 243 470 , Celková návštěvnost: 18 339 , Země: Česko , Rubrika: Společnost , AVE: 5 000,00 Kč , GRP:
0,20
... právě naše slepé skvrny snadno přehlédnou, ale které jsou pro pochopení současných společenských jevů
nepostradatelné. Autor je sociolog, působí na Fakultě sociálních věd  University Karlovy, je ročník 1968. Knihu
vydalo nakladatelství Host v roce 2019, náklad neuveden. Převzato z blogu Tomáš...

Odchod Mináře do politiky ubere chvilkařům na popularitě, říká politolog URL
WEB , Datum: 28.09.2020 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Strana: 0 , Autor: Lada Režňáková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
29.09.2020 03:29 , RU / měsíc: 3 420 957 , Celková návštěvnost: 660 316 , Země: Česko , Rubrika: Domácí , AVE: 99 000,00 Kč ,
GRP: 7,34
... Minář rezignoval na funkci předsedy spolku Milion chvilek a oznámil svůj záměr vstoupit do politiky se svým
hnutím. Podle politologa Josefa Mlejnka z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy se síly opozice ještě více
roztříští. Krok Mináře je však podle něj logickým vyústěním jeho...

„Velmi zvláštní.“ Do Mináře si za kandidaturu rýpl i Kalousek. Politolog je vyděšený URL
WEB , Datum: 28.09.2020 , Zdroj: blesk.cz , Strana: 0 , Autor: ČTK,Markéta Mikešová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
29.09.2020 03:29 , RU / měsíc: 4 423 137 , Celková návštěvnost: 947 133 , Země: Česko , Rubrika: Politika , AVE: 59 000,00 Kč ,
GRP: 10,52
... z Masarykovy univerzity v Brně Minář založí vlastní formaci, půjde o krok ke tříštění opozice, která je již dnes
značně rozdělená.Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy považuje Minářovo rozhodnutí za
logický krok. „Milion chvilek pro demokracii nemůže demonstrovat čili jeho...

Hrad chce v čele antimonopolního úřadu náměstka z vnitra Mlsnu. Dny Rafaje se zdají být sečteny URL
WEB , Datum: 29.09.2020 , Zdroj: lidovky.cz , Strana: 0 , Autor: Martin Shabu , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.09.2020
03:18 , RU / měsíc: 1 855 023 , Celková návštěvnost: 244 802 , Země: Česko , Rubrika: Domov , AVE: 35 000,00 Kč , GRP: 2,72
... Petra MlsnyDatum narození: 13. listopadu 1978Vzdělání: Právnická fakulta UK (1998-2002, titul JUDr. v roce
2003) a německá a rakouská studia na Fakultě sociálních věd  UK (2001-2003; titul PhDr.); na Právnické
fakultě získal titul PhD. (2006)Současná funkce: náměstek ministra vnitra pro...

Deprese ze samostudia. Studenti během koronaviru čelí novým výzvám URL
WEB , Datum: 29.09.2020 , Zdroj: avcr.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.09.2020 17:27 , Celková
návštěvnost: 1 500 , Země: Česko , AVE: 3 000,00 Kč , GRP: 0,02
... se s tím poperou Na to, jak se s novou, dosud nepoznanou situací vyrovnávali právě vysokoškoláci, se
zaměřil průzkum Sociologického ústavu AV ČR a Fakulty sociálních věd  UK, který je součástí mezinárodního
projektu. „Zapojilo se do něj sedmadvacet zemí. Díky tomu budeme moci porovnat, jak...

Zrušení voleb by otřáslo demokracií. ODS získá hejtmana, ČSSD propadne, říká pro EZ šéf STEMu URL
WEB , Datum: 29.09.2020 , Zdroj: eurozpravy.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.09.2020 02:28 , RU /
měsíc: 1 822 845 , Celková návštěvnost: 137 303 , Země: Česko , AVE: 35 000,00 Kč , GRP: 1,53
... výzkumů a sociologických studií spojených zejména s kvalitou života, životním stylem a formováním veřejného
mínění. Absolvent doktorského studia na Fakultě sociálních věd  na Univerzitě Karlově predikuje, že v krajských
volbách mohou nejvíce získat ty strany, které nemají co ztratit, anebo...

"CHTĚLA JSEM TO vzdát.“
TISK , Datum: 29.09.2020 , Zdroj: Blesk pro ženy , Strana: 16 , Autor: IVANA BACHORÍKOVÁ , Vytištěno: 134 466 , Prodáno: 80 416 ,
Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.09.2020 00:03 , Čtenost: 334 460 , Země: Česko , Rubrika: Rozhovor , AVE:
637 280,44 Kč , GRP: 3,72
... kolagen, ale teprve tři měsíce. Že by to už bylo vidět? Tak to je dobrý! ***MINI VIZITKA Narodila se 22.
prosince 1971 v Praze. Absolvovala Fakultu sociálních věd  Univerzity Karlovy. Na TV Nova byla v roce 1996
reportérkou pořadu Na vlastní oči. „KONEČNĚ MÁM POCIT, ŽE JSEM SE DO TOHO...

Česká startupová štika ze Sydney. Adam Hejl chce zjednodušit investování do akcií a má na to první miliony URL

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 23 / 237

https://www.lidovky.cz/domov/minarova-strana-by-pomohla-hnuti-ano-a-oslabila-opozici-vyplyva-to-z-tvrzeni-politologu.A200928_183138_ln_domov_livs
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/2020WY272015/3136219/2020-09-28/0?tab=Video
http://www.czpravy.cz/milion-chvilek-je-obcanska-iniciativa-a-nebude-nikdy-kandidovat-rika-novy-predseda-96557.html
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/OPCZ20ESA4OO/3136219/2020-09-28/0?tab=Video
https://neviditelnypes.lidovky.cz/spolecnost/kniha-slepe-skvrny.A200926_101843_p_spolecnost_wag
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/2020WP272007/3136219/2020-09-28/0?tab=Video
https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/rozhovor-mlejnek-politolog-minar-milion-chvilek-politika-vlastni-hnuti.A200928_132116_domaci_lre
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/2020WJ272008/3136219/2020-09-28/0?tab=Video
https://www.blesk.cz/clanek/656754/velmi-zvlastni-do-minare-si-za-kandidaturu-rypl-i-kalousek-politolog-je-vydeseny
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/2020XT272051/3136219/2020-09-28/0?tab=Video
https://www.lidovky.cz/domov/hrad-chce-v-cele-antimonopolniho-uradu-namestka-z-vnitra-mlsnu-dny-rafaje-se-zdaji-byt-secteny.A200928_200750_ln_domov_livs
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/2020WY273084/3136219/2020-09-29/0?tab=Video
https://www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/socialne-ekonomicke-vedy/Deprese-ze-samostudia.-Studenti-behem-koronaviru-celi-novym-vyzvam/
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/OPCZ20ETA59I/3136219/2020-09-29/0?tab=Video
https://eurozpravy.cz/domaci/politika/zruseni-voleb-by-otraslo-demokracii-ods-ziska-hejtmana-cssd-propadne-rika-pro-ez-sef-stemu.7cae496b/
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/N7ZA20ET0065/3136219/2020-09-29/0?tab=Video
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/2020ZY40A16A/3136219/2020-09-29/0?tab=Video
http://www.newtonmedia.eu/


Česká startupová štika ze Sydney. Adam Hejl chce zjednodušit investování do akcií a má na to první miliony URL
WEB , Datum: 29.09.2020 , Zdroj: czechcrunch.cz , Strana: 0 , Autor: Ondřej Holzman , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
29.09.2020 09:54 , Celková návštěvnost: 3 500 , Země: Česko , AVE: 14 000,00 Kč , GRP: 0,04
... lepších zisků. První velké peníze už česko-australský projekt nabral také od investorů, ale to předbíháme.
Příběh začíná možná trochu překvapivě na Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy, kde Adam Hejl studoval
politologii a mezinárodní vztahy. Odjakživa ho totiž bavila politická ekonomie a...

Zásilkovna spouští vlastní výdejní boxy. Mohou stát kdekoliv, ovládají se mobilem a balíky přes ně půjde i posílat
URL
WEB , Datum: 29.09.2020 , Zdroj: czechcrunch.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.09.2020 11:13 , Celková
návštěvnost: 3 500 , Země: Česko , AVE: 14 000,00 Kč , GRP: 0,04
... lepších zisků. První velké peníze už česko-australský projekt nabral také od investorů, ale to předbíháme.
Příběh začíná možná trochu překvapivě na Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy, kde Adam Hejl studoval
politologii a mezinárodní vztahy. Odjakživa ho totiž bavila politická ekonomie a...

Trump versus Biden
TV , Datum: 30.09.2020 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 7 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.09.2020 15:04 ,
Sledovanost pořadu: 0 , Země: Česko , Pořad: Zprávy ve 12 12:00
... 15. a 22. října.Josef KLUGE, moderátor--------------------A o podrobnostech první prezidentské debaty teď už
víc amerikanista Jiří Pondělíček z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy. Dobré poledne.Jiří PONDĚLÍČEK,
amerikanista, Institut mezinárodních studií FSV...

Speciál - Co zmůžou kraje v oblasti životního prostředí?
RÁDIO , Datum: 30.09.2020 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.09.2020 22:14 , Poslechovost pořadu: 0 ,
Země: Česko , Pořad: Speciál 12:10
... BURDA, moderátor--------------------A náš dnešní Speciál před volbami do krajů uzavře politolog Petr Jüptner z Institutu
politologických studií Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy, po telefonu dobré ráno i vám.Petr JÜPTNER, Institut
politologických studií FSV...

Každá strana má ekologii v programu pro krajské volby, ale je to spíš okrajové téma, hodnotí politolog URL
WEB , Datum: 30.09.2020 , Zdroj: irozhlas.cz , Strana: 0 , Autor: Jan Burda, Martina Mašková, Zuzana Marková , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 30.09.2020 19:23 , RU / měsíc: 394 016 , Celková návštěvnost: 63 237 , Země: Česko , Rubrika:
Volby , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 0,70
V nadcházejících krajských volbách otázky životního prostředí příliš nerezonují, říká Petr Jüptner z Institutu
politologických studií Fakulty sociálních věd  při Univerzitě Karlově. „Voličské chování má řadu různých motivů,
ale ekologická témata jsou spíš na okraji,“ připouští.Větší příklon k...

Na Erasmus vyjede až o polovinu méně studentů. Pobyty ruší buď oni sami, nebo jejich univerzity URL
WEB , Datum: 30.09.2020 , Zdroj: ceskatelevize.cz , Strana: 0 , Autor: Vendula Baštincová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
30.09.2020 06:28 , RU / měsíc: 3 709 680 , Celková návštěvnost: 285 360 , Země: Česko , AVE: 30 000,00 Kč , GRP: 3,17
... 58 studentů přesunulo výjezd ze zimního semestru na letní. Oproti minulému roku bude propad mobilit
minimálně o cca 20 procent,“ uvedl Jakub Říman z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy. Odjezd už zrušila i
studentka FSV Univerzity Karlovy Martina Robotková. Ta se chystala na letní semestr...

Centrum pro otázky životního prostředí: Co studie Deloitte opomíjí a v čem se mýlí? URL
WEB , Datum: 30.09.2020 , Zdroj: ekolist.cz , Strana: 0 , Autor: 30.9.2020 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.10.2020
01:54 , RU / měsíc: 301 353 , Celková návštěvnost: 16 261 , Země: Česko , AVE: 3 500,00 Kč , GRP: 0,18
... databáze CRU při UEA. Autoři: Mgr. Milan Ščasný, Ph.D., Univerzita Karlova - Centrum pro otázky životního
prostředí a Institut ekonomických studií Fakulty sociálních věd ; člen RVUR Udržitelná energetika; člen RVVI
KLIMA Mgr. Vojtěch Máca, Ph.D., Univerzita Karlova - Centrum pro otázky životníh...

Rychlá zpověď: Rozhovor Tomáš a Iva Petříčkovi: Jsou i jednodušší disciplíny než manželství URL
WEB , Datum: 30.09.2020 , Zdroj: lifestyle.luxusni-bydleni-praha.com , Strana: 0 , Autor: Ivy Petříčkové , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 30.09.2020 13:58 , Celková návštěvnost: 6 300 , Země: Česko , AVE: 4 500,00 Kč , GRP: 0,07
... prosazujeme, neznamená, že se chováme nediplomaticky. Povězte mi, jak jste se poznali a kdy jste spolu
začali randit? Iva: Poznali jsme se na Fakultě sociálních věd . Oba jsme studovali mezinárodní vztahy a velkou
lstí jsme se vzájemně sbalili. Tomáš tvrdil, že má třídní sraz, a jestli tam...

Michaela Klevisová: Když jsem začínala psát, vůbec jsem netušila, že jsou v Česku detektivkáři tolik
podceňovaní URL
WEB , Datum: 30.09.2020 , Zdroj: literarky.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.09.2020 20:09 , Celková
návštěvnost: 4 680 , Země: Česko , AVE: 8 000,00 Kč , GRP: 0,05
... Michaela Klevisová se narodila v Praze 22. 6. 1976. Otec spisovatel Vladimír Klevis a maminka Naďa byla
novinářkou. Vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd  UK v Praze. Píše do časopisů. Věnuje se
překladům beletrie z angličtiny. Píše detektivky s kriminalistou Bergmanem. Dvakrát...
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https://www.czechcrunch.cz/2020/09/ceska-startupova-stika-ze-sydney-adam-hejl-chce-zjednodusit-investovani-do-akcii-a-ma-na-to-prvni-miliony/
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/OPCZ20ET6000/3136219/2020-09-29/0?tab=Video
https://www.czechcrunch.cz/2020/09/zasilkovna-spousti-vlastni-vydejni-boxy-mohou-stat-kdekoliv-ovladaji-se-mobilem-a-baliky-pres-ne-pujde-i-posilat/
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/OPCZ20ET7749/3136219/2020-09-29/0?tab=Video
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/R0TA20EU0007/3136219/2020-09-30/0?tab=Video
https://www.irozhlas.cz/volby/krajske-volby-2020-ekologie-politolog_2009301911_pj
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/OPCZ20EUA894/3136219/2020-09-30/0?tab=Video
https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/3193260-na-erasmus-vyjede-az-o-polovinu-mene-studentu-pobyty-rusi-bud-oni-sami-nebo-jejich
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/OPCZ20EU3482/3136219/2020-09-30/0?tab=Video
https://ekolist.cz/cz/publicistika/nazory-a-komentare/centrum-pro-otazky-zivotniho-prostredi-co-studie-deloitte-opomiji-a-v-cem-se-myli
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/I33A20EU0005/3136219/2020-09-30/0?tab=Video
https://www.lp-life.cz/rychla-zpoved-rozhovor-tomas-iva-petrickovi
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/OPCZ20EUA258/3136219/2020-09-30/0?tab=Video
https://literarky.cz/literatura/1550-michaela-klevisova-kdyz-jsem-zacinala-psat-vubec-jsem-netusila-ze-jsou-v-cesku-detektivkari-tolik-podcenovani
https://newtonone.newtonmedia.eu/cs-CZ/archive/877/article/OPCZ20EUA8P1/3136219/2020-09-30/0?tab=Video
http://www.newtonmedia.eu/


1.1. Jan Šír: Situace v Bělorusku se láme teď. Sankce Baltských zemí ukazují, že není důvod otálet URL
WEB , Datum: 01.09.2020 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.09.2020 02:38 , RU / měsíc: 1 171 029 ,
Celková návštěvnost: 88 206 , Rubrika: Zahraniční , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,98
Režim Alexandra Lukašenka využívá zbývajících mocenských nástrojů v boji proti nespokojené společnosti – zadržování,
výslechy a věznění lidí. Zatímco Evropská unie připravuje seznam sankcí, Baltské země už vyhlásily vlastní postihy tamní vlády.

Podle nových opatření pobaltských států nesmí Alexandr Lukašenko a dalších 29 představitelů jeho režimu cestovat do Litvy,
Lotyšska a Estonska.

„Sledují to s obavami. Kdyby došlo k nějakému drastickému posílení ruského vlivu v Bělorusku, tak se promění poměr sil v
regionu ve prospěch Ruska, které může mít nepřátelské nebo agresivní plány vůči těmto zemím,“ vysvětluje na Plusu odborník
na postsovětský prostor Jan Šír z Katedry ruských a východoevropských studií při Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy.

A dodává: „Baltové tím jasně dávají najevo, že se sankcemi není důvod otálet a že když se chce, tak to jde. Evropská unie sice
dala zelenou k vyhlášení sankcí, ale na půdě EU to může ještě trvat, zatímco v Bělorusku se situace láme právě teď.“

Podle Šíra je navíc patrné, že některé evropské elity projevují snahu nezavdávat záminku ke zhoršení už tak špatných vztahů
Evropy s Ruskem. A přestože dialogy mezi německou kancléřkou Angelou Merkelovou, francouzským prezidentem
Emmanuelem Macronem a Kremlem zřejmě probíhají, je těžké odhadnout, nakolik jsou tyto rozhovory efektivní, hodnotí
odborník na postsovětský prostor.

České stanovisko

Šír připomíná, že Česko je v postoji k dění v Bělorusku součástí evropského proudu: podporuje uvalení sankcí a mohlo by
uvolnit peníze na pomoc běloruské společnosti.

Předseda sněmovního zahraničního výboru Ondřej Veselý (ČSSD), který kandiduje v nadcházejících krajských volbách,
považuje akci pobaltských zemí za správnou. „Sankce by měly být co nejtvrdší a mezinárodní izolace Lukašenka a jeho lidí je
jednou z cest, jak demonstrantům v jejich úsilí pomoct.“

Veselý by připojení Česka k baltským zemím přivítal a věří, že podobné stanovisko zaujme třeba i Polsko. Upozorňuje přitom na
jasný postoj české vlády, která je jedním z lídrů v přijímání sankcí proti běloruskému režimu.

Jaké je v tomto směru stanovisko prezidenta Zemana, poslanec neví. „Hrad mlčí. V médiích je na komentáře velmi střídmý,“
hodnotí stávající situaci. Mlčení si ale v tomto případě vykládá jako souhlas se zahraniční politikou české vlády.

Poslechněte si audiozáznam celé analýzy Jana Bumby.
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1.2. Fránek, Michal, ed. et al. Čtení jako radost a dobrodružství: Jiřímu Trávníčkovi k šedesátinám. První vydání.
Praha: Ústav pro českou literaturu AV ČR URL
WEB , Datum: 01.09.2020 , Zdroj: knihovnaplus.nkp.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.09.2020 18:53 , RU / měsíc: 51 506 ,
Celková návštěvnost: 3 679 , AVE: 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,04
Dostupné také z: http://www.ucl.cas.cz/edicee/images/data/sborniky/Jubilejni/Travnicek/cteni jako radost a
dobrodruzstvi_tisk.pdf

PhDr. Irena Prázová, Ph.D. / Fakulta sociálních věd , Univerzita Karlova v Praze 
Publikaci Čtení jako dobrodružství vydává Ústav pro českou literaturu Akademie věd ČR (ÚČL AV ČR) a je věnována profesoru
Jiřímu Trávníčkovi k jeho šedesátým narozeninám. Vychází na podzim roku 2020 v ÚČL AV v Brně. 
Profesor Jiří Trávníček je známý literární teoretik a kritik věnující se české a evropské literatuře a rovněž výzkumům čtení,
čtenářství a čtenářské kultuře. Je pracovníkem Ústavu české literatury Akademie věd ČR v Brně a vysokoškolským
pedagogem. 
Jak sami editoři uvádějí, kniha je především poctou Jiřímu Trávníčkovi – od jeho kolegů, přátel, bývalých studentů,
spolupracovníků; poctou Trávníčkově tvorbě, jeho profesnímu zaměření, ale především jeho osobnosti. Na vytvoření knihy se
podílelo 28 autorů převážně z Ústavu pro českou literaturu AV v Brně, Masarykovy univerzity, nakladatelství Host a dalších
institucí. Kniha je rozdělena do tří částí: Pozdravy a konfese, Studie a interpretace a Čtení a kritika. 
První část je nejvíce osobní, jedná se spíše o úvahy a osobní vzpomínky deseti přátel a spolupracovníků Jiřího Trávníčka.
Příspěvky jednotlivých přispěvatelů jsou rozmanité, vážnější i vtipné, mají však dva společné jmenovatele, a to poctu literatuře
a poctu profesoru Trávníčkovi, který se teorii literatury věnuje svůj celý profesní život. 
Ilustrativním počinem této specifické kolektivní publikace je básnické dílo vysokoškolského pedagoga, teoretika literatury a
dalšího Trávníčkova kolegy Jiřího Kotena s názvem „Sonet o brněnských znalcích literatury (kteří v hospodě končí většinou
dřív než staří básníci)“: 
Vzpomíná se tu na Kožmína 
Dělá se knih prosýpání 
A Bohouš okem sv. Antonína 
O pivo zas prosí paní 
Dnes Ondřej Sládek sedí v růžku 
Daniel ze zdi čte nářek 
A Jura rozdal novou knížku 
Se statistikou čtenářek 
V jedenáct zavírají 
Sníh svítí pěnou bílou z piva 
Trousí se domů znalci knih 
Každý sed si do své tramvaje 
Elektrika skřípe Zpívá 
Že sníh zítra v Brně roztaje 
Ve druhé části publikace Studie a interpretace se nabízejí literárně teoretické studie související s literaturou a četbou jako
takovou. Každý z jedenácti příspěvků je uvozen pasáží o Trávníčkovu práci a osobnost a dále je zaměřen na vlastní autorovu
specializaci. 
Za zmínku v této části stojí například studie „Jak denní světlo osvětli tmu noci!“ Eschatologické čtení na stránkách
Darmstadtské hagady od Daniela Soukupa, která pojednává o čtení židovských textů mužů a žen ve středověku. 
Třetí, poslední část recenzované publikace, do níž je zahrnuto sedm autorů, je věnována především literárně kritickým
pojednáním, které uvádí text Miroslava Balaštíka Krize důvěry: kritika versus čtenáři 
Není opomenuta ani literární kritika básnické tvorby, které se Trávníček kromě tématu čtení a čtenářství profesně také věnoval.
V této části se více textů zabývá samotným čtenářstvím apod. 
Autoři zmiňují Jiřího Trávníčka jako odborníka na českou literaturu, literárního teoretika a kritika a především jako milovníka
literatury, četby a čtenářství. Klíč ke čtení této mnohovrstevné knihy autoři nenabízejí a naopak nechávají čtenáře najít si svoji
cestu k více či méně oblíbené příspěvkům z oblasti teorie a filozofie čtení. 
Kniha i přes svou netradiční formu splňuje kritéria vědecké publikace. 
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1.3. 70 let studijního oboru knihovnictví na pražské Univerzitě Karlově: Rozhovor s Adélou Jarolímkovou URL
WEB , Datum: 01.09.2020 , Zdroj: knihovnaplus.nkp.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.09.2020 18:53 , RU / měsíc: 51 506 ,
Celková návštěvnost: 3 679 , AVE: 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,04
Ústav informačních studií a knihovnictví v Praze (ÚISK) slaví letos výročí. Jaké akce chystáte?

Měli jsme v plánu uspořádat setkání pro všechny, kteří jsou s ÚISK nějakým způsobem spjatí, setkání, které by mělo nejen
společenskou, ale částečně i odbornou náplň. Bohužel jsme se však v době pandemie museli soustředit na jiné věci a v tuto
chvíli, kdy je vývoj nejistý, si netroufáme cokoliv plánovat. Pokud vše dobře dopadne a epidemiologická situace bude příznivá,
rádi bychom zorganizovali opožděné setkání na jaře příštího roku. 
Jaké je podle Vašeho názoru publikační aktivita studentů ÚISK? Co udělat pro lepší spolupráci mezi oborovými časopisy a
studenty? 
Studenti publikují v oborových časopisech v rámci některých projektů, také u některých výborných bakalářských nebo
diplomových prací doporučujeme autorům části publikovat, nicméně to už je na nich, a ne vždy k tomu dojde. Kvalifikační práce
obecně jsou přístupné v univerzitním repozitáři a domnívám se, že řada z nich může být pro odbornou veřejnost zajímavá.
Zveřejňování anotací vybraných prací v odborných časopisech by mohlo tyto práce pro odbornou veřejnost zviditelnit. 
ÚISK se letos přestěhoval do jiných prostor. Z jakých důvodů a jak dlouho zde bude přebývat? 
V jinonickém areálu probíhá rozsáhlá rekonstrukce a dostavba, po jejímž skončení zde bude sídlit už pouze Fakulta sociálních
věd . Proto byla Filozofická fakulta, jejíž je ÚISK součástí, nucena hledat pro své ústavy náhradní prostory, a nakonec se
podařil pronájem budovy Na Příkopě 29, který je v tuto chvíli dohodnut na dobu deseti let. 
V jakých sférách mohou najít uplatnění studenti ÚISK? 
Studenti ÚISK se jednoduše řečeno uplatní všude, kde se poskytují informační a knihovní služby, řeší se organizace či
vyhledávání informací, budování či správa informačních systémů, ať už jsou to knihovny, vědeckovýzkumné instituce, státní
správa, neziskový i komerční sektor. 
Mají studenti možnost zapojit se do výměnných stáží v zahraničí? Kam naši studenti nejvíce jezdí a naopak, jezdí k nám i
zahraniční studenti? 
Studenti využ ívají v hojné míře výjezdy v rámci programu Erasmus+, náš ústav má jednu z nejširších nabídek možných
„destinací“. Oblíbené jsou severské země, ale i Portugalsko nebo nově Francie. Přijíždějících studentů je také dost, přednášky
našich vyučujících navštěvují často i studenti přijíždějící na jiné ústavy FF UK. 
Myslíte si, že spolupráce ÚISK s knihovnami je dobrá? Co případně zlepšit? 
Spolupráce s knihovnami se odehrává zejména na úrovni praxí, máme rámcové smlouvy s celou řadou knihoven, od těch
největších, jako je Národní technická či Národní lékařská knihovna, po menší knihovny. Ohlasy na praxe jsou vesměs pozitivní,
ze zpětné vazby čerpáme náměty pro rozvoj výuky, vidíme, ve kterých oblastech jsou studenti připraveni dobře a kde bychom
naopak mohli něco zlepšit. Někteří studenti po absolvování praxe v knihovnách dále zůstávají na částečné úvazky. Dobře
fungují také studentské projekty, většinou se jedná o přípravu různých akcí ve spolupráci s knihovnami. 
Co bychom měli zlepšit, je zapojení ÚISK do celoživotního vzdělávání, určitě máme kolegům z praxe co nabídnout, bohužel
skloubit požadavky na udržení kvality výuky a výzkumné činnosti, která se od akademického pracoviště očekává, a zapojení do
CŽV není úplně snadné. 
Jak se změnily vyučovací předměty (či témata) za posledních pět let? 
K největší proměně došlo v rámci nových akreditací, které ÚISK připravoval ještě pod vedením dr. Drobíkové. Proměnou prošel
bakalářský program Informační studia a knihovnictví; jádrové předměty z oblasti informační vědy, knihovnictví a knižní kultury
samozřejmě zůstávají, ale nová struktura umožňuje flexibilněji reagovat na vývoj oboru a zařazovat nové předměty podle
potřeby. I na úrovni bakalářského studia nyní studenti získají více kompetencí v oblasti metod výzkumu, obměněny a doplněny
byly i předměty zaměřené na informační technologie. 
V minulém roce jsme otevřeli nově akreditovaný navazující magisterský program Informace, média a knižní kultura, který je
vhodný pro všechny zájemce o navazující studium knihovnictví, informační vědy a knižní kultury, a to i v kombinované formě,
případně v kombinaci s jiným programem na FF UK. Studenti si kromě povinných předmětů, které zahrnují především různé
aspekty informační vědy, vybírají ze dvou modulů, jeden je zaměřen na moderní informační technologie, zdroje a služby a
druhý na knižní kulturu. Tyto moduly pak doplňují předměty z oblasti čtenářství, informační a mediální gramotnosti a
kurátorství. 
Zapomenout nesmíme ani na náš druhý magisterský program, Studia nových médií, který se věnuje novým technologiím, a to
jak teoretickému zkoumání jejich vlivu na společnost – z hlediska současné filozofie, vizuální kultury, umění, kyberkultury,
vzdělávání, tak možnostem jejich aplikace, například prostřednictvím vizualizace dat či videoher. 
Jak ovlivnil COVID vyučování na ÚISK? 
Vzhledem k tomu, že jsme měli s online výukou již zkušenosti, byl ÚISK jedním z prvních ústavů na Filozofické fakultě, který po
uzavření vysokých škol přešel do online režimu, ten trval až do konce semestru, a i některé dílčí zkoušky byly realizovány
distančně. Ne u všech předmětů se samozřejmě mohlo být dosaženo synchronní výuky, ale díky velkému nasazení a tvořivosti
kolegyň i kolegů se podařilo nahradit i takové předměty, jako je exkurze. Vyučující i studenti se však shodli na tom, že osobní
kontakt v rámci výuky je nenahraditelný, a představa déle trvajícího přechodu do distančního režimu není příliš příjemná. 
Jak vidíte budoucnost tohoto ústavu? 
Současné nastavení našich studijních programů nám umožňuje pružně reagovat na vývoj oboru, takže se domnívám, že se
naši absolventi ani v budoucnu na trhu práce neztratí, a zájem o studium našeho oboru je stálý. Ve výzkumné oblasti bychom
se chtěli i nadále zaměřovat na výzkum informačního chování, rozvíjíme i mezinárodní spolupráci zaměřenou na využívání
digitálních technologií v různých oblastech, se zajímavými tématy přicházejí i naši doktorandi. Budoucnost ústavu tedy vidím
pozitivně. 
Máte nějakou inspiraci/vzor v zahraničí? 
ÚISK je od roku 2015 členem mezinárodních uskupení informačně-vědních škol iSchools, které má v současnosti již přes 100
členských institucí z celého světa. Mezi nimi je celá řada škol, kde se můžeme inspirovat, blízké je nám např. švédské Boras,
tradičně dobré vztahy máme se Severokarolínskou univerzitou (University of North Karolina) v Chapel Hill. 
Dotazy kladla Renata Salátová. 
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1.4. Hamáček nás pomlouvá, stěžuje si Okamura. Ze zprávy o extremismu přitom zmizela konkrétní jména URL
WEB , Datum: 01.09.2020 , Zdroj: ct24.cz , Strana: 0 , Autor: hlubuckoval , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.09.2020 02:31 , RU / měsíc:
243 470 , Celková návštěvnost: 18 339 , Rubrika: Domácí , AVE: 5 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,20
Hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) se, stejně jako v předchozích letech, objevilo ve zprávě ministerstva vnitra, která
mapuje extremismus a šíření nenávisti. Z dokumentu ale tentokrát vypadlo jméno lídra hnutí Tomia Okamury, které bylo
vyškrtnuto z definitivní verze. Předseda strany tvrdí, že si ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) skrz dokument vyřizuje politické
účty. Nicméně jeho příspěvky řeší i správci sociálních sítí, jako je YouTube a Facebook. Věcí se pro Reportéry ČT zabývali
Adéla Paclíková a Ondřej Golis.

„Ministr vnitra Hamáček nechal napsat do zprávy ministerstva vnitra, že je prý SPD extremistickou stranou. Přitom, kdyby tomu
tak skutečně bylo, tak by přece právě ministerstvo vnitra mělo zahájit řízení o zrušení SPD,“ komentoval na sociálních sítích
Okamura zařazení hnutí, kterému šéfuje, do zprávy o extremismu.

Resort přitom SPD přímo mezi extremistické strany neřadí, hnutí ale podle resortu přebírá jejich rétoriku a aktivity. „Tradiční
hráči (Dělnická strana sociální spravedlnosti a Národní demokracie) však byli na poli šíření nenávisti zcela zastíněni
xenofobními uskupeními, která se začala profilovat v souvislosti s migrační krizí. Jednoznačněji dominovalo hnutí Svoboda a
přímá demokracie,“ uvádí ministerstvo v dokumentu.

„Já si myslím, že to je významně politicky ovlivněná zpráva,“ kritizuje poslanec Jaroslav Foldyna, který byl do letošního roku v
ČSSD, ale nyní je za SPD. „Ti, co si ji zadali, ať si zpytují své svědomí,“ dodává.

„Pokud je šíření nenávisti mezi lidmi vnímáno jako bezpečnostní hrozba, tak vnitro má možnost to sledovat. Pokud tomu nějaký
subjekt přispívá, tak ho tam může odůvodněně uvést,“ vysvětluje politolog a odborník na extremismus z Mezinárodního
politologického ústavu Masarykovy univerzity Miroslav Mareš.

Analytik Institutu pro politiku a společnost Roman Máca na příkladu ze sociálních sítí popisuje, jak podněcování nenávisti
popisované vnitrem vypadá. „Desátého srpna se na Facebooku Tomia Okamury objevilo video zachycující černocha, který
přeskakuje pult v restauraci. To video bylo otitulkováno multikulturní nakupování, ale jednalo se o předem připravenou scénku
amerického youtubera,“ uvádí. Video je ale výrazně zkrácené, v celku ho ve své show uvedl další youtuber, který nepovedený
vtip kritizoval.

Spojenec v kritice

Zprávou o extremismu se nyní budou zabývat poslanci. SPD není sama, kdo ji kritizuje, už dříve se ukázalo, že má na své
straně spojence v podobě Pražského hradu. Ten se poprvé hnutí zastal před dvěma lety.

„Hrad a Tomio Okamura jsou spojenci. Je to patrné z osobních setkání a třeba výroků prezidenta Zemana na podporu SPD a
naopak,“ komentuje politolog z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy Josef Mlejnek.

I letos měla prezidentská kancelář výhrady k dokumentu. Jaké konkrétně, ale odmítá uvést. „Stejně jako v uplynulých letech
vznesla Kancelář prezidenta republiky k návrhu zprávy několik věcných připomínek. Tyto věcné připomínky byly kladně
vypořádány. Více k tématu sdělovat nebudeme,“ uvedl mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček.

Ze zprávy zmizela konkrétní jména

Jak zjistili Reportéři ČT, do oficiální verze se každopádně dostala ve zkrácené podobě pasáž o hnutí SPD. Konkrétně ze zprávy
vypadl jeden odstavec. Jde o jediné místo části SPD, kde je jmenovitě zmíněn předseda Tomio Okamura a jeho dva
europoslanci.

„Těmi se stali Hynek Blaško a Ivan David. Součástí předvolební kampaně SPD se stalo i dubnové shromáždění na Václavském
náměstí, kterého se zúčastnili Geert Wilders z nizozemské Strany pro svobodu a Marine Le Penová z francouzského Národního
sdružení. Předseda SPD Tomio Okamura se opakovaně sešel i s Matteem Salvinim z italské Ligy severu,“ stálo v pasáži části
zprávy o extremismu.

Na otázku, proč z dokumentu tato část vypadla, reagoval náměstek ministra vnitra Jiří Nováček. „Ten proces je dlouhý, a kde
konkrétně, jestli něco vypadlo, to nevím,“ uvedl jen s odkazem na to, že má dovolenou. Podle něj ale vyškrtnutí pasáže po
resortu nikdo nechtěl.

„Mohou tam být určitě nějaké snahy nekomplikovat situaci s parlamentním subjektem,“ vysvětluje ale možnou motivaci politolog
Mareš.

Odkaz

„Hnědé nebezpečí se nepodařilo zahnat.“ V Německu se podle tisku šíří pravicový teror, i vinou AfD

Zrušený profil na YouTube

Podle Okamury bylo hnutí do zprávy ministerstva zařazeno kvůli vyřizování politických účtů. „Pomlouvá nás ministr vnitra
Hamáček, předseda ČSSD, kterému teče do bot,“ říká šéf hnutí SPD na jednom ze svých facebookových videí.

Ministra Hamáčka i jeho úřad Reportéři ČT opakovaně žádali o vyjádření, ale nereagoval.

„To, že se v současných zprávách, které vydává ministerstvo vnitra pod vedením Hamáčka, objevuje SPD, není novum, protože
SPD byla uváděna i ve zprávách čistě o extremismu za předchozích ministrů,“ podotýká Máca.
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S problémy se Okamura setkal i na internetu. „Před nedávnem Tomiu Okamurovi sociální síť YouTube zrušila jeho profil. Na
svém kanálu zveřejňoval různá videa, která jsou plná násilí, různého šokujícího obsahu a YouTube to shledal jako porušení
podmínek užívání,“ dodává Máca.

Okamurovo jednání na sociálních sítích si vyzkoušeli i Reportéři ČT na vlastní kůži, a to, když mu chtěli dát prostor pro
vyjádření. Předsedu SPD v pátek 21. srpna požádali prostřednictvím SMS o rozhovor na téma zprávy o extremismu. Do
pondělního rána neodpověděl. Následně jim i odmítl odpovědět na dotazy s tím, že pořad Reportéři ČT nemá jeho důvěru.

„Okamura si však následně na sociálních sítích stěžoval, že jsme zneužili pietní akt,“ říká Golis. „Okamuru jsme přitom oslovili
až po skončení pietního aktu v pražských Dejvicích. Navíc ve chvíli, kdy už na místě téměř nikdo nezůstal,“ popisuje reportér.

Odkaz

Reportéři ČT: Na prověřené firmy stát poslal kontroly, zatímco od těch s podivnými vlastníky objednával

Od nenávisti k násilí

Na případy šíření nenávisti se v posledních letech více zaměřuje i policie a státní zastupitelství. „Mám obavu z toho, aby potom
celá společnost nezhrubla takovým způsobem, že si řekne, že dobře, tak to, co píšeme na internetu, pojďme zkusit. Já skutečně
nechci v České republice žádné trestné činy z nenávisti, násilné povahy,“ říká nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman.

Zpráva ministerstva vnitra v tomto ohledu upozorňuje na známý případ důchodce Jaromíra Baldy, který chtěl způsobit nehodu
vlaků a svést ji na muslimy. V dokumentu je zmiňován také případ někdejšího tajemníka SPD Jaroslava Staníka. Toho kvůli
jeho nenávistným výrokům dokonce roční podmínkou potrestal soud, a to za slova pronesená na půdě Poslanecké sněmovny
vůči gayům, Židům a Romům.

1.5. Spolek absolventů IES FSV UK  - Alumni
TISK , Datum: 02.09.2020 , Zdroj: Obchodní věstník , Strana: 0 , Vytištěno: 6 100 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.09.2020 00:14 ,
Rubrika: Změna - Praha, Aktuální stav - Praha , Země: Česko
Obchodní jméno: Spolek absolventů IES FSV UK  - Alumni 
Sídlo: Opletalova 1606/26, Nové Město, 110 00 Praha 
IČO: 67362699 
Oddíl: L. Vložka: 8468 Datum zápisu: 1.1.2014 Vymazuje se ke dni: 12.8.2020 – 
Statutární orgán: ELIŠKA ŠERHANTOVÁ. Dat. nar. 2.6.1982. Adresa: Navigátorů 601/43, Liboc, 161 00 Praha 6. Členství –
Den vzniku členství: 2.12.2016. Funkce: Předsedkyně Představenstva. Den vzniku funkce: 2.12.2016 Zapisuje se ke dni:
12.8.2020 – 
Statutární orgán: ELIŠKA KROHOVÁ. Dat. nar. 2.6.1982. Adresa: Navigátorů 601/43, Liboc, 161 00 Praha 6. Členství – Den
vzniku členství: 2.12.2016. Funkce: Předsedkyně Představenstva. Den vzniku funkce: 2.12.2016 Aktuální stav: Spolek
absolventů IES FSV UK  - Alumni

Sídlo: Opletalova 1606/26, Nové Město, 110 00 Praha

IČO: 67362699 Způsob řízení: kolektivní Den vzniku: 17.10.1997 
Právní forma: Spolek Účel subjektu: Spolek je založen výlučně k nevýdělečným účelům s cílem přispívat k rozvoji Institutu
ekonomických studií na Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy v Praze. Nejvyšší orgán: Shromáždění členů 
Statutární orgán: PhDr. TOMÁŠ HONĚK, MBA. Dat. nar. 17.12.1981. Adresa: Laubova 1731/6, Vinohrady, 130 00 Praha 3.
Členství – Den vzniku členství: 2.12.2016. Funkce: Člen Představenstva; PhDr. VOJTĚCH SEMAN. Dat. nar. 11.3.1985.
Adresa: Čejkovická 4114/6, Židenice, 628 00 Brno. Členství – Den vzniku členství: 2.12.2016. Funkce: Člen Představenstva;
Mgr. MARIJA ALFEROVIČOVÁ. Dat. nar. 25.12.1989. Adresa: Antala Staška 2059/80b, Krč, 140 00 Praha 4. Členství – Den
vzniku členství: 2.12.2016. Funkce: člen Představenstva; ELIŠKA KROHOVÁ. Dat. nar. 2.6.1982. Adresa: Navigátorů 601/43,
Liboc, 161 00 Praha 6. Členství – Den vzniku členství: 2.12.2016. Funkce: Předsedkyně Představenstva. Den vzniku funkce:
2.12.2016; LADISLAV FRÜHAUF. Dat. nar. 13.7.1983. Adresa: Gagarinova 508/24, Drahovice, 360 01 Karlovy Vary. Členství –
Den vzniku členství: 2.12.2016. Funkce: Člen Představenstva; Bc. BENEDIKT KOTMEL. Dat. nar. 10.3.1988. Adresa:
Francouzská 842/9, Vinohrady, 120 00 Praha 2. Členství – Den vzniku členství: 2.12.2016. Funkce: Člen Představenstva;
MARTIN DÓZSA. Dat. nar. 30.5.1986. Bydliště: Petra Slezáka 546/7, Karlín, 186 00 Praha 8. Členství – Den vzniku členství:
2.12.2016. Funkce: Člen Představenstva. Počet členů: 7. Způsob jednání: Jednat jménem Spolku navenek je oprávněn každý
člen Představenstva samostatně, pokud k tomu má písemný souhlas alespoň jednoho dalšího člena; notářské ověření podpisu
se nevyžaduje. Členové Představenstva podpisují za Spolek tak, že připojí svůj podpis k natištěnému nebo napsanému názvu
Spolku. Pro potřeby dispozice s bankovními účty platí, že písemný souhlas alespoň jednoho dalšího člena, popř. jeho osobní
přítomnost, se vyžaduje pouze pro založení účtu a dále platí, že nakládat s účtem může kterýkoliv člen uvedený ve smlouvě o
založení účtu samostatně. OV04062015-20200831
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1.6. Do obchodu Czech News Center přišel Gajdoštík URL
WEB , Datum: 02.09.2020 , Zdroj: mediar.cz , Strana: 0 , Autor: redakce , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.09.2020 02:37 , RU / měsíc:
84 214 , Celková návštěvnost: 8 714 , Rubrika: Články , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,10
Dušan Gajdoštík

V obchodním týmu mediálního domu Czech News Center nově působí Dušan Gajdoštík. Začátkem srpna nastoupil na pozici
head of cross-channel sales. V obchodním oddělení se bude věnovat především přípravě komplexních strategií pro větší
klienty, zahrnující všechny možnosti Czech News Center, včetně internetové televize Mall.tv, e-shopu Mall.cz a stanic Active
Radio. Přichází z agentury Optimist, globální interní agentury Škody Auto, kde poslední rok vedl tým pro online a sociální sítě.
Reportovat bude generálnímu spoluřediteli Czech News Center Juraji Felixovi.

Gajdoštík studoval na Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy a v mediálním prostředí se pohybuje 20 let. Věnoval se řízení
webových projektů a digitálních kampaní v agenturách Wunderman a Publicis. Pět let vedl konzultační tým specialistů na
videoreklamu, content marketing, rich media a mobilní reklamu v Seznamu. Následně působil dva roky ve skupině mediálních
agentur IPG, kde měl na starost část portfolia globálních klientů, a to Johnson & Johnson, Whirlpool nebo Mattel, a také
business development.

1.7. Novým zástupcem ČR u Soudního dvora EU bude soudce Jan Passer URL
WEB , Datum: 02.09.2020 , Zdroj: advokatnidenik.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.09.2020 01:44 , RU / měsíc: 36 945 ,
Celková návštěvnost: 1 231 , AVE: 3 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,01
Zástupci členských zemí Evropské unie ve středu 2. září jmenovali JUDr. Jana M. Passera, Ph.D., LL.M., novým českým
zástupcem u Soudního dvora EU. Soudce Passer, který dosud působil u Tribunálu Soudního dvora EU, tak od 6. října tohoto
roku nahradí u SD EU končícího prof. JUDr. Jiřího Malenovského, CSc.

Doktor Jan M. Passer vystudoval Právnickou fakultu UK v Praze. V letech 2001 až 2005 byl soudcem Obvodního soudu pro
Prahu 2, v září 2005 se stal soudcem Nejvyššího správního soudu. Na NSS působil až do roku 2016. Od září téhož roku
vykonával funkci soudce Tribunálu Soudního dvora EU. 
Vedle toho JUDr. Passer působil jako externí přednášející Fakulty sociálních věd  UK, Právnické fakulty Masarykovy univerzity
a Justiční akademie (oblast práva Evropské unie). Absolvoval také řadu dlouhodobých pracovních a studijních pobytů v
zahraničí. Patří mezi zakládající členy České společnosti pro evropské a srovnávací právo. Věnuje se publikační činnosti. 
V loňském roce doktor Passer zvítězil ve výběrovém řízení vyhlášeném Ministerstvem spravedlnosti. Jeho nominaci poté
projednaly evropské výbory obou komor Parlamentu ČR, schválila Vláda ČR a následně ji Česká republika oficiálně předložila
Výboru zřízenému podle článku 255 Smlouvy o fungování EU. V návaznosti na kladné stanovisko tohoto Výboru a na základě
souhlasu všech členských států EU byl 2. 9. 2020 JUDr. Passer jmenován soudcem Soudního dvora EU. 
Spolu s JUDr. Janem Passerem byli do funkcí soudců u Soudního dvora EU jmenováni Koen Lenaerts z Belgie a Ineta Ziemele
z Litvy, do funkce generálního advokáta byl jmenován Řek Athanasios Rantos. 
Plný text tiskové zprávy Rady EU najdete ZDE. 
Zdroj: ČTK a NSS 
Foto: Pixabay a archiv NSS 
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1.8. KARIÉRA
TISK , Datum: 02.09.2020 , Zdroj: E15 , Strana: 14 , Vytištěno: 15 577 , Prodáno: 668 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.09.2020 01:52 ,
Čtenost: 86 664 , Rubrika: Kariéra , AVE: 70 202,97 Kč , Země: Česko , GRP: 0,96
Axel Herrmann

Volkswagen Financial Services Stal se jednatelem. Zodpovědný bude za oblast správy a informační technologie. 
Na pozici jednatele doplnil Vratislava Strašila a Jiřinu Tapšíkovou zodpovědné za front, respektive back office. Axel Herrmann
vystudoval obor programování a inženýrství na univerzitě v Karlsruhe, kde se věnoval například simulacím poškození aut a
jejich následným zkoumáním. Má bohaté zkušenosti v podnikovém řízení. Nejprve působil čtyři roky jako IT konzultant v
poradenské společnosti Capgemini v německém Hannoveru, následně vystřídal několik vedoucích pozic ve Volkswagen
Financial Services v německém Braunschweigu, kde měl mimo jiné na starosti oddělení procesního řízení nebo oblast IT
developmentu. 
Do české pobočky Volkswagen Financial Services přišel z Německa po pětiletém působení na pozici hlavního programového
manažera. 

Marek FÉR 

ČSOB Výkonný manažer útvaru řízení finančních rizik se stal zároveň členem představenstva ČSOB Asset Management. 
V nové roli bude zodpovědný za oblasti řízení rizik, právní služby a compliance. 
V ČSOB pracuje od roku 1997, kdy nastoupil do analytického útvaru Finančních trhů, který následně i vedl. V posledních 14
letech zastával funkci manažera v oblasti řízení finančních rizik. Je také členem rady pro řízení rizika ALM a likvidity skupiny
KBC a členem České bankovní asociace v rámci regulační komise. Vystudoval Univerzitu Karlovu, Fakultu sociálních věd  v
Praze. 

Róbert PETRÁN 

Havel & Partners Na pozici senior advokáta rozšířil transakční tým. 
Zaměří se především na akvizice, koncernové reorganizace a nastavení vztahů mezi společníky a akcionáři. Titul magistr práv
získal na Právnické fakultě Univerzity Komenského v Bratislavě. 
Před nástupem do Havel & Partners pracoval jako advokát specializující se na právo obchodních společností, fúze a akvizice,
právo nemovitostí a na závazkové právo. Poskytoval právní poradenství několika předním národním i zahraničním
společnostem z různých odvětví průmyslu a zúčastnil se řady koncernových reorganizací, fúzí a rozdělení společností včetně
právních prověrek společností a realizací samotných transakcí, ať už na straně prodávajících, nebo kupujících. 

Daniel MAŁYSA 

M2C Byl jmenován vedoucím nově založené divize Facility management v Polsku. Má za sebou osm let zkušeností v oblasti
technické údržby. Od roku 2016 implementoval a dohlížel na správu zařízení v průmyslových, logistických a kancelářských
budovách po celém Polsku. Přednáší na AGH University of Science and Technology v Krakově, kde sdílí své znalosti o
implementaci nejmodernějších technologií v oblasti správy nemovitostí. Z pozice vedoucího divize Facility management se
zaměří na správu technických aktiv a rozšiřování služeb u stávajících i nových klientů. Bude také implementovat inovativní
řešení, jako jsou IoT a BIM, dále řídit vývoj nových produktů a služeb údržby a působit jako podpůrný člen obchodního týmu v
případě jednání s potenciálními klienty na polském trhu. 

Foto popis: 
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1.9. Nadační fond Film & Sociologie
TISK , Datum: 02.09.2020 , Zdroj: Obchodní věstník , Strana: 0 , Vytištěno: 6 100 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 03.09.2020 00:08 ,
Rubrika: Změna - Praha, Aktuální stav - Praha , Země: Česko
Obchodní jméno: Nadační fond Film & Sociologie 
Sídlo: Kříženenckého nám. 322, 152 00 Praha 5 
IČO: 40765202 
Oddíl: N. Vložka: 186 Datum zápisu: 10.3.1999 Vymazuje se ke dni: 9.8.2020 – 
Statutární orgán: Hana Klučarová. Dat. nar. 31.10.1962. Adresa: Biskupcova 23, 130 00 Praha 3. Členství – Den vzniku
členství: 15.12.2002. Funkce: člen správní rady Zapisuje se ke dni: 9.8.2020 – 
Statutární orgán: HANA KLUČAROVÁ. Dat. nar. 31.10.1962. Adresa: Biskupcova 1714/23, Žižkov, 130 00 Praha 3. Členství –
Den vzniku členství: 15.12.2002. Funkce: člen správní rady Aktuální stav: Nadační fond Film & Sociologie

Sídlo: Kříženenckého nám. 322, 152 00 Praha 5

IČO: 40765202 
Právní forma: nadační fond Účel subjektu: 1.Podpora původních audiovizuálních a sociologických projektů. Smyslem projektů
je zejména mapování a analýzu života naší společnosti v kontextu domácího i evropského vývoje. Podpora spolupráce
sociologů a filmových dokumentaristů při tvorbě, výrobě a šíření nekomerčních sociálně zaměřených dokumentárních filmů a
podpora vzniku a publikace sociologických studií. 2.Cílem nadačního fondu F&S je usilování o kultivaci občanského vědomí,
zvýšení informovanosti, tolerance občanů a sebereflexe společnosti podpořením výroby audiovizuálních děl a publikační
činnosti sociologických studií. Podpoření pořádání sociologických i uměleckých seminářů, které napomáhají v chápání a
odhalování společenských rizik. 
Statutární orgán: JANA TOMSOVÁ. Dat. nar. 23.8.1951. Adresa: Srbská 347/2, Dejvice, 160 00 Praha 6. Funkce: člen správní
rady. Den vzniku funkce: 24.3.2000; HANA KLUČAROVÁ. Dat. nar. 31.10.1962. Adresa: Biskupcova 1714/23, Žižkov, 130 00
Praha 3. Členství – Den vzniku členství: 15.12.2002. Funkce: člen správní rady; Pavel Koutecký. Dat. nar. 10.6.1956. Adresa:
Řehořova 6, 130 00 Praha 3. Funkce: člen. Způsob jednání: Jménem nadačního fondu jednají a podepisují dva členové
správní rady společně. V běžných věcech a ve věcech s majetkovým závazkem nadačního fondu do 500 000 Kč jedná jménem
nadačního fondu a podepisuje výkonný ředitel. Revizor: Ing. Hana Jelínková. Dat. nar. 8.7.1947. Adresa: Koulova 13, 160 00
Praha 6 Zakladatel: Zakladatel s vkladem: KF a.s. Adresa: Jindřišská 34, 112 07 Praha 1; Zakladatel s vkladem: Ústav sociální
politických věd při Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy. Adresa: Smetanovo nábř. 6/996, 110 00 Praha 1 Základní kapitál:
51 000,00 Kč OV04056034-20200828
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1.10. DIÁŘ MÉHO ŽIVOTA
TISK , Datum: 02.09.2020 , Zdroj: Žena a život , Strana: 44 , Vytištěno: 50 158 , Prodáno: 29 440 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.09.2020
00:02 , Čtenost: 231 432 , Rubrika: Osobnost , AVE: 262 632,48 Kč , Země: Česko , GRP: 2,57
Bohumil Kartous, odborník na inovace ve vzdělávání, se zamýšlí nad nepostradatelností pohybu v životě každého z nás: „Kam
se hrabe koronavirus na promořenost naší populace nadváhou a obezitou!“ 

Jsem cvička. Švihadlo, chcete-li. V žargonu pedagogických fakult jde o označení studentů tělesné výchovy. V hierarchii
pedagogických věd jde o podřadnou kastu. Níže už stojí pouze studenti pracovní výchovy. Postavení studentů tělesné výchovy
odráží postavení tohoto předmětu ve školách. Je brán jako takový doplněk (podobně jako ostatní výchovy), jako nežádoucí
nutnost, kvůli které musí mít škola tělocvičnu a spoustu krámů v ní. Ve školním týdnu pak musíme najít celé dvě hodiny, během
nichž nebohá cvička nejprve vyřídí omluvenky a poté se snaží motivovat nevelký zbytek znuděných nešťastníků k tomu, aby
tužili tělo. Až na vyšinuté jedince to nikdo nechce, nežádá, ale všichni podrážděně naplňují zákon a obsah rámcových
vzdělávacích programů, v nichž stále dlí Svojsíkův duch a odmítá vyvanout. 
Střih. Nedávno jsem v deníku The Guardian narazil na zajímavý článek, který upozorňoval, že obezita je jedním z hlavních rizik
závažných zdravotních problémů v souvislosti s covidem-19. Článek, postavený na úsudku zdravotnických odborníků, kteří
vcelku rozumně argumentují, že věk, pohlaví nebo etnicitu nezměníme, zatímco tělesnou váhu ano. Proto vyzývají, aby se
právě problém obezity dostal do centra pozornosti. Jde o problém vskutku pandemický. Kam se hrabe ko ronavirus na
„promořenost“ lidské populace nadváhou. Zmíněný článek pracuje se statistikou, která je z tohoto úhlu pohledu dost děsivá.
Nadváhou trpí 40 % dospělých Britů a 30 % Britek. Obézních je 28 % Britek a 25 % Britů. Možná vás napadne, že za to může
brexit či mléko v čaji, ale není tomu tak. Podle zjištění Světové zdravotnické organizace je na tom Česká republika, co se
obezity týče, podobně jako Velká Británie. Inu, v něčem jsme ten západní svět přece jen dohnali. 
V dnešní společnosti není otázkou spokojeného života jednotlivce nedostatek, nýbrž přebytek. Ovšem na to, abychom se s ním
uměli vyrovnat, nejsme evolučně vybaveni, jelikož jsme prvními generacemi, které jsou takovému problému vystaveny. Na
kulturní úrovni si dokážeme nový kritický fenomén uvědomit, ale nějak nám nejde pohnout se k jeho řešení. Doslova. 
Zpět k pojetí tělesné výchovy a k tomu, jak tuto formu vzdělávání potřebujeme. Svět skutečně netrpí nedostatečnou znalostí
matematiky či jazyka, tyto nedostatky jsme byli schopni přemostit technologiemi. Přístup k vlastnímu tělu a komunikaci s ním ale
zatím přemostit neumíme. Ani bychom se o to neměli snažit, nechceme-li se robotizovat. Měli bychom si uvědomovat svou
přirozenost, což právě toxický nadstandard našich životů komplikuje a vede nás k tomu, že pohyb chápeme jako zbytnou
nutnost a k tomuto pošetilému a nebezpečnému přesvědčení, jímž se necháváme klamat, vedeme i děti. Přitom jak během
jednoho svého vystoupení řekl psychiatr Radkin Honzák: „Kdo tvrdí, že nenajde denně půl hodiny na to, aby se zpotil, je idiot.“ 

DOPORUČUJU… 

Nebourat! Podoby brutalismu v Praze Výstava brutalistních projektů v architektuře trvá v Národní galerii do 22. listopadu.
Nemyslím si, že by vše z té éry bylo nutné zachovat, ale některé stavby jsou důležitou architektonickou stopou minulosti.
ngprague.cz 

Hrubá Hudba Jedinečná hudební fúze – propojení horňáckého folklóru, jazzu a dalších stylů, to vše proloženo „hard core“
lidovkami. Více na Facebooku Hrubá Hudba. 

Psychosomatika ve Vemzu O neoddělitelnosti psychické a fyzické vrstvy života. Cesta k sobě skrze herectví. Nový společenský
prostor Vemzu na Praze 7 nabízí besedu o metodě propojující divadlo a psychosomatiku, 25. září ve 20 hodin. 

Kdo je Bohumil Kartous? Vystudoval Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, postgraduálně mediální teorii na
Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy v Praze. Je autorem knihy No Future: Vezeme děti na parním stroji do virtuální
reality? (2019). V současnosti je ředitelem Pražského inovačního institutu. Má dva syny (16 a 5 let). 

Foto autor: FOTO: MICHAL ŠULA / MAFRA (1), PROFIMEDIA. CZ (1), KAMIL WARTHA / NG (1), ARCHIV 

1.11. Rozhovor s mediálním teoretikem profesorem Janem Jirákem
RÁDIO , Datum: 02.09.2020 , Zdroj: ČRo Dvojka , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 02.09.2020 13:55 , Poslechovost pořadu: 0 ,
Pořad: Jak to vidí 08:30 , AVE: 551 397,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,68

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Dobrý den, Zita Senková vás vítá u pravitelné půl hodiny rozhovoru na aktuální témata. Dnešním hostem je profesor Jan Jirák,
mediální teoretik, dobrý den, vítejte.

Jan JIRÁK, mediální teoretik 
Dobrý den vám i posluchačům Českého rozhlasu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Podíváme se například na smysl knih bývalých politiků, snahu skupiny amerických profesorů dekolonizovat myšlení, i na
alternativu ke kinu, přeji nerušený poslech. Ve Francii se na pulty knihkupectví dostala nová kniha exprezidenta Nicolase
Sarkozyho s názvem Bouřlivé časy. Dává nahlédnout do nejvyšší státní, ale i světové politiky, do Elysejského paláce i na
mezinárodní summity. Francouzi hltali už Sarkozyho předchozí knihu Vášně, ta byla ovšem jaksi prošpikována nejrůznějšími
detaily z jeho osobního života, jak se pane profesore Jiráku, díváte vůbec na tento žánr, memoáry politiků, komu jsou určeny?

Jan JIRÁK, mediální teoretik 
Tak já myslím, že to je žánr, který má obrovskou tradici, už kdysi celá řada politiků koneckonců vysledovat částečně už do
Antického Říma tak, měla tendenci vydat nějaký, nějakou zprávu o svém působení o době, v které působili a a ty motivy mohou
být různé. Někdy se to dílo podaří a stane se téměř učebnicí, to se týká třeba Churchillových pamětí. Jindy to může být spíš
taková snaha omluvit vlastní činy nebo dovysvětlit vlastní činy. No a někdy co si budeme povídat, zatím může být i prostá touha
si trošku vylepšit konto, protože zvlášť u některých politiků můžou být tyhle, tyhle paměti řekněme atraktivní i v rovině bulvární,
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to myslím, že byl trochu případ té první Sarkozyho knihy. Na tom myslím, že na tom žánru je zajímavé, kdo všechno se odhodlá
k napsání nějakých pamětí, protože to se netýká jenom politiků, to se týká i třeba herců, celé řady z nich, my máme takový
docela zajímavý podžánr v českém prostředí, po roce 2000 přišla vlna pamětí, řekneme memoárových knížek členů Rady
České televize, která prožila krizi roku 2000, tu takzvanou vánoční krizi a pak o tom psali nejrůznější, co se dělo na Kavčích
horách a tak podobně a tohle myslím, že, že do té oblasti také patří, ale vždycky to má ten charakter, vždycky je tam přítomná
ta představa, že pomocí té knihy se podaří vyložit roli toho pisatele nějaké významné dějinné události, potom myslím, že to je
přítomné vždycky.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Takže ty pohnutky i čtenářská obec, řekněme, jsou různé?

Jan JIRÁK, mediální teoretik 
Nepochybně jsou různé, čtenářská obec může být od těch, kteří se skutečně zajímají o politiku a hledají v těch memoárech
doplnění a vysvětlení věcí, které nejsou jasné. S tímhle myslím, že dost pracoval /nesrozumitelné/ u svých knih a jiní čtenáři,
jak už jsem zmínil, to mohou mít i nakonec povinné, to se u některých pamětí děje, že studentům nezbývá, než je číst, když
třeba studují dějiny nebo politickou vědu a někdy to může být i docela zábavné čtení.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Co doporučujete, jestli prozradíte vaším studentů na fakultě sociálních věd ?

Jan JIRÁK, mediální teoretik 
Já většinou memoárovou literaturu nedoporučuju, to ty moje předměty, to co přednáším, příliš nedovoluje, ale, ale vím, že
kolegové, kteří třeba dělají dějiny médií, tak doporučují studentům číst paměti výrazných osobností, třeba vydavatelských
Jaroslava Šaldy, ředitele Melantrichu, což jsou Julia Fürtha a podobně, takže to jsou pozoruhodné knížky, které najednou velmi
živě dávají nahlédnout do toho, co v běžných učebnicích není, to jest do takové toho živého provozu té doby, to je jedna velká
výhoda memoárové literatuře, že pokud je dobře napsaná a je poctivá, tak člověku zpřítomní dobu, kterou už nemá a nikdy
neměl šanci prožít.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
V Česku nedávno vyšel román Adriany Krnáčové, bývalé pražské primátorky, který se odehrává na pozadí politiky, čtenáři, ale
ona sama to naznačuje, hledají v těch postavách její někdejší politické příznivce nebo odpůrce.

Jan JIRÁK, mediální teoretik 
A tak to já myslím, že je taková docela běžná hra.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Někdy je ta politika detektivka, co myslíte?

Jan JIRÁK, mediální teoretik 
Někdy je detektivka ano, ale hlavně tohle to hledání nějakých, nějakých souvislostí mezi tím politickým nebo společenským
reálným životem a nějakým jeho zobrazením, jenom si vezměme, kolik nejrůznějších úvahu bylo třeba kolem toho, které postavy
hasičů ve filmu Hoří má panenko, mají předlohu, v kterých tehdejších představitelích stranických, takže tahle ta to je takový,
jako takové hledání určitého, řekněme, kvízu, je to taková jakoby hra, kdy čtenář, divák nebo posluchač se pokouší najít zatím
zaklíčovaný, zakódovaný nějaký další význam, nějakou novou rovinu významu.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Dešifruj svého politika?

Jan JIRÁK, mediální teoretik 
Ano, poznej svého politika, jako poznej hlas svého pána, takže to tam asi hraje roli, já jinak se musím přiznat tedy, je to ke své
ostudě, že jsem ještě neměl čas do toho, do té knihy paní Krnáčové nahlédnout, takže k té se neumím vyjádřit.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Co se týče té novinky Nicolase Sarkozyho, tak alespoň podle agenturních zpráv je to třetí nejčtenější nebo nejvyhledávanější
kniha aktuálně ve Franci.

Jan JIRÁK, mediální teoretik 
No, tak ono splňuje i takové marketingové nároky, přece jenom napsala to celebrita jo, obecně známý člověk, navíc
kontroverzní svým způsobem, i svými postoji, tam asi všechny předpoklady pro to, aby to, aby to lidi zajímalo, jsou.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
A využil čas v karanténě mimochodem.

Jan JIRÁK, mediální teoretik 
Ano.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Možná bych zůstala krátce ještě ve Francii, protože tam se očekává další číslo satirického týdeníku Charlie Hebdo, jeho
karikatury se v roce 2015 staly terčem teroristického útoku a opět na titulní straně mají být karikatury proroka Mohameda, jak
říkají tvůrci, prostě nepřestanou, co si o tom myslíte?

Jan JIRÁK, mediální teoretik 
Na jednu stranu chovám určité sympatie k tomu, že jsou, řekněme, neústupní protože, tak tam ta brutalita, s kterou se setkali,
byla velká a a reagovat na ní, je pochopitelné a a budí to určité sympatie. Na druhou stranu musím přiznat, že už v té první sérii
jsem si nebyl jist, že tahle forma karikování je přesně to, co je mi milé, mně se to těžko formuluje, to musím přiznat, to je

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 34 / 237

http://www.newtonmedia.eu/


nejednoduchá věc, ale vlastně je to, řekněme, shazování někoho na základě jeho víry nebo přesvědčení, což, což zase moje
sympatie nebudí do té míry, takže jaksi islámské teroristy je možné kritizovat, ale, ale je možné i zesměšňovat, ale útočit na tu
víru samotnou a v podstatě tím klást určité rovnítko mezi terorismus a to náboženské přesvědčení, je myslím příliš
zjednodušující.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
S mediálním teoretikem profesorem Janem Jirákem, teď otevřeme další otázku, mohli bychom jí pojmenovat nadvláda bílých.
Týdeník Echo 24 informoval o akci profesorů z několika amerických univerzit proti akademické a spisovné angličtině, považují
je za rasistické, protože podle nich odrážejí řeč bělochů. Černošští studenti se tak podle profesorů stávají terčem rasismu,
protože je jejich afroamerická angličtina považována za méněcennou, jaký je na to váš pohled?

Jan JIRÁK, mediální teoretik 
Ale tam je asi potřeba do začátku říct, že ti autoři té, té výzvy nebo toho, no asi výzvy je nejlepší slovo, tak v podstatě
reprezentují určitý směr jazykovědného uvažování a jazykovědného bádání. Oni dlouhodobě pracují na tématu takzvané
jazykové spravedlnosti, /nesrozumitelné/ a právě nerovnocenným postavením afroamerické angličtiny se dlouhodobě zajímají
čili, zabývají, čili z jejich pohledu je to naprosto logický příspěvek k tomu, co se ve Spojených státech děje, oni přispívají k té
diskuzí tím, co je předmětem jejich odborného zájmu a to je ta otázka jazykové spravedlnosti, takže v tomhle směru je to
naprosto, naprosto logické vystoupení, ale ono tak jak to proběhlo médií, to působí trošku jako nahodilá aktivistická skupinka,
ale to není, to jsou prostě lidé, kteří se tomu dlouhodobě věnují. To, co je na tom asi složité je i ten samotný argument toho, té
nerovnosti afroamerické angličtiny.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
A čím argumentují?

Jan JIRÁK, mediální teoretik 
No, tak oni ten argument opírají vlastně o, dávají mu sociální rozměr, vlastně upozorňují na to, že sociální tlak a kulturní tlak
Spojených států je nastaven tak, že výraznějšího společenského úspěchu, to je z nějakého vzestupu po společenském
žebříčku může dosáhnout ten, kdo se naučí tu standardní, řekněme, spisovnou americkou angličtinu, kterou oni interpretují
logicky celkem a správně jako angličtinu bílých, to jest těch bývalých kolonizátorů těch, těch, kteří jsou v nadřazeném
postavení. To má svojí logiku ale má to je jeden zádrhel, mohu-li to tak říct nebo jednu komplikaci, na kterou zatím
neodpovídají, ty spisovné jazyky mají jeden výrazný důvod, svého času vznikaly proto, aby nabídly nebo představovaly
společný komunikační nástroj, na nějakém území nebo v nějakém státním celku, vezměme si to na češtině, i když tady je úplně
jiná situace, ale spisovná čeština je útvar, kterým se vlastně učíme až ve škole, žádný z nás ho neumí, pokud se nenarodí do
rodiny ortodoxních češtinářů, ale, ale máme společný, ať jsme v západních Čechách nebo na východní Moravě,
předpokládáme, že zástupci významných státních institucí například soudci, ti kteří vystupují ve veřejném prostoru, například
novináři, že budou mluvit tím spisovný jazyk, že ten je nám společný, ten nás tím způsobem reprezentuje a teď, když to vrátíme
do Spojených států, tak vlastně tahle skupina říká, že takový útvar není potřeba, či není potřeba jednotný komunikační nástroj
pro všechny Američany, že vlastně jednotlivé útvary, které se používají ke komunikaci v tom americkém prostředí, tak jsou
skupinově reprezentativní, nereprezentují celek.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
A nemá tedy nebo nemají lidi ve Spojených státech jeden tedy komunikační nástroj, v uvozovkách jednu angličtinu?

Jan JIRÁK, mediální teoretik 
No, ten argument jejich právě je, že nemají.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
A co vy si o tom myslíte?

Jan JIRÁK, mediální teoretik 
Že je jim vnucován ten, ta, ta angličtina americká, která je právě výsledkem kultivace v tom prostředí bílých, řekněme
movitějších vrstev nebo vzdělanějších vrstev. Můj osobní názor na to je. Já to teď nechci, nechci to shodit ze stolu
jednoznačně.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Nebo možná ještě můžeme, promiňte, doplnit, jaká je tedy ta afroamerická angličtina?

Jan JIRÁK, mediální teoretik 
To je jeden z problémů, protože podle mého soudu, alespoň co o tom, co o tom vím, tak je fakticky nejednotná a dost se.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Liší?

Jan JIRÁK, mediální teoretik 
Dost se liší Kalifornie od nevím východního pobřeží, ale toto v té argumentaci není podstatné, tam je důležité to, že ať už je to
ta či ona varianta afroamerické angličtiny, tak společné má alespoň podle argumentace tady té skupiny a argumentace
oprávněná, má společné to, že brání v autentickém sebevyjádření těm, kteří užívají, protože když jí užívají, tak nemají šanci se
v té společnosti uplatnit, čili musí se naučit jazyk svých bílých kolonizátorů, abych to řekl takhle trochu schématicky, aby měli
šanci na nějaký sociální vzestup, aby měli šanci na uplatnění, jinými slovy musí se naučit vidět svět skrze jazyk, kteří neodráží
jejich vlastní zkušenost, ale odráží zkušenost těch, kteří jsou vůči nim v nějakém nadřazeném aspoň společensky nadřazeném
postavení.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
V té výzvě amerických profesorů se také praví, že cílem je dekolonizace myšlení studentů, odnaučit je bílé nadvládě a k tomu
vlastně nebo proto chtějí zařadit afroamerickou angličtinu do školních osnov. Mělo by to šanci na realizaci podle vás, dovedete
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si to představit?

Jan JIRÁK, mediální teoretik 
Já si z nejrůznějších důvodů myslím, že tou velkou šanci nemá, mimo jiné také proto, že od těchhle těch věcech ve velké míře
rozhodují právě ti, kteří jsou představiteli té, řekněme postkoloniální bílé vrstvy americké společnosti, ale tady je asi potřeba
říct jednu věc, které, ne 2 věci, které jsou podstatné, ta první je a to je důležitá, ta argumentace, která je za těmi výzvami, o
kterých tady mluvíme, je ta, že s každým jazykem se člověk učí určité vidění světa. V jazyce, který používáme, je obsažená
mnohagenerační zkušenost s výkladem světa, v kterém žijeme, čili oni argumentují tím v té angličtině hlavního proudu,
řekněme, v té, kterou označují za bílou, koloniální, je obsažen pohled na svět očima kolonizátorů, a to je něco, co je té
afroamerické společenské vrstvě cizí, protože ty byly přesně v tom opačném postavení a jejich jazyk odráží to postavení, odráží
ten výklad světa nebo nabízí ten výklad světa, který je jiný než v té, řekněme koloniální bílé vrstvy, čili tohle je velmi silný a
důležitý argument, jazyk není jenom nástroj toho, abychom se dorozuměli. Jazyk je něco, v čem se odráží nebo v čem jsou
zakonzervovány hodnoty, ke kterým se vztahujeme a v němž je zakotven nějaký, nějaký výklad světa.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Přispívá to nebo může přispívat i právě k té polarizaci společnosti?

Jan JIRÁK, mediální teoretik 
Tím jsme u té druhé věci, kterou jsem k tomu chtěl dodat, já jsem hluboce přesvědčeny přes velmi kusé znalosti téhle té
situace, že problém společnosti Spojených států je od podstaty problém sociální, tam jde prostě o hlubokou zakořeněnou
sociální nerovnost, která se promítá do nejrůznějších věcí. Mimo jiné například do toho, že sociálně nevýhodným postavením
jsou více zasaženy vrstvy, které nejsou a které teď říkáme nehezky bílé, takže asi z mého pohledu takováhle výzva jakkoliv jí
rozumím, tak zastírá tu sociální podstatu celé té věci, prostě Amerika má nebo Amerika Spojené státy mají velký problém a ten
problém je dlouhodobý a je sociální, není jazykový.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Pozornost s profesorem Janem Jirákem, mediálním teoretikem teď upřeme na školníkovi covidovou výuku, která v České
republice v minulém pololetí udělala jaksi své, bez vzdělávání zůstalo na 10 000 školáků, vy jste samozřejmě vysokoškolský
pedagog, přesto se zeptám na váš názor, co s učivem, které se nestihlo probrat?

Jan JIRÁK, mediální teoretik 
Já budu trošku tady takový jako destruktivní v tomhle. Já myslím, že vzdělávání není o tom, dostat do žáka nějaký objem učiva,
přece jenom daleko významnější je to, aby se s tím učivem, ať už je menší nebo větší, ten Žák naučil zacházet.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
A není toto právě toto smysl vzdělání?

Jan JIRÁK, mediální teoretik 
No, ono je to složitější, protože jako oddělit poznatky, to jest znalosti od schopnosti duševních operací asi nelze, chceme-li
přemýšlet, musíme mít nějaký obsah, musíme přemýšlet o něčem.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Jasně.

Jan JIRÁK, mediální teoretik 
Takže i nějaké poznatky být musí, ale, ale ne, nepovyšoval bych je na něco, co se nedá měnit prostě nebo, nebo nemůže za
jistých okolnosti redukovat, nechť je mi odpuštěno, já vím, že to není většinový názor, ale já si myslím, že za těch pár měsíců
necelé jedno pololetí, které tady bude chybět žákům a studentům, takže není nutné to dohánět, není nutné teď zvýšit jaksi
příkon informací tak, aby se ta patřičná suma poznatků do těch nebohých hlaviček narvala. Má to, má to jeden velký zádrhel,
který nelze přehlédnout, rodiče ve velké míře vnímají nejprve základní a pak střední školu jako něco, co má garantovat
úspěšnost v dalším vzdělávání, čili od základní školy se čeká, že studenta připraví na to, aby se dostal na střední a střední
škola ve velké většině se od ní čeká, že připraví nějakým způsobem na vysokou školu. To je něco, co jaksi mezi rodiči rezonuje
velmi většinově a jak střední, tak vysoké školy vlastně kladou dost velký důraz právě na tu se znalostní složku, to jest čekají, že
dotyčný bude něco vědět a tady se může stát, že, že to pololetí nebo ta část pololetí prostě může chybět.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Jak se vám pane Jiráku, líbí alternativa, jak klasické návštěvy autokina? Setkali jsme se s tímto fenoménem v několika zemích,
včetně České republiky.

Jan JIRÁK, mediální teoretik 
Já si myslím, že to je docela hezká, hezká ukázka toho, jak se dějí věci neplánované a nezamýšlené. Autokina byla naprosto
mrtvý koncept spojovaný vlastně především se zámořským prostředím padesátých, části šedesátých let, známe to z některých
filmů, zvlášť americké provenience a najednou přišla ta doba covidová, nejednou se ukázalo, že je potřeba hledat alternativní
způsoby, jak si dopřát nějaký kulturní zážitek nebo nějakou zábavu, kino je obojí a tenhle ten téměř zapomenutý dávný koncert,
se najednou zcela aktuální. Já si nejsem jist, že bude aktuální dlouhodobě, ale, ale ty pokusy, které se objevily i tady u nás,
jestli to byla Česká Lípa už nevím nebo Liberec, tak tyhle ty pokusy vlastně najednou, najednou ukazují schopnost využít něco
už dávno zasuté a vlastně to aktualizovat do nového prostředí a do nové situace, takže mně se to líbí jako nápad, líbí se mi, že
to někoho napadlo, myslím si, že to splňuje určitý kompromis nutný k tomu, abychom se chovali, pokud možno bezpečně a
zodpovědně a přitom nežili v podmínkách výjimečného stavu, prostě jít do kina je normální a tohle je způsob, jak to dnešní
době udělat a má to mé sympatie.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Myslíte, možná už jste to naznačil, jestli se udrží ten zájem o autokina, protože ta návštěvnost klasických kin pořád je nevalná.

Jan JIRÁK, mediální teoretik 
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A ona byla nevalná už prostě před tou koronakrizí, ale, ale já si myslím, že se to dlouhodobě neudrží, mně se na tom líbilo to,
že to je pozitivní řešení nastalé situace, ta pozitivnost je na tom hezká.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Profesor Jan Jirák a jeho pohled na svět, děkuji vám za to, mějte se hezky, na slyšenou.

Jan JIRÁK, mediální teoretik 
Děkuju za pozvání a hezký den přeju.

Zita SENKOVÁ, moderátorka 
Zita Senková se připojuje a zve k dalším pořadům Českého rozhlasu, dobrý den.

1.12. V českém vzdělávacím systému se změnám nelze vyhnout URL
WEB , Datum: 03.09.2020 , Zdroj: ceskapozice.cz , Strana: 0 , Autor: Lucie Kocurová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.09.2020 02:58 , RU
/ měsíc: 243 470 , Celková návštěvnost: 18 339 , Rubrika: Téma , AVE: 5 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,20
Celý profesní život se věnuje vzdělávací politice státu. V uplynulých letech vedl osmičlennou skupinu odborníků, jež má nastavit
dlouhodobý směr pro české školství. „Když se ve školách bude učit míň informací, děti si z toho odnesou víc,“ říká v rozhovoru
sociolog a pedagog Arnošt Veselý z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy.

Sociolog a pedagog Arnošt Veselý z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy v rozhovoru mimo jiné říká: „Politici se často
snaží namluvit, že stačí udělat pár změn, přijmout pár zákonů a vše se ve školství rychle změní k lepšímu. Opak je pravdou.
Školství patří k nejtěžším resortům a skutečné a dlouhodobé změny se dosahuje jen těžko. Vzdělávací politika je vysoce
komplexní obor, ve kterém je pořád co objevovat.“

LIDOVÉ NOVINY: V čem spočívala práce vašeho expertního týmu?

VESELÝ: Jako nezávislá osmičlenná skupina odborníků na různá témata jsme dali dohromady dokument Hlavní směry
vzdělávací politiky. Jde o materiál k další diskusi a doplnění podnětů ze strany veřejnosti. Bude pak sloužit ministerstvu školství
(MŠMT) jako podklad k vytvoření Strategie 2030+.

LIDOVÉ NOVINY: K čemu jste dospěli?V dokumentu Hlavní směry vzdělávací politik jsme stanovili dva základní cíle, na něž by
bylo dobré se soustředit. Prvním je proměna toho, co si žáci ze školy odnášejí. Druhý se týká snižování rozdílů mezi školami a
regiony.

VESELÝ: V dokumentu jsme stanovili dva základní cíle, na něž by bylo dobré se soustředit. Prvním je proměna toho, co si žáci
ze školy odnášejí. Je třeba, aby se toho naučili víc a trvaleji, ale aby to mělo smysl pro ně a jejich život ve 21. století. Druhý se
týká snižování rozdílů mezi školami a regiony. Chceme, aby se zlepšení týkalo všech žáků a studentů se zvláštním důrazem na
to, aby výsledky vzdělávání dětí nebyly tolik závislé na regionu a socioekonomickém statusu jejich rodin.

LIDOVÉ NOVINY: Jak těchto cílů chcete dosáhnout?

VESELÝ: Je třeba změnit obsah a způsob výuky a podporovat při této proměně ředitele, učitele a další pracovníky. Musíme
také myslet na financování, protože bez peněz se nepohneme. A je nutné zlepšit i komunikaci a řízení ve školském systému.
Zní to jednoduše a předvídatelně, ale v diskusích s veřejností a aktéry ve vzdělávání se potvrdilo, že není snadné se na něčem
shodnout, a to často i na elementárních věcech. Neobjevili jsme žádné zázračné opatření, ale potvrdilo se, že k celkové změně
musíme přistoupit přes systém menších kroků a vytrvalé snahy.

LIDOVÉ NOVINY: Nejčastěji se v souvislosti se Strategií 2030+ mluví o plánované redukci učiva. Myslíte, že je nezbytná?

VESELÝ: Dlouho jsme přemýšleli, jak to formulovat. Musí to být důkladná a důrazná změna, nic kosmetického, protože zatím
jakékoliv snahy o reformu končily tím, že Rámcový vzdělávací program (RVP) ještě víc nabobtnal. Odborné skupiny
konkrétních předmětů často žádné zásadní změny nechtějí, ale musejí přijít a být zásadní.Je třeba změnit obsah a způsob
výuky a podporovat při této proměně ředitele, učitele a další pracovníky. Musíme také myslet na financování, protože bez
peněz se nepohneme. A je nutné zlepšit i komunikaci a řízení ve školském systému. Zní to jednoduše a předvídatelně, ale v
diskusích s veřejností a aktéry ve vzdělávání se potvrdilo, že není snadné se na něčem shodnout, a to často i na
elementárních věcech.

Je třeba důkladně prodiskutovat, zda je nutné, aby všichni žáci a studenti znali všechno to, co se ve školách nyní učí. Cílem ale
není, aby se naučili méně, ale aby uměli víc. Z dat vidíme, že se nestíhá probrat všechno, hodně se pospíchá, děti nemají
absolutně šanci věci zažít a vstřebat. Jsou školy, kde se „jede“ jen na testy, ale dlouhodobě si odtamtud děti nic moc
neodnášejí.

LIDOVÉ NOVINY: Co by tedy mělo být jinak?

VESELÝ: Už teď existují školy, které k učení přistupují volněji, a je třeba říci, že i současný RVP to do značné míry umožňuje. A
my touto redukcí chceme podpořit učitele, že je v pořádku neprobrat všechno, co bylo tradičně zvykem. Že nemusejí do hodin
překlopit všechno učivo z učebnice. Že je v pořádku něco vynechat.

Mluví se o tom už dlouho, ale učiva zatím jen přibývá. Je to někdy docela pokrytecké. Značná část odborníků například
souhlasí s tím, že školní vzdělávací plány jsou předimenzované, ale jakmile se začne mluvit o redukci v jejich oboru, jsou
zásadně proti. Takže když říkáme, že učivo by se mělo seškrtat někde až o polovinu, myslíme tím, že změny už nemůžou být
čistě kosmetické.
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LIDOVÉ NOVINY: Jsou i předměty, kde byste neškrtali?Je třeba důkladně prodiskutovat, zda je nutné, aby všichni žáci a
studenti znali všechno to, co se ve školách nyní učí. Cílem ale není, aby se naučili méně, ale aby uměli víc. Z dat vidíme, že se
nestíhá probrat všechno, hodně se pospíchá, děti nemají absolutně šanci věci zažít a vstřebat. Jsou školy, kde se „jede“ jen na
testy, ale dlouhodobě si odtamtud děti nic moc neodnášejí.

VESELÝ: Ano. Z podnětů k dokumentu Hlavní směry například vyplývá, že panuje poměrně široká shoda, že v jazycích včetně
češtiny a v matematice se ubírat nemá. Je třeba o tom dál debatovat. Je třeba říct, že řada učitelů a akademických pracovníků
stále žije v sebeklamu, že to, co učí, také žáky skutečně naučí. Musíme si ale přiznat, že žáci si odnesou jen část toho, co se jim
snažíme předat. To není kritika učitelů, ti dělají, co mohou, ale potřebují lepší a přesnější oporu pro svou práci.

LIDOVÉ NOVINY: Zabývali jste se i tím, jak zlepšit fungování školského systému?

VESELÝ: Dlouhodobě víme, že vysoká autonomie a právní subjektivita škol jsou velmi výhodné pro velké školy, ale neúměrně
zatěžují ty malé, jejichž ředitelé mají značné povinnosti, ale žádnou podporu. Tu potřebují, aby byli skutečnými pedagogickými
lídry. S trochou nadsázky říkám, že když ředitel nemůže spát, mělo by to být kvůli tomu, že se v jeho škole děti nenaučí tolik,
kolik by mohly, a ne kvůli padající střeše.

Musíme dosáhnout, aby ředitelé neřešili tolik technicko-administrativních záležitostí jako teď. U nás totiž většina zřizovatelů
zřizuje jen jednu školu. Ve velkých městech zřizovatel dokáže školám pomoci s projekty nebo administrativou, ale v menších
obcích toto nezvládnou. V Česku velmi chybí střední článek řízení, například na úrovni bývalých okresů. Mohlo by to velmi
pomoci ve spolupráci škol a sdílení zdrojů a nápadů. Mezi MŠMT a jednotlivými školami neexistuje žádný mezičlánek.

LIDOVÉ NOVINY: Když jste svou myšlenku s novým mezičlánkem prezentovali, jaké byly ohlasy?Značná část odborníků
například souhlasí s tím, že školní vzdělávací plány jsou předimenzované, ale jakmile se začne mluvit o redukci v jejich oboru,
jsou zásadně proti. Takže když říkáme, že učivo by se mělo seškrtat někde až o polovinu, myslíme tím, že změny už nemůžou
být čistě kosmetické.

VESELÝ: Čekal jsem velkou opozici, ale kupodivu i velmi rozdílné názorové proudy se k tomuto tématu stavějí převážně
pozitivně. Je ale otázkou, jak tyto nové instituce pojmout, protože úspěch se skrývá v detailu. Pokud by měla narůst
administrativa, pak to není, co jsme chtěli. Tyto střední články by si autoritu měly vydobýt samy v jakémsi pilotním provozu v
některých regionech.

Pokud se ukáže, že to dokážeme udělat, aby tyto instituce školám pomáhaly a podporovaly je, pak je možné uvažovat, že
bychom je zavedli plošně. Nebude to legrace, protože bychom museli sehnat lidi, kteří mají zkušenosti, kompetence a autoritu a
umějí si poradit v daném území, a těch nemáme v zásobě dost.

LIDOVÉ NOVINY: Hovořil jste i o tom, že je třeba řešit nerovnosti mezi regiony a školami…

VESELÝ: To je další téma, které nevyřešíme jedním opatřením. Známe ale kroky, které pomáhají. Například víme, že existují
školy, kam docházejí jen určité typy žáků. Máme řadu škol segregovaných, jejichž spádové obvody jsou navržené tak, aby tuto
praktiku podporovaly. Víme o tom, že některé školy žákům poskytují za úplatu jazykové kurzy navíc, některé pořádají
„přijímačky“ už do prvních tříd.Řada učitelů a akademických pracovníků stále žije v sebeklamu, že to, co učí, také žáky
skutečně naučí. Musíme si ale přiznat, že žáci si odnesou jen část toho, co se jim snažíme předat.

Školy se u rodičů dělí na „dobré“ a „špatné“ a rodiče přesně vědí, kam jejich dítě patří. Segregace by ale neměla být normou;
neměli bychom děti rozdělovat už v šesti letech. Nemluvím o tom, když například jedna škola otevře matematickou třídu a
shromáždí v ní skutečně nadané děti z okolí, to nikomu neškodí, ale mluvím o tom, že už v předškolním věku některé děti
odsouváme stranou s tím, že „nemají potenciál“.

LIDOVÉ NOVINY: Umíme pracovat s odlišnostmi?

VESELÝ: Obecně řečeno, příliš neumíme, a odnášejí to znevýhodněné i nadané děti. Český systém děti hodně škatulkuje a
třídí. Měli bychom se ale snažit o úspěch pro každého žáka, aby každý mohl dosáhnout maxima. Pomohlo by, kdyby víc
sociálně slabých dětí ze znevýhodněných lokalit navštěvovalo mateřské školky, to je poměrně jednoduché opatření, o němž
víme, že by bylo velmi účinné. Byl bych velmi rád, kdyby se především podařilo změnit smýšlení lidí o dětech, které „na to
prostě nemají“. Genetika hraje roli, ale o úspěchu dětí rozhoduje do značné míry jejich rodinné zázemí.

LIDOVÉ NOVINY: Co víceletá gymnázia? Ta mohou také podporovat segregaci a škatulkování dětí?

VESELÝ: S víceletými gymnázii jsme velmi opatrní. Kloníme se k jejich redukci, ale nikoliv k jejich rušení. Pokud například v
Praze na gymnázia odchází pětina dětí, pak nejde jen o mimořádné talenty, pro něž tyto školy byly původně určeny. Víc než
nějaké regulace shora by pomohlo, kdyby se běžné základní školy dokázaly lépe postarat o nadané.

LIDOVÉ NOVINY: Ve vašem dokumentu je poměrně dost návrhů, které by se daly označit za kontroverzní. Myslíte, že povedou
ke skutečné proměně českého školství?Vysoká autonomie a právní subjektivita škol jsou velmi výhodné pro velké školy, ale
neúměrně zatěžují ty malé, jejichž ředitelé mají značné povinnosti, ale žádnou podporu. Tu potřebují, aby byli skutečnými
pedagogickými lídry. S trochou nadsázky říkám, že když ředitel nemůže spát, mělo by to být kvůli tomu, že se v jeho škole děti
nenaučí tolik, kolik by mohly, a ne kvůli padající střeše.

VESELÝ: Od počátku říkáme, že dokument je jen dokument. Realizace je pak otázkou toho, jaký konsenzus se podaří
vydebatovat. Nemá smysl navrhovat věci, o nichž víme, že neprojdou. Zatím se zdá, že ministerstvo školství to se změnou myslí
velmi vážně a chce začít navrhovat a realizovat některá opatření v nejbližších třech letech.

LIDOVÉ NOVINY: V rámci tvorby dokumentu jste pořádali i diskuse v regionech. Jaký z nich máte pocit?
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VESELÝ: Velmi dobrý. Podnětů jsme dostali hodně a účastnili se i ředitelé a učitelé, což je skvělé. A hlavně se vše odehrávalo
naprosto veřejně a transparentně; všechny podněty k dokumentu Hlavní směry lze dohledat na stránkách ministerstva školství.
Velmi mě překvapilo, do jaké míry se lidé liší v názoru na zapojení technologií do výuky. Někteří tvrdí, že dnešní děti jsou už
naprosto digitální generace a je třeba jim vycházet vstříc a technologie maximálně využívat, jiní zase říkají, že je třeba dětem
nabídnout alternativu k technologiím. Je zajímavé, jak jsme v tom rozpolcení.

LIDOVÉ NOVINY: Co vás přivedlo k zájmu o vzdělávání a vzdělávací politiku?

VESELÝ: Ani přesně nevím. Ale vždy mě bavilo dozvídat se nové věci, vzdělávat se, přijít věcem na kloub, rozvíjet se. V široké i
úzké rodině máme mnoho učitelů, a to několik generací. Můj prapradědeček Arnošt Rosa byl například za první republiky
profesorem na odborné škole, odborovým radou na ministerstvu školství, který řídil průmyslové školství, a následně 13 let
působil jako ředitel nejstarší průmyslové školy u nás v Betlémské ulici. Ke studiu vzdělávací politiky mě přivedl během mých
studií na Fakultě sociálních věd  UK Jaroslav Kalous. Skvělý pedagog a člověk a mimo jiné také autor první monografie o
vzdělávací politice v České republice.

LIDOVÉ NOVINY: Jaká témata vás v této oblasti zajímají a proč?Nemá smysl navrhovat věci, o nichž víme, že neprojdou. Zatím
se zdá, že ministerstvo školství to se změnou myslí velmi vážně a chce začít navrhovat a realizovat některá opatření v
nejbližších třech letech.

VESELÝ: Vystudoval jsem sociologii a veřejnou a sociální politiku, což předurčuje můj odborný zájem. Zpočátku své vědecké
dráhy jsem se věnoval především reprodukcím vzdělanostních nerovností, později jsem se zaměřil na otázku řízení vzdělávací
politiky. Konkrétně mě především zajímá, která systémová opatření vedou k tomu, že je maximálně rozvinut potenciál dětí, a
která tomu brání. Zjednodušeně řečeno, proč jsou některé státy v oblasti vzdělávání úspěšnější než jiné.

V poslední době se můj zájem stočil k otázce, jak je možné zavést a implementovat systémové změny ve vzdělávání, které
budou mít pozitivní dopad na každodenní život škol. Politici se často snaží namluvit, že stačí udělat pár změn, přijmout pár
zákonů a vše se ve školství rychle změní k lepšímu. Opak je pravdou. Školství patří k nejtěžším resortům a skutečné a
dlouhodobé změny se dosahuje jen těžko. Vzdělávací politika je vysoce komplexní obor, ve kterém je pořád co objevovat.

LIDOVÉ NOVINY: Jaké jsou vaše další profesní plány a cíle?Velmi mě překvapilo, do jaké míry se lidé liší v názoru na zapojení
technologií do výuky. Někteří tvrdí, že dnešní děti jsou už naprosto digitální generace a je třeba jim vycházet vstříc a
technologie maximálně využívat, jiní zase říkají, že je třeba dětem nabídnout alternativu k technologiím. Je zajímavé, jak jsme v
tom rozpolcení.

VESELÝ: Žádné pracovní mety si nestanovuji. Upřímně řečeno, docela se těším, až skončí vytížení spojené s přípravou
Strategie 2030+ a budu mít více času na hlavní část své profese, tedy na výuku a výzkum. Mám řadu rozdělaných věcí. Letos
jsem přebral garantství doktorského studia veřejné a sociální politiky, a tak se snažím spolu s kolegy inovovat výuku.

Vedu také grantový projekt, v němž zkoumáme, co ovlivňuje postoje lidí k různým opatřením v oblasti veřejné politiky, včetně té
vzdělávací. Mám rozepsanou řadu publikací, které bych rád v dohledné době dokončil. Jsem ale zapojen i do některých
praktických projektů, které se týkají zlepšování vzdělávání v České republice.

Arnošt Veselý

Vystudoval veřejnou a sociální politiku na FSV UK . V roce 2016 mu byl v tomtéž oboru udělen titul profesora.Kromě
akademické dráhy se podílí na různých výzkumných projektech týkajících se veřejné politiky a sociálních otázek.V roce 2018 se
stal vedoucím Centra pro sociální a ekonomické strategie a byl jmenován členem Vědecké rady Univerzity Karlovy.V nedávném
období byl předsedou skupiny pro přípravu materiálu o strategii vzdělávací politiky ČR do roku 2030, za své působení získal
Cenu Nadace České spořitelny.

Foto:
Arnošt Veselý, sociolog, pedagog, Fakulta sociálních věd  Univerzity Karlovy
Michal Šula, MAFRA

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 39 / 237

http://www.newtonmedia.eu/


1.13. Vláda dá letos důchodcům pět tisíc navíc. Je to úplatek, tvrdí opozice i politolog
TISK , Datum: 03.09.2020 , Zdroj: Hospodářské noviny , Strana: 5 , Autor: Marie Červenková , Vytištěno: 22 595 , Prodáno: 27 003 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 03.09.2020 01:30 , Čtenost: 145 603 , Rubrika: Události , AVE: 122 202,30 Kč , Země: Česko , GRP: 1,62
Tři miliony důchodců a důchodkyň by měly do konce roku obdržet pět tisíc korun. Vláda se na tom včera shodla na mimořádné
schůzi. Návrh zákona nyní putuje do sněmovny, ta ho podle premiéra Andreje Babiše (ANO) projedná za dva týdny. Opozice
však už nyní s návrhem nesouhlasí, shoduje se na tom, že je potřeba vyjednat dlouhodobou důchodovou reformu.
Jednorázový poplatek označuje pouze za předvolební kampaň vlády – úplatek možným voličům. 
Na jednorázovém příspěvku se minulý týden premiér shodl s vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD). „Po vzájemné debatě
jsme dospěli k tomu, že je lepší dát jednorázový příspěvek,“ řekl premiér. Původně vládní strany zvažovaly přispět důchodcům
až šest tisíc korun. V úvahu připadalo také navýšení zákonné valorizace. Ta se mění každý rok a zohledňuje například inflaci,
nyní nařizuje, že se důchody od příštího roku zvýší o 840 korun měsíčně. Ze státního rozpočtu tak příští rok na důchody půjde
skoro 540 miliard – o více než 30 miliard více než letos. 
Na příspěvky by měl stát vydat dalších 15 miliard korun, ty však podle premiéra půjdou z letošního rozpočtu, u kterého vláda již
minulý měsíc prosadila zvýšení schodku na 500 miliard z původních 40 miliard. „Současný deficit je 237 miliard. Jsem
přesvědčen, že celkový deficit bude nakonec menší než těch 500 miliard. Odmítám různé argumenty, že se zadlužujeme kvůli
důchodcům, zadlužujeme se kvůli covidu-19,“ reagoval včera Babiš na názory opozičních poslanců, podle kterých jednorázový
příspěvek současnou situaci nevyřeší. 
„Příspěvek je jednorázová věc, není to systémové řešení. Vláda by měla spíše vyřešit systémové ukotvení nejnižších důchodů
a to, kdo v budoucnu důchody zaplatí. Zákonná valorizace už nyní pokryje inflaci,“ říká Olga Richterová, místopředsedkyně
Pirátů. 
Podle Markéty Pekarové Adamové, předsedkyně TOP 09, je důchodový systém před krachem. „Dnes dáváme na důchody
třetinu státního rozpočtu. Až za pár let půjde do důchodu generace Husákových dětí, tak to už bude skoro polovina rozpočtu.
Systém už takhle do budoucna fungovat nemůže,“ sdělila HN. „Chceme, aby senioři měli důstojné důchody, musíme ale dbát na
udržitelnost penzí,“ dodala. 
S tím, že je potřeba provést dlouhodobou reformu spíše než rozdávat jednorázové příspěvky, souhlasí i místopředseda ODS
Zbyněk Stanjura. „Senioři si zaslouží pomoc, ale je to potřeba udělat systémově. ODS například chce, aby lidé mohli jedno
procento své mzdy poslat přímo svým rodičům nebo prarodičům, to by zvýšilo mezigenerační solidaritu,“ řekl HN Stanjura. 
Opoziční poslanci se shodují, že jednorázový příspěvek je předvolební strategie vlády. „Není to nic jiného než uplácení voličů
před volbami. My vám dáme peníze, vy nám dejte hlasy,“ říká Pekarová Adamová. To premiér odmítá. „Chtěl bych zdůraznit, že
skutečně to, co navrhujeme, není žádná korupce, žádný úplatek,“ uvedl Babiš. Opoziční ODS a TOP 09 podle něj pouze útočí
na seniory. To však ODS i TOP 09 odmítají. „Je to pouze předvolební boj,“ říká Stanjura. 
S opozičními stranami souhlasí politolog Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd  Karlovy univerzity. „Rozdávání před volbami
není nic mimořádného u nás ani v zahraničí,“ říká Mlejnek. Příspěvek podle něj nemusí důchodce motivovat pouze k volbě
vládních stran, ale také aby letos k volbám vůbec dorazili. „Je možné, že starší ročníky ke krajským a senátním volbám vůbec
nepůjdou, protože se budou bát, že se nakazí. Vládní strany se tedy takto snaží důchodce dostat k volbám,“ dodává Mlejnek. 

540 miliard korun půjde příští rok ze státního rozpočtu na důchody. 

: Marie Červenková, marie.cervenkova@economia.cz 
Foto autor: Foto: ČTK 
Foto popis: Premiér a vicepremiér Andrej Babiš (vpravo) s Janem Hamáčkem se shodli na jednorázovém příspěvku
důchodcům. Tvrdí, že stát se nezadlužuje kvůli nim, ale kvůli covidu-19. 
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1.14. Česko předložilo kandidaturu Vladimíra Dlouhého do čela OECD. Diplomaté vyjednávají podporu URL
WEB , Datum: 03.09.2020 , Zdroj: lidovky.cz , Strana: 0 , Autor: ČTK , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.09.2020 03:03 , RU / měsíc:
1 855 023 , Celková návštěvnost: 244 802 , Rubrika: Firmy a trhy , AVE: 35 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,72
Česko oficiálně předložilo kandidaturu prezidenta Hospodářské komory Vladimíra Dlouhého na generálního tajemníka
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD). Novinářům to ve čtvrtek řekl Dlouhý společně se zástupci
ministerstva zahraničí. O novém šéfovi OECD bude organizace rozhodovat v prvním čtvrtletí příštího roku, podle ministra
zahraničí Tomáše Petříčka (ČSSD) čeští diplomaté intenzivně vyjednávají o podpoře pro Dlouhého.

Petříček ve čtvrtek Dlouhého v Černínském paláci oficiálně představil také velvyslancům členských zemí OECD v Česku.
Zdůraznil přitom význam organizace, jejíž zkušenosti podle něj pomohou při zvládnutí očekávaného hospodářského propadu
kvůli pandemii koronaviru. Dlouhý zahraničním diplomatům představil své priority a vizi pro fungování OECD v nadcházejících
pěti letech.

Petříček prohlásil, že česká diplomacie udělá pro podporu Dlouhého maximum. „Chceme napravit situaci, kdy je střední Evropa
podreprezentovaná ve vedení mezinárodních institucí,“ řekl. Klíčové podle něj bude zajistit podporu českému kandidátovi u
ostatních evropských členů OECD. Ministr ale zdůraznil, že se vedou jednání i mimo Evropu. Na novém generálním tajemníkovi
se musí shodnout všichni členové organizace, jejichž počet by se po očekávaném přistoupení Kostariky měl zvýšit na 38.

Dlouhý chce být šéfem OECD. Česko plánuje zasáhnout do boje o vlivnou funkci

Podle Petříčka byl Dlouhý výraznou postavou české ekonomické transformace, a proto má zkušenosti, které budou potřeba při
restartu globální ekonomiky po pandemii koronaviru. OECD podle něj bude jednou z klíčových organizací, které mohou pomoci
k nápravě ekonomických škod, které ve světové ekonomice pandemie způsobila.

Dlouhý zdůraznil, že řešení dopadů pandemie bude klíčový krátkodobý úkol pro kohokoli, kdo se stane generálním tajemníkem
OECD. Kromě toho označil jako svou prioritu v případě zvolení šéfem organizace přípravu na nové výzvy, jako jsou digitální
transformace, včetně zapojení umělé inteligence do ekonomiky a posílení robotizace, nebo řešení hospodářských a
společenských dopadů klimatických změn. Chce usilovat také o posílení role OECD ve světě a o její intenzivnější spolupráci s
nečlenskými zeměmi. V roli generálního tajemníka by také chtěl posílit roli členských států při rozhodování organizace.

Členské státy OECD mohou své kandidáty na generálního tajemníka organizace předkládat od začátku září do konce října.
Český stálý zástupce při OECD Petr Gandalovič uvedl, že očekává, že se objeví pět až deset kandidátů. Z Evropy se kromě
nominace Dlouhého očekává ještě kandidatura švédského a estonského zástupce.

Prezidentem Hospodářské komory se na další tříleté období stal opět Vladimír Dlouhý

Podle Petříčka je větší počet evropských kandidátů spíš důkazem velkého zájmu Evropy o pozici šéfa OECD než konkurencí
uvnitř regionu. Ministr upozornil, že v případě výběru šéfa OECD se pozice zemí Evropské unie předem nekoordinují, protože
všechny členské země EU nejsou členy OECD. Čeští diplomaté ale podle něj jednají se všemi evropskými státy o podpoře
Dlouhého. Nynější prezident Hospodářské komory vyjádřil přesvědčení, že by se mohl stát kandidátem, za kterým se sjednotí
celá Evropa.

OECD má v současnosti 37 hospodářsky vyspělých států, Kostarika dokončuje ratifikaci přístupu a do konce roku by se rovněž
měla stát součástí organizace. Ustavující sjezd měla OECD v září 1961. Její počátky však sahají do doby poválečné Evropy.
Její předchůdkyně Organizace pro evropskou hospodářskou spolupráci (OEEC) byla založena v dubnu 1948 pro řízení
amerického Marshallova plánu na pomoc evropským zemím zničeným druhou světovou válkou. ČR se členem OECD stala v
prosinci 1995.

Vladimír Dlouhý (67)
Vzdělání: Vysoká škola ekonomická v Praze (VŠE), obor ekonomicko-matematické výpočty (1977); rok strávil na Katolické
univerzitě v belgické Lovani (1979); postgraduální studium na Matematicko-fyzikální fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1982)
Současná funkce: prezident Hospodářské komory (od 22. května 2014; do funkce byl zvolen i v roce 2017 a letos)
Kariéra: pedagog na VŠE v Praze (1977 až 1983); vědecký pracovník, později zástupce ředitele Prognostického ústavu
Československé akademie věd v Praze (1984 až 1989); místopředseda vlády ČSFR a předseda Státní plánovací komise
(prosinec 1989 až červen 1990); poslanec Federálního shromáždění ČSFR (1990 až 1992); ministr průmyslu a obchodu ČR
(říjen 1992 až červen 1997); poslanec za ODA (červen 1996 až červen 1997); z politiky se stáhl při vládní krizi v roce 1997;
poradce společností ABB (1997 až 2010), investiční banky Goldman Sachs či výrobce turbín Rolls-Royce; pedagog na VŠE
(2004 až 2010) a na Fakultě sociálních věd  UK; v letech 2010 až 2012 byl členem Evropské skupiny poradců Mezinárodního
měnového fondu
Členství a funkce v politických stranách: člen Komunistické strany Československa (1978 až prosinec 1989); člen Občanské
demokratické aliance (ODA; 1991 až 1998); dvojnásobný místopředseda ODA (březen až říjen 1992, leden 1993 až listopad
1997)

Foto:
Ekonom a prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.
David Neff, MAFRA
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1.15. Nová Asociace bude hájit zájmy dlouhodobého nájemního bydlení a datově analyzovat trh. Ve svém prvním
výzkumu se zaměřila na bydlení českých rodin. URL
WEB , Datum: 03.09.2020 , Zdroj: feedit.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.09.2020 02:01 , RU / měsíc: 36 536 , Celková
návštěvnost: 2 752 , AVE: 6 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,03
Praha, 3. září 2020 – Vůbec poprvé se v České republice spojili všichni velcí provozovatelé dlouhodobého nájemního bydlení.

Nově vzniklá Asociace nájemního bydlení chce mimo jiné podpořit a garantovat základní etická pravidla v nájemních vztazích,
být všem relevantním institucím klíčovým partnerem pro další rozvoj nájemního bydlení v ČR a samozřejmě pravidelně
analyzovat situaci v nájemním bydlení doma i v Evropě a svá data nabízet široké veřejnosti. Tyto cíle představil prezident
Asociace nájemního bydlení Vítězslav Vala společně s prvními daty výzkumu „Rodiny a bydlení v ČR“. 
“Debata kolem placení a neplacení nájemného i série nejrůznějších vládních opatření kolem nájmů v době první koronavirové
krize jasně ukázaly, že zájmy poskytovatelů nájemního bydlení i našich klientů musíme hájit jednotným a silným hlasem.
Chceme i nadále jednat s ministerstvy, svazy i městy a obcemi o tom, jakým směrem se má residenční bydlení v ČR ubírat,“
uvádí Vítězslav Vala, prezident Asociace nájemního bydlení. 
“Naším cílem je pravidelně přinášet aktuální data o stavu bydlení v České republice. Máme s tím jako společnost Heimstaden
bohaté zkušenosti a jsem rád, že po analýze bydlení mileniálů a seniorů můžeme už v dresu Asociace prezentovat první
získaná data o českých rodinách a jejich přístupu k bydlení,” přibližuje Jan Rafaj, viceprezident Asociace nájemního bydlení a
generální ředitel společnosti Heimstaden Czech. 
Karanténa vztahy v domácnostech výrazně zintenzivnila a 23 % lidí v rámci ní uvažovalo o změně bydlení. České rodiny dávají
na bydlení průměrně 10 000 korun měsíčně. 
Hospodářská krize jako možný důsledek opatření proti šíření nákazy COVID-19, s tím související propouštění a snižování platů
i obavy, jak se bude ekonomika dále vyvíjet. Rodina, základní stavební kamen každé společnosti, nyní prochází opravdu
těžkým obdobím. 
„Karanténa vztahy v českých rodinách výrazně zintenzivnila a jistě na to mělo vliv i zmrazení ekonomiky. Pro mnoho lidí (70 %)
je právě ekonomická situace jedním z nejdůležitějších faktorů jak v běžném životě, tak při volbě způsobu bydlení. Logicky pak
zasahuje i do rozhodnutí o založení rodiny (79 %) a pro více než polovinu dotázaných je způsob bydlení hlavním faktorem při
rozhodování o plánování potomka. Jasně to ukazuje, že bydlení je základní potřebou rodiny, a to, jak lidé bydlí, může odrážet i
budoucnost českých rodin. Zajímavé pak je, že více než 90 % dotázaných vidí například bydlení v nájmu jako první důležitý
krok k osamostatnění, tedy cestě ke své „nové rodině“,“ komentuje Vítězslav Vala. 
„Přestože se po příchodu pandemie objevilo mnoho scénářů o vývoji bydlení v ČR, na číslech se nouzový stav a vládní
nařízení příliš neprojevila. Situace se jeví i nadále stejná, kdy dle tří čtvrtin dotázaných může za vysoké ceny bytů jejich
nedostatek. Vnímáme, že se s tím snaží jak města a obce, tak i vláda něco dělat a pevně věříme, že se vydáme všichni
společně správným směrem. Perličkou z doby pandemie pak může být to, že 
23 % lidí v rámci nouzového stavu přemýšlelo o změně bydlení,“ dodal k prvním zjištěním Vala. 
„Během karantény musely fungovat rodiny s dětmi (před)školního věku zcela neznámém režimu. Museli se jednak o děti fyzicky
postarat (hlídání, obědy), jednak se s dětmi učit a při tom často zvládnout i pracovní zátěž (často v režimu na dálku). Vše často
na nepříliš velké ploše (typicky bytu) a uvedené údaje o nárůstu střetů v rodině jsou tak v podstatě s ohledem na velmi
napjatou situaci velmi malé,“ komentuje Petr Soukup, sociolog z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy. 
„Není úplně překvapující, že poměrně hodně rodin během nouzového stavu přemýšlelo o změně bydlení. Důvody, které k tomu
vedly, jsou zřejmě dvojího typu: rodiny si uvědomily díky větší míře času stráveného v domácnosti, že by bylo dobré mít větší
prostor; zároveň si také více než kdy jindy uvědomily, že investice do bydlení je jedna z nejjistějších investic a že mnoho dříve
plánovaných nákupů (např. automobil, spotřební zboží) lze odložit na příznivější dobu,“ dodal k trendům z výzkumu Petr
Soukup. 
Výzkum na reprezentativním vzorku 1 000 respondentů realizovala v květnu 2020 agentura STEM/MARK. Tématem byla
situace rodin na trhu s bydlením a dotazovaní byli ve věku 20-50 let. 
Pro editory: 
Asociace nájemního bydlení sdružuje od roku 2020 významné majitele residenčních bytů v České republice. Hlavním cílem
asociace je podpora rozvoje kvalitního nájemního bydlení v ČR a sdílení zkušeností členů s odbornou i laickou veřejností.
Stejně tak má za cíl přispívat k edukaci v rámci oblasti nájemního bydlení a pomocí případových studií a výzkumů otevírat
diskusi napříč obory i spektry. V současné době má asociace osm členů, kteří vlastní více než 56 00 nájemních bytů po celé
republice. Mezi členy patří Heimstaden Czech, CPI BYTY, Czech Home Capital, Správa investic a nemovitostí, Luka Residential,
CIB Group, FINEP HOLDING a fyzická osoba Tomáš Kašpar. 

1.16. Adam Vojtěch z karantény: Zdravotnictví vlastně elektronizujeme v přímém přenosu URL
WEB , Datum: 03.09.2020 , Zdroj: flowee.cz , Strana: 0 , Autor: Zdeněk Strnad , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.09.2020 02:02 , RU /
měsíc: 126 773 , Celková návštěvnost: 9 549 , AVE: 5 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,11
S ministrem zdravotnictví jsme se bavili o nové aplikaci, jež umí trasovat kontakty nakaženého, o nadcházejícím podzimu a jeho
rizicích, o tom, že plošná opatření kvůli koronaviru snad už nenastanou, a to všechno jsme zvládli i přes to, že je Adam Vojtěch
v karanténě Zdeněk StrnadReklamaReklama

Zpráva o tom, že musí do karantény, zastihla ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha prakticky den poté, kdy představil novou
aplikaci eRouška 2.0. Ta by měla nahradit původní verzi, která měla třeba u iPhonů zásadní nevýhodu. Pokud jste měli telefon
v úsporném režimu, tedy se zapnutým spořičem obrazovky, tak aplikace prostě nefungovala. Google a Apple se ale nakonec
shodly na společném protokolu pro obě aplikace, závada byla odstraněna a s novou verzí eRoušky přišel i další bonus. 
Česká eRouška bude komunikovat i s aplikacemi v ostatních zemích. "Pokud český občan jede se svou eRouškou třeba do
Německa, tak je aplikace v jeho telefonu schopna komunikovat s příslušnou aplikací německou," potvrzuje ministr zdravotnictví
Adam Vojtěch v rozhovoru pro Flowee, který nám poskytl telefonicky přímo z karantény. Naše eroušková aplikace tedy i po
tomto rozhovoru (zcela správně) mlčela. 
Dá se tedy říct, že eRouška ve verzi 2.0, která přesahuje hranice Česka, už není čistě českou zbraní, ale součástí evropského
protikoronavirového tažení? 
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Přesně tak, protože lidé cestují a je nutné, aby ty aplikace v jednotlivých státech spolu uměly komunikovat, což je ta výhoda.
Jinak je ta aplikace založena vlastně na systému varování. Člověk, který je nakažený, tak o tom dostane informaci od krajské
hygienické stanice. Dostane také určitý kód, který zadá do své aplikace, a automaticky se vygeneruje varování pro všechny
jeho kontakty, se kterými se setkal. A tyhle kontakty se pak dovědí, že se setkaly s někým nakaženým. V řádu maximálně 24
hodin od vyhodnocení pozitivního testu se tak lidi, kteří mají aplikaci, dovědí, že se mohli setkat s někým nakaženým. Ta
distribuce té informace je tedy velmi rychlá. 
Ale už během těch 24 hodin se člověk přece jenom setkává s další řadou lidí, takže ten počet potom narůstá geometricky. To
byl také jeden z argumentů, proč se eRouška moc nevyužívá. 
Chytrá karanténa ale není jenom eRouška, těch aplikací je tam celá řada. Navíc je tu klasické trasování, které probíhá na
základě toho, že člověk, který je nakažený, je schopen právě podle telefonu, map a dalších věcí říci, s kým a kde se setkal.
Jsou to často rodinní příslušníci, jsou to nějací kolegové v práci, navíc posledních 24 hodin si člověk většinou pamatuje. A
eRouška je vhodná pro ty situace, kdy člověk neví, s kým se setkal, nebo ty lidi vůbec nezná, například v MHD, když jde do
divadla, do kina, tedy tam, kde je velké množství lidí. Jeden z nich může být nakažený a takto se ta informace k němu díky
aplikaci dostane. A když přijde toto varování, tak člověku taky ta aplikace řekne, jak se má chovat, že má sledovat příznaky, že
má upravit své chování. Ale automaticky to neznamená, že je ten člověk nakažen. 
Z epidemiologického hlediska by ta pravidla měla být možná přísnější, na druhou stranu chápeme, že ekonomika musí
fungovat. 
Já tady tedy ani nevidím důvod, proč by to nemělo být využíváno. Bude to fungovat tak, že se krajská hygienická stanice při
klasickém trasování daného člověka, ať už nakaženého, nebo toho, kdo se s nakaženým setkal, zeptá, jestli má nainstalovanou
eRoušku, a pokud on řekne, že ano, tak ho stanice zaškrtne v systému, pošle mu kód a on pak díky té aplikaci může varovat
všechny ostatní, se kterými se potkal. A ta aplikace varuje jen ty významnější kontakty, ne někoho, s kým jste se někde ve
vteřinách míjeli. Díky systému bluetooth to aplikace umí takto vydefinovat. 
To už fungovalo i v první verzi, kterou jsem měl nainstalovanou. A fungovalo to dobře. 
Takhle to funguje i nadále. Pokud se potkám s někým na minutu na dva metry, tak to riziko je samozřejmě minimální, ale pokud
jsem v tramvaji, stojím vedle někoho, kdo je nakažený, on na mě dýchá a jedu takhle 15 minut, tak to riziko už je samozřejmě
mnohem větší. 
Další nevýhoda je, že eRoušku nikomu do mobilů nevnutíte. A klasické trasování je hodně náročné na lidské zdroje. Jak to
hygieny zvládají, lepší se to? 
Tak já si myslím, že ano. My s nimi stále komunikujeme a pořád se snažíme ten systém vylepšovat. Je samozřejmě jasné, že v
řadě věcí ten systém v takto robustní formě stavíme ještě pořád na zelené louce. Krajské hygienické stanice takto nebyly
zvyklé pracovat i pro ně je to něco nového. Ale postupně se snažíme ten systém chytré karantény celkově vylaďovat. Opravdu
to není jedna aplikace eRouška, je to o využívání dalších mnoha systémů, které propojujeme. My vlastně takto elektronizujeme
zdravotnictví v přímém přenosu. 
Všechny ty věci, které děláme, tedy propojení krajských hygienických stanic, laboratoří, nemocnic, sdílení dat a tak dále, tak to
jsou věci, které tady nikdy nebyly. A my jsme tyhle systémy museli za pár měsíců vytvořit. Je jasné, že ne všechno ještě funguje
úplně stoprocentně, ale jsem přesvědčen, že jsme za těch posledních pár měsíců udělali velký krok dopředu. 
Ministerská pracovní skupina, která má na starosti boj s nemocí covid-19, nově spadá pod hlavní hygieničku, paní Jarmilu
Rážovou. Je to dobré řešení? Jako hlavní epidemioložka tak má přece mnohem víc práce i odpovědnosti. 
Já si myslím, že je to dobře, protože hlavní hygienik, je ze své pozice obecně odpovědný za řízení systému ochrany veřejného
zdraví, má pod sebou příslušnou sekci. Já jsem považoval za nutné to rozhodování sjednotit tak, aby nebyly různé paralelní
skupiny, které měly vlastně svá stanoviska a názory, které nebyly projednány napříč. Ty názory se přece musí někde scházet,
takže si myslím, že je to teď jasně a srozumitelně pod paní hlavní hygieničkou, která je šéfkou integrovaného centrálního
řídícího týmu chytré karantény. Pod ní pak vlastně spadají veškeré odborné skupiny, které svá stanoviska finálně sjednocují.
Ona pak to stanovisko schvaluje a předkládá mně k rozhodnutí. Je to podle mě zcela srozumitelné a na místě. Hlavní hygienik
je ze své pozice skutečně za tuto oblast primárně odpovědný. 
Jenže paní Rážová je teď s nemocí covid v karanténě. Jde o to, jestli těch pravomocí a odpovědnosti nemá moc. Jak na tom
oba vlastně aktuálně jste? 
Paní hlavní hygienička je v izolaci, ale funguje online, ten její průběh nemoci je prozatím relativně lehký, takže standardně
komunikujeme on-line.Já sám nemám žádné příznaky a negativní test, takže uvidím, jak to dopadne. Koronavirus je bohužel
zejména v Praze na vzestupu. Paní Rážová byla součástí týmu, takže těch kontaktů tam bylo poměrně hodně. Uvidíme, jak
dopadnou výsledky u kolegů. 
Všem přeji samozřejmě brzké uzdravení, ale napadá mě otázka: V čem jsme tedy teď na podzim poučenější než na jaře? 
Určitě je dneska už ta zkušenost větší, a to i z hlediska fungování a případného nastavení nemocnic, pokud by docházelo k
nějakému výraznému nárůstu počtu pacientů. To jsme si na jaře vyzkoušeli a už víme, jak kovidové jednotky vytvořit, jak
nastavit určité filtry pro vstup do nemocnic a podobně. Pokud jde o ochranné prostředky, tak i tady už po té jarní zkušenosti
víme, jaká je řekněme krizová spotřeba těch ochranných prostředků, kolik jich reálně potřebujeme. To jsme si na začátku
samozřejmě nedokázali reálně představit. Myslím si, že ani samotné nemocnice nedokázaly tu potřebu odhadnout. A dneska už
mají samy nemocnice vytvořeny krizové zásoby ochranných prostředků. Aktuálně se ještě řeší ony železné zásoby Správy
státních hmotných rezerv, kde aktuálně probíhají nákupy. Takže i v tomhle směru jsme ponaučenější, zkušenější. Nějaký
zásadní nedostatek těchto ochranných prostředků by tedy teď na podzim přijít neměl. 
Adam Vojtěch 
Ministr zdravotnictví České republiky je původem z Jižních Čech. Vystudoval Fakultu sociálních věd  a Právnickou fakultu
Univerzity Karlovy, pracoval na různých pozicích ve státní správě i v diplomacii. Ministrem zdravotnictví je od prosince 2017.
Aplikaci eRouška představilo jeho ministerstvo na jaře roku 2020 jako jeden z bodů Chytré karantény, aplikace se však
potýkala s technickými problémy. Současná verze 2.0 již vychytala nedostatky a umí spolupracovat s obdobnými zahraničními
aplikacemi. Adam Vojtěch je i s ohledem na chytrou karanténu optimista a myslí si, že totální lockdown v podobě, jakou jsme
zažili na jaře, už Česku nehrozí. 
To, co je velkou neznámou, je ale samozřejmě otázka, jak se ten virus bude na podzim chovat, jak bude, řekněme,
nebezpečný, jakou bude mít patogenitu, jestli bude skutečně více zasahovat organismus, zranitelné skupiny, jestli dojde třeba k
většímu počtu hospitalizací... To je něco, co vlastně teď nedokážeme úplně přesně říct. Z průběhu léta se zdá, že ten dopad
nebyl tak výrazný, byť bylo hodně pozitivně diagnostikovaných. Ale těch vážných případů bylo poměrně málo. Podzim bude
přece jenom jiný, jde o počasí, jako každý rok tu budou další respirační viry. Je to zatím trošku neznámá. Uvidíme, jak se ten
virus bude chovat, a na to pak budou navázány ty další věci, o kterých jsem mluvil. 
Teď jsem byl na besedě se zástupci gastropodniků, ale i promotérů kulturních a sportovních akcí a zdálo se, že jsou s
opatřeními, která platí od září, smířeni a zdají se jim rozumná. Říkali: Nebudeme si moc vyskakovat, ale nezruinuje nás to. Jak
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moc se s těmi pravidly může z vašeho pohledu teď na podzim hýbat? 
Od začátku té fáze rozvolňování oněch velmi restriktivních jarních opatření se snažíme vybalancovat epidemiologické riziko a
ekonomické hledisko. Z epidemiologického hlediska by ta pravidla měla být možná přísnější, na druhou stranu chápeme, že
ekonomika musí fungovat, že musí fungovat jednotlivé segmenty ekonomiky, což je třeba i kultura, sport a podobně. Je to
skutečně o nějakém kompromisu, o nějakém vybalancování oněch pravidel. Základní filozofie je taková, že už nechceme dělat
razantní opatření, která by měla hlubší dopady do ekonomiky České republiky. Ale znovu říkám, bude velmi záležet na tom, jak
se teď v těch následujících podzimních měsících bude situace vyvíjet. 
Dá se říct, že už jsme tak připravení a máme s tou nemocí takovou zkušenost, že nám onen lockdown, který jsme zažili na jaře,
už nehrozí? 
Takový lockdown si už vůbec nedokážu představit. Myslím si, že to není vůbec ve hře. Dokážu si představit, a je také možné, že
dojde k nějakým lokálním opatřením podle takzvaného semaforu. Ale i v takovém případě se budeme snažit, aby ta opatření
byla co nejméně drastická. Všem je jasné, že život se musí vrátit do běžných kolejí, a já si myslím, že je nutné to celé
onemocnění trošku destigmatizovat. Brát ho samozřejmě s určitým respektem, s obezřetností, ale my si musíme uvědomit, že
tady s tím virem budeme zkrátka v následujících měsících, možná letech žít. 
Musíme se tedy na něj nějak adaptovat a nemůže to mít úplně dopady do běžného života a chodu ekonomiky. Pak by asi ty
důsledky byly hodně závažné. Myslím si, že na jaře byla ta opatření zcela legitimní, a to skutečně i vzhledem k tomu, že ten
virus byl nebezpečnější. Podle všeho byl průraznější, u těch rizikových skupin byla větší smrtnost. Díky těm opatřením se
podařilo ochránit zejména nemocnice před návalem pacientů. Ale teď už se budeme skutečně snažit být co nejvíce lokální a
nedělat žádná plošná opatření. 
Reklama 
Reklama 
foto: Profimedia, zdroj: Adam Vojtěch, ministerstvo zdravotnictví 

1.17. Rogel je nebezpečný neonacista, Ortel spíše obchodník, říká politolog k policejnímu zátahu proti
neonacistům URL
WEB , Datum: 03.09.2020 , Zdroj: denikn.cz , Strana: 0 , Autor: Petr Frinta , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 04.09.2020 03:03 , RU / měsíc:
358 647 , Celková návštěvnost: 41 097 , Rubrika: Kultura , AVE: 40 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,46
Dne 11. srpna zadržela slovenská Národná kriminálná agentúra (NAKA) v rámci akce Šašovia devět osob, které posléze
obvinila ze šíření extremistického materiálu. Zadrženým jako organizované skupině hrozí tresty odnětí svobody ve výši tří až
osmi let. Mezi devítkou zadržených byl jak bubeník a manažer známé skupiny Horkýže Slíže, tak Rastislav Rogel, od
devadesátých let jedna z klíčových osobností slovenské extremistické scény. Proč došlo k zatčení Rogela až nyní, jaké jsou
rozdíly mezi českou a slovenskou extremistickou scénou a jak jsou titlo lidé nebezpeční, popisuje Deníku N politolog Jan
Charvát.

V polovině srpna zatkla slovenská Národná kriminálna agentúra (NAKA) jednoho českého a osm slovenských hudebníků, kteří
byli později obviněni z propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod. Jak tomuto zásahu rozumíte?

Jak u nás, tak na Slovensku existují zákony týkající se propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod, které stát
prosazuje, byť to někdy trvá delší dobu. Čas od času se proto stane, že se lidé, kteří do té doby působili v jakési šedé zóně,
dostanou do hledáčku a stát proti nim zasáhne.

Proč se tak stalo právě teď, pro to mohou být dva důvody. Jedním může být to, že na Slovensku došlo na jaře k politické změně
a je tam nová vláda. Podobné zásahy se ovšem připravují poměrně dlouho, takže tato možnost je spíše teoretická. Reálným
důvodem mimo jakékoli spekulace je, že Rastislav Rogel (coby zpěvák kapely Krátký proces a později Juden Mord, pozn. aut.)
je od raných devadesátých let klíčovou postavou tamní neonacistické scény s bohatými vazbami na obdobné komunity v
zahraničí a jeho kapela Krátký proces před několika lety obnovila činnost..

Jedním ze zadržených byl i český bubeník Krátkého procesu. Lze předpokládat, že podobné zatýkání proběhne i v Česku?

Nemyslím. V Česku se zdejší neonacistická scéna okolo roku 2013 prakticky rozpadla. Lidé, kteří této ideologii věří, sice
pochopitelně zůstali, ale nemají žádnou oficiální ani neoficiální strukturu, která by je zastřešovala.

Situace na Slovensku je oproti tomu odlišná. Udržela se tam tradiční skinheadská subkultura v podobě různých skupin z
devadesátých let, ani LSNS Mariana Kotleby není srovnatelná s jakýmkoli politickým subjektem u nás, protože ideově příbuzná
Dělnická strana sociální spravedlnosti je co do volebních výsledků zcela marginální fenomén. Kotleba se navíc otevřeně hlásí k
fašistickému Slovenskému státu, což u nás rovněž nemá paralelu. Obecně v Česku nacionalismus nikdy nebyl politicky
úspěšný, a to ani za první republiky, zato na Slovensku hraje od jejího rozpadu v politice důležitou roli. A konečně, na
Slovensku došlo i k propojení neonacistů se strukturami organizovaného zločinu mafiánského typu.

Marian Kotleba. Foto: Tomáš Benedikovič, Denník N
Mezi oběma zeměmi je proto významný rozdíl ve prospěch Česka. Ano, i u nás stále existují například soukromé neonacistické
koncerty s hosty ze zahraničí, ale nehrají už nijak důležitou roli.

U nás lze hovořit o rozpadu tradiční, „tvrdé“ neonacistické scény. Její rétoriku však v uplynulých letech často převzaly nově
vzniklé politické subjekty. Stejně tak lze stále častěji narazit na upomínkové předměty s rasistickou nebo fašistickou tematikou.
Kauza kalendáře Našeho vojska není jediným příkladem, zmínit lze například množství triček s motivy například Ku-klux-klanu,
jejichž výrobou si přilepšují některá menší grafická nebo reklamní studia.

Otázkou je, pokud někdo tiskne KKK trička, zda je opravdu rasista, nebo jen cítí obchodní příležitost, jde mu o černý humor –
nebo o černý humor v uvozovkách – nebo o českou fascinaci americkým Jihem. Určitá míra latentního rasismu je v Česku
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přítomná, ale pokud bychom se bavili o organizované neonacistické scéně ve smyslu hnutí z devadesátých let, ta až na výjimky
přestala existovat. Zbyly z ní jen dvě skupiny, které vyrostly z Autonomních nacionalistů a z nichž jen jedna má napojení na
podobné subjekty v zahraničí.

Z kraje devadesátých let u nás krajní pravice vznikala „na zelené louce“, souběžně odspodu i shora, jako subkultura a zároveň
paralelně pronikala do oficiální politiky v podobě Sládkových republikánů. Ti ale záhy vyčerpali potenciál, vypadli z Parlamentu
a štafetu po nich převzaly různé skinheadské a později post-skinheadské organizace, jejichž roli okolo roku 2015 nahradily
antiimigrační a antimuslimské skupiny, respektive populistická politika Tomia Okamury. Jeho SPD oslovuje především lidi z
nižších sociálních vrstev kombinací sociálních ekonomických postupů a hlasité rétoriky proti imigrantům, muslimům a Evropské
unii.

Jan Charvát (* 1974)

vystudoval politologii na Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy a Politickou sociologii na Högskolan Dalarna ve Švédsku.
Dlouhodobě se zabývá tématy politického extremismu a subkultur. Vydal knihu Současný politický extremismus a radikalismus,
byl editorem knihy Ideologie krajní pravice a její odraz v současných subkulturách. Pravidelně publikuje v odborných i
populárních médiích, dlouhodobě spolupracuje s neziskovým sektorem. Přednáší na Univerzitě Karlově v Praze a na Univerzitě
Jana Evangelisty Purkyně v Ústí na Labem.

Krajní pravice oslovuje jen určitý typ lidí. Ne z každého se může stát neonacista jen proto, že se například ocitne ve složité
životní situaci nebo se chytí špatné party. Je to proud, který často přitahuje individuality s nenaplněnými ambicemi, lidi, pro
které je důležitější být číslem jedna menší skupiny než číslem dvě ve skupině s více následovníky. Mají proto velký problém
spolupracovat a proto se také průběžně objevuje leitmotiv sjednocení pravicové scény. V posledních letech se navíc rozmlžil i
samotný pojem krajní pravice – řada subjektů, které do této kategorie bývají řazeny, pojem „pravice“ úplně nesplňuje. Dnes se
tento antisystémový proud v širším smyslu, od krajní pravice ke krajní levici, snaží propojit sociolog Petr Hampl, který vystupuje
na akcích Generace identity a současně se fotí s Tomášem Vandasem (DSSS), aby následně zval na společné setkání třeba
kovaného komunistu Skálu (KSČM). Ten reprezentuje ortodoxní nacionalistickou komunistickou politiku a shoda mezi nimi
panuje i díky společnému nepříteli, vůči němuž se oba vymezují: nové levici. Ale taková pozvání jsou často kontraproduktivní:
mezi účastníky jsou například i lidé židovského původu, kterým antisemitismus DSSS pochopitelně vadí, stejně jako ortodoxním
antikomunistům vadí lidé z KSČM.

Mnohá témata dříve typická pro krajní pravici se v uplynulých letech stala součástí předvolebního boje a politické rétoriky
obecně. Může například přetahování se o voliče mezi SPD a Trikolórou, které užívá slovník čím dál více za hranou, vést k
individuální radikalizaci?

Zmíněným iniciativám proti islámu se sice podařilo vnést do společenské debaty téma, že muslimové představují nebezpečí, ale
nedokázaly už vybudovat stabilní struktury, které by jejich protagonisty vynesly do Parlamentu. Můžeme polemizovat o tom, zda
skutečně společnost radikalizovali, anebo jen vyšli vstříc určitému sentimentu, který už existoval. Každopádně vytvořily prostor,
v němž je normální takto nejen o muslimech, ale i neziskovkách, neomarxistech nebo establishmentu mluvit. Odborně se tomu
říká mainstreamizace krajní pravice. Je to proces, který celosvětově probíhá posledních zhruba deset let, a v jeho rámci věci,
které byly dlouho neakceptovatelné, najednou propluly z politiky okrajové do politiky středního proudu.

Pokud se ale bavíme o voličích, které u nás tato rétorika oslovuje, zdá se, že jejich celkový objem je stále stejný. Čeho jsme
svědky, je spíše přetahování, ke komu se těch pár lidí, kteří mohou rozhodnout o volebním výsledku, připojí. A nezdá se, že by
ani vypjatější kampaň vedla k rozšiřování této voličské základny.

Tomio Okamura vsadil na racionálnější přístup, během pandemie vyostřil rétoriku za vystoupení z Evropské unie. V tomto kroku
můžeme vidět jak paralelu s Itálií a současným zhoršením jejího vztahu s EU, tak jasný útok proti Trikolóře, která svůj postoj
takto jednoznačně nikdy neformulovala. Svojí reklamní kampaní sice přitáhla mnoho lidí, ale ti pak byli překvapení, že v
oficiálních vyjádřeních strany namísto o vystoupení z EU hovoří Trikolóra spíše o transformaci EU nebo o jejím návratu před
Lisabonskou smlouvu.

Přečtěte si takéRadikální politika vám dá pocit, že doopravdy žijete, říká napravený neonacista

Společné fotky s Ortelem nebo vtipy o Romech na den památky romského holokaustu naznačují, že Trikolóra chce nově lovit i
ve vodách předtím charakteristických pro SDP. Nejsem si ale jistý, nakolik bude tato strategie fungovat, protože hnutí se
profilovalo tak, aby oslovovalo voliče střední třídy, voliče, kteří se hlásí ke konzervativním hodnotám, a naopak se strana dosud
snažila tomuto přímočarému populismu vyhýbat. Trikolóra chce být spíše ideologická a do toho ani Ortel, ani rasistické vtipy
nezapadají a těžko si dovedu představit, že její voliči, kteří jsou hrdí na to, že mají vysokoškolský diplom nebo vlastní byznys, a
nemají zájem volit SPD, toto ocení.

Ale ani tento probíhající souboj podle mě nepovede k radikalizaci společnosti jako celku. Stále se totiž bavíme o týchž dejme
tomu deseti procentech populace, která by takové subjekty volila. Vedle nich pak existuje ještě řada nespokojených,
protestních voličů, která dříve volila KSČM, která ale nebude ochotná volit ani jeden zmíněný subjekt, protože jsou pro ně příliš
ideologicky vzdálené.

Kde se těchto deset procent protestních hlasů bere?

Zpětně se ukazuje, že určité procento lidí je nespokojené už od sametové revoluce. Když padl komunistický režim a společnost
nastoupila cestu transformace, mluvilo se o tom, že věci budou jinak a jak budou skvělé. Ale zapomněli jsme tehdy na skupinu
lidí, kteří se takového vývoje oprávněně bojí. Mohou být starší, méně průbojní, neumějí jazyky, neumějí s počítači, nejsou zvyklí
se stěhovat za prací, pracují v nepříliš lukrativních odvětvích, a mají proto zcela oprávněné obavy. V debatě o transformaci o
nich mluvíme jako o těch, kteří ji prohráli. Subjektivně se mají hůře než před ní. O jejich problémech jsme několik desetiletí
nemluvili, neřešili je. Jejich hlas na veřejnosti poprvé zazněl, až když se objevila alternativní média.
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Tito lidé v řadě případů ani nebyli komunisté, ale měli se tehdy lépe, nebo jsou o tom minimálně přesvědčeni. Na venkově
existovala kina, kultura, společenský život, a dnes tam často není nic, část lidí odešla do měst a ti, kteří zůstali, se objektivně
mají hůř. Můžeme jim sice vysvětlovat, že jejich děti mohou konečně cestovat, ale pro ně to není ukazatel kvality života a v těch
pro ně důležitých kategoriích mohou skutečně zažívat propad kvality života. Ti lidé často kritizují „systém“, ale de facto nemluví
o tom, že ubývá svobody nebo demokracie, ale o tom, že se mají špatně, nebo že se dokonce mají hůř, než se měli. Nemají ale
jazyk, jakým by to řekli lidem, kteří je ze svého pohledu vytěsňují. Chtějí určitou rovnost a jistoty, o nichž mají pocit, že jim byly
odepřeny.

Do jaké míry jde o generační fenomén?

Když se podíváme na takzvané velké osmičky novodobých českých dějin, zjistíme, že často se opakují po zhruba dvaceti letech
(1918, 1948, 1968, 1989), a rytmus dvou desetiletí odpovídá generačnímu střídání. Nově tu máme generaci, která již nemá
vlastní zkušenost s komunismem, se studenou válkou, ani ještě nevnímala rasově motivované vraždy devadesátých let, a proto
nerozumí tomu, proč má starší generace z některých věcí obavy.

Je to ale složitější. Když začnete problém rozkrývat, zjistíte, že takoví lidé se tu neobjevili teď. Jsou tu také lidé, kteří tu celou
dobu byli a které jsme přehlíželi, a ti teď dostali možnost nechat zaznít svůj hlas. Problém je, že liberální média se často opírají
jen o uzavřenou bublinu a své názory prezentují jako jediné správné. A často je jejich automatický postoj k těm, kteří svět takto
nevidí, přezíravý: jsou to ruští švábové nebo náckové.

To má svou historickou logiku. Řada novinářů, kteří dnes platí za názorové autority, vyrůstala v devadesátých letech v
názorovém prostředí, v němž největší obava panovala z návratu komunismu. Ta tuto skupinu vedla k podpoře ekonomického
liberalismu. Současně ale existoval i strach z úbytku lidských práv. Cílem této skupiny bylo obojímu zabránit. Postupem času
pak došlo k zajímavému fenoménu: otázka lidských práv se postupně transformovala do požadavku morální politiky, která v
některých momentech získala primát i nad ekonomikou. To je mimochodem trend, který můžeme pozorovat i u dalších částí
české společnosti. U řady lidí v kategorii 40+ vidíme evidentní levicově liberální postoje, ale jejich nositelé jsou díky své fixaci
na liberalismus devadesátých let hluboce přesvědčení, že stojí jednoznačně na pravici. K hlubšímu pochopení uvnitř
společnosti to samozřejmě úplně nepřispívá.

Rastislav Rogel (vpravo) s poslancem a mluvčím Kotlebovy LSNS, bývalým frontmanem neonacistické skupiny Biely odpor,
Ondrejem Ďuricou. Foto: Facebook.
Jak rozumíte reakcím na nedávné zatýkání hudebníků („vrací se cenzura“, „správné názory“, „už zase zakazují hrát“)?

Situace by byla dost jiná, kdyby média ocitovala několik jeho textů (např. Rozpálíme pece, Rež a růbaj do krve, Švindlkaust),
zejména těch otevřeně antisemitských. Věřím tomu, že dvě třetiny lidí, kteří se teď rozčilují, že se vrací staré pořádky, že
hudebníci jsou znovu zavíráni, že se vrací totalita a že je třeba mít jen ty „správné názory“, jinak si nezahrajete, by byli zděšení,
že taková kapela vůbec mohla hrát, a požadovali by exemplární tresty. Spousta lidí reagovala negativně, protože mají v paměti
to, že komunisté zavírali hudebníky, každý má alespoň matné ponětí, že existoval proces s „Plastiky“, masově byli zatýkáni a
vyhazováni z práce lidi s dlouhými vlasy aj. V postkomunistické zemi je to pochopitelné. Strach z návratu cenzury je tu silný, a to
je dobře. Současně ale, jak jsem již říkal, máme nějaké zákony a je třeba najít určitou rovnováhu, kterou stále hledáme.

Mezi zatčenými byl i bubeník a manažer skupiny Horkýže Slíže Marek Viršík, v jehož studiu Krátký proces nahrával. U koho v
podobných případech končí trestní odpovědnost za pořizování nahrávek s rasistickým obsahem?

Můžeme hovořit o různých úrovních a pojetích viny, jak o nich hovoří Karl Jaspers: o vině kriminální, právní, morální a
metafyzické. Nebylo by to v našem prostředí poprvé, kdy by byli odsouzeni lidé, kteří s kapelou nemají přímo nic společného.
Ve zřejmě nejznámější kauze kapely Braník z poloviny devadesátých let nebyl odsouzený ani vydavatel (Monitor, dnešní
Monitor-EMI, pozn. aut.), ale zvukař. Řeší se, kdo měl v ruce texty, kdo je vytiskl a musel je přitom vidět.

Pokud jsem pochopil správně, Viršík jen Krátkému procesu umožnil nahrát desku ve studiu, v němž je podílníkem. A
argumentoval tím, že není většinovým společníkem a může tam nahrávat kdokoli. To je případ, kdy podle mého názoru nejde
uplatnit vinu právní, byť se můžeme bavit o určité vině morální. Není v pořádku, pokud vím, že u mě chce nahrávat takový
člověk, a je legitimní říct „Já s vašimi postoji nesouhlasím“ a odmítnout ho. Jestli by to ale měl vynucovat zákon, si nejsem jistý.

Marek Viršík z kapely Horkýže Slíže. Foto: Facebook.
Jak komplikovaná je takováto situace právně?

Obecně s tímto máme v postkomunistických zemích problém. Což je samozřejmě logické a vyplývá to z naší nedávné historie.
Jako mladé země zápasíme s tím, co přesně znamená svoboda slova a jaký je vztah mezi ní a odpovědností. Prozatím vyhrává
svoboda, která je bezbřehá, a odpovědnosti spíše ubývá, respektive řada lidí si ji neuvědomuje. I to je dědictví devadesátých
let, kdy se mluvilo o svobodě, ale příliš často nezaznívalo, že její odvrácenou stranou je vždy zodpovědnost.

Názory na to, kde končí svoboda slova, se budou různit. Václav Klaus mladší bude tvrdit, že každý má právo říkat, co uzná za
vhodné. Pokud se ale stane, že někdo vypustí lež, jako například grafiku, která imituje styl Trikolóry, která ji připraví o dvě
procenta volebních preferencí, bude tím prvním, kdo se bude obracet na soud.

Když se vrátíme k našemu tématu, otázka hranic svobody slova přeloženo do právnické mluvy je: „Co všechno je ještě v
pořádku a co je již trestné.“ Zákon jasně stanovuje, a obvykle to nikdo nerozporuje, že nepřijatelné jsou explicitní výzvy k násilí.
Je ale v pořádku hajlovat na veřejnosti nebo napsat, že Židé jsou méněcenní? Je to tolerovatelné, když místo Židů dosadíte
Romy nebo jakoukoli jinou skupinu? Je hajlování jen gesto rukou, nebo jde o přihlášení se ke genocidní politice, a jde tedy
nepřímo o výzvu k násilí?

Téma, jak správně nastavit hranice svobody projevu, se neustále vrací. Což je dáno i právním systémem České republiky. V
anglosaském světě skončí kauzy výrokem, který konstatuje, že „právo bylo nalezeno“, a vyřešením sporu vzniká určitý
precedent, na nějž se mohou další případy odvolávat. Kontinentální přístup je jiný, více dbáme na přesnou literu zákona a do
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té se zelený strom života vždy jasně nevejde.

Jak v tomto kontextu vnímat kapelu Ortel?

Ortel je fenomén, který někteří lidé interpretují jako Orlík současnosti. Tím podstatným jsou si obě kapely opravdu podobné,
jen Ortel nemá tak otevřené texty. Jeho historie je myslím dobře známá: Tomáš Hnídek původně bubnoval v otevřeně
nacistické skupině Conflict 88 s řadou problematických skladeb, později od ní odešel, ale od této epochy se nikdy veřejně
nedistancoval.

Dnes Ortel ze všeho nejvíce připomíná Okamuru, je to vynikající, perfektně fungující byznys. Sám jsem zavítal na jeho koncert,
na rozdíl od neonacistických, kam není možné přijít jen tak, bez pozvánky. Lidé, kteří by eventuálně patřili k té klasické krajní
pravici, tvoří na koncertě Ortelu tak pět procent publika, zbytek bylo pár tradičních metalistů, pár místních motorkářů, ale z
naprosté většiny to byli lidé z kategorie padesát plus, často s celou rodinou. Často jsou to ti, o nichž jsme již mluvili jako o těch,
kteří prohráli transformaci. Nevydělávají moc peněz, ale jsou ochotní jich spoustu nasypat Ortelovi, aby se od hlavy k patě
oblékli do jeho merche. Což je velmi smutný pohled. Ortel je z mého pohledu účet za to, jak s touto částí společnosti
dlouhodobě zacházíme a mluvíme.

Tomáš Ortel v roce 2015 na demonstraci na podporu prezidenta Miloše Zemana. Foto: ČTK
Ortel často využívá neonacistickou symboliku, například nedávný koncert se konal 8. 8. v osm hodin a osm minut. Je takové
konání trestné?

Tomáš Ortel je především obchodník, a proto si dává pozor, aby jeho texty nikdy nebyly za hranou zákona, aby nebyly
žalovatelné, stejně jako ostatní jeho chování. Jede na vlně neurčitosti: „To a to je špatné, všichni jsou zlí, systém nám ubližuje a
my se musíme bránit.“ Což může říct kdokoli z obou politických okrajů, ale i z politického středu. Je to něco, s čím se pocitově
může identifikovat každý.

A laškování s neonacistickou symbolikou nepoužívá proto, že by se na koncertu například chystal hajlovat. Jen dobře ví, že
jejím použitím vyvolá rozbouřené ohlasy, a tím i zájem. Noviny budou jeho jméno omílat a o to víc lidí přijde a koupí si jeho
trička.

Paralela Ortelu s Orlíkem má ale i jiný základ: v tom, že vrací do hry otevřený rasismus, který byl nějakou dobu tabu. Vrací se
tedy divoká devadesátá léta, kdy bylo mnohé jednání za hranou tolerované?

V mnoha ohledech to bylo jiné než dnes. Na začátku devadesátých let například policie nevěděla, co má dělat, kdy má
zasáhnout, protože spousta věcí pro ni byla nová. Ve stejné době se ale začal formovat politický režim, který stál na dvou
silných narativech. Ekonomické transformaci, liberální ekonomice, kterou reprezentovala především tehdejší ODS okolo
Václava Klause, a na druhé straně byl Václav Havel, odkaz disentu a důraz na lidská práva a řekněme morální chápání politiky.
Kde se tyto dva prvky křížily, vyhrávala ekonomika, jinde existovaly paralelně. To byl moment, který se do české politiky
prosadil na následujících dvacet pět let.

Po revoluci bylo možné leccos, v subkulturách i v politice, jako příklad mohu použít Sládkovy republikány a jejich dnes
neuvěřitelné texty. Proti nim se ale záhy utvořila široká opozice, od novinářské nebo intelektuální po politickou, a veřejně
hlásaný rasismus se stal nepřijatelným. Zatímco na začátku devadesátých let se mu ještě tleskalo, v jejich polovině se už
rasistický skinhead stal synonymem pro agresivního hlupáka, s nímž nikdo nechtěl mít nic společného. To padlo v roce 2008,
kdy lidé znovu tleskali průvodu zjevných neonacistů v Janově, a tato eroze dále pokračuje. Policie tak dnes sice ví, proti čemu a
jak zasáhnout, ale důraz na lidská práva se ze společnosti pozvolna vytrácí a stejně tak dnes z politiky vypadává rozměr, že je
třeba dělat ji morálně. Samozřejmě, u morální politiky je snadné sklouznout k tomu, aby se z ní stal kýč. Ale může být také
zřetelnou hrází právě proti podobným excesům.
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1.18. Rozhovor dne
TV , Datum: 04.09.2020 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 8 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.09.2020 01:56 , Sledovanost pořadu: 0 , Pořad:
Události, komentáře 22:00 , AVE: 117 810,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,70

Linda BARTOŠOVÁ, moderátorka 
Teď přidáme detaily k tomu, o čem tu před chvílí byla velmi živá debata, jak už bylo řečeno, tak největší čínský dovozce
hudebních nástrojů z Česka, /nesrozumitelné/, zrušil objednávku klavírů Petrof za víc než 5 000 000 Kč. Ty se vyrábějí v Hradci
Králové. A dodávky nástrojů se chystá odříct i další dovozce ze Šanghaje. /ukázka/

Vlastimil WEINER, redaktor 
Osmdesátiny letos oslavil Jan Petrof ze čtvrté generace výrobců klavírů. Právě v roce jeho narození vyvezla továrna předků
první nástroj do Číny.

Jan PETROF, spolumajitel továrny 
Musím do archivů a zjišťovat přesně, o jaký klavír šlo. /ukázka/

Vlastimil WEINER, redaktor 
Tóny klavírů a pianin z Hradce ale teď v Číně spíše utichají.

Zuzana Ceralová PETRFOVÁ, jednatelka 
V Pekingu máme jednoho z našich největších partnerů, který má velké obavy z toho, že budou uvaleny sankce na obchodování
s Českou republikou, okamžitě zrušil odběr nástrojů v hodnotě 200 000 EUR.

Vlastimil WEINER, redaktor 
Podobný krok avizoval podle jednatelky také druhý velký čínský dovozce ze Šanghaje. /ukázka/

Vlastimil WEINER, redaktor 
Hradecký výrobce vyváží v současné době do Číny zhruba 35 % produkce, tedy kolem 500 nástrojů ročně. Před dvěma roky se
u nich na veletrhu v Šanghaji zastavili čínský a český prezident. /ukázka/

Vlastimil WEINER, redaktor 
Petrof kontroluje v Číně také licenční výrobu 6000 nástrojů ročně pod vlastními značkami. /ukázka/

Vlastimil WEINER, redaktor 
Koncem října bude v Šanghaji veletrh, který export klavírů do Asie určuje. Tam výrobce pozná, jak hluboký bude propad jeho
tržeb v Číně. Vlastimil Weiner, Česká televize.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
A k tématu ještě, tedy k těm ekonomickým možným dopadům cesty Miloše Vystrčila na Tchaj-wan Vilém Semerák, ekonom z
Institutu ekonomických studií Fakulty sociálních věd . Dobrý večer.

Vilém SEMERÁK, ekonom, FSV UK , CERGE-EI 
Dobrý večer.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Tak zůstaňme u těch pian. Je to první jasná, hmatatelná odpověď?

Vilém SEMERÁK, ekonom, FSV UK , CERGE-EI 
Ano a ne. Je to možná spíš využití situace, není jasné, co za tím odřeknutím zakázky mohlo stát, ale já bych to jenom uvedl do
kontextu. Mluvilo se řádově o nějakých asi 5 000 000 toho kontraktu, což pokud převedeme na hodnotu nástrojů, tak když se
podíváme, kolik stojí kvalitní křídlo koncertní Steinway nebo Fazioli, tak se bavíme plus minus o jednom nástroji, samozřejmě v
té spotřebitelské variantě je to více, celkový český export hudebních nástrojů do Číny, to bylo zhruba 160 000 000, tuším, že v
minulém roce a je to zhruba 0,3 % českého exportu do Číny. Takže i pokud bychom přišli o celý tento export, je to samozřejmě
špatná zpráva pro těch, řekněme, 200 zaměstnanců, kteří jsou u Petrofu zaměstnaní, nicméně z hlediska makroekonomických
dopadů to není zase tak dramatická záležitost.

Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
Vy jste nám dal k dispozici vaši prezentaci, kde jste mluvil o možných nejpravděpodobnějších reakcích Čínské lidové republiky,
takže já z toho budu s dovolením citovat, v uvozovkách zakleknutí a hrozby podobného jednání pro vybrané české firmy
působící v Číně, neformální embargo zacílené na vybrané vlivnější exportéry či firmy se známou značkou. Není ale přece jenom
už tohle tedy to přesně, co jste vy trošku anticipoval? V malém možná zatím, ale přece jen?
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1.19. Vlastní bydlení je prvním krokem k rodině. Ve svém žijí dvě třetiny Čechů URL
WEB , Datum: 04.09.2020 , Zdroj: bruntalsky.denik.cz , Strana: 0 , Autor: Jiří Janda , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.09.2020 03:20 , RU /
měsíc: 129 173 , Celková návštěvnost: 18 370 , Rubrika: Zprávy z Česka , AVE: 5 990,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,20
České rodiny platí za bydlení (bez služeb) nejčastěji mezi 5000 a 8000 korunami. Bez větších problémů to zvládá 68 procent
lidí, naopak s velkými finančními potížemi se s ním vypořádává šest procent Čechů. Tyto i další údaje vyplynuly z nového
internetového průzkumu, který uspořádala agentura STEM/MARK pro Aso-ciaci nájemního bydlení.

"
Ve svém domě či bytě bydlí téměř 60 procent lidí, 23 procent dává přednost bydlení v nájmu. Zbývajících 18 procent lidí bydlí
například v družstevních bytech nebo je u sebe nechávají bydlet jejich příbuzní. „Na nájemní bydlení se u nás lidé dívají s
despektem, mají pocit, že je to něco méněcenného, ale i ono má své kouzlo,“ řekl Deníku viceprezident asociace Jan Rafaj ze
společnosti Heimstaden Czech.
Za výhody bydlení v nájmu označil možnost rychle se podle potřeby stěhovat z místa na místo. „Navíc se o spoustu věcí
nemusíte starat tak jako ve vlastním. Nemusíte se třeba dohadovat se společenstvím vlastníků, jestli se v domě bude něco
opravovat nebo ne,“ konstatoval.

S obdobím nouzového stavu, kdy lidé na home office museli spolu se svými dětmi trávit dlouhé dny společně, se podle
průzkumu respondenti vyrovnali dobře. „To vše na nepříliš velké ploše bytu. Uvedených údajů o nárůstu střetů v rodině je tak v
podstatě s ohledem na napjatou situaci velmi málo,“ uvedl sociolog Petr Soukup z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy v
Praze.
Z průzkumu dále vyplynulo zjištění, že pro více než devět desetin dotázaných je bydlení v nájmu pro mladé lidi prvním krokem k
osamostatnění. Pro více než polovinu lidí je právě bytová situace důležitá při rozhodování o tom, zda si pořídí děti. „Jasně to
ukazuje, že bydlení je základní potřebou rodiny, a to, jak lidé bydlí, může odrážet i budoucnost českých rodin,“ řekl prezident
aso-ciace Vítězslav Vala ze společnosti Luka Residential.

1.20. Ministr Petříček dal záštitu konferenci muže, kterého tajně platila čínská ambasáda URL
WEB , Datum: 04.09.2020 , Zdroj: aktualne.cz , Strana: 0 , Autor: Lukáš Valášek , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.09.2020 03:13 , RU /
měsíc: 4 106 968 , Celková návštěvnost: 741 693 , Rubrika: Domácí , AVE: 20 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 8,24
Aktuálně.cz vloni upozornilo, že Miloš Balabán pod hlavičkou Univerzity Karlovy pořádá konference, které tajně platí čínská
ambasáda. Vedlo to ke zrušení Česko-čínského centra školy a věc prověřuje policie. Přesto jeho nové konferenci, kterou
pořádá jako soukromník, dal záštitu ministr zahraničí Tomáš Petříček. Stejně se rozhodl i další člen vlády za sociální demokracii
Lubomír Zaorálek.

Zatímco čínská vláda tvrdě vyhrožuje Česku a jeho druhému nejvyššímu ústavnímu činiteli Miloši Vystrčilovi (ODS) kvůli jeho
návštěvě Tchaj-wanu, ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD) udělil záštitu bezpečnostní konferenci, kterou pořádá Miloš
Balabán. Tedy někdejší šéf Česko-čínského centra Karlovy univerzity, který vloni skončil po mezinárodním skandálu.
Aktuálně.cz totiž odhalilo, že nezávisle se tvářící akci ve skutečnosti tajně financovala ambasáda komunistického státu.

Před podobnými špionážními operacemi Číny opakovaně varují západní tajné služby i česká kontrarozvědka BIS. Rektor Tomáš
Zima pak Česko-čínské centrum, které sám předtím založil a jmenoval do jeho čela Balabána, zase zrušil. Balabána a jeho
dvou kolegů se následně vloni v listopadu škola zbavila.

Stejná trojice si nyní našla jinou činnost - pořádá Pražskou bezpečnostní konferenci pod hlavičkou svého nově založeného
soukromého spolku. A získala pro ni záštitu ministra zahraničí. Tomáš Petříček se ji rozhodl udělit i přesto, že podle několika
zdrojů Aktuálně.cz mu to nedoporučil jeho náměstek pro bezpečnost Martin Povejšil ani odbor bezpečnostní politiky.

"Rozhodl jsem se udělit záštitu letošní Pražské bezpečnostní konferenci, která navazuje na předchozí úspěšné ročníky. Jde o
významnou akci z hlediska zahraniční politiky, které se účastní české i zahraniční osobnosti. Obdobné konference takového
významu dostávají záštitu ministerstva zahraničních věcí opakovaně," uvedl Petříček.

Věc má ale několik háčků. BIS už v roce 2014 Balabánovu bezpečnostní konferenci ve veřejné části své výroční zprávy za rok
2013 citovala jako příklad, jak mohou cizí mocnosti ovlivňovat veřejné mínění v Česku. Tehdy i tyto konference pořádal pod
hlavičkou Karlovy univerzity. Sponzorské peníze ale tekly do soukromé firmy akademiků. Od loňska policie vyšetřuje, co s nimi
Balabán a jeho kolegové udělali. A Karlova univerzita poslední konferenci po textech Aktuálně.cz obratem zrušila.

"Pokud vím, tak Pražskou bezpečnostní konferenci čínská ambasáda nefinancovala jakoukoliv formou," věří ale Balabánovi
Petříček.

Redakce navíc už před měsícem napsala, že osobnosti, které Balabán v žádosti o Petříčkovu záštitu označoval za pozvané, o
tom vůbec nevěděly. A jakmile je o tom Aktuálně.cz informovalo, oznámily, že se zúčastnit nehodlají.

Balabán avizoval, že akce se bude konat při příležitosti německého předsednictví EU, a požádal o záštitu i německého
velvyslance Christopha Isranga. Ten se od ní ovšem ve vyjádření pro Aktuálně.cz už před měsícem distancoval. "Tato
konference není součástí programu německého předsednictví v Radě EU ani pro Velvyslanectví SRN v Praze, ani pro
spolkovou vládu. Záštitu jsme nepřevzali," řekl Aktuálně.cz velvyslanec.

Osobnosti, kterými se Balabán zaštiťoval, účast zhusta odmítly

Mezi osobnostmi, které účast odmítly, je například český vládní zmocněnec pro jadernou energetiku Jaroslav Míl. Klíčového
muže připravujícího stamiliardovou dostavbu Dukovan, která je pod drobnohledem bezpečnostních složek, protože se tendru
plánuje účastnit i Čína. Tu tajné služby považují za bezpečnostní hrozbu. Dle svého vyjádření se nezúčastní ani bývalý
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velvyslanec při NATO a exministr obrany Jiří Šedivý, nynější šéf Evropské obranné agentury.

"Program konference se stále mění. Ale to není nic neobvyklého. Je to podle toho, jak vystupující potvrzují či odmítají účast.
Tradičně se jí účastní celá řada bezpečnostních expertů," obhajuje Balabána ministr zahraničí.

O tom, zda koronavirová pandemie - kterou se Čína dle analýzy Petříčkova ministerstva zahraničí snažila využít k posílení
svého globálního vlivu - skutečně přispěje k urychlení změn v globálním uspořádání, zato dle navrženého programu bude
debatovat třeba i Wang I-wej z Čínské lidové univerzity (Renmin University).

"Západ vytvořil soustavu ekonomických a politických konceptů, jako je volný trh a demokracie, které jsou nahlíženy jako
nejvyšší forma vývoje lidské společnosti, stejně jako 'teorie demokracie a míru'. Tyto myšlenky jsou nyní mezinárodní
komunitou běžně přijímány, ale přitom se jedná o pouhé mýty, které jsou navíc silně zavádějící," vyjadřoval se v minulosti vlivný
představitel čínského komunistického režimu Wang I-wej.

Balabán zůstává šéfem komise ČSSD pro obranu

I přes skandál, který ukázal, že Balabán utajeně bral peníze od čínské ambasády, vyhozený akademik dodnes zůstává šéfem
komise ČSSD pro obranu. Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček na dotazy ohledně toho dlouhodobě nereaguje.

A ministr Petříček není jediný sociální demokrat sedící ve vládě, který nové Balabánově konferenci udělil záštitu. Jak už
Aktuálně.cz napsalo, konference získala i požehnání dřívějšího ministra zahraničí a nynějšího ministra kultury Lubomíra
Zaorálka, Balabánova dobrého známého.

"Témata, která by se měla na konferenci řešit, se v širším smyslu týkají i kultury, protože se snažíme budovat odolnost naší
společnosti, což je významný kulturní a politický úkol. Jak je důležitá odolnost, vidíme i v současné době, kdy svět čelí
koronavirové krizi - i v té kulturní rovině, kdy se snažíme vyrovnat útoku na vůbec základní podobu našeho kulturního života,"
tlumočila Zaorálkův postoj mluvčí ministerstva kultury Michaela Lagronová.

Zaorálek navíc Balabánovi pro akci pronajal i část výstavní budovy svého ministerstva - Nostického paláce. Dle Lagronové jde
o běžnou transakci. "Za standardních smluvních podmínek, kdy ministerstvo pronajímá prostory různým subjektům za úplatu,"
dodala Lagronová.

Pořadatelé ovšem odmítají, že by tentokrát na pořádání konference přispěla i čínská ambasáda. "Čína ne," řekl Balabán. Podle
pořadatelů přispějí soukromé firmy.

Balabán je dobrým známým Zaorálka

Nynější ministr kultury má k Balabánovi dlouhodobě velmi blízko. "Známe se léta," komentoval to Balabán. V minulosti byl
hostem konferencí Česko-čínského centra UK, které Balabán organizoval a za něž platila čínská ambasáda. Balabán také do
roku 2013 pomáhal se zahraničním programem ČSSD.

Zaorálek byl ministr zahraničí, kterého vláda Bohuslava Sobotky v roce 2014 vyslala do Číny po 15 letech a vyhlásila obrat ve
vztahu s komunistickým režimem. Předloni byl jako šéf zahraničního výboru sněmovny u toho, když Balabán přivezl čínské
studenty na letní školu a prováděl je po sněmovně. Jejich školné bylo takřka jediným zdrojem příjmů Česko-čínského centra.

Balabán z blízkosti ke špičkám ČSSD těží dlouhodobě. Petříček ještě předloni v rozhovoru pro Hospodářské noviny jako nový
ministr vyprávěl, že právě Balabána na ministerstvu chce jako poradce.

Vloni Balabán za ČSSD kandidoval na 23. místě kandidátky do Evropského parlamentu. A ještě do předloňska seděl za ČSSD
v zastupitelstvu Prahy 6 a vedl bezpečnostní komisi radnice. Místopředsedou místní buňky sociální demokracie je poslanec
Petr Dolínek.

"Znám ho dlouho. Nikdy jsem se nesetkal s tím, že by se snažil nějak prosazovat politickou linii čínské vlády. Naopak, vždy jsem
ho vnímal jako člověka proevropského směřování. Také ho znám jako někoho, kdo se snažil v bezpečnostní oblasti pomáhat
městské části, mohl bych jmenovat hned několik projektů, kterým skutečně pomohl," hájil ho po skandálu Dolínek.

Za vlády Bohuslava Sobotky, jejíž předseda po konci ve funkci pravidelně létá lobbovat do Číny, dělal oponenta auditu národní
bezpečnosti. Balabán posuzoval třeba i to, zda je Česko dostatečně odolné vůči působení cizích mocností.

Akademici placení Čínou zkoumali, jak ochránit univerzitu před cizími mocnostmi

Balabánem vedené Středisko bezpečnostní politiky dokonce v roce 2015 získalo Cenu Bezpečnostní rady státu, které Sobotka
předsedal, a to "za dlouholetou aktivní činnost v oblasti bezpečnostní a obranné politiky v rámci České republiky i na
mezinárodní úrovni, včetně aktivní činnosti v bezpečnostní komunitě". O rok později si pak stejnou cenu odnesl rovnou celý
Institut politologických studií Fakulty sociálních věd , pod který Balabánovo výzkumné středisko spadá.

A do stejné éry, v níž vnitro řídil Milan Chovanec (ČSSD), spadá i obdržení grantů na bezpečnostní výzkum pro stát. V době
získání peněz byl zároveň Balabán členem poradní komise pro bezpečnostní výzkum ministerstva. Tvrdí však, že ve střetu
zájmů nebyl.

Například na projekt "Indikátory včasného varování eskalace zamrzlých konfliktů" dostal dle veřejné databáze grantů od
ministerstva 14 milionů korun. Jeho kolega Jan Ludvík má dokonce paradoxně od roku 2017 za úkol vymyslet, jak výzkumné
instituce ochránit před cizími mocnostmi. Spolumajitel Balabánovy firmy, do níž tekly peníze čínské ambasády, na to od
ministerstva vnitra dostal grant 4,3 milionu korun. Až po zjištěních Aktuálně.cz příliv peněz do části grantů vnitro letos ukončilo.
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Balabán byl dle několika zdrojů Aktuálně.cz z ČSSD i důležitým člověkem předsedy strany a ministra vnitra Hamáčka. Když bylo
ve hře, že se stane ministrem obrany, plánoval z něj udělat svou pravou ruku. Samotného Hamáčka experti za přílišnou
příchylnost k Číně opakovaně kritizovali. Naposledy byl za koronavirové krize výrazným zastáncem nákupů ochranných
prostředků z Číny za miliardy prostřednictvím šéfa česko-čínské komory Jaroslava Tvrdíka. Aktuálně.cz popsalo, jak si české
firmy stěžovaly, že je vláda neoslovovala.

1.21. Použití novičoku není náhoda, bylo možné zbavit se Navalného jinak. Je to signál Kremlu, tvrdí experti URL
WEB , Datum: 04.09.2020 , Zdroj: irozhlas.cz , Strana: 0 , Autor: Eliška Kubátová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 05.09.2020 03:12 , RU /
měsíc: 394 016 , Celková návštěvnost: 63 237 , Rubrika: Zprávy ze světa , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,70
Nervově paralytická látka ze skupiny novičok byla před dvěma lety použita k otravě bývalého agenta Sergeje Skripala, teď se
podle německé vlády stala prostředkem k útoku na Alexeje Navalného. Nové zjištění podle oslovených odborníků poskytlo další
důkaz, že za otravou stojí Kreml, rozhodnutí použít právě novičok přitom má vyslat určitý signál. „Že za tím stojí ruský stát,
takřka hraničí s jistotou,“ říká expert na Rusko Petr Kratochvíl.

Dva týdny po kolapsu Alexeje Navalného během letu ze sibiřského Tomsku do Moskvy a jeho následném převozu na léčení do
Německa vláda v Berlíně přinesla jasnější pohled na to, co se přednímu kritikovi ruského režimu vlastně stalo. Odpovědí je
novičok – nervový jed vojenského původu, který byl v březnu 2018 použit v britském Salisbury proti bývalému ruskému
agentovi Sergeji Skripalovi a jeho dceři Julii.

„Zvláštní laboratoř německé armády provedla na popud berlínské kliniky Charité toxikologický rozbor vzorků od Alexeje
Navalného. Zde byla nade vší pochybnost zjištěna nervově paralytická látka ze skupiny novičok,“ sdělila ve středu německá
vláda. Skutečnost, že se Navalnyj stal v Rusku obětí chemického útoku, označila za děsivou a vyzvala ruské vedení, aby
událost neodkladně vysvětlilo.

„Že za tím stojí ruský stát, takřka hraničí s jistotou. Novičok je skupinou jedů, které byly produkovány v sovětských laboratořích
a k nimž má přístup skutečně jen velmi omezený počet aktérů. Druhou věcí je pak pozice Ruska vůči otravě – oni v zásadě
počítali s tím, že otrava bude odhalena. Ukazuje to už jen umožnění odcestovat Navalnému do Německa, kde bylo téměř
stoprocentní, že otravu odhalí,“ říká pro iROZHLAS.cz odborník na Rusko z Ústavu mezinárodních vztahů (ÚMV) Petr
Kratochvíl.

Nové zjištění německých odborníků podle seniorního výzkumníka ÚMV ale nenaznačuje jen to, že je za útok na Navalného s
nevyšší pravděpodobností zodpovědný Kreml. Ukazuje navíc, že otrava opozičního předáka má vyslat určitý signál.

„Jedů nebo možností, jak zajistit odstranění nepohodlného opozičníka, je mnoho, ale tenhle má nejjasnější spojitost se státem.
Pokud by ho někdo zastřelil, dalo by se to svést na místní gangstery, například na někoho z Čečenska. Variant je mnoho. Z
blízké minulosti máme případy, jako byla vražda Němcova, kdy bylo vyšetřování komplikovanější a stopu lze svést někam jinam.
Ale v tomto případě je stopa zcela jasná,“ vysvětluje.

Snaha přitáhnout pozornost

K podobným závěrům ostatně dochází i biochemik Marc-Michael Blum, který v roce 2018 vedl vyšetřovací tým vyslaný
Organizací pro zákaz chemických zbraní (OPCW) do Salisbury, kde byl novičokem otráven Sergej Skripal a jeho dcera.

„Je to velmi cynické říkat, ale existují lepší jedy, pokud chcete někoho otrávit a zabít ho – jedy, které je mnohem těžší odhalit a
které dokážou konat rychleji,“ uvedl Blum v rozhovoru pro nezávislý ruský server Meduza.

„Navalného otrava je velmi exotická. Dalo by se říct, že pokud chcete někoho zabít, může takový člověk jednoduše zmizet, mít
autonehodu, cokoliv – nebo může být prostě zastřelen. Pokud je použit jed, má to pravděpodobně nést další zprávu a přinést
pozornost,“ poukazuje biochemik s tím, že Skripal a jeho dcera měli „obrovské štěstí“, protože se rychle dostali na jednotku
intenzívní péče.

Bývalý agent ruské rozvědky Skripal a jeho dcera Julija byli nalezeni 4. března 2018 v bezvědomí na lavičce v centru britského
města Salisbury. Analýza ukázala, že byli otráveni právě novičokem. Skripalová byla propuštěna z nemocnice 9. dubna, její
otec až o několik týdnů později.

„Pokud ho otráví takovouto látkou velmi podobně jako Skripala, může to být signál odpůrcům. S vysokou mírou
pravděpodobnosti to nebude náhoda, že teď použili právě novičok. Může to signalizovat: Podívejte se, co se vám stane, pokud
zradíte,“ podotýká pro iROZHLAS.cz Karel Svoboda, odborník na Rusko z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy.

Kdo přesně má útok na Navalného na svědomí, jasné není. I prohlášení německé vlády ale podle Svobody míří na nejvyšší
patra ruského vedení. „V souvislosti s Kremlem hovoříme o něčem, čemu se říká kolektivní Putin. To je deset dvacet lidí, kteří
zemi řídí. Samozřejmě Putin je na samém vrcholu, ale jsou to i šéfové tajných služeb nebo šéfové státních podniků, jako je Igor
Sečin. Nejsem schopný říct, kdo se k novičoku mohl dostat, nicméně obvinění jde tímto směrem, že šlo o někoho z oficiálních
míst,“ podotýká.

Reakce Ruska

Ruská strana jakákoliv obvinění i závěry německých odborníků odmítá. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov v reakci na výzvy ze
zahraničí, aby Moskva vnesla světlo do okolností tohoto případu, ujišťuje, že Rusko je ochotné s Německem všestranně
spolupracovat. Ve středu také připomněl závěry lékařů z nemocnice v Omsku, kde byl Navalnyj hned po svém kolapsu
hospitalizován. Tamní lékaři otravu odmítli a namísto toho poukázali na možné problémy s metabolismem.
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Podle Svobody se dala podobná reakce čekat. „Rusko bude říkat, že s tím nemá nic společného. To ostatně říkají i teď o
Skripalových. Tvrdí, že to celé dělá Západ, že to je západní akce na diskreditaci Ruska,“ podotýká analytik Univerzity Karlovy a
upozorňuje na středeční slova ruského poslance Andreje Lugového.

Člen bezpečnostního výboru dolní komory ruského parlamentu v reakci na zprávy z Berlína totiž vyjádřil přesvědčení, že
novičok se k Navalnému dostal až v Německu. „Pokud tam našli něco, co souvisí s novičokem, pak mu to s největší
pravděpodobností dali na té klinice,“ prohlásil Lugovoj.

Je třeba připomenout, že Lugovoj byl jedním z agentů ruské tajné služby, které britští vyšetřovatelé podezírají z vraždy jiného
bývalého ruského agenta Alexandra Litviněnka. Ten byl před téměř patnácti lety v Londýně otráven radioaktivním poloniem
210, Rusko ale údajné pachatele odmítlo britským úřadům vydat. Lugovoj, který je od roku 2007 poslancem ruské Státní dumy,
pak v roce 2015 dostal od Putina medaili za služby vlasti.

„To co předvedl Andrej Lugovoj, který uvedl, že mohl být Navalnyj otráven až v Německu, to už mi přijde jako úplná fantazie, a
to nejen proto, že se mu udělalo tak špatně už během letu z Tomsku. Nicméně ani závěry omských lékařů nebyly přesvědčivé,“
tvrdí Svoboda.

Ztráta Navalného

Zatímco německé úřady přinesly zprávy o použití novičoku, s prohlášením přišla i berlínská klinika Charité, kde se Navalnyj v
současnosti léčí. Navzdory mírnému zlepšení podle ní zůstává stav ruského blogera vážný a nelze vyloučit, že „těžká otrava“
bude mít pro opozičníka trvalé následky.

Otrava Navalného tak znamená velkou ránu pro ruskou opozici. Jak upozorňuje odborník Univerzity Karlovy, dostatečně silná
persona, která by dokázala stát v čele odporu proti Kremlu stejně jako Navalnyj, v současném Rusku není.

„U Navalného je důležité především to, že dokáže vymyslet strategie, které proti Kremlu fungují. Je velmi zkušený, a přestože to
je možná ošklivé slovo, je to populista, který dokáže hrát na notu boje proti korupci. A Kreml na to nedokáže odpovídat.
Navalnyj ukazuje jejich domy nebo jachty a na to se těžko říká, že to není jejich,“ podotýká Svoboda.

Další takovou strategií je podle něj i „chytré hlasování“, kdy Navalnyj před volbami tradičně vyzývá příznivce k tomu, aby
odevzdali svůj hlas nejsilnějšímu protikandidátovi, který má největší šance porazit člověka z Putinovy strany Jednotné Rusko –
podobně jako v případě východosibiřského Chabarovsku.

Do čela Chabarovského kraje se v roce 2018 dostal Sergej Furgal z nacionalistické Liberálně demokratické strany, který ve
volbách dokázal drtivě porazit kandidáta Jednotného Ruska. Oblíbený gubernátor byl před dvěma měsíci zatčen, to v regionu
vyvolalo masové demonstrace, které probíhají dodnes.

„Navalnyj vždy říká: Volte místně populární osobnost. U Furgala to bylo jednoznačné – šlo o známou figuru Ruska a tím, že na
něj Navalnyj ukázal, k němu soustředil hlasy tamních obyvatel. Tím Jednotné Rusko podkopává. Dokáže vymyslet strategie,
které Putina v tuto chvíli nesvrhnou, ale podkopávají důvěru Kremlu. A najít někoho, kdo bude stejně schopný takovéto
projekty vymýšlet, bude velmi těžké,“ vysvětluje Svoboda, podle kterého by odstranění Navalného bylo pro režim výhodné,
zbavil by se totiž někoho, kdo mu „z dlouhodobého hlediska působí hodně velké nepříjemnosti“.

Reakce Západu

K závěru německých odborníků se už vyjádřila celá řada evropských státníků i představitelů organizací, jako je Evropská unie
nebo NATO. Zjevné otrávení Navalného politici ostře odsoudili a množí se i výzvy k potrestání Ruska.

Německá kancléřka Angela Merkelová už ve středu prohlásila, že se Německo bude se svými partnery v NATO radit o
způsobech, jak na otravu ruského blogera reagovat. Krátce po ní označil zprávy o otravě Navalného novičokem za znepokojivé
také český ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD), podle kterého se musí okolnosti otravy vyšetřit. Předsedkyně Evropské
komise Ursula von der Leyenová pak nejnovější případ otravy označila za opakovaný „opovrženíhodný a zbabělý čin“.

Zůstává ale otázkou, zda Západ na nová zjištění zareaguje – podle odborníka ÚMV se určitě dá odpověď Západu očekávat,
záleží ale na tom, jakou bude mít formu. Připomíná přitom reakci Evropy na otravu Skripala, kdy došlo k vyhoštění několika
desítek diplomatů, jeho případ ale byl jiný v tom, že se odehrál na území jednoho z členských států NATO a Skripal měl navíc
britské občanství.

„Západ v těchto případech obvykle vyjádří pobouření, rozhořčení, ale to postupně vyprchává. I média v Německu a dalších
státech v posledních měsících referovala o Rusku tak, že je potřeba obnovit dialog s Ruskem. V Kremlu podle mě počítají s tím,
že toto rozhořčení opět vyvane,“ tvrdí odborník ÚMV a dodává: „Obávám se, že žádná zásadní reakce nepřijde. Možná dojde
na společné komuniké Evropské unie, případně rezoluci Evropského parlamentu a tím to skončí.“

Mluvčí Evropské komise Peter Stano už ve čtvrtek ostatně uvedl, že další unijní sankce na Rusko mohou být uvaleny až poté,
co vyšetřování odhalí, kdo je za otrávení Alexeje Navalného odpovědný.

Právě otázka, kdy případné sankce přijmout, je podle Svobody zásadní problém. „Pokud je přijmete teď, Rusko bude říkat, že
ho nenechali nic vyšetřit. Ruská oficiální pozice je v tuto chvíli taková, že to otrava nebyla. Budou tedy říkat: ‚Pořád nevíte, co
se stalo, a už přijímáte sankce.‘ Pak přijde klasický ‚blábolomet‘ o tom, jak je Západ protiruský a že jde o informační kampaň,“
varuje analytik.

Podle Svobody je přitom jisté, že Rusko bude případné vyšetřování jen předstírat. „Rusko předloží 200 různých verzí, které ani
nemusí jít z oficiálních míst – jednu předhodí politik, další zase státní média a pro zjištění pravdy bychom museli všechny verze
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prověřit. Rusko přitom bude trvat na tom, aby se všechny prošly a že nebyly dostatečně zohledněny jejich argumenty,“ míní.

Německo Nord Stream neobětuje

Zatímco evropští lídři vyjadřují své rozhořčení nad použitím novičoku proti Navalnému, v Německu sílí tlak, aby Merkelová v
odvetě zastavila společný rusko-německý projekt plynovodu Nord Stream 2, kterým bude po dně Baltského moře přiváděn
zemní plyn z Ruska do Německa.

Ve čtvrtek k tomu vyzval například šéf zahraničního výboru Spolkového sněmu Norbert Röttgen, který je označován za
možného nástupce Merkelové a který v reakci na otravu Navalného dokončení plynovodu Nord Stream 2 zpochybnil.

Takový krok Berlína ale oslovení odborníci považují za téměř vyloučený. „Sankce se dělají tak, aby co nejméně poškodily vás a
co nejvíce poškodily cílovou stranu a tady by to poškodilo německé firmy a Německo samotné. Myslím si proto, že Německo
tímto směrem nepůjde, ale třeba překvapí,“ říká Svoboda.

Tlak na kancléřku kvůli Nord Streamu 2 sice může dál růst, od dostavby plynovodu ale Merkelová neustoupí ani podle
Kratochvíla. „Kdyby odvetným krokem Německa bylo nedokončení projektu Nord Stream 2, opravdu by mě to šokovalo. Jde o
vysoce viditelný politický i ekonomický projekt, který se navíc týká především bilaterálních vztahů těchto dvou zemí. Já si
mnohem spíše dokážu představit – a sám bych to považoval za vhodnější – reakci EU jako celku,“ říká pro iROZHLAS.cz.

Po tom ostatně volá i švédský premiér Stefan Löfven, který po čtvrtečním jednání s Merkelovou prohlásil, že Rusko musí pocítit
společnou evropskou odpověď.

„Vzpomeňme si, že unie byla schopná navzdory očekávání analytiků zavést a udržet sankce kvůli anexi Krymu. A pokud by unie
jako celek teď dokázala podobný krok přijmout, byla by to mnohem silnější zpráva, než když z 27 členských zemí přijmou tři
taková opatření, pět států jiná a zbytek žádná. Skutečně si myslím, že multilaterální jednotná reakce je vhodnější a reálnější
řešení než zastavení budování Nord Streamu 2,“ uzavírá Kratochvíl z Ústavu mezinárodních vztahů.

1.22. Izrael normalizoval vztahy s další arabskou zemí. Blýská se na Blízkém východě na lepší časy? URL
WEB , Datum: 05.09.2020 , Zdroj: denikn.cz , Strana: 0 , Autor: Michael Romancov , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.09.2020 02:52 , RU /
měsíc: 358 647 , Celková návštěvnost: 41 097 , Rubrika: Komentáře , AVE: 40 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,46
Analýza Michaela Romancova: Sice již nežijeme v dobách studené války, ale kvůli tomu, jak moc Írán stále vadí Američanům (a
Saúdům), stoupá jeho přitažlivost v očích jejich soupeřů, zejména Ruska a Číny. Pozitivní zprávy, které z regionu v posledních
dnech přišly, bychom neměli přeceňovat. Podívejme se proč.

Poslední srpnový den letošního roku přistálo v Abú Dhabí letadlo izraelských aerolinií El Al, na jehož palubě z Tel Avivu
přicestovala velká izraelská a americká delegace. Jednalo se o první izraelský let, kterému bylo povoleno použít vzdušný
prostor Saúdské Arábie. Předcházelo tomu nedávno oznámené rozhodnutí Izraele a Spojených arabských emirátů normalizovat
vzájemné vztahy, přičemž obě strany zdůraznily, že na něm mají zásadní podíl USA.

Aby toho nebylo málo, objevily se zprávy, že dalším arabským státem, který se odhodlal ke změně, by mohl být Súdán. Podle
vysokého představitele súdánské vlády „není důvod k pokračování nepřátelství“ a dohoda by mohla být hotova do konce roku.
Premiér Netanjahu prohlásil, že Izrael učiní vše, co bude v jeho silách… Po dlouhé době z Blízkého východu přicházejí pozitivní
zprávy. Máme se těšit, že region přestane být tím, čím byl dosud?

Na začátku srpna uplynulo třicet let od překvapivé irácké invaze do Kuvajtu. Stalo se tak osm měsíců poté, co se na Maltě sešli
tehdejší americký prezidente George H. W. Bush a generální tajemník sovětských komunistů Michail Gorbačov. Vůdci obou
supervelmocí se tu dohodli na ukončení studené války.

Z evropské perspektivy to tehdy vypadalo, že svět míří k mnohem lepší budoucnosti, což v lednu a únoru 1991 potvrdil i
úspěch vojenské operace Pouštní bouře, v jejímž průběhu koalice 28 států, v čele s USA, vyhnala Iráčany z Kuvajtu a obnovila
jeho svrchovanost. A to s plným mandátem Rady bezpečnosti OSN, neboť žádný její stálý člen – poprvé v historii organizace –
nebyl proti.

Moc dlouho to nevydrželo

Blízký východ se stal místem, které nabízelo důkaz, že mocnosti jsou schopny spolupracovat, naplňovat závazky vyplývající z
Charty OSN (která v tu dobu platila již 46 let), a od toho se odvíjely naděje, že se svět konečně vydává na cestu míru,
spolupráce a prosperity. Zdálo se, že „rule based international order“ (mezinárodní pořádek založený na pravidlech) nemusí
být jen chimérou.

Spolupráce Američanů a Sovětů však neměla dlouhého trvání, protože se SSSR ještě téhož roku, v prosinci 1991, rozpadl.
Bipolární konfrontaci byl konec, ale systém mezinárodních vztahů se ocitl v situaci, kdy najednou nikdo nevěděl, kam, proč a
jak se ubírat dál. A vlastně to nevíme dosud. USA si status supervelmoci udržely – stále disponují největší vojenskou silou,
nejsilnější ekonomikou, mají třetí největší populaci na světě a v závislosti na způsobu měření je jejich území buď třetí, nebo
čtvrté nejrozlehlejší.

Přečtěte si takéFenomén Izrael. Kde se v Česku vzala vášeň pro Blízký východ?

Rusko, nástupce SSSR, zaznamenalo obrovský mocenský propad. Vše nasvědčuje tomu, že jeho místo zaujme Čína –
nejlidnatější země světa, druhá největší ekonomika a v závislosti na způsobu měření třetí nebo čtvrtá nejrozlehlejší země světa,
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s rychle rostoucím vojenským potenciálem.

Jako další do hry připadá v úvahu Indie a snad ještě pořád i Evropská unie, ač neschopná/neochotná převzít mocenskou roli a
z ní vyplývající odpovědnost. V situaci, kdy je nanejvýš pravděpodobné, že si mocnosti budou konkurovat, případně se i
střetávat, se Blízký východ jeví být ideálním zkušebním polygonem.

Klíčový Blízký východ

Proč právě Blízký východ? Důvodů je hned několik. Zaprvé se jedná o jeden z nejstarších politických regionů. Egypt,
Mezopotámie a Persie patří spolu s Indií a Čínou mezi kolébky civilizace. Jejich historii je možné sledovat nejenom staletí, ale
tisíciletí proti proudu času. Na území, kde dnes nalezneme současný Egypt, Irák a Írán, proběhla asi nejdůležitější socio-
ekonomická transformace v dějinách lidstva – z lovců a sběračů se stali usedle hospodařící zemědělci. Díky tomu vznikla první
města, písmo a zákoníky.

Jakýkoli úspěch v takto starobylém prostoru se mocnostem mnohem lépe propagandisticky prodává než úspěch, dejme tomu,
někde v subsaharské Africe. Zřetelně si to uvědomoval už Napoleon, když své vojáky během egyptského tažení povzbuzoval
slovy: „Myslete na to, vojáci! Z vrcholků těchto pyramid na vás shlíží čtyři tisíce let historie!“

Zadruhé se jedná o region, který byl mocensky, politicky a hospodářsky schopen držet krok se zbytkem světa do cca 16.
století. Tehdy už v této oblasti dominovaly Osmanská říše a safíovská Persie. Ani jedna z nich se, například na rozdíl od Indie,
nestaly kolonií evropských mocností, ale podobně jako Indie a Čína v konkurenci s Evropou a posléze i Amerikou postupně
mocensky degradovaly.

Přečtěte si takéBlízký východ je plný hrobů biblických osobností. Promluví ještě do politiky?

Osmanská říše se rozpadla po první světové válce (od roku 1923 lze hovořit o Turecku), Persie – od roku 1935 Írán – přišla o
vliv v oblastech svého někdejšího imperiálního zájmu již v 19. století. Nadvláda Osmanů/Turků či Peršanů/Íránců nad v regionu
nejpočetnějšími Araby byla přitom mnohdy vnímána jako nežádoucí stejně jako nadvláda Britů, Francouzů či Rusů.

K evropským mocnostem se po druhé světové válce přidali, respektive je mocensky vystřídali Američané a Sověti. Po rozpadu
bipolarity se do regionu opatrně vrací Británie i Francie, o slovo se hlásí Turecko (letadla Spojených arabských emirátů byla
kvůli tureckým aktivitám ve Středomoří poslána na Krétu, kde se účastní společného cvičení s Řeky). Írán má, minimálně v
Zálivu, silnou pozici, slyšet o sobě nechává Indie a hospodářsky je všude aktivní Čína.

Zatřetí, a to je možná to nejdůležitější. Na rozdíl od Indie nebo Číny, které se rovněž musely vypořádat s řadou problémů,
včetně nutnosti zbavit se vlivu některé dominantní zahraniční mocnosti, Arabové dosud nedokázali vytvořit natolik silný stát,
který by byl schopen region integrovat a přiřadit se po bok světových velmocí.

Arabský superstát

Arabů dnes ve světě dnes žije zhruba 430 milionů, z toho kolem 400 milionů ve 22 státech tzv. širšího Blízkého východu. Jedná
se tedy o sice rozdělenou, ale početnou populaci, většinově vyznávající islám, v průběhu 20. století navíc postupně úspěšně
vzdělávanou.

Nejpozději od 70. let minulého století se řada arabských států mohla opřít o zdánlivě neomezené množství peněz plynoucí z
těžby ropy, které jim umožnilo snadno překonávat omezení vyplývající neexistujícího či velmi slabého industriálního potenciálu.
Na přelomu 50. a 60. let se zcela vážně diskutovalo o možnosti vzniku mocného arabského státu, který se na ploše 13,7 milionu
čtverečních kilometrů měl rozkládat od Atlantiku (Maroko) až po Perský záliv (k hranicím Íránu).

Mělo se přitom jednat o druhý nejrozlehlejší stát světa, hned po SSSR a daleko před Kanadou, Čínou a USA. Předpokládalo
se, že kolem roku 2000 by v jeho hranicích žilo více obyvatel než v Sovětském svazu nebo v USA a disponoval by až dvěma
třetinami ověřených světových zásob ropy. Arabský superstát nevznikl. To však neznamená, že by to nikdo nezkusil.

Přečtěte si takéCo vedlo Trumpa k tomu, aby nechal zlikvidovat Solejmáního? O něj samotného možná vůbec nejde

Z geopolitického hlediska lze v arabském světě najít dvě oblasti, které lze označit termínem „conquering core“, kolem nichž by
bylo možné takový stát vytvořit. Prvním je delta Nilu a jeho údolí, tedy Egypt, druhým Mezopotámie, dnes Irák.

Poslední, kdo zároveň ovládal obě tyto oblasti, byla Osmanská říše a po ní Británie, která v průběhu první světové války
podpořila ideu vzniku velkého a nezávislého arabského státu. Měl se rozkládat od Hidžázu (území dnešní Saúdské Arábie, kde
leží Mekka a Medina) přes Levantu (kde dnes najdeme Izrael, Jordánsko, Libanon a Sýrii) až po Mezopotámii (Irák).

Pozapomenutá ruská role

Navzdory slibům však v této podobě nikdy nevznikl a území, o nichž byla řeč, po válce připadla Francouzům a Britům. Rusko,
třetí velký „západní“ aktér na Blízkém východě, se nemohlo pokusit své nároky na Konstantinopol, turecké úžiny a historickou
Arménii uplatnit, protože se před koncem války zhroutilo a v zemi po bolševickém převratu vypukla občanská válka.

I kvůli tomu se dnes jako o hlavních vinících blízkovýchodních problémů mluví o Britech a Francouzích, jejichž emisaři Mark
Sykes a Georges-Picot v roce 1916 načrtli obrysy budoucího dělení, a poněkud nespravedlivě se zapomíná na klíčovou roli
Ruska a jeho tehdejšího ministra zahraničí Sergeje Sazonova. Stalin se jeho vize pokusil prosadit po druhé světové válce, ale
bez úspěchu.

Otázka arabské politické jednoty, která byla po první světové válce smetena se stolu, se opět vynořila po druhé světové válce,
kdy začala být zásadně komplikována vznikem a úspěšnou existencí státu Izrael. Za války získala v regionu výlučné postavení
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Británie a její ministr zahraničí Anthony Eden, jenž v květnu 1941 prohlásil, že by Británie uvítala nějakou formu užší arabské
politické spolupráce, či dokonce státní jednoty.

Přečtěte si takéStovky mrtvých v týdny trvajících protestech v Iráku i Íránu. Co se tam děje a co i kdo je příčinou

Po dlouhých jednáních byla v březnu 1945 vytvořena Liga arabských států, z níž se však nestal nástroj uplatňování britského
vlivu v regionu, ale ani skutečně účinná platforma, která by arabským zemím umožnila generovat funkční jednotu ať třeba v boji
proti Izraeli, nebo pro reprezentaci Arabů vůči třetím zemím…

Jejím vznikem však Egypt (nezávislý od roku 1922), Saúdská Arábie (založena 1932) a Jemen (1918) získaly
institucionalizovanou vazbu na Irák (1932) a ostatní státy britského a francouzského mandátu, které zanedlouho získaly
nezávislost (Jordánsko 1946, Libanon 1946, Sýrie 1946).

„Sjednotitel“ Násir

Po druhé světové válce se stalo zjevným, že díky své populační síle, industriálně-organizační základně (relativně rozvinutý
průmysl, tisk, kultura, vzdělávací instituce) má nejlepší vyhlídky na vůdcovskou roli v arabském světě právě Egypt, jenž byl od
80. let 19. století pod silným britským vlivem.

Británie však o své postavení v Egyptě překvapivě rychle přišla. Roku 1952 byla svržena monarchie a vůdce úspěšného
převratu Gamál Násir se roku 1956, v roce tzv. Suezské krize, stal prezidentem. Ač vojensky poražen, slavil díky sovětské
podpoře diplomaticko-politický triumf. Britové a Francouzi utrpěli diplomatické fiasko.

Američané, i když se nejprve v OSN spolu se Sověty postavili proti Londýnu a Paříži (připomeňme, že studená válka je již v
plném proudu a sedm let existuje NATO), nakonec své spojence proti sovětskému tlaku podpořili a v očích většiny Arabů se tak
stali součástí nepřátelského tábora. Přítelem a ochráncem Egypta (a značné části Arabů) se stala Moskva.

Přečtěte si takéBlokáda v Gaze a vytlačování z domovů ve východním Jeruzalémě. Jak se žije Palestincům bez vlastního státu

Násir v únoru 1958 docílil spojení Egypta a Sýrie do podoby tzv. Sjednocené arabské republiky (SAR), ve které bylo okamžitě
nabídnuto členství ostatním arabským zemím. Odezva však byla nulová. Když Jordánsko oznámilo záměr nepodílet se na SAR,
vyvolali příznivci spojení státní převrat, který však byl potlačen.

Násir aktivně podporoval alžírské povstalce proti Francouzům (v Alžírsku od roku 1954 do roku 1962 probíhala válka za
nezávislost), napomohl rozpoutání občanské války v Libanonu, když místní muslimy poštval proti tehdy vládnoucím křesťanům
– maronitům. V Iráku násirovci roku 1958 přispěli k pádu monarchie a vzniku republiky. To však byl vrchol jeho úspěchů. V
březnu 1961 se veřejnost obrátila proti násirovcům v Iráku, v září 1961 ze SAR vystoupila Sýrie. V roce 1967 přišla zdrcující
porážka v šestidenní válce s Izraelem.

Po Násirově smrti jeho nástupce Anvar as-Sádát zaznamenal další vojenský neúspěch proti Izraeli v tzv. jomkipuriské válce
1973, ale díky spolupráci s Američany, kteří zprostředkovali jednání s Izraelem o pět let později, jako první arabský státník
uzavřel mírovou smlouvu. Od té doby se Egypt na blízkovýchodních bojištích, až na účast v mezinárodních silách při
osvobozování Kuvajtu od irácké okupace, neangažoval.

USA ztrácejí spojence

Jomkipurská válka byla pátou ze série arabsko-izraelských válek, ale její konec klid zbraní v mezistátních konfliktech nepřinesl.
Roku 1979 padla monarchie v Íránu a v zemi, která byla do té doby nejvýznamnějším americkým spojencem v oblasti, byla
vyhlášena Íránská islámská republika.

Stojí za zmínku, že se Moskvě nepodařilo americký problém přetavit ve vlastní úspěch, neboť jedním z revolučních výdobytků
byl i rozchod s orientací na Západ či Východ, jenž byl světu zprostředkován sloganem: „Neither East, nor West – but the Islamic
Republic!“

V září 1980 na Írán zaútočil sousední Irák a rozhořela se nejdelší mezistátní válka od konce druhé světové války, která po
téměř devíti letech a stovkách tisíc mrtvých skončila příměřím. Konflikt měl vícero příčin, ale jednou byly i hegemonistické
ambice iráckého prezidenta (od roku 1979) Saddáma Husajna, jenž se z Iráku pokusil učinit centrum arabského světa.

Přečtěte si takéLibanonští lídři věděli, že Bejrút může vyletět do povětří. Přesto nikdo nic neudělal

Když válka skončila, zastavil se příliv peněz od vůdců arabských monarchií v Zálivu, kteří se cítili být ohroženi agresivní
íránskou politikou a vývozem islámské revoluce. Invaze do Kuvajtu ze srpna 1990 měla pomoci vyřešit irácké finanční problémy
a je otázkou, zda by se Saddám nepokusil jít ještě dál – do Saúdské Arábie. Tato možnost však díky ostré a rozhodné reakci
mezinárodního společenství zůstává pouze ve sféře spekulací.

Irácká vojenská moc – na počátku 90. let byly irácké ozbrojené síly považovány za čtvrté největší na světě – byla nejprve
oslabena a po americko-britské invazi v roce 2003 zcela zničena.

Násir a Husajn se pokusili stát se arabskými „Bismarcky“, sjednotiteli, ale ani jeden z nich neuspěl. Stalo se tak zejména,
jakkoliv ne výlučně, kvůli odporu velmocí, zejména pak USA. Američané, kteří se naplno do blízkovýchodních záležitostí vrhli po
útocích z 11. září 2001, dokázali vojensky rozdrtit každého, kdo se jim přímo postavili do cesty, ale zároveň také zjistili, že
vyhrát válku a nastolit řád/mír nejsou schopni.

Kudy cesta nevede
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Takzvané arabské jaro, které vypuklo roku 2011, v plné nahotě ukázalo, že arabský svět trpí řadou po desetiletí
zanedbávaných strukturálních problémů, které, úplně stejně jako vztah s Izraelem, nelze řešit vojenskou silou. Z evropského
pohledu to sice může vypadat, že hlavním problémem, kterému od té doby čelíme, je migrační vlna a ruské angažmá v Sýrii, ale
pokud použijeme jinou optiku, tak zjistíme, že rozvrat Iráku a Sýrie velmi dovedně využila jedna z historických mocností – Írán,
který zaznamenal jisté úspěchy při budování „pozemního mostu“ z vlastního území přes severní Irák a Sýrii až do Libanonu.

Sice již nežijeme v dobách studené války, ale díky tomu, jak moc Írán stále vadí Američanům (a Saúdům), stoupá jeho
přitažlivost v očích jejich soupeřů, zejména Ruska a Číny. Pozitivní zprávy, které z regionu v posledních dnech přišly, bychom
neměli přeceňovat, a spíš můžeme počítat s tím, že případné arabsko-izraelské usmíření nebude tečkou za regionálními spory,
ale daleko spíš jen vhodnou taktickou variantou, která umožní soustředit sílu a energii proti Íránu, případně proti tomu, kdo by
se pokusil stát se v arabském světě hegemonem.

Autor je politický geograf, působí na Fakultě sociálních věd  UK a Metropolitní univerzitě Praha

V rubrice komentáře dáváme prostor různým úhlům pohledu, které nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

1.23. 65 % českých rodin platí za bydlení do 8 000 Kč měsíčně bez poplatků za služby
RÁDIO , Datum: 06.09.2020 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 3 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.09.2020 20:24 , Poslechovost pořadu: 0 ,
Pořad: Zprávy 19:00 , Země: Česko , GRP: 0,14

Martin BENDA, moderátor 
65 % českých rodin platí za bydlení do 8 000 Kč měsíčně bez poplatků za služby. Ukazuje to průzkum Asociace nájemního
bydlení, do kterého se zapojilo více než tisíce respondentů. Čtvrtina dotázaných dokonce za své bydlení platí méně než 5 000
Kč měsíčně. Podle sociologa Petra Soukupa z Univerzity Karlovy bude trend nájemního bydlení dál posilovat.

Petr SOUKUP, sociolog, Fakulta sociálních věd , Univerzita Karlova 
My se přesuneme víc k tomu nájemnímu bydlení a méně k tomu vlastnickému bydlení. Důvodů bude víc. Mimo jiný určitě i
mnohé problém, který si Česká republika nese a bohužel nejsou řešeny na tý politický úrovni. Ale myslím si, že tím důvodem
bude i to, že postupem doby lidé vlastně pochopí, že to nájemní bydlení není něco druhořadého, což v tuhle chvíli občas tak
bývá vnímáno.

1.24. Krátké zprávy
TV , Datum: 06.09.2020 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 4 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.09.2020 02:45 , Sledovanost pořadu: 0 , Pořad:
Newsroom ČT24 22:05 , Země: Česko , GRP: 1,01

redaktorka 
Další novinky přímo z místa dění, blíží se převzetí televize Nova nejbohatším Čechem. Skupina PPF Petra Kellnera teď
požádala o finální schválení nákupu mediální sítě CME. No a o nákupu za více než 2 miliardy dolarů o tom teď rozhoduje
Evropská komise.

redaktorka 
Omluva se odkládá. Výroky prezidenta Zemana o Ferdinandu Peroutkovi se bude zabývat další soud. Rozhodovat bude o
dovolání novinářovi vnučky i Ministerstva financí. Právě to se mělo za slova hlavy státu omluvit. Ukončení sporu se tak po více
než pěti letech dál protahuje.

redaktorka 
V televizi moderuje politické debaty, tady na fakultě sociálních věd  přednáší o novinářské etice. Václav Morave. Kdo nemůže
na přednášky, může si přečíst jeho novou knihu. O čem je? Třeba o tom, jestli mohou novináři narušovat soukromí, jak se mají
chovat v krizových situacích nebo jak je to s ochranou jejich zdrojů.
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1.25. Uranova URL
WEB , Datum: 06.09.2020 , Zdroj: kosmas.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 06.09.2020 02:53 , Celková návštěvnost: 2 500 ,
AVE: 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,03
Anglická dívka Angela, která má těsně před svatbou, se v srpnu 1968 vydá do Československa navštívit rodinu svého otce,
jehož nikdy nepoznala. Poslední, co od ní její snoubenec Henry uslyší ze sluchátka telefonu, je slovo „chleba“. Pak se po
Angele prostě slehne zem. Tak začíná pozoruhodná románová prvotina Lenky Elbe.

Angela však oproti očekávání... 
Zobrazit celý text 
Čtenářské recenze 
Omlouváme se, ale hodnotit a komentovat knihy můžete pouze jako registrovaný uživatel po přihlášení. 
Přihlašte se , nebo se zaregistrujte , pokud nemáte účet. 
Buďte první a podělte se o vlastní zkušenost s knihou. Pomůžete tisícům nerozhodných čtenářů. 
Autor/Autorka 
Lenka Elbe (* 1979) se narodila v Lounech. Vystudovala žurnalistiku a masovou komunikaci na Fakultě sociálních věd
Univerzity Karlovy, přičemž se zaměřovala především na studium sémiotiky. Po krátké novinářské praxi se začala živit jako
reklamní textařka a příležitostně jako televizní scenáristka. Tématem její tvorby je svoboda v neutuchajícím boji s temnými
proudy snažícími se o její likvidaci, v textu ráda propojuje reálný a fantaskní svět. Literárně ji ovlivnila především díla Franze
Kafky, Umberta Eca nebo Harukiho Murakamiho. Kromě psaní se věnuje také grafickému designu a ... 
Celý medailonek 
Do oblíbených 
Kategorie a témata 
Bibliografické údaje 
Název: 
Uranova 
Autor: 
Nakladatel: 
EAN: 
ISBN: 
Popis: 
1× kniha, vázaná, 400 stran, česky 
Rozměry: 
15 × 21,1 cm 
Rok vydání: 
2020 (1. vydání) 

1.26. Čína a Rusko slaďují noty. Jejich velvyslanci se společně obrátili na Američany, aby jim vysvětlili, jak vnímat
2. světovou válku URL
WEB , Datum: 06.09.2020 , Zdroj: denikn.cz , Strana: 0 , Autor: Michael Romancov , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.09.2020 02:21 , RU /
měsíc: 358 647 , Celková návštěvnost: 41 097 , Rubrika: Komentáře , AVE: 40 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,46
Glosa Michaela Romancova: Texty dvou autorů nejsou ničím výjimečným, ale pokud jimi jsou ruský a čínský velvyslanec ve
Washingtonu, výjimečné to je. Druhého září, 75 let po tom, co byla na palubě bitevní lodi USS Missouri kotvící v Tokijském
zálivu podepsána japonská kapitulace, kterou skončila druhá světová válka, byl výsledek jejich spolupráce publikován na webu
Defense One.

Článek s názvem Mějme v úctě druhou světovou válku, abychom lépe sdíleli budoucnost, případně Chceš-li lepší budoucnost,
měj v úctě historii, jak znění titulku na svém webu upravilo čínské ministerstvo zahraničí, je zajímavý hned z několika důvodů.

I když jsou pod textem podepsáni konkrétní lidé, nelze jejich práci považovat za nic jiného než za oficiální pohled jejich vlád. Na
úrovni velvyslanců se předpokládá, že protějškem bude ministr zahraničí či jiný vysoce postavený představitel vlády hostitelské
země, ale Rusko a Čína se tentokrát rozhodli obrátit přímo na čtenářskou obec zmíněného webu. Ten patří do skupiny Atlantic
Media, jejíž vlastník David G. Bradley podporuje demokraty a hlavní titul jeho skupiny, časopis Atlantic, je velmi kritický k
prezidentu Trumpovi.

Bez ohledu na to, jaký komunikační kanál zvolíte, zůstává základním předpokladem úspěšné komunikace snaha nabídnout
druhé straně šanci vaše argumenty pochopit a uchopit. Pojďme se proto podívat, co všechno oba ambasadoři americkým
čtenářům měli potřebu sdělit.

Rusové na webu svého velvyslanectví v USA článek uvedli stručným a jasným konstatováním: „Věříme, že nejlepším způsobem,
jak si připomenout 75. výročí míru, je podat si ruce.“ Smutné je, že v oficiálních vyjádřeních ruského politického establishmentu
se o míru v souvislosti se 75. výročím konce druhé světové války nehovoří. Zásadně se mluví o velkém, někdy dokonce o
svatém vítězství. Otázkou je, jak by vypadaly vztahy se Západem, kdyby v prohlášeních Kremlu či ministerstva zahraničí
dominantně nerezonovala válka, dobytí Berlína a vítězství, ale právě mír…

Přečtěte si takéPutinův boj s časem. Ve svém poselství nabídl světu minulost, aby udržel vliv Ruska na přítomnost

Číňané tvrdí, že jde o text připomínající „75. výročí vítězství čínské lidové války odporu proti japonské agresi a konce světové
protifašistické války“. Těžko říci, co si pod tím názvem americký čtenář představí, vezmeme-li v úvahu, že v Americe se mluví
buď o druhé světové válce, nebo, jakkoli z hlediska jejího průběhu nepřesně, o válce v Pacifiku…
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Co se píše dál? Například že SSSR, Čína, USA a další mírumilovné státy se podporovaly, bojovaly bok po boku ve válce, na
jejímž konci zvítězilo právo nad zlem, světlo nad temnotou a pokrokové nad reakčním, a historie nesmí být pokřivená. Nic proti
tomu, ale ponecháme-li stranou známou a Moskvou vehementně popíranou spolupráci s nacistickým Německem, je zarážející,
že se nic nedočteme o Británii. Přitom právě Británie, SSSR a USA tvořily takzvanou „velkou trojku“. Její součástí však Čína
nebyla, protože SSSR (až do srpna 1945) s Japonskem neválčil, protože s ním měl podepsán pakt o neútočení.

Přečtěte si takéProč se nás Rusové 52 let po okupaci bojí

Shodou okolností to však bylo tehdejší Japonsko, kdo (nejpozději) od roku 1937 okupoval velkou část Číny a připravil o život
desítky milionů obyvatel… Jako kdyby se na podzim 1943 nekonala konference v Káhiře, na níž se Britové, Američané a
Číňané shodli na strategii války s Japonskem, včetně požadavku na jeho bezpodmínečnou kapitulaci a návrat všech zabraných
území Číně. Mimochodem, SSSR je jedinou vítěznou mocností, která po skončení druhé světové války část teritorií, která
zabrali Japonci, Číně prostě nevrátila…

Nikoho nemůže překvapit, že Rusové a Číňané právem připomínají nesmírnou velikost vlastních obětí, i když Moskvu možná
mrzí, že přišla o prvenství. Sedmadvacet milionů tehdejších sovětských mrtvých je méně než třicet pět milionů čínských.
Zarážející však je, že tím je počet obětí – neprávem – uzavřen. Protože byl text publikován v USA, nezapomněli oba ambasadoři
mezitím (doslovně „in the meantime“) také poblahopřát k vítězství svému tehdejšímu spojenci, představitelům „největší
generace“, a poděkovat jim za jejich obětavost.

Apel, že by se tehdejší spojenci, kteří mají mimořádnou odpovědnost za udržení míru a bezpečnosti v současném světě, opět
měli spojit, není nikterak nový. Nepřekvapí ani výzva, aby tak učinili v boji s covid-19. Vzhledem k tomu, že velvyslanci do textu
zabudovali věty „Historie je zrcadlem budoucnosti. Úctou k historii se snažíme vytvořit lepší budoucnost“, se však nabízí i
interpretace, že prošla-li Stalinovi spolupráce s Hitlerem, měla by Pekingu projít nespolupráce se Světovou zdravotnickou
organizací…

Přečtěte si takéV pravý čas na pravém místě. Přístup demokratického světa vůči Číně se začíná měnit

Nepřekvapí, že se Rusko a Čína dovolávají toho, co se jim hodí – mocnosti se tak chovaly, chovají a chovat budou, ale
vzhledem k tomu, že od konce války a vytvoření OSN uplynulo 75 let, je z pohledu západních společností zarážející, jak málo se
jim toho hodí. V podstatě jde jen o to, co se stalo součástí evropského, tzv. westfálského systému mezinárodních vztahů už v
17. století.

Jde o nedotknutelnost svrchovanosti a územní celistvosti všech zemí a nezasahování do jejich vnitřních záležitostí, o takzvané
základní normy mezinárodních vztahů. Samozřejmě to neplatí, jak jsme se ostatně sami měli možnost přesvědčit, pro Tchaj-
wan, Ukrajinu a pomníky velikého vítězství…

Zajímavé je, že oba ambasadoři neměli sebemenší potřebu směrem k americkým čtenářům otevřít témata, která za podstatná
považuje jejich vláda. Například tedy rozhovory o kontrole jaderných zbraní, o nichž by Washington vedle Moskvy chtěl
komunikovat i s Pekingem, nebo naléhavý problém, jak se vyrovnat s ekonomickými následky pandemie. Možná to však je tím,
že oba pánové, stejně jako jejich vlády, jsou prostě přesvědčeni, že – jak stojí na počátku posledního odstavce – „Rusko a
Čína učinily správná rozhodnutí“.

Autor je politický geograf, působí na Fakultě sociálních věd  UK a Metropolitní univerzitě Praha.

V rubrice komentáře dáváme prostor různým úhlům pohledu, které nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

1.27. ČSOB Asset Management
TISK , Datum: 07.09.2020 , Zdroj: Euro , Strana: 56 , Vytištěno: 15 862 , Prodáno: 7 339 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 07.09.2020 00:01 ,
Čtenost: 24 990 , Rubrika: Panorama/Lidé a podniky/Přestupy , AVE: 25 825,88 Kč , Země: Česko , GRP: 0,28
Marek Fér • člen představenstva 

Výkonný manažer útvaru Řízení finančních rizik Marek Fér (46) se od 28. srpna stal členem představenstva ČSOB Asset
Management. V nové roli bude zodpovědný za oblasti řízení rizik, právní služby a compliance. Nahrazuje Jurgena Verschaeve,
který se bude nadále plně věnovat pozici general manager affluent customers v rámci KBC. Zaměřit se chce zejména na další
rozvoj spolupráce řízených útvarů v rámci skupiny KBC Asset Managementu a dokončení implementace nového systému pro
řízení rizika. 
V ČSOB pracuje od roku 1997, kdy nastoupil do analytického útvaru finančních trhů, který následně i vedl. V posledních 14
letech zastával funkce manažera v oblasti řízení finančních rizik. Je zodpovědný za tržní a likviditní rizika v ČSOB, řízení kapitálu
i vykazování úvěrových rizik. Vystudoval Univerzitu Karlovu, Fakultu sociálních věd  v Praze. 

Foto popis: 

1.28. Latour o antropocénu
TISK , Datum: 07.09.2020 , Zdroj: Vesmír , Strana: 40 , Autor: Zdeněk Konopásek , Vytištěno: 5 500 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
12.09.2020 00:01 , Rubrika: Téma , AVE: 147 301,04 Kč , Země: Česko
Složité vztah y mezi intelektuálním a politickým radikalismem

Bruno Latour patří mezi nejcitovanější autory v sociálních vědách. Renomé získával především jako sociolog vědy, nikdy se ale
nebránil přesahům do ostatních oborů. Napsal řadu empiricky podložených studií – o laboratorních vědeckých praktikách, o
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technologických inovacích, o fungování správního soudu nebo o Luisi Pasteurovi a jeho době.1 V posledních letech na sebe
upozorňuje tím, že promlouvá o antropocénu (někdy píše o „novém klimatickém režimu“). Kdo se o antropocén jen trochu
zajímá, nemůže Latourovo jméno přehlédnout. Pozoruhodné je, že jeho obrat k novému tématu je často spojován s údajným
obrácením názorovým.

„Bru no Latour , veterán ‚válek o vědu‘, má novou misi,“ hlásá titulek nedávného rozhovoru.2 Místo aby na vědu útočil, jako
donedávna, začíná ji prý v éře „alternativních faktů“ hájit. Latour sice vůči takovému výkladu namítá, že proti vědě nikdy nic
neměl, nicméně přiznává, že k jakémusi důležitému posunu u něj došlo. V tomto krátkém textu se chci tomuto posunu věnovat.3
Bruno Latour vždycky vzrušoval a provokoval.
Přicházel s originálními vhledy, rozvracel ustavené pořádky, navrhoval překvapivá řešení. A také kolem něj vždycky bylo dost
nedorozumění. Leckdo ho pasoval na krajního relativistu, zatímco on vysvětloval, že ve skutečnosti je realista. Brali ho za
představitele sociálního konstruktivismu, ale on se vlastně vůči sociálnímu (!) konstruktivismu vymezoval a trval na tom, že
vysvětlovat např. vědecká fakta „sociálně“ je mu cizí. Proslul jako ten, který do sociálních věd přivedl tzv. non-human aktéry,
nejrůznější věci a technologické artefakty, a mnozí jeho stoupenci se pak předháněli v tom, kdo vymyslí bizarnějšího „aktéra“,
třeba strom nebo plastovou lahev. Jenže podle Latoura nějaké čistě ne-lidské jsoucno je typicky stejně bezmocné a nereálné
jako „nahý“ a od všeho ostatního oproštěný lidský subjekt. Akceschopnost přichází s propojováním, zdůrazňuje Latour, a to v
zásadě kdečeho s kdečím. O to jde. Pro řadu lidí je Latour věrozvěst doby hybridů, ve které si naplno uvědomujeme, že jsme
nikdy nebyli moderní. To je ale nepochopení Latourovy asi nejslavnější knihy We Have Never Been Modern:4 v ní se totiž líčí,
jak se modernost zhroutila pod vahou vlastního úspěchu a jak klíčem k pochopení toho, co se stalo, je vztah mezi hybridizací a
purifikací, tedy dvěma procesy, které jdou vždy ruku v ruce (a nikoli proti sobě, jak se často soudí).
Všechna tato nedorozumění jdou alespoň zčásti připsat na vrub tomu, že čtenáři nedocenili, jak jemné pointy Latour jako
sociolog vědy budoval. Měli pocit, že jeho vyhrocený empirický a teoretický přístup ke světu tak nějak samozřejmě vede k
podobně vyhrocenému obrazu světa – světa, který se nějak zásadně liší od toho, co je na první pohled vidět a co jsme si o
něm dosud většinou mysleli. Domnívali se například, že Latour definitivně setřel rozdíl mezi pravdou a nepravdou, mezi dobrou
a špatnou vědou nebo mezi vědou a politikou a vrhnul nás tím do zcela nových podmínek. Šlo ale o nepozorné a polovičaté
čtení. Latour totiž v mnoha svých pracích znova a znova ukazuje, jak navzdory všemu tyto (a další podobné) důležité rozdíly
nějak udržet – tedy jak s nimi zacházet ve světě, jehož pevnost a trvalost je nesamozřejmá a vždy nějak prakticky
uskutečňovaná, tedy nikoli daná.

Gaia, to jsme (i) my

Není vůbec divu, že Latour před pár lety začal psát o antropocénu. Diskurs antropocénu je plný motivů z latourovské sociologie
vědy. O tom, že podvojná kategorie Přírody versus Kultury je neudržitelná, psal Latour opakovaně a obšírně od konce
osmdesátých let. Svou sociologii založil na studiu souvislostí mezi zdánlivě nesouměřitelnými světy. Něco jako „relační
uvažování“ a cit vůči neredukovatelné složitosti reality pěstoval celou svou profesionální kariéru.
Jedním z hlavních motivů Latourových textů o antropocénu je oponování planetární perspektivě. Ta prý vidí Zemi jakožto
zeměkouli, těleso mezi mnoha jinými tělesy, nahlížené či ukazované zvenčí. Latour tvrdí, že takový pohled je spojený s duchem
nebezpečně rozpínavé vědy, díky které je dnešní svět v problémech. Říká, že se musíme učit pozorovat a studovat svět zevnitř
jako jeho účastníci a spolutvůrci. Pro tuto naši existenci je zásadní především relativně tenká slupka povrchu či obalu
zeměkoule, která tvoří rozhraní mezi atmosférou a geologickým podložím. To je podle Latoura pro život „kritická zóna“, nebo
spíš (na různých místech planety) různé „kritické zóny“, jež by se dnes měly stát středobodem systematického studia. Ve
spolupráci s dalšími badateli hledá Latour způsoby, jak důležitost tohoto povrchu a jeho dynamiky náležitě zachycovat a
reprezentovat.5
Ohrožení planety Latour nechápe jako ohrožení nějakého většího „mateřského“ celku, jehož součástí jsme. Je prý
nedorozumění, pokud chápeme Lovelockovu představu Gaii takto.6 Není to prý docela tak, že bychom byli v nějakém prostředí;
tedy uvnitř nějakého uspořádání, které nás obklopuje a které bychom proto měli chránit. Přiměřenější je nahlédnout, že jsme si
– my nejrůznější pozemšťané – navzájem prostředím a že na sebe všelijak reagujeme.
Nejen lidé, ale i bakterie a viry, oceánské proudy, minerály, zvířata a rostliny, městské aglomerace či celé kultury na sebe
všelijak působí, a neustále tak v interakci spoluvytvářejí to, čemu říkáme „naše prostředí“. Je to jemný posun, ale důležitý.
Jako sociolog vědy si Latour samozřejmě všímá také toho, co věk antropocénu znamená pro vědu. Vztah mezi vědou a
politikou je pro sociology vědy klasické téma, a pro Latoura zvláště. Ten vždycky upozorňoval, že hranice mezi vědou a
politikou vůbec není samozřejmá a že vědecká práce je „čistě vědecká“, tedy „nepolitická“ jen zdánlivě. Když za okny zuří
antropocén, je i pro samotné badatele (nejen pro vnější pozorovatele) stále těžší rozlišovat mezi holým faktem a tím, co pro nás
znamená. Přírodovědné obory se dnes v tomto ohledu přibližují tomu, s čím se výzkumníci z humanitních a sociálních věd
museli potýkat už dlouho. Protože politické souvislosti sociologického nebo antropologického vědění jsou ihned každému
patrné a protože pozorovatel „sociálních fenoménů“ je vždy neoddělitelně součástí toho, co pozoruje, čelily odjakživa sociální a
humanitní obory výtkám, že jsou nedostatečně vědecké. Nyní, odhaduje Latour (a já s ním souhlasím), se s touto nelehkou
situací budou muset víc a víc vyrovnávat také různí přírodovědci.7 Vědecké zkoumání antropocénu jde ruku v ruce s
narůstající nejistotou ohledně toho, co je „vědecké“, a co už ne.

Zpátky na zem

A nyní ke zmíněnému názorovému obratu. V poslední době Latour publikuje také texty zaměřené na globálněpolitické
souvislosti antropocénu. Nejvýznamnějším takovým textem z poslední doby je útlá kniha Down to Earth: Politics in the New
Climatic Regime, která nedávno vyšla česky pod názvem Zpátky na zem.8 O ní Carolina Mirandová úvodem svého rozhovoru s
Latourem s nadšením říká: „(touto knihou] bylo hodně lidí překvapeno, je to vaše první opravdu politická kniha, velmi
angažovaná, otevřeně levicová…“.9 Latour namítá, že o politice přece psal celou svou kariéru. Má pravdu.
Mirandová upřesňuje: ta kniha je „psaná jinak a pro jiné publikum“. A také má pravdu. Ale co všechno je tedy jinak?
Down to Earth na první pohled připomíná Latourův již zmíněný esej We Have Never Been Modern. Je podobně široce založená:
netýká se specifických prostředí, ale tak nějak celého lidstva, celé planety. V sázce jsou tu podobně „velké věci“: vedle
modernosti, obligátně, třeba globalizace, nerovnost nebo migrace. Najdeme tu graficky hodně podobné obrázky. Přesto jsou
mezi oběma knihami rozdíly. Minimálně jeden je zásadní. V nové knize najdeme velice málo toho, čemu Latour opravdu dobře
rozumí: tj. sociologie vědy a toho zvláštního sociologického přístupu k empirickému studiu komplexního tkaniva skutečnosti,
kterým tento autor proslul. Vědecká pravda tu je hotová a samozřejmá, fakt klimatických změn je daný. Status vědeckého
poznání se tu problematizuje jenom ústy podivných lunetiků, „klimatických popíračů“. Tyto „tmářské elity“ se podle Latoura
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odmítají dělit o svět s ostatními devíti miliardami lidí, kterým „chladnokrevně lžou“, když jim nabízejí takovou podobu
modernizace, na kterou planeta prostě nestačí.10 Pokud se v této knize píše o vědě, tak hlavně v tom smyslu, že by se měla
vyhýbat „pohledu odnikud“. Latour zkrátka pomáhá mnoha klimatologům a dalším vědcům protlačovat jejich varování, ale jako
by při tom zapomněl na velkou část z toho, co o vědě a politice dosud napsal.
Latour sám úvodem knihy přiznává, že se v politických vědách nepovažuje za nějakou autoritu, a že tedy formuluje přinejlepším
jakousi hypotézu. Převahy intuice nad evidencí si ostatně všímá i jinak sympatizující Carolina Mirandová: v již zmíněném
rozhovoru na Latoura opakovaně dotírá, že jí není jasné, o co vlastně svoje závěry opírá, a on jí nedává přesvědčivou
odpověď. Fakt je, že o co méně se Latour v této knize opírá o práce ze své vlastní disciplíny, tedy ze sociologie vědy, o to
hojněji cituje třeba autory z okruhu politicky radikálního nakladatelství Verso (dříve New Left Books). Používá pro sociologii, jež
je mu blízká, nevídané formulace, jako třeba „vládnoucí třídy“. Marxismu a socialistické politice věnuje pozornost mnohem více
než v kterékoli jiné své práci. Toho posunu oproti dřívější produkci si nelze nevšimnout. Nejde přitom ani tak o to, jak výrazně
se tentokrát přihlásil k levici. Podstatné je, jak moc z toho, na čem celý život pracoval, zůstává nyní stranou.
Dalším výrazným (a krajně nešťastným) rysem této knihy je, že v ní figuruje personifikovaný nepřítel. V čele všech gaunerů a
pomatenců je podle Latoura současný americký prezident Donald Trump, který v červnu 2017 oznámil odstoupení USA od
Pařížské dohody o klimatu. Trumpem začíná první věta knihy a Latour se k němu mnohokrát vrací. Jeho zděšení z Trumpa je
tak veliké, že se nechává unášet k ostrým formulacím, které zcela válcují to, co bylo na Latourovi vždycky tak zajímavé a
důležité – cit pro nejednoznačnost a jemnou složitost konfigurací, které vedou k tomu či onomu.
Člověk by čekal, že autor bude se svými zkušenostmi pomáhat čtenářům pochopit, kvůli čemu všemu je tak obtížné navzdory
relativnímu vědeckému konsensu prosazovat účinnou klimatickou politiku, a že tak bude objasňovat, jak složitý a houževnatý
„protivník“ na druhé straně stojí.
Místo toho banalizuje celý problém tím, že onu druhou stranu líčí jako nepříčetného a nesrozumitelného blázna. To je podle
mého zásadní krok, kterým opouští své vlastní sociologické principy a pouští se na nejistou půdu ideologického manifestu.

Kam zmizela obezřetnost?

„Jsme skutečně ve válce. Tuto válku (proti nám] vede aliance velkých korporací a některých vědců, kteří klimatickou změnu
popírají,“ říká Latour v již zmiňovaném rozhovoru pro Science. To je příznačná formulace. Potvrzuje, co Latour znova a znova
líčí ve své „politické“ knize, totiž že zásadní střet prý probíhá mezi těmi, kteří trvají na tom, že žádné klimatické změny
neprobíhají, a všemi ostatními. To až člověk žasne. Latour jako by si nedovedl představit, že i velké korporace a pokrytečtí
státníci mohou mít zájem na klimatické změny upozorňovat. Mnozí z nich se dokonce už dnes „boje proti klimatu“, jak se někdy
legračně říká, aktivně účastní a připojují se k volání po celosvětové mobilizaci. Je to pochopitelné, neboť i v té nejradikálnější
klimatické politice jde a půjde o velké peníze a politickou moc.
Latour jako by neviděl, že mezi badateli, kteří svojí prací pomáhají antropocén vidět, kteří před klimatickými změnami varují, a
jejichž jménem se tedy on sám snaží mluvit, se mnozí zaštiťují přesně takovým pojetím vědy, proti kterému Latour doteď brojí.
Jeho pojetí ideální vědy, která není poznamenaná „ideologií přírody“ (s. 65), by většinou nejspíš nechápali.
Dále Latour jako by v posledku nepřipouštěl, že paušální sázka na snižování CO2 nebo elektromobilitu je sporná i pro mnohé z
těch, kteří o existenci klimatických změn nemají pochyb. Uznáním této existence přece problém klimatické politiky teprve začíná,
rozhodně nekončí. Nelze vyloučit, a spíš je nutno předpokládat, že politika vytyčená mezinárodními klimatickými dohodami bude
přinášet svoje vlastní rizika, včetně dalšího vyhrocování sociálních nerovností, narůstající migrace, posilování populismu, nebo
dokonce přímého ohrožení „kritických zón“ (obalu Země). Jestliže Latour ukazuje ty, kdo vůči této politice vznášejí námitky, jako
od reality odtržené „klima-skeptiky“ či „klima-popírače“, udržuje sám dost nerealistickou, nepatřičnou a zrádnou představu…
Provokativnost zůstává, nicméně pozorovatelská obezřetnost a analytická přesnost jsou tytam.
Popisovaný Latourův obrat jako by naznačoval, že akční angažovaný postoj vyžaduje vzdát se citu pro jemnost a ambivalence,
potlačit schopnost pochybovat o nepochybném. Sociologie vědy, zejména její latourovská větev, se s tímto problémem musela
vypořádávat od samého počátku. Malcolm Ashmore například v této souvislosti diskutoval soudní spory, v nichž kuřáci s
poškozenými plícemi žalovali tabákové společnosti za to, že před veřejností dlouho tajily fakta o negativních dopadech kouření
na zdraví.11 Sociolog vědy by prý jen těžko mohl pomoci žalující (a umírající) straně a musel by spíš s jistým sebezapřením
hájit všeobecně zatracované koncerny jakožto „epistemické loosery“. Klíčovým východiskem je totiž pro vědní studia zkušenost,
že ve světle toho, co víme dnes, musíme posuzovat to, co jsme věděli dříve, jen s největší opatrností. Fakticita se typicky rodí
pozvolna a složitě, což je ve zpětném pohledu tuze špatně patrné.
Ashmore v tomto svém článku po právu zdůrazňuje, že vyhraněný badatelský přístup ke skutečnosti nemůže být pro nás
sociology nástrojem, který pragmaticky využijeme, jen když se nám hodí. Je to spíš závazek.12 Pokud svoje vlastní východiska
zapřeme nebo opustíme ve chvíli, kdy chceme bouchnout do stolu a být politicky relevantní, zrazujeme zároveň vše, co jsme do
té doby na oněch východiscích postavili. Ba víc. Zrazujeme praktický význam těchto pracně budovaných a udržovaných
principů: k čemu vlastně jsou, když v opravdu vážné chvíli jsou nanic? V tomto smyslu zde Latoura neodmítám. Spíš se ho
snažím udržet, a to se vším tím, co jsem od něj a jeho kolegů během dlouhých let vstřebal a co mám za důležité a cenné – a to
nejen pro nějaký malý obor sociologie vědy, ale i pro dobrou a účinnou klimatickou politiku. Někdy je třeba chránit člověka před
ním samotným. Takže: tato kniha o politických souvislostech antropocénu je podle mne úletem „out-of-this-world“, milý Bruno.
Zpátky na zem! l

1) Ve Vesmíru už před skoro dvaceti lety vyšel překlad jeho článku „Nepřehlédněme žížalu Pontoscoles corethrurus“ (Vesmír
80, 383, 2001/7). 2) de Vrieze J.: Bruno Latour, a veteran of the “science wars”, has a new mission, Science online, 2017, DOI:
10.1126/science.aaq1805. 3) Článek je rozvedením závěrečné patové poznámky z mojí kapitoly pro knihu editorů Petra
Pokorného a Davida Storcha Antropocén (Academia, v tisku). 4) Latour B.: We have never been modern, Harvard University
Press, 1993. 5) Arenes A., Latour B., Gaillardet J.: Giving depth to the surface: An exercise in the Gaia-graphy of critical zones.
Anthropocene Review, 2018, DOI: 10.1177/2053019618782257. 6) Latour B. & Lenton T. M.: Extending the domain of
freedom, or why Gaia is so hard to understand, Critical Inquiry, 2019, DOI: 10.1086/702611. Nebo Latour B. & Lenton T. M.:
Gaia 2.0, Science, 2018, DOI: 10.1126/science.aau0427. 7) Latour B.: Anthropology at the time of the anthropocene – a
personal view of what is to be studied. In: M. Brightman & J. Lewis (eds.): The anthropology of sustainability: Beyond
development and progress, Palgrave, 2017. 8) Latour B.: Down to Earth: Politics in the new climatic regime, Polity, 2018;
Latour B.: Zpátky na zem: jak se vyznat v politice Nového klimatického režimu, Neklid, 2020. 9) Miranda C. a Latour B.:
Troubles dans l’engendrement. Revue du crieur, 2019, DOI: 10.3917/crieu.014.0060. 10) Argument celé knihy je poměrně
komplexní. Nemohu a nechci ho tady postihnout v jeho úplnosti. Každopádně je v knize řada pozoruhodných postřehů. Úzké
propojení úvah o klimatických změnách s otázkami migrace nebo se vztahem k obývané půdě k nim patří. 11) Ashmore M.:
Ending up on the wrong side: Must the two forms of radicalism always be at war? Social Studies of Science, 1996, DOI:
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10.1177/ 030631296026002005. Na toto pojednání si čtenář nemůže nevzpomenout zejména v těch pasážích knihy, kdy
Latour obviňuje mezinárodní koncerny z toho, že vědomě už dlouhou dobu zatajují fakta o neudržitelnosti stávající podoby
modernizace. 12) Podobně v Konopásek Z.: Sociologie, na které ne/záleží, 2003, blog na zdenek.konopasek.net,
https://bit.ly/3e49THH.

: Doc. Zdeněk Konopásek, Ph. D., (*1963) působí jako sociolog v CTS. V minulosti přednášel o kvalitativním výzkumu a
sociologii vědy a technologií na Fakultě sociálních věd  UK v Praze a na Fakultě sociálních studií MU v Brně. Na poli science
and technology studies se zabývá zejména složitými vztahy mezi vědou a politikou, expertízou a demokracií; věnoval se také
interakcionistickému studiu komunistické (bez)moci a využívání počítačů v kvalitativní analýze nebo fenoménu nadpřirozených
náboženských skutečností. 
Foto autor: Snímek KOKUYO, licence CC BY-SA 4.0 
Foto popis: Bruno Latour (*1947), francouzský sociolog, antropolog a filosof, emeritní profesor Pařížského institutu politických
věd (Institut d’études politiques de Paris). Více o něm: www.bruno-latour.fr. 
Foto popis: Ve své poslední knize Latour opouští principy, na nichž svou sociologii dosud stavěl. Bruno Latour: Zpátky na zem.
Neklid, Praha 2020, ISBN 978-80-907562-4-3. 
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Internetové konspirační hnutí QAnon se přibližuje hlavnímu politickému proudu ve Spojených státech. Někteří z jeho příznivců
se vydávají do boje o americký Kongres. Hvězda celého příběhu Donald Trump místo vyvracení neuvěřitelných tvrzení, že sám
v tajnosti bojuje s kultem pedofilů uctívajícím satana, raději oceňuje, jak moc vyznavači QAnonu milují Ameriku i jeho samého.
Co je QAnon, kde se šíří a kdo mu věří? To vysvětluje politolog Jan Charvát z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy, který
se věnuje politickému extremismu.

Nové epizody Studia N najdete každý všední den odpoledne na našem webu a v podcastových aplikacích Spotify, Apple
Podcasts, Google Podcasts a Podbean.

1.30. Notes: Pekingu, prosím tě, nezlob se. Toho nezbedu už pan prezident exemplárně potrestal URL
WEB , Datum: 08.09.2020 , Zdroj: denikn.cz , Strana: 0 , Autor: Libor Stejskal , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.09.2020 02:21 , RU /
měsíc: 358 647 , Celková návštěvnost: 41 097 , Rubrika: Nezařazené , AVE: 40 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,46
Hrozba fatálních škod způsobených naší krásné zemi a čínským investicím v ní návštěvou druhého nejvyššího ústavního
činitele na Tchaj-wanu je zřejmě zažehnána. Pan prezident potají vyslal svého emisara Mynáře, aby ujistil čínského
velvyslance, že Vystrčil si už na Hradě neškrtne. Jeho excellence soudruh Čang Ťien-min i jeho řídící orgány v Pekingu mohou
být spokojeni. Dnešní Notes sepsal Libor Stejskal.

To jsem si fakt nevymyslel. Setkání i předání informace, že předseda Senátu u Miloše Zemana skončil, potvrdil kolegovi Lukáši
Prchalovi vysoce důvěryhodný zdroj – prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Z dnešních události, zjištění, analýz a komentářů vybíral Libor Stejskal

Když se kácí les, létají třísky, konstatuje jedno moudré přísloví. Vojenští stratégové tomu v angličtině říkají collateral damage a
znamená to, že při „kácení“ přijde sem tam k „úrazu“ i zcela nevinný člověk. Což tedy neznamená, že by se kácet nemělo,
nicméně není dobré to brát šmahem, respektive nenechat v lese ani dřívko. A právě na to upozorňuje ve svém komentáři Milan
Petrák v souvislosti s bojem za práva žen či menšin.

Ukázaná (často) neplatí. Andrej Babiš vytáhl se svým ANO do předvolebního boje se sloganem Ukázaná platí. Po celé zemi
nechal rozmístit bilboardy odkazující na sliby z předchozí kampaně a jejich údajné plnění. Kolega Jan Tvrdoň si dal práci a
ověřil, co z toho je pravda a co si pan premiér vycucal z prstu. Docela zábavné čtení.

Rozvod bez dohody. Británie původně volila mezi „soft brexitem“ a „hard brexitem“. Teď to vypadá, že si zvolila „no-deal brexit“.
A ten se může stát branou ke státním intervencím, o nichž se na ostrovech mluvívalo jako o socialismu. Co dál by to pro Británii
i Evropskou unii znamenalo, vysvětluje náš tamní spolupracovník Ivan Kytka.

Čeho se bojí David Černý. Jana Ciglerová vyzpovídala výtvarníka Davida Černého. Ne ovšem o jeho současné výstavě v
pražské DSC Gallery, jejímž leitmotivem jsou mužské i ženské genitálie ve všech možných podobách. Ale třeba o tom, co si
myslí o Andreji Babišovi (nečekejte žádný jednoznačný odsudek), Václavu Havlovi (jeho roli prý mohl klidně sehrát někdo jiný)
či jeho strachu z mentální pandemie.

Sám sobě lékařem. Iva Bezděková se zase zeptala jednoho z členů vedení Sdružení praktických lékařů, co má dnes dělat
člověk, kterého náhle přepadnou vysoké teploty nebo ho začne silně bolet v krku. Po přečtení rozhovoru jsem nabyl dojmu, že
si holt budu muset nějak pomoci sám. Stát by aspoň mohl zařídit dotisk populární knihy Domácí lékař.

Trestuhodná neposlušnost. Jedna ze tří hlavních představitelek běloruského odporu vůči režimu prezidenta Lukašenka odmítla
splnit svoji občanskou povinnost a emigrovat z vlasti. A to i přesto, že ji až na hranice odvezli zakuklení muži v dodávce. Podle
zatím neověřených zpráv ještě před hraniční čárou vyskočila z auta a roztrhala pas. Více kolegyně Petra Procházková, která se
naopak z Běloruska nedávno vrátila.

Nepřeslechněte! Slyšeli jste o spikleneckém hnutí QAnon? Šíří se po celém světě a dorazilo už i do Česka. Kdo za
konspiračními teoriemi stojí, kdo jim věří a proti komu jsou namířené, rozebírá v podcastu Studia N odborník na politický
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extremismus Jan Charvát z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy.

Co si přečtete v zítřejším tištěném Deníku N

Metropolitní univerzita Praha po 15 letech ukončila spolupráci se svým odborníkem na Blízký východ, nedoložil doktorský titul
Jakou svobodu? Venkov chce mír a stabilitu, říká běloruská vesničanka Žeňa
Natálie Kocábová: Stal se ze mě neurotický Woody Allen
Hodně případů, málo úmrtí. Proč je druhá vlna koronaviru jiná?
Komentář Michaela Romancova: Moskva a Peking slaďují noty
Glosa: Je zahraniční zpravodaj vymírající druh?
Co musíte vidět v Brně? Špilberk ani vilu Tugendhat ne
Samoživitelky často nemají na jídlo, ale stydí se požádat o pomoc

Co dál stojí za povšimnutí

Jsem vysoce morální člověk, nelžu, nekradu, řekl Babiš německému týdeníku Der Spiegel. Informaci a premiérovy další výroky
přinesl webový server iDnes, součást koncernu Agrofert, toho času nemajícího nic společného se současným českým
premiérem.

České klavíry, které Číňané odmítli kvůli Vystrčilově cestě na Tchaj-wan, koupí rodinná nadace podnikatele Karla Komárka.
Rozdá je školám, informovaly Lidové noviny.

V běloruském Tarasovu natíral u silnice jakýsi muž zábradlí na červeno a bílo, tedy barvami, které se běžně v případě zábradlí
používají i u nás, aniž tušíme, že se jedná o protilukašenkovskou provokaci (červená a bílá jsou běloruské národní barvy).
Přijeli příslušníci speciálních jednotek OMON a zbili ho tak, že musel být převezen do nemocnice.

Rozhlasová stanice Rádio Svobodná Evropa / Rádio Svoboda, která vysílá zpravodajství do totalitních a autoritářských států,
oznámila svůj návrat do Maďarska. Důvodem je podle ní omezování svobody médií v této středoevropské zemi za vlády
premiéra Viktora Orbána.

A to nejdůležitější nakonec. Nikdo z nás nevěřil, že se kolegovi Filipu Zajíčkovi podaří v redakci vypěstovat grapefruitovníky.
Filip však nedbal našich úšklebků a pečlivě každý den ošetřoval nevelký květináč (nic nenasvědčovalo tomu, že by se v něm
mohlo cokoliv urodit). Dnes ale všem skeptikům zamrzl úsměšek na rtech. Hned po ránu se uprostřed objevilo cosi zeleného,
do brzkého odpoledne se z toho vyklubala bezmála centimetr vysoká rostlinka (fotograficky zdokumentováno), k níž se pak
přidala ještě jedna. Pomalu se začínáme těšit na sklizeň.

1.31. Až desetinu peněz na zaměstnanost Británie vyplatila neoprávněně URL
WEB , Datum: 08.09.2020 , Zdroj: fxstreet.cz , Strana: 0 , Autor: Tým FXstreet.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 08.09.2020 12:57 , Celková
návštěvnost: 3 000 , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,03
Britská vláda odhaduje, že pět až deset procent peněz určených na udržení zaměstnanosti v časech koronaviru mohlo být
vyplaceno neoprávněně, případně omylem. Uvedl to dnes britský úřad pro výběr daní a cel HMRC. Londýn už do programu
investoval 35,4 miliardy liber, desetina této částky tedy představuje 3,5 miliardy liber (asi 103 miliard Kč).

Vláda prostřednictvím uvedeného úřadu vyplácí zaměstnancům, kteří by jinak byli propuštěni nebo museli odejít na neplacenou
dovolenou, 80 procent mzdy. Nejvíce může jednotlivec od státu dostat 2500 liber měsíčně (73.700 Kč). 
Podle tajemníka HMRC Jima Harra se úřad při napravování pochybení nesoustředí na ty zaměstnavatele, kteří v žádostech
chybovali neúmyslně, protože si je vědom toho, že to pro všechny byla nová a obtížná situace. " Od zaměstnavatelů
očekáváme, že ty žádosti zkontrolují a vrátí zpět neoprávněně získané prostředky. My se proto zaměříme na zneužívání a
podvody, " řekl. 
Horká linku HMRC zatím eviduje 8000 telefonátů s hlášeními o podvodech. Nyní prověřuje 27.000 " vysoce rizikových " případů,
kde se domnívá, že šlo o závažné pochybení. Harra vyzývá zaměstnance, kteří podezírají své zaměstnavatele, že neoprávněně
požádali o peníze z programu, aby vyplnili formulář na webu jeho úřadu. 
Británie je co do počtu úmrtí s nemocí covid-19, kterou nový koronavirus způsobuje, nejvíce zasaženou zemí v Evropě. Od
začátku epidemie zaznamenala přes 41.600 mrtvých. Koronavirem se v zemi podle americké Univerzity Johnse Hopkinse
nakazilo téměř 350.000 lidí. V neděli Británie ohlásila 2988 nových případů za den, což je nejvíce od 22. května. 
Zdroj: Reuters, ČTK 
Čtěte více 
Averze k riziku budí zájem o JPY a CHF 
Japonský jen a švýcarský frank dnes na forexových trzích zpevňují, k růstu jim pomáhá útlum na akciových trzích... 
Averze k riziku opět vzrostla, EURUSD pod 1.2900 
USD je opět silnější proti všem nejdůležitějším měnám. Relativně nejslabší je AUD a NZD. 
Averze k riziku se vrátila; EURUSD zpět pod 1.3000 
Americká měna (USD) se obchoduje na vyšších úrovních v průběhu současné obchodní seance. 
Averze k riziku se zvyšuje; EURUSD zpět pod 1.2500 
Na začátku londýnské seance měnový pár EUR/USD vzrostl kvůli reportu agentury Reuters... 
Averze k riziku zvedá kurzy JPY a CHF 
Japonský jen a další bezpečné měny dnes posilují a k jejich růstu přispívá hlavně odchod investorů od... 
A vítězem taperingu je? EURO?! 
Spekulace na počátek taperingu čili snížení nákupů aktiv Fedu v rámci kvantitativního uvolňování včera zesílily. K jihu se
poroučely akciové indexy a výrazné ztráty zaznamenaly také měny rozvíjejících se zemí, což se při kroku na utažení měnové
politiky ve Spojených státech dalo očekávat. Americký dolar také logicky posiloval takřka ke všem světovým měnám, avšak jeho
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evropský konkurent tlaku odolal a EUR/USD paradoxně rostl. 
Axiory Europe: Příběh mezinárodní inovativní makléřské značky 
Skupina Axiory a její evropská část Axiory Europe poskytují zákazníkům po celém světě inovativní brokerské služby, které jsou
podpořené technologickou společností Purple Technology s.r.o.. Naším cílem není být brokerskou společností pro každého,
ale dát těm, kteří mají zájem, možnost s námi růst a využívat řešení, které na trh přinášíme. 
Ázerbájdžán devalvoval kurz měny o třetinu 
Ázerbájdžánská centrální banka včera devalvovala kurz domácí měny vůči americkému dolaru o 33,5 procenta. Zakavkazská
země bohatá na ropu a plyn trpí stejně jako sousední Rusko propadem světových cen ropy, které od poloviny loňského roku
ztratily asi polovinu své hodnoty. 
Ázerbájdžán chce požádat o finanční pomoc 
Ázerbájdžán má v plánu požádat Mezinárodní měnový fond (MMF) o finanční pomoc a Světovou banku o úvěry. Agentuře
Reuters to dnes řekl informovaný zdroj. Obě instituce už o pomoci zemi zasažené propadem světových cen ropy jednají, sdělil
ve středu mluvčí MMF. 
Ázerbájdžán zrušil kontrolu měny 
Ázerbájdžán dnes zrušil kontrolu nad kurzem měny a ponechal manat volnému pohybu. Centrální banka rozhodnutí vysvětlila
snahou ochránit prudce klesající devizové rezervy a zajistit konkurenceschopnost ekonomiky. Manat se po tomto rozhodnutí
vůči dolaru propadl o 32 procent. 
Babiš: ČNB má být nezávislá 
Česká národní banka je nezávislá a klást podmínky pro vstup do bankovní rady je nepřijatelné, reagoval... 
Babiš: Kurz koruny nyní nemá na ekonomiku vliv 
Současný vývoj kurzu koruny není pro ekonomiku problém. Novinářům to dnes řekl ministr financí Andrej Babiš (ANO). Vliv na
vývoj ekonomiky má podle něj spíše nedostatek pracovních sil. Česká měna dnes oslabila k euru a přiblížila se k hranici 27
Kč/EUR, u které ji do 6. dubna udržovala intervencemi Česká národní banka (ČNB). Kolem 14:00 se obchodovala podle údajů
serveru Patria Online za 26,92 Kč/EUR. 
Babiš nechce, aby Česko vstoupilo do eurozóny 
Vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš (ANO) nechce, aby Česko vstupovalo do eurozóny. Koruna je pro Česko výhodná,
zejména pro případ, kdyby přišla další hospodářská krize, řekl dnes Babiš v debatě Politologického klubu Fakulty sociálních
věd  Univerzity Karlovy. Pro rychlé přijetí eura se naopak vyslovil předseda opoziční TOP 09 Miroslav Kalousek. 
Babiš odmítá přijetí eura i sbližování s EU 
Šéf hnutí ANO a ministr financí Andrej Babiš odmítá přijetí eura a jakékoliv další sbližování v rámci Evropské unie. Prosazovat
bude vícerychlostní model Evropy, podle něj by země měly mít volbu integrovat se někde více, někde méně. Vicepremiér to řekl
v rozhovoru pro týdeník Euro. 
BaFin chce ochranu před negativní bilancí 
Německý finanční regulátor Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) připravuje nová nařízení, která se týkají
pákového obchodování s takzvanými Contracts for Difference (CFD) a mají ochránit retailové obchodníky před
nekontrolovatelnými ztrátami. Tento návrh německého regulátora přišel pouze pár dní poté, co britský finanční regulátor
Financial Conduct Authority (FCA) navrhl nová pravidla ohledně bonusů a velikosti finanční páky u CFD. 
Baidu ruší zákaz reklamy pro vybrané brokery 
Největší čínský vyhledávač Baidu zrušil pro vybrané retailové brokery zákaz poskytování reklamy. S omezováním reklamy přišel
Baidu letos na jaře, nejdříve přišly na řadu zdravotní produkty, pak produkty investiční a nakonec i elektronická měna bitcoin. 
Balls: Centrální banky by se měly vzdát politické autonomie 
Koncept nezávislosti centrálních bank by měl projít změnou, aby vyhovoval současným potřebám. Banky by... 
Banka Barclays pozastavila činnost šesti obchodníkům 
Britská banka Barclays pozastavila činnost šesti obchodníkům kvůli vyšetřování možných manipulací na forexových trzích.
Informovaly o tom BBC a Financial Times. Barclays je druhou největší bankou v Británii a v polovině tohoto týdne přiznala, že ji
vyšetřují úřady v Británii a dalších zemích kvůli podezření z manipulací s některými směnnými kurzy. 
Banka Barclays si vyhradila miliony liber 
Britská banka Barclays si dala stranou 500 milionů liber, aby mohla čelit případným pokutám za údajné... 
Banka Lazard bude opět radit Řecku 
Francouzsko-americká banka Lazard bude opět poskytovat poradenství řeckému ministerstvu financí... 
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1.32. FSV UK  otevírá magisterský obor Strategická komunikace URL
WEB , Datum: 09.09.2020 , Zdroj: mediaguru.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.09.2020 01:11 , RU / měsíc: 154 901 ,
Celková návštěvnost: 14 322 , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,16
Od akademického roku 2020/21 nastoupí kolem padesátky studentů Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy na nový
magisterský obor Strategická komunikace.

Od nového akademického roku otevře Fakulta sociálních věd  Univerzity Karlovy ( FSV UK ) nový magisterský obor Strategická
komunikace . Univerzita Karlova tak začne nabízet strategickou komunikaci jako první veřejná vysoká škola v České republice.
Při její tvorbě se pedagogové inspirovali v zahraničí, například na americké Columbia University nebo univerzitě v Lipsku,
oznámila ve středu univerzita. Nastoupí do něj zhruba padesát studentů. 
FSV UK  vychází ze zvýšené poptávky po strategickém řízení. Podle letošního výzkumu agentury Edelman lidé od firem stále
více čekají, že budou veřejné dění nejenom komentovat, ale i aktivně se na něm podílet. Podle výzkumu European
Communication Monitor , na kterém se podílí i pedagogové z katedry, je pro firmy i instituce důležité, aby nechaly veřejnost
nahlédnout do svých vnitřních procesů a jednaly eticky. 
„Kritické myšlení a etické rozhodování bude tvořit klíčovou složku našeho studijního programu. Není to jen jeden z povinných
předmětů, ale o etických dilematech se budeme bavit se studenty průřezově ve většině předmětů. K tomu je zapotřebí otevřená
a svobodná možnost diskuse, kterou na Univerzitě Karlově máme,“ uvedla garantka studijního oboru Denisa Hejlová 
Absolventky a absolventi nového oboru Strategická komunikace by mohli po absolvování pracovat na vyšších manažerských
nebo řídících pozicích nejen ve firmách, ale i ve státní správě, v kulturních nebo vzdělávacích institucích a v dalších typech
organizací. 
-mav- 

Zdroj: FSV UK  

1.33. UK nabízí nově studium zájemcům o strategickou komunikaci URL
WEB , Datum: 09.09.2020 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Strana: 0 , Autor: ČTK , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.09.2020 02:34 , RU / měsíc:
13 888 492 , Celková návštěvnost: 1 113 436 , Rubrika: Praha , AVE: 99 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 12,37
Fakulta sociálních věd  Univerzity Karlovy ( FSV UK ) otevře od nového akademického roku nový magisterský obor s názvem
strategická komunikace. V něm budou moci zájemci studovat způsoby marketingové komunikace a propagace.

Do oboru nastoupí asi 50 studentů. Podle jeho garantky Denisy Hejlové začne UK nabízet tento program jako první veřejná
vysoká škola v Česku. „Reagujeme tak na poptávku po strategickém řízení komunikace od firem, veřejných i dalších
organizací,“ sdělil mluvčí FSV UK  Jakub Říman. 
Základem studia nového programu bude podle Hejlové kritické myšlení a etické rozhodování. „Není to jen jeden z povinných
předmětů, ale o etických dilematech se budeme bavit se studenty průřezově ve většině předmětů,“ uvedla Hejlová. Při tvorbě
programu se podle ní pedagogové inspirovali v zahraničí, hlavně na americké Kolumbijské univerzitě a na Univerzitě v Lipsku,
kterou Hejlová označila za jedničku ve výuce komunikace v Německu. V Česku začala nabízet studijní program strategická
komunikace již dříve soukromá Newyorská univerzita v Praze. 
Po strategické komunikaci je podle průzkumů čím dál větší poptávka. Lidé od firem čekají, že se jejich vedení bude aktivně
podílet na veřejném dění a řešení celospolečenských problémů. Podle agentury Edelman uvedly čtyři pětiny dotázaných, že si
koupí produkt jen od firmy, o které si myslí, že jedná správně. Firmy tak musí řešit čím dál víc etických dilemat. Problémy
přináší i rychlý rozvoj technologií a nové formy reklamy - například komunikační roboti, kteří odpovídají v diskusích na
sociálních médiích, nebo influenceři, kteří skrytě propagují produkty. Strategická komunikace může organizacím pomoct lépe
se prezentovat a dosáhnout svých cílů. 
Hejlová očekává, že absolventky a absolventi nového programu budou pracovat na vyšších manažerských nebo řídících
pozicích nejen ve firmách, ale i ve státní správě, v kulturních nebo vzdělávacích institucích a v dalších typech organizací. 
FSV UK  nabízí pro zájemce o mediální a komunikační studia na magisterské úrovni kromě strategické komunikace studium
žurnalistiky nebo mediálních studií. Na fakultě se studují také sociologie, politologie, ekonomické teorie a mezinárodní
teritoriální studia. Podle statistik Ministerstva školství měla fakulta loni 4527 studentů, na Univerzitě Karlově studovalo zhruba
45 500 lidí. 

1.34. FSV UK  otevírá magisterský obor Strategická komunikace URL
WEB , Datum: 09.09.2020 , Zdroj: mediar.cz , Strana: 0 , Autor: Jakub Jetmar , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.09.2020 02:29 , RU /
měsíc: 84 214 , Celková návštěvnost: 8 714 , Rubrika: Články , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,10
Padesátka studentů s novým akademickým rokem nastoupí na Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy na nový magisterský
obor Strategická komunikace. Univerzita Karlova tak začne nabízet strategickou komunikaci jako první veřejná vysoká škola v
Česku. Obor navazující na bakalářskou Marketingovou komunikaci a PR bude třetí možností magisterského studia na Institutu
komunikačních studií a žurnalistiky FSV UK . Doplní dosavadní žurnalistiku a mediální studia. Garantkou nového oboru je
Denisa Hejlová.

Podle ní se pedagogové inspirovali v zahraničí, hlavně na americké Kolumbijské univerzitě a v Univerzitě v Lipsku, kterou
Hejlová označila za jedničku ve výuce komunikace v Německu. V Česku začala nabízet studijní program strategická komunikace
už dřív soukromá Newyorská univerzita v Praze.

Garantka oboru Strategická komunikace Denisa Hejlová byla v roce 2017 oceněna za přínos oboru public relations. Foto:
David Bruner
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Hejlová během dnešního představení oboru mluvila zejména o důrazu na výuku etiku v komunikaci a řízení. „Kritické myšlení a
etické rozhodování bude tvořit klíčovou složku našeho studijního programu. Není to jen jeden z povinných předmětů, ale o
etických dilematech se budeme bavit se studenty průřezově ve většině předmětů," říká Hejlová, podle které v době
komunikačních robotů a influencerů na sociálních sítích skrytě propagujících produkty nestačí vědět, "že tady byla
Frankfurtská škola, a přečíst si něco od Hannah Arendtové". Připomíná přitom výzkum European Communication Monitor, na
kterém se podílí i pedagogové z katedry, podle něhož téměř dvě třetiny (65 %) komunikačních profesionálů v Evropě loni
muselo řešit aspoň jeden etický problém. Počet závažných etických dilemat vzrostl během pěti let z 35 na 46 %. 

Členové nové katedry

Interní pedagogové

Doc. PhDr. Jan Halada, CSc. (zástupce ředitele institutu) 
Doc. PhDr. Denisa Hejlová, Ph.D. (vedoucí katedry a garantka oboru) 
Mgr. Ing. Marek Vranka (zástupce vedoucí katedry) 
Ing. Petra Koudelková, Ph.D.
Mgr. Ing. Jana Rosenfeldová 
Mgr. Anna Shavit, Ph.D. 
Mgr. Tereza Klabíková Rábová, Ph.D. 
PhDr. Soňa Schneiderová, Ph.D. 
Mgr. Tereza Ježková, Ph.D. 
JUDr. Ing. Petr Koblouvský, PhD., LL.M., LL.M., MIM 
Doc. Ing. Petr Houdek, Ph.D. 
Mgr. Marcela Konrádová, Ph.D. 

Interní doktorandi

Nina Ortová, MA 
Mgr. Philip Katz 
Mgr. Tereza Zavadilová 
Ing. Adéla Půrová 

Obor podle garantky oboru a vedoucí katedry Hejlové také reaguje na situaci, ve které zaměstnanci i klienti stále častěji
očekávají od firem odpovědný přístup. Odkazuje na letošní výzkum agentury Edelman, podle nějž by 92 % zaměstnanců chtělo,
aby se jejich nadřízení vyjadřovali k různým celospolečenským problémům, třeba pokračující automatizaci ve výrobě,
rekvalifikaci či etice využívání technologií.

Z rozvrhu nového oboru

Psychologie a behaviorální ekonomie v komunikaci 
Strategická komunikace: základní teorie a přístupu 
Strategické řízení a rozhodování 
Statistika a datová analýza 
Kritické myšlení a etika v komunikaci 
Analýza a predikce trendů 
Současné trendy sociální a mediální komunikace 
Specifika digitální komunikace 

Absolventi oboru by měli být schopni zastat odpovídající strategickou komunikaci ve firmách či veřejných institucích, jako jsou
například státní úřady, samospráva či církev. Obor přitom plánuje do výuky zahrnout mimo jiné poznatky bezpečnostních studií,
ekonomie, psychologie nebo mezinárodních vztahů. O výuku se postarají hlavně členové Katedry marketingové komunikace a
PR a také lidé z praxe. Zejména na praxi a výchovu komunikačních profesionálů se podobně jako bakalářská marketingová
komunikace nový obor zaměřuje.

Ladislav Báča opustil české divize Ogilvy po 15 letech v roce 2014, od roku 2018 řídí marketing operátora T-Mobile. Foto: T-
Mobile

Jednou z hlavních postav, která má v rámci nového oboru propojovat praxi s teorií, je Ladislav Báča, někdejší dlouholetý šéf
české pobočky agentury Ogilvy a nynější šéf marketingu mobilního operátora T-Mobile. Báču vedoucí katedry Hejlová v diskusi
při dnešním setkání s novináři označila za "českého Ritsona". Australský profesor marketingu Mark Ritson dnes v oboru
globálně platí za jednoho z hlavních myslitelů. Díky svým srozumitelným formulacím je zároveň žádaným řečníkem, loni byl v
Praze zlatým hřebem programu Marketing Festivalu a napřesrok má přijet znovu.
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1.35. Bělorusko dnes. Co čekají čeští vývozci URL
WEB , Datum: 09.09.2020 , Zdroj: halonoviny.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 09.09.2020 18:34 , Celková návštěvnost:
150 000 , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,67
Česká republika je již dlouho jedním z největších běloruských obchodních partnerů, drží se na 15. příčce co do objemu vývozu
do země, přičemž

zboží, které z ČR do Běloruska putuje, má vesměs s vysokou přidanou hodnotou. Navíc, podle obchodního zástupce ČR při
české ambasádě v Bělorusku Ivana Galata v poslední době zájem českých firem o Bělorusko dokonce vzrostl. 
Například v Bělorusku aktivně působí brněnská inženýrinková firma UNIS, pro společnost AŽD Praha je podle jejího zástupce
Jiřího Dlabaji běloruský trh jedním z těch nejdůležitějších. »Od roku 2004 je pro nás Bělorusko klíčovým zahraničním trhem se
stabilním odbytem a oboustranně s velmi korektními obchodními vztahy, kdy jsou smlouvy už 15 let bezezbytku plněny oběma
stranami. V dnešní době věc nevídaná,«popisuje Dlabaja situaci v rozhovoru pro Český rozhlas. Uvádí rovněž, že zatím byly
všechny smlouvy dodrženy, společnost ovšem bedlivě sleduje situaci. V tuto chvíli AŽD Praha instaluje zařízení na železničních
uzlech v Gomelu a Kalinkovičích. 
Celkem v Bělorusku v současnosti, podle tamní české ambasády (zdroj – E15), působí 171 českých společností. Jedna z firem
z bývalého impéria Jana Světlíka, CYLINDERS HOLDING, a. s., vyrábí v běloruském městě Orša ocelové tlakové lahve a
společně s místními partnery založila téměř před rokem podnik CYLINDERS BEL, přičemž počáteční investice činila přibližně 5
milionů eur. Podle odhadů by se továrna měla dostat na plnou projektovou výrobní kapacitu v roce 2022 a vyrábět ročně více
než 53 tisíc tlakových lahví v hodnotě více než 7 milionů eur. 
V běloruském Brestu na ulici Spisovatele Smirnova najdete pobočku jedné z největších českých stavebních firem – Metrostav.
Těší se v zemi velkému uznání a respektu, podílela se na stavbě celé řady velkých logistických komplexů a v Brestu teď staví
různá očistná zařízení. 
Brněnská firma UNIS aktivně spolupracuje s běloruskou petrochemií: jedna z největších zakázek, kterou UNIS v celém
postsovětském prostoru získala, má hodnotu 84,5 milionů eur, byla uzavřena v roce 2011 a je na rekonstrukci bloku pro
základní zpracování ropy. 
Proti plošným sankcím 
České firmy nevítají možnost uvalení plošných sankcí na Bělorusko, které by spojily byznys s politikou, zrovna s otevřenou
náručí. »Mohlo by to způsobit další nárůst propouštění vedle problémů s koronavirem,«poznamenal Jiří Dlabaja v rozhovoru
pro iROZHLAS.cz. 
»Sankce by s velkou pravděpodobností mohly ohrozit výsledky naší práce. Obchodní vazby a jméno se budují roky a přijít o ně
lze rychle a snadno,«varuje v rozhovoru pro E15 zase Zbyněk Kalina, statutární ředitel a předseda správní rady firmy Moravia
Systems, která dodává průmyslové armatury. Společnost před třemi lety otevřela v Bělorusku vlastní kancelář a nedávno
uzavřela desetiletou smlouvu na obsluhu plynové elektrárny.»Budu velice rád, pokud se podaří současnou složitou situaci
vyřešit jednáními a pro zemi diplomaticky nalézt stabilní a perspektivní uspořádání,«uvádí Kalina. 
Evropská unie ovšem zatím plošné sankce proti Bělorusku nechystá – a pokud budou uvaleny, ponesou podle předsedy
představenstva Komory pro hospodářské styky se zeměmi SNS Františka Masopusta spíše symbolickou podobu. »Myslíte, že
Německo uzákoní něco, co by poškodilo jeho vlastní obchodní zájmy?«ptá se Masopust. 
Případné sankce EU budou namířeny personálně: na ty osoby ze státního aparátu Běloruska a okolí prezidenta, které podle
EU nesou odpovědnost za falzifikaci výsledků prezidentského hlasování, nebo se angažovaly v potlačování protestních akcí.
Čeští vývozci se tedy nejspíš mohou spolehnout na to, že přímo jejich podnikání se omezení nijak nedotknou. 
To ovšem neplatí pro celkový vývoj politické a ekonomické situace v Bělorusku. Ten naopak české aktivity v zemi výrazně
zasáhnout může. Zatím se čeští podnikatelé drží názoru, že demokratizace země otevře podnikání nové dveře a politický vývoj
vidí pro sebe příznivě. Dejme tomu, ale otázky ekonomické jsou mnohem komplikovanější. 
Běloruská ekonomika je totiž velmi, velmi těsně spjata s ruskou: ruský trh je kritický pro mnoho položek běloruského vývozu,
které by na tom západním nemohly konkurovat. Rusko již mnoho let fakticky dotuje Bělorusko levnou ropou a plynem, svému
západnímu sousedovi poskytuje úvěry, v Rusku pracují statisíce Bělorusů, kteří domů posílají peníze. Karel Svoboda z Institutu
mezinárodních studií Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy míní, že Bělorusko fakticky »žije z Ruska«. 
Tlak USA 
Někteří západní experti míní, že Rusko je nutné vyloučit z jakéhokoliv rozhodování o budoucnosti Běloruska. Například 18.
srpna 2020 se na webových stránkách americké RAND Corporation objevil komentář výkonného ředitele RAND Business
Leaders Forum 
Williama Courtneyho »Role Západu v Bělorusku«. 
Courtney míní, že jediným správným řešením je nechat zásahy do něj zvenku jen na západních zemích, zatímco Ruská
federace by to měla akceptovat a zůstat zcela stranou událostí na svých vlastních západních hranicích. »Ano, pro Kreml může
být těžké přijmout demokratizační proces ve slovanské zemi přímo u svých hranic, ovšem EU a Spojené státy musejí dát jasně
najevo, že ke zlepšení vztahů s Moskvou dojde jen v případě, že se nebude míchat do dění v Bělorusku.« 
Karel Svoboda míní, že případné roztržení ekonomických vazeb mezi Ruskem a Běloruskem povede k obrovským ekonomickým
problémům – pro Bělorusko. Například není vyloučeno, uvádí Svoboda, že Rusko pak přestane s dodávkami levné ropy a
plynu a začne tyto suroviny prodávat za standardní evropské ceny. 
»Pokud nástupce po Lukašenkovi sám neřekne, že se odstřihává od Ruska, Evropa by neměla tlačit na pilu. Neumím si ale
představit, že by něco takového tento člověk udělal a ustál. Problém je i ten, že Bělorusko je ve fázi, která se už těžko
překračuje, a to je členství v Euroasijské ekonomické unii. Případné vyvazování z unie by pro Bělorusko bylo extrémně složité,
proto pochybuji, že by do něčeho takového případný nástupce vůbec šel,«říká Svoboda v rozhovoru pro Český rozhlas… 
(za) 

1.36. Odborná prognóza
TV , Datum: 10.09.2020 , Zdroj: ČT 24 , Zpráva: 5 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.09.2020 03:14 , Sledovanost pořadu: 0 , Pořad:
Události, komentáře 22:00 , AVE: 451 710,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,70

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka 
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A naši poslední slibovaní hosté už sedí ve studiu, prof. Michal Mejstřík a prof. Tomáš Zima. Dobrý večer vám oběma, pánové.

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy 
Dobrý večer.

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, Fakulta sociálních věd  UK 
Dobrý večer.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka 
My jsme se na začátku pořadu ptali politiků, jaký vývoj odhadují v oblasti epidemie. Pane Mejstříku, začnu u vás, zeptám se vás
taky na vaši předpověď samozřejmě v oblasti ekonomiky a začnu dvěma čísly, v dubnu zaznamenala průmyslová výroba pokles
přes 30 %, v červenci už jen 5 % v tom meziročním srovnání. To asi ne všichni čekali, tak je co oslovovat, vrací se ekonomika
do normálu?

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, Fakulta sociálních věd  UK 
Tak já jsem vždycky takový realistický optimista, takže já od začátku říkám, že ten pokles celoroční nebude horší, než,
řekněme, 7 - 7,5 procenta, spíš vypadá to, že i spíše méně. Ale víte, v této souvislosti je pro mě jako ekonoma trošku
nepochopitelné, jak odlišně vnímáme třeba výsledky testování, jo teď, když celý den diskutujeme, že 15 000 testů provozujeme
za den a my ekonomové jsme zvyklí, když pracujeme s daty, tak ta data jsou dána k dispozici lidem, výzkumným týmům, které
bojují svými nápady, se svými studiemi. Já jsem svolal v pondělí vědecko-pedagogickou radu, kde jsme se shodli na tom, že ten
regulovaný zdravotní systém je úplně jiný. Tam je všechno /nesrozumitelné/. Tam prostě dokonce ani, dokonce, jak víte, ty z
tragédie, abychom měli řádnou terapii, musíme mít ty důvody k těm rozhodnutím, co dělat, jestli má cenu něco završit, a tak
dále, a to je, tam prostě je totální monopolizace moci, takže pan Dušek má čísla, pan Prymula je interpretuje a de facto my
nemůžeme soutěžit, protože my nedostaneme ta čísla, pan Münich měl ten problém, že dokonce pan Prymula ho vykázal, že
taková věc není možná. Já si myslím, že nikdo z nás nechce zkoumat zdravotní stav toho nebo onoho člověka, ale toto je
obrovský rozdíl a obrovská slabina i pro ekonomy, protože my si neumíme potom udělat žádnou jasnou perspektivu.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka 
Takže nedokážete odhadnout, kdy bude ekonomika tam, co byla před březnem 2020?

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, Fakulta sociálních věd  UK 
Ono to s tím trošičku souvisí, protože ty modely třeba, které interpretují ti dva zmínění, tak třeba jsou ne špatné, ale jsou i lepší
modely rozumíte. Tady pan rektor určitě k tomu má také, co říci, protože ono i mezi lékaři jsou velmi rozdílné názory na to, jak
postupovat.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka 
Pane Zimo, tak se také pokuste o předpověď, vy jste lékař, biochemik, řekněte mi, jak a kdy tohle skončí?

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy 
To je velmi zajímá otázka. Já si myslím, že v první předpoklad, který je, že se musíme naučit žít s tím, že koronavir tady je a
bude.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka 
A to bude kdy, kdy si řeknu, že jsem se s tím naučila žít?

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy 
To právě musí být ty pozitivní jaksi zprávy od představitelů státu, ze strany médií a podobně, že prostě je tady nové virové
onemocnění, o kterém něco už víme, mnoho věcí nevíme, že tady je a musíme s ním žít jako žijeme s tím, že je tady chřipka,
žloutenka a podobně, to je první ...

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka 
Takže vy čekáte na konkrétní vyjádření, ne třeba na to, až bude ...

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy 
Tak toto je, toto je fakt, který prostě ten člověk musí zabsorbovat, protože de facto teďka jsme všichni vlastně nemocní, protože
definice zdraví z hlediska zdravotnické, Světové zdravotnické organizace říká, že zdraví je fyzické, psychické a duševní,
psychická duševní pohoda, v té teďka nejsme, protože tady máme třeba roušky a máme řadu opatření a podobně. A že zdravý
není jenom to, že nemám nemoc, jo to znamená, že buď pozitivní nebo negativní. Druhá věc, která samozřejmě je, že čím více
budeme testovat a testovací kapacity teď se skoro zdvojnásobily, teď se denně cestuje kolem 15-16 000 lidí a bude to mnohem
víc, tak samozřejmě bude více těch pozitivně, zhruba teď se to pohybuje to asi 7 % je pozitivních záchytů, ale mně úplně chybí
a projížděl jsem si dneska velmi pečlivě řadu serverů českých, které vlastně neupozorňují na jednu věc, tam máte dosáhli jsme
rekordu. Já vám řeknu zítra ráno až si otevřete, bude zase rekord, protože se více testovalo a v sobotu bude zase sobotní
rekord, ale nikdo neříká, že většina těch lidí, kolem 70 %, kteří jsou COVID pozitivní, nemají žádné příznaky, že de facto ti lidé,
kteří, pak je část lidí, kteří mají příznaky, teplotu, zdravotní obtíže, je doma podobně jako s řadou respiračních onemocnění,
jako je nachlazení, a pak v tuto chvíli je to asi 2,5 procenta lidí, jsou hospitalizovaných a zhruba z nich asi třetina, asi čtvrtina
vyžaduje tu intenzivní péči. Čeho já se obávám až teď vlastně máme ty letní měsíce, kdy on ten vir je, se chová zhruba stejně,
ale také v létě jsou letní chřipky, kterých je mnohem méně než v zimě, je to dáno tím, že jsme v otevřeném prostoru, kde
samozřejmě ten přenos té nákazy nebo ty kapénky se více rozšíří do toho prostoru, kdežto v zimě jsme více v uzavřených
prostorech. Jsou tady často samozřejmě další onemocnění, která jsou, to znamená, že řada lidí bude mít ne covid, ale bude mít
jiné onemocnění, které je, to samozřejmě řada lidí teď je vyděšených z té současné situace bude tady zase více testů a toho se
jaksi obávám v těch měsících, kdy je, bych řekl, skoro standardem, že někdo smrká a kašle, ale důležité být odpovědný k sobě
i k ostatním a dodržovat rozumná, rozumná pravidla.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka 
Ještě se k tomu částečně vrátíme, pane Mejstříku, vraťme se k těm, prosím, ekonomickým věcem. Ještě před rokem se tady
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strany hádaly, jestli hospodařit s vyrovnaným rozpočtem nebo 30, 40, 50miliardovým. Teď má vláda schválený půlbilionový
schodek, do kterého se vejdou mnohé výdaje. Vidíte to jako bianco šek na cokoliv?

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, Fakulta sociálních věd  UK 
Tak za prvé, víte, v některých bodech si myslím, že ten letošní rozpočet musí dopadnout lépe, než jsme si mysleli, nesmíme tam
schovávat výdaje, které tam nepatří. Tak, když se podíváte třeba, musím se zastat v některých směrech vlády v tom, že třeba
plnění garantovaných úvěrů, které tam bylo původně očekáváno poměrně ve významné míře, tak je u nás pomalejší a ta kritika
není správná, protože, když se podíváte po Evropě, tak všechny firmy začaly šetřit daleko více, než se čekalo, vyhodily
marketingové náklady obrovské, což se dočasně asi dá a podobně, takže všude to plnění těch garantovaných úvěrů je
jednociferné, jednociferné jo. To není u nás ničím neobvyklým, takže z tohoto hlediska tam nepochybně vznikne nějaká
rozumná úspora, která, ovšem ten nástroj tady bude existovat, bude fungovat třeba ještě příští rok, a tak dále. Kurzarbeit
nahradí ten dosavadní Antivir a podobně, takže z tohoto hlediska to jsou ty první kroky, které si myslím, že nám tam otevírají
příležitost, že ten letošní rozpočet nebude vyčerpán. Ovšem do budoucna ta snaha využít peníze, toho 500milionového
schodku by byla velmi nešťastná, protože 500 miliard je opravdu hodně peněz a my je musíme jednou splácet.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka 
A, pane Mejstříku, řekněte ještě ...

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, Fakulta sociálních věd  UK 
Počkejte, ale k tomu právě souvisí to, že my teď máme v ruce, představte si, že máme v ruce a teď Evropská komise se
rozhodla sem pustit do České republiky v příštích 10 letech 960 miliard korun, 960 miliard korun, to je historicky nejvyšší
částka, z nich část musíme vyčerpat okamžitě a místo toho, abychom se věnovali využití těchto peněz z Evropské unie, z nichž
část půjde ještě do návratných úvěrů doufejme, tak my si začínáme bavit o zrušení superhrubé mzdy, což je úplně jiná
záležitost, která nás zatíží na dalších x let závazkem 50 až 20 miliard, a to si myslím, že už je nadlidský úkol pro ministryni
financí a tam já vidím tu chybu jo, to znamená, my nemůžeme najednou, my musíme řešit věci postupně, to znamená, to co jste
říkala, šetřit i na tom letošním schodku a odsunout některé takovýhle záměry skutečně někam za hranici třeba příštího,
přespříštího roku. Já jsem pro to snížení daní, ale ne v té situaci, v jaké se nacházíme.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka 
Když jste tady zmínil tu státní podporu pro firmy a podnikatele, třeba programy Covid nebo Antivirus, tak mě zajímá, jestli to
není tak, že udržují při životě ty subjekty, které už ale nemají šanci na zotavení a nás to stojí vlastně velké peníze. Co vlastně
bude až tyhle programy skončí?

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, Fakulta sociálních věd  UK 
Ony neskončí, protože máme tady, řekněme, kurzarbeit a druhá záležitost je, že tady máme poměrně v tuto chvíli solidní
poptávku i ze strany řady jiných firem, které ovšem třeba nemají tak vysoké platy a tam je potřeba, aby vláda třeba navrhla
nějaký nástroj, jak dorovnat plat vlastně takovou prémii za to, že půjdu pracovat na méně placené místo třeba z
automobilového průmyslu, kde už ta šance, že řada subdodavatelů po přechodu na elektromobilitu tak, když máte výrobce
motorů, tak to nemá šanci uspět. To znamená, já se domnívám, že v této souvislosti už musí skončit ty současném programy
skutečně nejpozději v říjnu. A část využít té poptávky, která tady ještě stále je, kde vznikají nová odvětví, která postrádají své
pracovníky a tam třeba případně dorovnat tu ztrátu toho výdělku, protože ta je vždycky pro všechny pracovníky důležitá.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka 
Jen velmi stručně, povězte mi, co to znamená pro naše děti, pro další generace?

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, Fakulta sociálních věd  UK 
No pokud by se řídila tím, co tady navrhuji, tak já bych raději šel tou cestou, že nebudu plést do řešení covidu záležitosti typu
superhrubé mzdy, protože to skutečně je, já ten konstrukt nemám rád. Já to považuji také za naprosto nešťastný konstrukt,
který vznikl už před x lety a 8 let jsem pro to, aby se zrušil, ale rušit to v této těžké chvíli, kdy máme úplně jiné starosti, považuju
za, bohužel velmi časově nevhodný případ a pro ministryni financí nadlidský úkol.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka 
Pane Zimo, poslední věc na vás, mluvili jsme o tom, jak všechno to chaoticky probíhá, o tom, že ani názory odborníků nejsou
úplně jednotné, představte si, že jste člen vlády, komu byste naslouchal?

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy 
Tak v mém případě bych naslouchal svému zdravému rozumu a odborníkům, kteří, kterým důvěřuju po nějaké diskuzi. Moje v
tomhle profese by byla jednodušší, protože jsem lékař, takže určitě ne plošná opatření, protože plošná opatření s 25 výjimkami
se v tom nikdo nevyzná, určitě v pondělí se dozvíme další, protože v květnu, v červnu to bylo 13stránkový elaborát, který
vydávalo ministerstvo zdravotnictví každý pátek. Určitě chránit potřebné. Nebránit setkávání třeba se seniory, tam zvýšit tu
hygienu, vracet se postupně do nějakého, v uvozovkách, normálního života, naučit se s tím, že ten vir tady je, nepodceňovat
ho na straně jedné a na straně druhé z něj také nepanikařit.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka 
Pánové, děkuju vám oběma, že jste přišli do Událostí, komentářů. Na shledanou.

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, Fakulta sociálních věd  UK 
Také.

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy 
Děkuji vám, na shledanou. Hezký večer.

Michal MEJSTŘÍK, ekonom, Fakulta sociálních věd  UK 
Hezký večer.
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Jakub ŽELEZNÝ, moderátor 
No, my děkujeme vám všem, že jste se dnes na Události, komentáře dívali, nezapomeňte, že začínáme zase zítra v 10 večer.
Mějte se hezky.

Jana PEROUTKOVÁ, moderátorka 
Děkujeme za pozornost. Dobrou noc.

1.37. Nový obor vychová experty na strategickou komunikaci URL
WEB , Datum: 10.09.2020 , Zdroj: iforum.cuni.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 10.09.2020 18:18 , Celková návštěvnost: 2 500
, AVE: 3 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,03
Zájemci mají příležitost studovat nový a atraktivní obor. Na Fakultě sociálních věd  UK zahajuje magisterský program
Strategická komunikace, který přibude jako další možnost na tamním institutu k žurnalistice a mediálním studiím. Garantkou je
docentka Denisa Hejlová. „Způsob výuky a studijní kurikulum jsem konzultovala i na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, kde
jsem působila v rámci programu Fulbright,“ říká Hejlová, jež má zkušenosti také z pobytu na japonských univerzitách; experti
budou v kontaktu i se známou Wasedou.

Podle specializovaného serveru Mediář bude UK vyučovat strategickou komunikaci jako první veřejná vysoká škola v České
republice. Kromě Hejlové, vedoucí katedry, budou studentům předávat znalosti i zkušenosti Jan Halada, Marek Vranka,
behaviorální ekonom Petr Houdek, členka kolegia rektora Anna Shavit, Ladislav Báča (dlouholetý šéf české pobočky Ogilvy a
nyní marketingu ve společnosti T-Mobile) nebo Martin Ayrer, někdejší mluvčí české vlády. 
První studenty již obor, který startuje 1. října s novým akademickým rokem, má. „V prvním ročníku bude asi padesát studentů,
poptávka je zhruba čtyřikrát vyšší,“ líčí docentka Hejlová, která poskytla magazínu Forum obsáhlý rozhovor nejen o důležitosti
strategické komunikace. 

Zní to pěkně, ale co je to vlastně „strategická komunikace“? 
Velmi jednoduše řečeno – strategická komunikace pomáhá různým organizacím dosahovat jejich cílů. Každá instituce potřebuje
od společnosti určitý souhlas s tím, aby vůbec mohla existovat, my tomu říkáme „licence to operate“. A k tomu potřebuje
neustále komunikovat s různými skupinami lidí: například se zákonodárci, kteří mohou jejich oblast působení vymezovat, nebo s
novináři, se svými zákazníky, zaměstnanci nebo i s odpůrci. 
Není ale jen „hlásnou troubou“; zasahuje do celkového řízení organizace a směřuje ji i do budoucna, co by měla či naopak
neměla dělat. Využívají – nebo by ji využívat měly – nejen firmy, ale i neziskové organizace, státní či veřejné instituce. 
Proč jste se rozhodli, že je zapotřebí ji vyučovat jako magisterský obor na FSV UK ? 
Souvisí to s překotným rozvojem digitální komunikace a komunikačních technologií v posledních třiceti letech. Svět je v
současnosti propojený, jako nikdy předtím – ale to neznamená, že je také více spojený. Naopak, komunikace s sebou přináší
možnost lidi spojovat, tak i rozdělovat. Svět je složitý a hodně lidí má problémy se v něm orientovat. V té kakofonii zvuků je čím
dál těžší a složitější se komunikačně prosadit, obzvlášť, když máte seriózní téma, ne jen nějakou senzaci. 
Strategická komunikace pomáhá organizacím najít způsob, jak si ve světě najít své místo, jak vyprávět svůj příběh a říci
ostatním, k čemu jsou dobří, v čem jim mohou pomoci. K tomu je zapotřebí umět vytyčit cestu k cíli a spolupodílet se na vedení,
to je ta strategická část, a znát i nástroje nebo způsoby, jak se tam dostat, tedy tu taktickou část. Ta už je dnes vzhledem k
technologickému pokroku tak složitá, že na to vyrůstá nová generace profesionálů. 

Aha. Jaké přednášky či semináře studentům nabídnete? 
Základem oboru je výuka strategické komunikace a teoretické zázemí komunikačních studií, strategické řízení a rozhodování,
analýza a predikce trendů a podobně. Náš obor vychází ze společenských věd, takže potřebujete do hloubky znát určité
aspekty z psychologie, ekonomie, sociologie nebo politologie. Kromě toho jsme ale zařadili i statistiku a důležitou součástí je
samozřejmě také kritické myšlení a etika. 

Jak je obor garantován? Kdo jej bude kromě vás vyučovat? Jmenujte prosím. 
Jsem velmi ráda, že se můžu jako garantka tohoto nového oboru opřít o své kolegy a kolegyně, kteří tvoří jádro naší katedry
marketingové komunikace a public relations, například odbornice na lingvistiku Tereza Klabíková Rábová a Soňa
Schneiderová, na psychologii a behaviorální ekonomii Marek Vranka a Petr Houdek, na ekonomii Petra Koudelková či Petr
Koblovský, na politologii Anna Shavit a Marcela Kondrádová a na digitální a marketingovou komunikaci Tereza Ježková,
Ladislav Báča a Jana Rosenfeldová. Historii a etickou stránku garantuje Jan Halada, který má rovněž obrovský lidský nadhled a
nebála bych se ani použít slova „moudrost“. Budeme klást velký důraz na to, aby naši absolventi a absolventky nebyli jenom
„lidi od fochu“, ale aby měli vnitřní integritu a kritické myšlení. Protože etické výzvy jsou v našem oboru velké – ať už jde o
využívání osobních dat, umělé inteligence nebo psychologických poznatků a podobně. 
Inspirovali jste se někde v zahraničí? Kde taková výuka probíhá a kdo v ní exceluje? 
Určitě. O vzniku strategické komunikace jako samostatného oboru se začalo v akademických kruzích diskutovat zhruba po
přelomu tisíciletí převážně mezi vědci v komunikačních studiích, konkrétně v public relations. Dá se říci, že mezi některé hlavní
osobnosti patří moji kolegové ze zahraničí, s nimiž spolupracuji už skoro deset let například na mezinárodním výzkumu
European Communication Monitor, jako je německý profesor Ansgar Zerfass, Slovinec Dejan Verčič, nizozemská profesorka
Betteke van Ruler a mnozí další. Už více než patnáct let spolupracujeme s University of Missouri, kde se strategická
komunikace učí a mluvily jsme o tom například s Margarett Duffy, která patří k ikonám v našem oboru. 
Sama jste působila na univerzitách v Japonsku i USA. Setkala jste se s oborem i tam? 
Ano, konzultovala jsem způsob výuky a studijní kurikulum před pěti lety i na Kolumbijské univerzitě v New Yorku, kde jsem
působila v rámci programu Fulbright jako hostující výzkumnice. V Japonsku je přístup ke komunikaci trochu jiný, takže přímo
tento obor se tam neučí, ale jsme v kontaktu zejména s prestižní tokijskou univerzitou Waseda, která má v komunikaci a
žurnalistice velmi dobré renomé. 

Co dalšího plánujete? Jak se budete rozvíjet? 
Teď se budeme soustředit hlavně na to, jak novému oboru vdechnout život, a to i v těsné spolupráci s našimi doktorandy a
studenty. Pak bychom rádi nabídli kurzy pro profesionály z praxe, kteří si potřebují doplnit vzdělání v komunikaci ke své
expertíze – například pro vědce, kteří se zabývají popularizací vědy, nebo pro komunikaci v oblasti zdraví, státních institucí a
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podobně. A samozřejmě se budeme také věnovat vědě, jak po teoretické stránce rozvoje oboru, tak v jednotlivých oblastech,
například zdravotní komunikaci, politické komunikaci, behaviorální ekonomii a podobně. 
Komu bude toto studium určeno? Preferujete bakaláře žurnalisty, marketéry, PR? 
Letos už máme za sebou první přijímací zkoušky a jsem moc ráda, že se nám podařilo přilákat nejen naše „domácí“ absolventy
bakalářského programu marketingová komunikace a public relations, ale i absolventy bakalářských oborů z politologie,
sociologie nebo ekonomie. Poptávka byla dost vysoká a uchazeči byli velmi kvalitní, takže bychom jich rádi vzali i více, ale
narážíme na kapacitní limity. V prvním ročníku bude asi padesát studentů, poptávka je tak zhruba čtyřikrát vyšší. 

Jak a kde se mohou uplatnit vaši absolventi? 
Předpokládáme, že naši absolventi nastoupí jako komunikační profesionálové do celé škály firem a institucí, a to do středních
nebo vyšších manažerských pozic. Věřím, že do budoucna si stále více organizací bude uvědomovat, že „nelze
nekomunikovat“, jak řekl kdysi americký psycholog rakouského původu Paul Watzlawick. Naše absolventky a absolventy tak
vidím například ve velkých firmách, kulturních organizacích, ale – a v to doufám hodně – třeba i ve vládě a státní správě, jejíž
komunikaci by mohli jednou pomoci zjednodušit a zlepšit. 

1.38. Berlín začíná tušit, že snaha o vstřícnost vůči současnému Rusku a spolupráce s ním byla chybou URL
WEB , Datum: 10.09.2020 , Zdroj: denikn.cz , Strana: 0 , Autor: Michael Romancov , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.09.2020 02:26 , RU /
měsíc: 358 647 , Celková návštěvnost: 41 097 , Rubrika: Komentáře , AVE: 40 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,46
Glosa Michaela Romancova: Anexe Krymu, sestřelení malajsijského letadla plného nizozemských turistů nad Ukrajinou, pokus
otrávit v Londýně Skripalovy a teď totéž v případě Alexeje Navalného. Ve všech případech se Rusko chovalo a chová vůči
postiženým zemím arogantně a diktuje si podmínky, za nichž je ochotno „spolupracovat“. Jednomu z jeho posledních zastánců,
Německu, už zřejmě došla trpělivost.

Dvacátého srpna byl otráven představitel ruské opozice Alexej Navalnyj. Dvaadvacátého srpna jej z Ruska převezli do
Německa, kde mu v Berlíně v nemocnici Charité poskytli pomoc. Sedmého září jej probudili z umělého kómatu. Lékaři
nevyloučili možné trvalé následky, ale pacient prý reaguje. Krátce poté, co byl Navalnyj v Berlíně vyšetřen, prohlásila kancléřka
Merkelová, že se jedná o otravu, a to látkou ze skupiny novičoků. Dá se předpokládat, že k těmto látkám má v Rusku přístup
pouze stát, v zásadě z toho vyplývá, že za otravou Kremlu nepohodlného opozičníka stojí právě on. V tuto chvíli jeho
autoritářský vůdce Vladimir Putin.

Tomu ostatně napovídaly i odmítavé a postupem času stále podrážděnější reakce oficiálních ruských míst. Putinův mluvčí
prohlásil, že dokud byl Navalnyj v Rusku, v těle žádný jed neměl. Poslanec Andrej Lugovoj, který před čtrnácti lety v Londýně
otrávil poloniem ruského zběha, bývalého důstojníka ruské bezpečnostní služby FSB a autora označení Putinova Ruska za
„mafiánský stát“ Alexandra Litviněnka, prohlásil, že jed do Navalného těla vpravili Němci.

Osmého září německé ministerstvo zahraničí na svém oficiálním twitterovém účtu publikovalo prohlášení sedmi ministrů
zahraničních věcí a vysokého představitele Evropské unie, v němž se praví, že na základě informací od vlády Spolkové
republiky a zemí skupiny G7 (USA, Kanada, Británie, Francie, SRN, Itálie, Japonsko a EU jako celku) považují otravu Alexeje
Navalného za potvrzenou a společně takové chování rozhodně odsuzují.

Rusko vyzývají k důkladnému a transparentnímu vyšetření a potrestání viníků. Mimo jiné se v prohlášení zdůrazňuje, že útoky
prostřednictvím chemických zbraní jsou zcela neakceptovatelné, odporují normám mezinárodního práva a jsou v rozporu se
závazky, které Ruská federace přijala. Takové jednání je další ranou demokracii a vládě práva v Rusku, jejichž obnově aktéři
hodlají aktivně napomáhat.

Nejlepší obranou je útok

Devátého září dopoledne zveřejnilo ruské ministerstvo zahraničních věcí reakci, v níž se praví, že Rusko trvá na tom, aby mu
Německo poskytlo veškeré údaje o lékařské prohlídce a stavu Navalného. Moskva oznámila, že Berlín nebyl ochoten na její
žádosti reagovat pohotově a konstruktivně.

Odpoledne téhož dne byl na ministerstvo předvolán i německý velvyslanec. Po dvou hodinách Moskva vydala velmi ostře
znějící prohlášení, v němž se mimo jiné praví, že Německo v souvislosti s Navalným zveřejňuje neopodstatněná obvinění a
ultimáta, která slouží jako záminka pro diskreditaci Ruska na mezinárodní scéně. Rusko trvá na tom, aby mu byly poskytnuty
všechny údaje, včetně biomateriálů, výsledků testů a zkušebních vzorků, za účelem jejich komplexního studia.

Velvyslanci bylo naznačeno, že pokud se tak nestane, bude Moskva považovat chování německé strany za odmítnutí zjistit
pravdu v rámci objektivního vyšetřování a předchozí, jakož i budoucí kroky německé vlády v této věci bude považovat za
hrubou a nepřátelskou provokaci vůči Rusku, která bude mít důsledky pro rusko-německé vztahy a zkomplikuje mezinárodní
situaci. „Veškerá odpovědnost za důsledky této politiky bude spočívat na vládě Spolkové republiky Německo a jejích spojenců
v NATO a Evropské unii.“

Přečtěte si takéNovičok se neválí na ulici, ruský režim otravou Navalného posílá vzkaz občanům, říká analytik

Vezmeme-li to chronologicky, tak od anexe Krymu a rozpoutání války na východě Ukrajiny na jaře 2014 je Německo třetí
západní zemí, jejíž vláda se s Moskvou dostala do ostrého diplomatického sporu.

První byli v červenci 2014 Nizozemci kvůli sestřelení letu MH17. V březnu 2018 Británie oznámila otravu Skripalových a teď
přišla řada na Německo. I v předchozích dvou případech se Moskva chovala stejně jako teď. Nejprve naprosté odmítání
skutečnosti, že se něco vůbec stalo, pak pokus o nadiktování si vlastních podmínek účasti na vyšetřování. To mělo probíhat za
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„rovnoprávné“ účasti Ruska, které by pravděpodobně mělo zaručit i „rovnoprávný“ podíl na zveřejnění výsledků. Pokud by se
výsledky Moskvě nehodily, jednoduše by vyšetřování žádný výsledek nemělo.

Ostatně podobně to, díky právu veta, funguje v Radě bezpečnosti OSN. Když je taková „spolupráce“ odmítnuta, Rusko
nepřijme výsledky vyšetřování, a to bez ohledu na množství a váhu nashromážděných důkazů. V tento okamžik neexistuje
důvod pro domněnku, že by tomu v tomto případě mělo být jinak. Jeden rozdíl tu však přece jen je.

Merkelová to vzdává?

Zaprvé je to tón, který ruské ministerstvo vůči Berlínu zvolilo – mimořádně ostrý a konfrontační – a zadruhé jde o otázku, jak
velkou roli v kauze Navalnyj hraje to, co v oficiálních sděleních není obsaženo, ale co se nepochybně rovněž probíralo. Od
listopadu 2005 stojí v čele německých vlád kancléřka Angela Merkelová. Jedním z pilířů její politiky byla intenzivní
hospodářská, kulturní, společenská a politická spolupráce s Ruskem. Německo i kancléřka osobně do vztahu s Moskvou
investovaly neuvěřitelné množství kapitálu – finančního, politického i reputačního.

Přečtěte si takéMerkelová: Šlo o pokus o vraždu. Navalnyj byl otráven novičokem, zjistili Němci

Vzhledem k tomu, že vysoce postavení ministři spolkové vlády, a nakonec i sama kancléřka, připustili, že otrava Navalného by
mohla vést k přehodnocení německého postoje k projektu Nord Stream 2, není vyloučeno, že jsme na konci dlouhé, slibné, ale
bohužel neúspěšné cesty.

Smlouva o výstavbě Nord Stream 2 byla podepsána ani ne rok po anexi Krymu, kdy Rusko dalo jasně najevo, že v Evropě opět
vrací do hry vojenskou sílu jako hlavní politický argument. Bylo a je to právě Německo, které se k takovému způsobu jednání
stavělo zcela odmítavě, podpořilo (a drží) všechny sankce, které demokratické země kvůli tomu na Rusko uvalily, ale paralelně
s tím s Vladimirem Putinem stále jednalo.

Vedle nesporných hospodářských argumentů byla ve hře jistě i snaha najít politické východisko. Tento způsob jednání iritoval
jak řadu evropských států, tak i Američany, ale Německo si vedlo svou. Teď se situace může změnit. Pokud Němci dospějí k
závěru, že podpora Nord Stream 2, respektive celá jejich dosavadní politika vůči Rusku byla chybná, ztratí Moskva v Evropě
silného a důležitého aktéra, který byl ochoten naslouchat jejím představám a požadavkům jako prakticky nikdo jiný.

Přečtěte si takéNavalnyj je další z dlouhé řady Putinových obětí. Proč to ruskému prezidentovi stále prochází?

Není žádným tajemstvím, že Rusko a Německo v minulosti často spolupracovaly k vlastnímu prospěchu a ke škodě ostatních.
Jenže pokaždé, kdy se tak dělo, obě strany spojovaly nespokojenost a revizionismus. Energetická politika posledních dvou
dekád byla proto někdy přirovnávána až ke vztahům „Molotov Ribbentrop“ jinými prostředky. Víme, jak moc Berlín, ve
spolupráci s Paříží, vyšel Moskvě vstříc, když na Bukurešťském summitu NATO zablokoval možné přistoupení Gruzie a Ukrajiny
do evropských struktur.

Jenže po celou tu dobu bylo a je Německo úspěšnou a spokojenou zemí, zatímco se Putinovo Rusko postupně proměnilo v
aktéra, který připomíná Rusko po porážkách v Krymské válce, po kolapsu v první světové válce a nástupu bolševiků či po
zhroucení SSSR. Berlínu se nepodařilo Rusko přesvědčit, že německá cesta a zkušenosti povedou k úspěchu. Snad si to
Němci konečně připustí. Reakce Moskvy budou drsné, ale pro Evropu to bude jen ku prospěchu.

Autor je politický geograf, působí na Fakultě sociálních věd  UK a Metropolitní univerzitě Praha.

V rubrice komentáře dáváme prostor různým úhlům pohledu, které nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

1.39. Babišova čísla můžou fungovat, Hamáček hraje vabank. Odborníci hodnotí start předvolebních kampaní URL
WEB , Datum: 10.09.2020 , Zdroj: denikn.cz , Strana: 0 , Autor: Prokop Vodrážka , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.09.2020 02:26 , RU /
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Většina stran minulý týden zahájila ostrou část kampaně před krajskými a senátními volbami. Jejich úroveň a šance na úspěch
okomentovali politologové oslovení Deníkem N.

Českou republiku zaplavily předvolební billboardy, politici rozjeli kontaktní i onlinovou kampaň. Krajské a senátní volby, které se
uskuteční už za necelý měsíc, jsou pro řadu stran velmi důležité. Často proto do zbraně povolaly nejviditelnější tváře a zvolily
témata, jež mají oslovit co nejvíce lidí.

Zejména na sociálních sítích zarezonoval start kampaně hnutí ANO. Současný hegemon české politiky před týdnem v Olomouci
zahájil kampaň se sloganem „ukázaná platí“, v níž představil výsledky svého vládnutí. Jak ukázala analýza Deníku N, řada z
nich je značně přikrášlená nebo je krajské samosprávy vůbec neřeší.

Podle politologa Otto Eibla z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity ale může tato kampaň i tak dobře zafungovat. „Už
to, že se to přetřásá, straně může pomáhat – mluví se o ní, nemluví se o druhých. Kampaň pak dělá přesně to, co dělat má,“
upozorňuje Eibl.

Celkové vyznění kampaně podle něj souzní s tím, jak se hnutí Andreje Babiše snaží profilovat. „Obsahově je v souladu s tím,
co ANO hlásá dlouho – výkon, makání, je toho tolik, čím se můžeme pochlubit, a v konečném důsledku se plní ono okřídlené
‚Bude líp‘,“ říká Eibl.

Přečtěte si takéUkázaná často neplatí. Ověřili jsme čísla z Babišovy chvástavé kampaně
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Podobně vidí kampaň ANO i politoložka Anna Shavit z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy. Podle ní je zcela přirozené, že
strany v kampani využívají své známé tváře, v tomto případě premiéra. „V některých případech to může působit zvláštním
dojmem, ale je to velmi účinná metoda. ANO je dlouhodobě na špici kvality kampaní. V případě té krajské pracují s čísly často
bez kontextu. Dá se říci, že je to až učebnicové,“ říká Shavit.

Politolog Lukáš Jelínek z Masarykovy demokratické akademie si myslí, že letos ANO spíše jen brání dobyté pozice. „Výčet
úspěchů je dost defenzivní strategie, voliči mají raději atraktivní vize do budoucna. ANO svým přístupem naznačuje, že už se
vyčerpalo a lépe už bylo,“ říká Jelínek.

Přečtěte si takéJsme první, kteří plní program, prohlásil Babiš při startu kampaně. Ten letošní ani lídry kandidátek ANO
nepředstavilo

O hodně hrají letos na podzim i sociální demokraté. Strana, pro kterou byly kraje od roku 2008 důležitým zázemím, prochází v
posledních letech těžkým obdobím. Během vlády Bohuslava Sobotky postupně utekla část jejích voličů k Babišovi a prozatím se
nevrátila. ČSSD propadla ve sněmovních, komunálních i evropských volbách.

To je pro ni problematické nejen mocensky, protože přichází o významné posty, ale i finančně. Už tak napjatá situace se může
po krajských volbách ještě zhoršit, ve hře má totiž zhruba 30 milionů na státních příspěvcích ročně.

Aby se vyhnula katastrofě, vsadila sociální demokracie na boj s koronavirem, který symbolizuje červený svetr předsedy Jana
Hamáčka. Ministr vnitra byl během jara, kdy Česko řešilo pandemii, veřejností velmi kladně hodnocen – strana na to navazuje
ve svých vizuálech i v komunikaci. A to do takových detailů, že během startu kampaně rozdávala novinářům malé lahvičky s
dezinfekcí „oblečené“ do červených svetříků.

Podle Eibla se ČSSD snaží využít vše, co má k mání. „Červený svetr zafungoval na jaře a stal se symbolem akceschopnosti,
srozumitelnosti a kompetentnosti. Nejsem si ale jistý, jestli kampaň založená na něčem extrémně nepříjemném, byť na ochraně
od této skutečnosti, může výrazně pomoci. Spíš bych řekl, že ne. Vzpomeňme na už ne úplně pozitivní naladění vůči
epidemiologickým opatřením,“ říká odborník na politický marketing.

Sázka na šéfa strany také nastoluje otázku, zda sociální demokraté neriskují, že případný neúspěch bude připsán právě jemu.
„Hamáček hraje vabank od chvíle, kdy vsadil na koalici s ANO. Koronakrize zpomalila pád ČSSD, a dokonce předvedla
Hamáčka coby schopného manažera. Proto se nedivím, že se zápas s epidemií stal hlavním motivem kampaně sociální
demokracie,“ říká Jelínek.

„Hamáček se obrací na voliče, kteří hledají pomoc a zastání. U nich může vzpomínka na červený svetr zafungovat. Stejně tak
vymezení se vůči ANO a Babišovi, kterého teď víc než veřejné zdraví zajímá plynulý chod ekonomiky,“ připomíná politolog útoky
ČSSD na ANO, zejména na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Na něj sociální demokracie míří i ve svém předvolebním
spotu.

Tchaj-wan a spolupráce

Opoziční strany chtějí voleb využít jako generálky před hlavní bitvou, která je v podobě sněmovních voleb čeká za rok. Jejich
cílem je dokázat, že ANO není neporazitelné a že mohou převzít vládní odpovědnost.

„Někdo musí stát v čele skupiny, která se postaví Andreji Babišovi a Hradu. Jsem přesvědčen, že tím lídrem je Občanská
demokratická strana v čele s Petrem Fialou,“ řekl během středečního zahájení ostré fáze kampaně ODS šéf Senátu Miloš
Vystrčil. Připomenul také svou nedávnou cestu na Tchaj-wan, která se stala velmi sledovanou událostí.

Právě návštěvu ostrova v Jihočínském moři začala ODS v posledních dnech výrazněji připomínat i ve své veřejné komunikaci,
například na svém Facebooku. Podle politologů jí může tchajwanská karta ve volbách pomoct.

„Už delší dobu se v komunikaci strany objevují odkazy na Tchaj-wan, myšleno šířeji jako metafora pro demokracii a svobodu.
ODS, respektive minimálně Miloš Vystrčil, má teď pozornost médií, čemuž napomohl i Miloš Zeman, který ho káral. To by mohlo
aktivovat odpůrce prezidenta a podpořit ODS. Nevím ale, jestli se to promítne při krajských volbách,“ říká Eibl, podle nějž nejde
o dominantní téma kampaně.

Přečtěte si takéČSSD sází ve volbách na červenou, Hamáčkův svetr a ochranu Česka. V klipu se strefuje do Vojtěcha

„Každopádně to ODS vrátilo na první stránky médií a upírá se k ní více pozornosti než v minulých měsících. Z pohledu strany je
to dobře,“ podotýká brněnský politolog.

Podle Shavit by se ale občanští demokraté měli zabývat více tématy. „Mohlo by to fungovat, kdyby vedle toho ODS
komunikovala dalších 40 řešení či témat a cesta na Tchaj-wan byla doplněna o výraznou, efektivní politiku. Takto se z toho
může velmi rychle stát gesto nesrozumitelné za humny Prahy,“ zmiňuje politoložka.

Kampaň ODS a dalších opozičních stran běží i v regionech a z centrálního pohledu nemusí být zcela viditelná. Má na to vliv
také fakt, že tyto politické formace ve velké míře v kandidatuře spolupracují. Například TOP 09 je koaličním subjektem ve všech
13 krajích.

Jinakost a Bartoš

Piráti opět sází na rostoucí preference a celostátní témata, jako je digitalizace, udržení mladých lidí v regionech či sucho.
Podobně jako před parlamentními volbami strana do kampaně zapojila autobus, místo vězeňského však nyní jde o „autobus
budoucnosti“.
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Podobně jako v předloňských volbách v Praze ani v ostatních krajích nemá strana příliš známé tváře. „Piráti do značné míry
staví na jinakosti a obsahu. V takovém případě nemusí hrát malá známost kandidáta takovou roli. Zvlášť pokud je tam vizuální
připomenutí, o jakou stranu a s jakým vedením se jedná,“ říká Eibl v narážce na předsedu Pirátů Ivana Bartoše, který je pojícím
prvkem kampaně.

Přečtěte si takéUhelná limonáda a donut jako střední Čechy bez mozků. Piráti zahájili hlavní fázi kampaně

„Piráti jsou pořád relativně mladou stranou, která se profiluje jako silný protivník hnutí ANO, ačkoli jsou do velké míry
technokratickou stranou, která funguje a komunikuje dost podobně,“ míní Shavit.

Podle expertů bude mít ve volbách vliv i lokální voličská podpora. Některé strany sice mohou v řadě regionů uspět, jinde jim ale
naopak hrozí problémy.

Přečtěte si takéSchůzku se Zemanem iniciovat nebudu, odmítá Vystrčil kritiku z Hradu. Cestu zhodnotí s Babišem a ministry

„V případě opozičních stran jde o různé krajské bitvy. Pro ODS by byl velký a významný úspěch ve Středočeském kraji, lidovci
se snaží získat zpátky Jihomoravský kraj. Některé krajské kampaně, speciálně jejich gradace, jsou povedené,“ říká Shavit.

KDU-ČSL bude pod vedením hejtmana Jiřího Čunka také hájit svou baštu ve Zlínském kraji. Starostové mají výrazné šance
opět v Libereckém kraji, kde jejich kandidátku vede oblíbený hejtman Martin Půta.

1.40. Jak mohou univerzity pomáhat v krizi? Sledujte online diskuzi! URL
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Jarní pandemie nemoci COVID-19 ukázala, že univerzity mají ve společnosti nezastupitelnou roli. Školy se rychle zorientovaly,
kde je potřeba pomoct, a nabídly své kapacity a síly. Podívat se s odstupem na to, jak se své úlohy zhostily a jak byly
společensky zodpovědné, má za cíl další diskuze zástupců univerzit, která se koná 17. září od 13 hodin v Praze a její online
přenos bude i na Universitas.

Druhý ze série kulatých stolů o společenské odpovědnosti se zaměří na aktuální situaci a bude se věnovat roli vysokých škol
při propuknutí celospolečenské krize. Diskutující se dotknou i toho, jak pandemie pomohla urychlit změny a postupy na školách
nebo jak se dotkla procesu internacionalizace a vzdělávání na univerzitách. 
Online diskuze na Universitas 
- První ze série debat se věnovala tématu společenské odpovědnosti vysokých škol. Záznam a shrnutí brněnské akce najdete
zde 
Pražská diskuze se bude věnovat roli vysokých škol při propuknutí krize . Na Universitas sledujte online stream 17. září od
13.00 
Debata v Ostravě bude řešit, co lidstvu hrozí v souvislosti s měnícím se klimatem a jak se lze na klimatickou změnu připravit.
Sledujte online stream 21. září od 16.00 
„Většina lidí se domnívá, že pandemie nepřinesla nic dobrého. Když se však podíváme na její vývoj, ukázala, že v kritických
chvílích se každá země může spoléhat jen sama na sebe a na své vlastní zdroje materiální, technologické a lidské. Ani
univerzity nečekaly,“ podotýká rektor Českého vysokého učení technického v Praze a jeden z diskutujících Vojtěch Petráček .
Připomíná například urychlený návrh funkčních modelů ochranných masek a štítů pro 3D tiskárny, výrobu dezinfekce, využití
kapacit při testování na koronavirus nebo aktivaci dobrovolníků a další formy pomoci. 
Management vysokých škol bude reprezentovat i rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně , která se také intenzivně zapojila do
výzkumu souvisejícího s koronavirem a jeho rychlého přenosu do praxe, Vladimír Sedlařík . O své zkušenosti z doby krize se
podělí prorektor pro mezinárodní vztahy České zemědělské univerzity v Praze Michal Lošťák a děkanka Fakulty zdravotnických
studií Univerzity Pardubice Jana Holá. 
Vysoké školy se kromě výzkumu a technických otázek věnovaly i problematice výuky v době celoplošné karantény. Hledaly
nejen řešení pro své vlastní studenty, ale pomáhaly také dalším stupňům škol. „Vysoké školy měly strukturu pro e-learning a
online výuku poměrně dobře připravenou, pro základní a střední školy však byl a je přechod na distanční učení náročný.
Nejsou na to nachystané,“ říká další z diskutujících Lucie Rohlíková , která se na Západočeské univerzitě v Plzni věnuje
celoživotnímu a distančnímu vzdělávání. 
Kulatý stůl se zaměří i na média, jejich fungování v době krize a prostor, který věnovala odborníkům a aktivitám vysokých škol.
K tomuto tématu má co říct novinář Martin Rychlík , který aktuálně působí v redakci médií Univerzity Karlovy. 
Své zkušenosti v této oblasti a v otázkách koordinace technologických projektů přidá také Robin Čumpelík, ředitel Odboru
komunikace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 
Celou diskuzi bude moderovat mluvčí Univerzity Hradec Králové Jakub Novák. 
Pražské diskuzní setkání organizují v rámci projektu Partnerská síť vysokých škol pro společenskou odpovědnost Akademie
múzických umění, České vysoké učení technické v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Univerzita Hradec Králové,
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Tomáš Bati, Univerzita Pardubice a Západočeská univerzita v
Plzni. Mediálním partnerem je magazín vysokých škol Universitas. 
Profily hostů diskuze 
Robin Čumpelík, ředitel Odboru komunikace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 
Je pověřen realizací a koordinací Inovačních strategií České republiky 2019–?2030. Vede Národní marketingový tým. V roce
2018 realizoval a koordinoval celonárodní oslavy 100 let Československa. V současnosti je koordinátorem několika
technologických projektů, zasloužil se mj. o vznik celostátní informační linky 1212. Z dřívějška má také zkušenosti s médii:
založil časopis Xtreme nebo moderoval v Radiu Wave. Pracoval také pro neziskové organizace (např. festival pro děti z
dětských domovů Mimo domov) a realizoval několik desítek inovačních a uměleckých projektů. Je členem pracovní skupiny
Nová ekonomika, technologie, digitalizace a inovace poradního orgánu Národní ekonomické rady vlády (NERV). 
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doc. Ing. Jana Holá, Ph.D., děkanka Fakulty zdravotnických studií. 
Působí na Univerzitě Pardubice od roku 2004. V letech 2009 až 2015 vedla Katedru informatiky, managementu a radiologie na
Fakultě zdravotnických studií a od roku 2015 byla na této fakultě proděkankou pro vědu a výzkum. Od května 2019 na fakultě
zastává funkci děkanky. Ve své vědecko-výzkumné činnosti propojuje své pracovní zkušenosti i odborné znalosti z oblasti
ekonomiky, managementu i informatiky, s mnoha nemocnicemi spolupracuje jako odborný školitel pro manažerskou
komunikaci. V současné době je hlavní řešitelkou projektu TA ČR Kompetentní sestra 21. století, je autorkou několika
odborných monografií a mnoha článků z oblasti managementu a zdravotnictví. 
doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc., rektor ČVUT v Praze. 
Za svou kariéru si prošel mnoha významnými institucemi včetně těch zahraničních, roku 2004 přešel na Fakultu jadernou a
fyzikálně inženýrskou ČVUT, kde se v roce 2007 stal docentem. Na fakultě vyučuje experimentální fyziku, relativistickou fyziku
těžkých iontů a subatomovou fyziku, rovněž je garantem zaměření Experimentální jaderná fyzika. Vede vědecký tým pracující v
experimentech ALICE, CBM a AEGIS. V rámci experimentu ALICE byl za návrh a realizaci lineárního křemíkového driftového
detektoru (SDD) v roce 1998 oceněn Cenou AV ČR pro mladé vědecké pracovníky. Za činnost v oblasti detektorů také získal
dvakrát Cenu rektora ČVUT. Hlavními obory jeho zájmu je fyzika ultrarelativistických jaderných srážek a částicová fyzika, jejichž
experimentální a teoretické aspekty se v rámci výzkumu na FJFI ČVUT snaží spolu se studenty a kolegy propojit. Od roku 2010
do roku 2015 byl prorektorem pro vědu a výzkum na ČVUT v Praze. 
PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D., vedoucí oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni. 
Působí také na Katedře didaktické a výpočetní techniky Fakulty pedagogické ZČU. Zaměřuje se na využívání moderních
technologií ve výuce, e-learning a distanční vzdělávání. V roce 2019 získala Cenu ministerstva školství za vynikající vzdělávací
činnost na vysoké škole. Studenty učitelství motivuje k celoživotnímu vzdělávání a zapojení se do učitelských komunit. Pro
podporu studia využívá cloudové systémy, včetně systému pro tvorbu digitálních portfolií studentů. Stojí také například za
konceptem takzvané virtuální třídy, tedy trenažéru ve virtuální realitě, který studentům učitelství umožňuje simulovat a zkoušet
situace, k nimž dochází při výuce ve škole. Díky spolupráci Lucie Rohlíkové s odborníky na virtuální realitu z Fakulty strojní
ZČU se tak zrodil v rámci České republiky jedinečný projekt, který má studenty připravit na praxi ve školách a posílit praktickou
část jejich studia. Během jarní koronavirové krize zpracovala Lucie Rohlíková se svými kolegy podpůrné materiály pro zajištění
online výuky. Jejich náměty a doporučení se staly součástí speciálních webových stránek MŠMT NaDálku. 
PhDr. Martin Rychlík, Ph.D. et Ph.D., etnolog, historik kultury a vědecký novinář. 
Je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde následně pracoval jako odborný asistent a přednášel mj. i
etnologii kulturních areálů. V roce 2009 pak působil jako stipendista University of Tokyo, kde se zaměřoval na komunikaci vědy
v rámci vládního stipendia The Japan Foundation. V letech 2000 až 2006 pracoval jako redaktor v České tiskové kancelář i ,
posléze v ekonomickém týdeníku Euro coby editor a reportér (2006 až 2010). Od roku 2010 působil ve zpravodajském portále
Česká pozice, a to jako jeden ze zakládajících redaktorů. Od roku 2013 psal pro Lidové noviny v oblasti vědy, výzkumu a
vysokého školství, kde vydal 1 500 článků. Od října 2019 řídí redakci médií Univerzity Karlovy v Praze. Pravidelně přispívá
články na odborný server Vědavýzkum.cz. Je autorem několika odborných článků a monografií z oblasti etnologie a teorie
kultury. 
prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D., rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně. 
Působí zde dále jako ředitel Centra polymerních systémů. Zastával téměř sedm let pozici prorektora univerzity pro tvůrčí
činnosti. Profesně se věnuje přípravě a zpracování bio rozložitelných, antimikrobiálních polymerů. Má zkušenosti s působením
na zahraničních institucích ve Švédsku a ve Slovinsku. Na jaře letošního roku aktivně inicioval rychlý přenos výsledků
vědeckých poznatků do praxe v boji proti šíření onemocnění COVID-19, a to jak v rovině strategické, tak v rovině výzkumné. 
prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D., profesor v oboru management. 
Doktorská studia dokončil na Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy v oboru sociologie. V současné době působí jako první
prorektor a prorektor pro mezinárodní vztahy na České zemědělské univerzitě, kde na Provozně ekonomické fakultě garantuje
předměty a navazující magisterský i doktorský studijní program zaměřené na regionální rozvoj a rozvoj venkova. Společně s tím
přednáší vybrané sociologické předměty, a to v českém i anglickém jazyce. V roce 1995 dlouhodobě pobýval na University of
Missouri-Columbia, se kterou od té doby pedagogicky a výzkumně spolupracuje. Na konci minulého století a začátku tohoto
století se intenzivně účastnil aktivit FAO OSN v oblasti socioekonomických otázek rozvoje venkova v rozvojových zemích.
Podílel se nebo se v současné době podílí na řešení 5 projektů podporovaných Evropskou komisí (Rámcové programy,
H2020), které propojují zaměření na rozvoj venkova, zemědělství a potravinářství v jejich socioekonomické dimenzi a
udržitelnost (otázky společného prodeje zemědělců, problematika certifikace ekologických potravin a trhu s ekologickými
výrobky, záležitosti alternativních potravinových řetězců, inovace a regionální tranzice zemědělství k udržitelnosti nebo
hodnotové řetězce hospodářství v horách). V rámci projektů programu Erasmus pomáhal zavádět studijní programy v oblasti
rozvoje venkova na ruských a kazašských univerzitách a studijní programy představující udržitelné potravinové systémy na
univerzitách západního Balkánu. Byl členem týmu ČZU, který pro Evropskou komisi připravoval podklady týkající se podpory
mladých nebo začínajících zemědělců v rámci Společné zemědělské politiky EU od roku 2021. 
Moderátor Mgr. Jakub Novák 
Při studiu vysoké školy v Hradci Králové začal pracovat jako redaktor zpravodajství Rádia Černá Hora, od roku 2018 pak
působí jako tiskový mluvčí Univerzity Hradec Králové. V současnosti zároveň Ph.D. student na UHK, kde se v oblasti lidských
práv zabývá v rámci programu politologie – africká studia regionem západní Afriky, kde v roce 2016 semestrálně studoval a
pracoval. 
Pozvánka přejata z webu Universitas.cz 
Sdílejte článek 

Autor 
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1.41. Adam Vojtěch (za ANO): Vracíme povinnost nosit roušky URL
WEB , Datum: 11.09.2020 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Strana: 0 , Autor: Věra Luptáková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 12.09.2020 02:24 , RU /
měsíc: 1 171 029 , Celková návštěvnost: 88 206 , Rubrika: Domácí , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,98
„Platí pravidlo, že pod střechou se rouška nosí, venku nikoli,“ oznámil na středeční tiskové videokonferenci ministr zdravotnictví
Adam Vojtěch (za ANO).

Nošení roušek je od čtvrtka povinné ve vnitřních prostorách budov po celém Česku.

Promyšlenost kroků ministra a vládní anticovidové strategii analyzují ve Výroku Denisa Hejlová, vedoucí Katedry marketingové
komunikace a PR Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy a komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček.

1.42. Personálie
TISK , Datum: 11.09.2020 , Zdroj: Bankovnictví , Strana: 7 , Vytištěno: 5 000 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.09.2020 03:37 , Rubrika:
Spektrum - personálie , AVE: 28 108,84 Kč , Země: Česko
... Verschaeveho, který se bude nadále plně věnovat pozici General Manager Affluent Customers v rámci KBC. Je členem rady
pro řízení rizika ALM a likvidity skupiny KBC a také členem České bankovní asociace v rámci regulační komise. Vystudoval
Univerzitu Karlovu, Fakultu sociálních věd  v Praze. Plné znění podléhá licenčním podmínkám.

1.43. Jak mohou univerzity pomáhat v krizi? Sledujte online diskuzi URL
WEB , Datum: 11.09.2020 , Zdroj: zcu.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 11.09.2020 12:49 , RU / měsíc: 1 482 , Celková
návštěvnost: 114 , AVE: 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,00
Jarní pandemie nemoci COVID-19 ukázala, že univerzity mají ve společnosti nezastupitelnou roli. Školy se rychle zorientovaly,
kde je potřeba pomoct, a nabídly své kapacity a síly.

Podívat se s odstupem na to, jak se své úlohy zhostily a jak byly společensky zodpovědné, má za cíl diskuze zástupců univerzit,
která se koná 17. září od 13 hodin na ČVUT v Praze a online ji bude přenášet i portál 
Universitas 
. Na pořádání se podílí také Západočeská univerzita v Plzni.? 
Druhý ze série kulatých stolů o společenské odpovědnosti univerzit se zaměří na aktuální situaci a bude se věnovat roli
vysokých škol při propuknutí celospolečenské krize. Diskutující se dotknou i toho, jak pandemie pomohla urychlit změny a
postupy na školách nebo jak se dotkla procesu internacionalizace a vzdělávání na univerzitách. Západočeskou univerzitu bude
zastupovat didaktička Lucie Rohlíková, která jako expertka na e-learning a distanční vzdělávání okomentuje, jak si vyučující a
studenti poradili s nouzovou distanční výukou, a poskytne odborný pohled na to, co to vlastně je a jak má vypadat
plnohodnotné distanční vzdělávání a jak co nejlépe využít získaných zkušeností z jarní vlny pandemie. 
„Většina lidí se domnívá, že pandemie nepřinesla nic dobrého. Když se však podíváme na její vývoj, ukázala, že v kritick ý ch
chv í l í ch se ka ž d á zem ě m ůž e spol é hat jen sama na sebe a na sv é vlastn í zdroje materi á ln í , technologick é a lidsk é
. Ani univerzity ne č ekaly, “ podotýká rektor Českého vysokého učení technického v Praze a jeden z diskutujících Vojt ě ch
Petr áč ek . Připomíná například urychlený návrh funkčních modelů ochranných masek a štítů pro 3D tiskárny, výrobu
dezinfekce, využití kapacit při testování na koronavirus nebo aktivaci dobrovolníků a další formy pomoci. 
Management vysokých škol bude reprezentovat i rektor Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, která se také intenzivně zapojila do
výzkumu souvisejícího s koronavirem a jeho rychlého přenosu do praxe, Vladimír Sedlařík. O své zkušenosti z doby krize se
podělí prorektor pro mezinárodní vztahy České zemědělské univerzity v Praze Michal Lošťák a děkanka Fakulty zdravotnických
studií Univerzity Pardubice Jana Holá. 
Vysoké školy se kromě výzkumu a technických otázek věnovaly i problematice výuky v době celoplošné karantény. Hledaly
nejen řešení pro své vlastní studenty, ale pomáhaly také dalším stupňům škol. „Vysoké školy měly strukturu pro e-learning a
online výuku poměrně dobře připravenou, pro základní a střední školy však byl a je přechod na distanční učení náročný.
Nejsou na to nachystané,“ říká další z diskutujících Lucie Rohlíková, která se na Západočeské univerzitě v Plzni věnuje
celoživotnímu a distančnímu vzdělávání. 
Kulatý stůl se zaměří i na média, jejich fungování v době krize a prostor, který věnovala odborníkům a aktivitám vysokých škol.
K tomuto tématu má co říct novinář Martin Rychlík, který aktuálně působí v redakci médií Univerzity Karlovy. 
Své zkušenosti v této oblasti a v otázkách koordinace technologických projektů přidá také Robin Čumpelík, ředitel Odboru
komunikace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. 
Celou diskuzi bude moderovat mluvčí Univerzity Hradec Králové Jakub Novák. 
Pražské diskuzní setkání organizují v rámci projektu Partnerská síť vysokých škol pro společenskou odpovědnost Akademie
múzických umění, České vysoké učení technické v Praze, Česká zemědělská univerzita v Praze, Univerzita Hradec Králové,
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Univerzita Tomáš Bati, Univerzita Pardubice a Západočeská univerzita v
Plzni. Mediálním partnerem je magazín vysokých škol Universitas. Sledovat diskuzi můžete zde 
Profily hostů diskuze 
Robin Čumpelík je ředitelem Odboru komunikace Ministerstva průmyslu a obchodu ČR s pověřením realizovat a koordinovat
Inovační strategii České republiky 2019-2030. Vede Národní marketingový tým. V roce 2018 realizoval a koordinoval
celonárodní oslavy 100 let Československa. V současnosti je koordinátorem několika technologických projektů, zasloužil se mj.
o vznik celostátní informační linky 1212. Z dřívějška má také zkušenosti s médii: založil časopis Xtreme nebo moderoval v Radiu
Wave. Pracoval také pro neziskové organizace (např. festival pro děti z dětských domovů Mimo domov) a realizoval několik
desítek inovačních a uměleckých projektů. Je členem pracovní skupiny Nová ekonomika, technologie, digitalizace a inovace
poradního orgánu Národní ekonomické rady vlády (NERV). 
Doc. Ing. Jana Holá, Ph.D., děkanka Fakulty zdravotnických studií působí na Univerzitě Pardubice od roku 2004. V letech 2009
až 2015 vedla katedru informatiky, managementu a radiologie na Fakultě zdravotnických studií, a od roku 2015 byla na této
fakultě proděkankou pro vědu a výzkum. Od května 2019 na fakultě zastává funkci děkanky. Ve své vědecko-výzkumné
činnosti propojuje své pracovní zkušenosti i odborné znalosti z oblasti ekonomiky, managementu i informatiky, s mnoha
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nemocnicemi spolupracuje jako odborný školitel pro manažerskou komunikaci. V současné době je hlavní řešitelkou projektu
TA ČR Kompetentní sestra 21. století, je autorkou několika odborných monografií a mnoha článků z oblasti managementu a
zdravotnictví. 
Doc. RNDr. Vojtěch Petráček, CSc ., je rektorem ČVUT v Praze. Za svou kariéru si prošel mnoha významnými institucemi
včetně těch zahraničních, roku 2004 přešel na Fakultu jadernou a fyzikálně inženýrskou ČVUT, kde se v roce 2007 stal
docentem. Na fakultě vyučuje experimentální fyziku, relativistickou fyziku těžkých iontů a subatomovou fyziku, rovněž je
garantem zaměření Experimentální jaderná fyzika. Vede vědecký tým pracující v experimentech ALICE, CBM a AEGIS. V rámci
experimentu ALICE byl za návrh a realizaci lineárního křemíkového driftového detektoru (SDD) v roce 1998 oceněn Cenou AV
ČR pro mladé vědecké pracovníky. Za činnost v oblasti detektorů také získal dvakrát Cenu rektora ČVUT. Hlavními obory jeho
zájmu je fyzika ultra-relativistických jaderných srážek a částicová fyzika, jejichž experimentální a teoretické aspekty se v rámci
výzkumu na FJFI ČVUT snaží spolu se studenty a kolegy propojit. Od roku 2010 do r. 2015 byl prorektorem pro vědu a výzkum
na ČVUT v Praze. 
PhDr. Lucie Rohlíková, Ph.D. , je vedoucí oddělení Celoživotní a distanční vzdělávání Západočeské univerzity v Plzni a působí
také na katedře didaktické a výpočetní techniky Fakulty pedagogické ZČU. Zaměřuje se na využívání moderních technologií ve
výuce, e-learning a distanční vzdělávání. V roce 2019 získala cenu ministerstva školství za vynikající vzdělávací činnost na
vysoké škole. Studenty učitelství motivuje k celoživotnímu vzdělávání a zapojení se do učitelských komunit. Pro podporu studia
využívá cloudové systémy, včetně systému pro tvorbu digitálních portfolií studentů. Stojí také například za konceptem takzvané
virtuální třídy, tedy trenažéru ve virtuální realitě, který studentům učitelství umožňuje simulovat a zkoušet situace, k nimž
dochází při výuce ve škole. Díky spolupráci Lucie Rohlíkové s odborníky na virtuální realitu z Fakulty strojní ZČU se tak zrodil v
rámci České republiky jedinečný projekt, který má studenty připravit na praxi ve školách a posílit praktickou část jejich studia.
Během jarní koronavirové krize zpracovala Lucie Rohlíková se svými kolegy podpůrné materiály pro zajištění on-line výuky.
Jejich náměty a doporučení se staly součástí speciálních webových stránek MŠMT NaDálku. 
PhDr. Martin Rychlík, Ph.D. et Ph.D. , je etnolog, historik kultury a v českém prostředí velmi dobře známý vědecký novinář. Je
absolventem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kde následně pracoval jako odborný asistent a přednášel i etnologii
kulturních areálů. V roce 2009 pak působil jako stipendista University of Tokyo , kde se zaměřoval na komunikaci vědy v rámci
vládního stipendia The Japan Foundation. V letech 2000 až 2006 pracoval jako redaktor v České tiskové kanceláři , posléze v
ekonomickém týdeníku Euro coby editor a reportér (2006 až 2010). Od roku 2010 působil ve zpravodajském portále Česká
pozice , a to jako jeden ze zakládajících redaktorů. Od roku 2013 psal pro Lidové noviny v oblasti vědy, výzkumu a vysokého
školství, kde vydal 1500 článků. Od října 2019 řídí redakci médiích Univerzity Karlovy v Praze. Pravidelně přispívá články na
odborný server Vědavýzkum.cz. Je autorem několika odborných článků a monografií z oblasti etnologie a teorie kultury. 
Prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.D. , je rektorem Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a působí zde dále jako ředitel Centra
polymerních systémů. Zastával téměř sedm let pozici prorektora univerzity pro tvůrčí činnosti. Profesně se věnuje přípravě a
zpracování bio rozložitelných, antimikrobiálních polymerů. Má zkušenosti s působením na zahraničních institucích ve Švédsku a
ve Slovinsku. Na jaře letošního roku aktivně inicioval rychlý přenos výsledků vědeckých poznatků do praxe v boji proti šíření
onemocnění Covid-19, a to jak v rovině strategické, tak v rovině výzkumné. 
Prof. PhDr. Michal Lošťák, Ph.D. , je profesorem v oboru Management. Doktorská studia dokončil na Fakultě sociálních věd
Univerzity Karlovy v oboru Sociologie. V současné době působí jako první prorektor a prorektor pro mezinárodní vztahy na
České zemědělské univerzitě, kde na Provozně ekonomické fakultě garantuje předměty a navazující magisterský i doktorský
studijní program zaměřené na regionální rozvoj a rozvoj venkova. Společně s tím přednáší vybrané sociologické předměty, a to
v českém i anglickém jazyce. V roce 1995 dlouhodobě pobýval na University of Missouri-Columbia, se kterou od té doby
pedagogicky a výzkumně spolupracuje. Na konci minulého století a začátku tohoto století se intenzivně účastnil aktivit FAO
OSN v oblasti socioekonomických otázek rozvoje venkova v rozvojových zemích. Podílel se nebo se v současné době podílí na
řešení 5 projektů podporovaných Evropskou komisí (Rámcové programy, H2020), které propojují zaměření na rozvoj venkova,
zemědělství a potravinářství v jejich socioekonomické dimenzi a udržitelnost (otázky společného prodeje zemědělců,
problematika certifikace ekologických potravin a trhu s ekologickými výrobky, záležitosti alternativních potravinových řetězců,
inovace zemědělství k udržitelnosti nebo hodnotové řetězce hospodářství v horách). V rámci projektů programu Erasmus
pomáhal zavádět studijní programy v oblasti rozvoje venkova na ruských a kazašských univerzitách a studijní programy
představující udržitelné potravinové systémy na univerzitách západního Balkánu. Byl členem týmu ČZU, který pro Evropskou
komisi připravoval podklady týkající se podpory mladých nebo začínajících zemědělců v rámci Společné zemědělské politiky EU
od roku 2021. 
Moderátor Jakub Novák. Při studiu vysoké školy v Hradci Králové začal pracovat jako redaktor zpravodajství Rádia Černá Hora,
od roku 2018 pak působí jako tiskový mluvčí Univerzity Hradec Králové. V současnosti zároveň Ph.D. student na UHK, kde se v
oblasti lidských práv zabývá v rámci programu Politologie – Africká studia regionem západní Afriky, kde v roce 2016
semestrálně studoval a pracoval. 
Celouniverzitní 
Šárka Stará 
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1.44. Soud potrestal Foldynova asistenta za text, v němž vyzval ke střílení a deportaci uprchlíků URL
WEB , Datum: 12.09.2020 , Zdroj: denikn.cz , Strana: 0 , Autor: Lukáš Prchal , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.09.2020 02:50 , RU /
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Poradce a asistent poslance Jaroslava Foldyny Michal Kraft dostal od soudu podle zjištění Deníku N peněžitý trest za svůj text
podněcující k nenávisti vůči migrantům. Pokud proti verdiktu podá odpor, bude se kauza řešit před soudem ve veřejném
jednání.

Okresní soud pro Prahu-západ potrestal Krafta za text z loňského července, v němž Foldynův asistent vyzýval ke střelbě na
lodě imigrantů mířících do Evropy. V článku také tvrdil, že muslimové a migranti, kteří tu už jsou, mají být deportováni podobně
jako sudetští Němci z poválečného Československa.

„V této věci byl vydán trestní příkaz, nicméně je nepravomocný a zatím nenabyl právní moci, proto se zatím nebudeme blíže
vyjadřovat,“ řekla Deníku N mluvčí soudu Jana Špotová.

Nechtěla upřesnit, jaký trest soudkyně Kraftovi vyměřila. Podle informací Deníku N Kraft má zaplatit několik desítek tisíc korun.

Přečtěte si takéFoldynův asistent chce střílet na uprchlíky, žádá plošné perzekuce. Nesouhlasím, ale nevadí mi to, říká
poslanec

Poslanecký asistent potvrdil, že jej soud potrestal. „Ano, soud rozhodnutí vydal v srpnu,“ reagoval na otázky Kraft. Nechtěl ale
řešit výši trestu, ani to, zda se proti němu odvolá. „S vámi se o tom už víc bavit nebudu,“ dodal. Na podání odporu má podle
soudu ještě několik dní.

Poté, co na Kraftův článek s názvem „Je budoucnost Evropy islámská?“ upozornil před rokem Deník N, začalo se jím zabývat
Nejvyšší státní zastupitelství v Brně a policie. Foldyna, který letos v únoru opustil ČSSD a stal se členem poslaneckého klubu
SPD, dříve řekl, že sice s některými názory svého asistenta nesouhlasí, text mu ale nevadí.

„Poslat lodě ke dnu“

Kraft v článku vyzývá k perzekucím lidi, které označuje za příslušníky „invazní kultury“ nebo „invazní etnikum“. Z kontextu článku
vyplývá, že jde o muslimy. „Souběžně probíhajícím krokem musí být okamžitá deportace všech příslušníků invazní kultury zpět
do zemí jejich původu nebo kamkoli jinam,“ píše.

„Lokalizovat lodě s migranty a poslat je ke dnu je z vojenského hlediska triviální záležitostí, která by se dala pojmout jako
cvičení kadetů prvního ročníku vojenských škol. S několika helikoptérami a rychlými čluny vyzbrojenými kulomety a kamerami
jde o misi, která by trvala řádově týdny, maximálně měsíce,“ navrhuje Kraft.

Svůj text zveřejnil na webu České společnosti pro civilizační studia. Jde o spolek propagující konspirační teorii, podle níž je
migrace do Evropy ve skutečnosti islámskou invazí. Založil ho sociolog Petr Hampl, který patří k nejznámějším tvářím české
xenofobní a antiislámské scény. Kromě něj ve spolku figurují další známí zastánci podobných názorů, například Petr Žantovský,
Benjamin Kuras nebo Michal Semín.

Přečtěte si takéNa ministerstvu spravedlnosti píše zákony, na internetu je spojený s dezinformačními weby

Podle Jana Charváta, experta na extremismus z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy, článek silně dehumanizuje muslimy
a imigranty. „Dehumanizace nepřítele umožňuje proti němu použít takové techniky, které bychom za normálních okolností
nepoužili – zde střílení na čluny a následnou plošnou perzekuci všech muslimů a jejich odsun z Evropy,“ řekl loni Deníku N
Charvát.

Trestním příkazem potrestal soud před dvěma lety například bývalého tajemníka SPD Jaroslava Staníka, který ve sněmovní
restauraci pronášel rasistické výroky. Staník ale proti němu podal odpor a nakonec při veřejném líčení dostal roční podmínku.
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Národní soud vynesl po druhé světové válce celkem sedm hrdelních rozsudků nad kolaborujícími novináři.

Právě před 80 lety přijal říšský ministr propagandy Joseph Goebbels v Berlíně delegaci 34 českých novinářů a kulturních
pracovníků. Přítomným sdělil, že to, co dnes činí Německo, lze popsat snad jedině slovy „druhá reformace Evropy“. Dodal, že
Německo nechce jiným názorům „omezovat život“, ovšem „pojetí svobody národa musí býti uvedeno v soulad s obecnou
účelností, právě tak jako pojem svobody člena rodiny uvnitř této rodiny“.

Poté vysvětlil, že Německo si přeje ve vzájemném poměru Čechů a Němců „naprosté jasnosti“, zda se „partner vřadí do
německého procesu pořádku“ rád a ochotně, či zda se vnitřně zpěčuje: „Podle toho poskytne Německo čestné přátelství, nebo
boj.“ Na závěr podotkl, že Německo nabízí „možnost poctivé součinnosti“ a česká inteligence má jít příkladem: „Svému českému
národu prokážete velikou historickou službu, jestliže chcete spolupomáhat vytvořit poměr poctivé loajality svého národu k Říši.“

Mysleli jsme to dobře

Dodejme, že během války nacisté povraždili tisíce českých odbojářů. Kolaborantů se ale také našlo dost, a to i mezi novináři.
Po skončení války stanulo podle historika Mečislava Boráka před Národním soudem (na starosti měl ty nejtěžší případy, včetně
procesu s protektorátní vládou) 21 českých novinářů.

K smrti bylo odsouzeno celkem sedm z nich – Vladimír Krychtálek (šéfredaktor deníků Venkov a Večer), Karel Werner
(šéfredaktor Českého slova), Jaroslav Křemen (šéfredaktor A-Zet), Emanuel Vajtauer (šéfredaktor Večerního Českého slova),
Rudolf Novák (šéfredaktor Árijského boje), Antonín Jaromil Kožíšek (šéfredaktor Moravských novin a Poledního listu) a Alois
Kříž (redaktor protektorátního rozhlasu). Skutečně vykonaných bylo ovšem jen pět rozsudků – Křemen dostal pouhých
pětatřicet minut před popravou milost od prezidenta Beneše a Vajtauer (mimochodem bývalý komunista) ještě před koncem
války záhadně zmizel, a tak ho Národní soud potrestal v nepřítomnosti.

Pozoruhodné je, jak se obžalovaní novináři před soudem hájili. Například Werner v dubnu 1947 před soudem připustil, že
osobně napsal 580 aktivistických článků, ale odmítl, že by byl nacistou: „Pojem nacismu je totožný s hrůzami Majdanku,
Buchenwaldu a Lidic, ale kde je u mne třeba jen slabý náznak takového chování?“ Myslel to prý navíc dobře, když mu podle
jeho slov šlo jen o to, aby „uvaroval národ od ještě větších ztrát“, a tak bil na poplach „před lehkomyslností, s jakou naši lidé
kolikrát zbytečně kladli katu hlavu na špalek“. Podobně mluvil také Krychtálek, když vysvětloval, že měl k psaní aktivistických
článků dobrý důvod: „V Německu chtěli jedni Čechy bezohledně vyhubit, druzí se chtěli s Čechy dohodnout a potřebovali
českého aktivismu jako argumentu.“

Trestní senát ale nevzal jejich obhajobu v potaz a oba poslal na smrt. „Obžalovaní napsali v době od května 1938 po stovkách
článků do denního tisku, jimiž sloužili propagačně Němcům. V nich velebí nacistické hnutí a Hitlera jako jeho reprezentanta,
schvalují a obhajují nepřátelskou vládu na našem území a nezákonné činy její a jejích orgánů, oslavují na jedné straně
německé vítězství a na druhé napadají naše spojence, naši zahraniční vládu a dokonce nevybíravým způsobem i samotného
prezidenta republiky. Národ je vybízen k nasazení všech sil pro vítězství Říše a mládeži je kladen za vzor nacismus,“ stojí ve
zdůvodnění rozsudku.

Očistná komise

Před Národním soudem sice stanulo „jen“ 21 novinářů, dalšími méně významnými případy se ovšem zabývaly mimořádné lidové
soudy a speciální očistná komise, která začala pracovat hned v květnu 1945. Jan Cebe z Fakulty sociálních věd  Univerzity
Karlovy odhaduje, že komise prověřila několik stovek novinářů. Kolik z nich potrestala, není úplně jasné. Podle jedněch údajů
uložila 80 novinářům doživotní zákaz činnosti a 51 z nich oznámila soudům. Podle jiných zdrojů bylo ale doživotních zákazů 109
a o 73 novinářích šlo hlášení soudu. Mezi další tresty uložené komisí patřily pokuty a dočasné zákazy činnosti.

1.46. Návrh zákona zkomplikoval pobrexitová jednání. ‚Británie se snaží vybrat třešničky,‘ míní expert URL
WEB , Datum: 12.09.2020 , Zdroj: irozhlas.cz , Strana: 0 , Autor: Anna Urbanová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.09.2020 02:41 , RU /
měsíc: 394 016 , Celková návštěvnost: 63 237 , Rubrika: Zprávy ze světa , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,70
Ve čtvrtek skončilo osmé kolo jednání o podobě budoucího uspořádání britsko-unijních vztahů. Zastínila ho však návštěva
místopředsedy Evropské komise Maroše Šefčoviče. Jeho přítomnosti v britské metropoli předcházel kontroverzní návrh zákona
britské vlády. „Fakt, že do Londýna osobně přicestovala takříkajíc nejvyšší unijní šarže, podtrhuje vážnost nastalé situace,“
hodnotí Šefčovičovo působení odborník na britskou politiku Jan Váška.

Sporný návrh zákona, který tento týden zveřejnila britská vláda, se týká obchodu se Severním Irskem.

Podle BBC tento návrh porušuje před rokem podepsanou dohodu o brexitu a také závazky Londýna týkající se hospodářské
konkurence a celního režimu v Severním Irsku.

Text stanovuje, že nebudou zavedeny kontroly na zboží mezi Severním Irskem a zbytkem Británie a že britská vláda bude mít
výlučné pravomoci v otázkách státní podpory firem.

Norma výslovně uvádí, že výše uvedené body budou platné, i kdyby byly v rozporu s mezinárodními smlouvami. Downing Street
informovala, že je to pouze návrh, který by vzešel v platnost, když dojde ke krachu jednání s Evropskou unií.

Pokud by tato situace nastala, mělo by to podle Jana Vášky z Katedry evropských studií Fakulty sociálních věd  Univerzity
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Karlovy zničující dopad na pověst Velké Británie jako důvěryhodného partnera.

„My jako Evropská unie si nyní oprávněně klademe otázku, zda vůbec britská vláda k jednání přistupuje v dobré víře,“ hodnotí
pro iROZHLAS.cz chování britské strany.

Role Šefčoviče

Kvůli zmiňovanému návrhu zákona se ve čtvrtek v Londýně sešli britští vyjednávači o brexitu s místopředsedou Evropské
komise Šefčovičem, který je pověřen dohledem nad dodržováním brexitové dohody.

Podle odborníka na britskou politiku Vášky dodává Šefčovičova návštěva Londýna věrohodnost unijnímu ultimátu, které
požaduje stažení navrhovaného zákona.

Slovenský politik podle prohlášení komise při jednání s britským ministrem Michaelem Govem zdůraznil, že pokud britský
parlament návrh schválí, půjde o „extrémně závažné porušení“ dohody o britském odchodu z EU a mezinárodního práva.

Šefčovič Govea vyzval, aby Británie z návrhu problémové pasáže odstranila „v nejkratším možném čase, nejpozději však do
konce měsíce,“ citoval místopředsedu komise server The Guardian.

Kritika ze všech stran

„Británie, a to výslovně přiznal i jeden z ministrů Johnsonovy vlády, koketuje s variantou vědomého porušení svých závazků
podle mezinárodního práva, které přijala podpisem a schválením dohody o vystoupení,“ komentuje Váška pro iROZHLAS.cz.

Reakce na návrh zákona na sebe nenechaly dlouho čekat. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a
předseda Evropské rady Charles Michel návrh komentovali na twitteru. „Jsem velmi znepokojena oznámeními britské vlády o
jejich záměrech porušit dohodu o vystoupení. To by porušilo mezinárodní právo a podkopalo důvěru,“ napsala von der
Leyenová.

Velké rozpaky návrh vzbudil ale také uvnitř Konzervativní strany, upozorňuje Váška. V úterý kvůli návrhu rezignoval na funkci
předsedy legislativní rady vlády Jonathan Jones. „Ostře ho (návrh zákona, pozn. red.) kritizovala především řada
konzervativních členů Sněmovny lordů, včetně tří bývalých lídrů strany, mimo jiné expremiérů Johna Majora a Theresy
Mayové,“ říká expert.

Reakce Irska

Irský premiér Micheál Martin se ve čtvrtek nechal slyšet, že britský návrh zákona neshledává příliš optimistickým. „Důvěra byla
narušena,“ řekl. Dodal také, že dosažení dohody mezi Spojeným královstvím a Evropskou unií nevidí moc reálně a uznal, že se
irská vláda připravuje na brexit bez dohody, píše list Irish Times.

Podle Vášky byla reakce premiéra Martina diplomatická, obecně v Irsku převládá šok a zděšení z britského chování.

„Britská vláda sice argumentuje, že smyslem sporných ustanovení je nastavit záložní postup pro případ selhání konzultačního
mechanismu, a tím vlastně ochránit Velkopáteční dohodu, ovšem z irské perspektivy vede jasná příčinná linka od upuštění od
celních kontrol na vstupu zboží z Velké Británie do Severního Irska k obnovení pevné vnitroirské hranice, a tím i k prolomení
Dohody,“ podotýká.

Před narušením Velkopáteční dohody varovala také předsedkyně Sněmovny reprezentantů Spojených států Nancy Pelosiová.
Londýn upozornila, že Washington nepřistoupí na žádnou obchodní dohodu, pokud britská vláda podepíše návrh zákona
prezentovaný Borisem Johnsonem.

„Brexit nemůže ohrozit Velkopáteční dohodu, která byla zprostředkována za účelem nastolení míru v Severním Irsku po letech
konfliktu,“ citoval ji britský deník The Independent.

‚Brexit radši bez dohody‘

Boris Johnson už dříve prohlásil, že jednání o podobě britsko-unijních vztahů by chtěl mít ukončené do 15. října, jinak by se
měly strany smířit s tím, že proběhne brexit bez dohody. Unie je přitom otevřená prodloužení přechodného období (ve kterém
se Velká Británie podpisu brexitové smlouvy, tj. od 31. ledna letošního roku nachází, pozn. red.) až o dva roky.

Jan Váška z Katedry evropských studií o ukončení jednání ohledně formy budoucích vztahů EU a Spojeného království
částečně pochybuje. Vzápětí nicméně dodává, že novou verzi dohody o vystoupení z Unie se na podzim minulého roku podařilo
Johnsonovi vyjednat překvapivě rychle a mohl by proto překvapit i nyní.

„Britský premiér si ozkoušel, že v krajní časové tísni je EU při jednáních daleko flexibilnější než předtím, a možná sází na
opakování stejného scénáře v naději, že se Británii nakonec přeci jen podaří ‚vybrat třešničky‘ a některým méně příjemným
závazkům se vyhnout,“ domnívá se.
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1.47. Univerzity třetího věku nabízejí vzdělávání na dálku
RÁDIO , Datum: 13.09.2020 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 2 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.09.2020 10:04 , Poslechovost pořadu:
0 , Pořad: Hlavní zprávy 08:00 , AVE: 32 700,00 Kč , Země: Česko , GRP: 3,83

Jana PETROVÁ, moderátorka 
V době koronaviru nabízejí Univerzity třetího věku seniorům vzdělávání na dálku, přestože mají posluchači podle škol zájem
spíš o prezenční výuku, mnohým naopak distanční vzdělání vyhovuje.

Zuzana MACHÁLKOVÁ, redaktorka 
On-line výuka má podle vedoucí celoživotního vzdělávání na Masarykově univerzitě v Brně Barbory Haškové řadu výhod.

Barbora HAŠKOVÁ, vedoucí celoživotního vzdělávání, MUNI 
Někteří z větší dálky tuto on-line výuku vítají, protože nemusí cestovat a cítí se bezpečněji, pokud si tu přednášku budou moci
pustit doma.

Zuzana MACHÁLKOVÁ, redaktorka 
Na Karlově univerzitě bude podle mluvčího fakulty sociálních věd  Jakuba Římana výuka pro posluchače Univerzity třetího věku
prezenční.

Jakub ŘÍMAN, mluvčí, fakulta sociálních věd  Univerzity Karlovy 
I v případě, že by začalo platit nějaké vládní opatření, které by opět zakázalo přítomnost studentů na vysokých školách, tak
bychom uvažovali o nějaké formě distanční výuky.

Zuzana MACHÁLKOVÁ, redaktorka 
Mimo epidemii ale univerzity zavádět distanční výuku nechtějí. Zuzana Machálková, Radiožurnál.

1.48. V době koronaviru nabízejí univerzity třetího věku seniorům vzdělávání na dálku
RÁDIO , Datum: 13.09.2020 , Zdroj: ČRo Radiožurnál , Zpráva: 6 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 13.09.2020 19:44 , Poslechovost pořadu:
0 , Pořad: Hlavní zprávy 18:00 , AVE: 34 662,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,01

Kateřina CAUSIDISOVÁ, moderátorka 
V době koronaviru nabízejí univerzity třetího věku seniorům vzdělávání na dálku. Přestože mají posluchači podle škol zájem
spíš o prezenční výuku, mnohým naopak distanční vzdělávání vyhovuje.

Zuzana MACHÁLKOVÁ, redaktorka 
On-line výuka má podle vedoucí celoživotního vzdělávání na Masarykově univerzitě v Brně Barbory Haškové řadu výhod.

Barbora HAŠKOVÁ, vedoucí CŽV, Masarykova univerzita 
Někteří z větší dálky tuto online výuku vítají, protože nemusí cestovat a cítí se bezpečněji, pokud si tu přednášku budou moci
pustit doma.

Zuzana MACHÁLKOVÁ, redaktorka 
Na Karlově univerzitě bude podle mluvčího Fakulty sociálních věd  Jakuba Římana výuka pro posluchače univerzity třetího
věku prezenční.

Jakub ŘÍMAN, mluvčí, fakulta sociálních věd  Univerzity Karlovy 
V případě, že by začalo platit nějaké vládní opatření, které by opět zakázalo přítomnost studentů na vysokých školách, tak
bychom uvažovali o nějaké formě distanční výuky.

Zuzana MACHÁLKOVÁ, redaktorka 
Mimo epidemii ale univerzity zavádět distanční výuku nechtějí. Zuzana Machálková, Radiožurnál.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 80 / 237

http://www.newtonmedia.eu/


1.49. Kdo je žena, která převzala Katlov? Tereza Vágnerová měla pěvecké ambice, našla se mezi rybami URL
WEB , Datum: 13.09.2020 , Zdroj: expres.cz , Strana: 0 , Autor: Karen Mchitarjan , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.09.2020 02:53 , RU /
měsíc: 2 125 636 , Celková návštěvnost: 253 282 , Rubrika: Celebrity , AVE: 79 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,81
Začínala jako jeho asistentka, nakonec převzala celou jeho společnost. Kdo je Tereza Vágnerová, která překročila stín svého
slavného bratra a rozhodla se převzít správu nad jezerem Katlov, se kterým má velké plány?

Když se mluví o dětech Karla Vágnera, většinou se vzpomíná na jeho syny. Nejstarší Karel žije s modelkou Simonou Krainovou,
Josef se prosadil jako muzikálový herec a Jakub je jedním z nejslavnějších rybářů ve střední Evropě. Dcery jako by byly ve
stínu svých bratrů.

Zdání ale klame. Vágnerova dcera Tereza Aster Vágnerová je minimálně tak schopná jako její známější bratři. Když před třemi
lety slavil slavný hudebník 75. narozeniny, byla to právě Tereza, kdo měl celou organizaci slavnostního koncertu v Lucerně na
starosti. A právě tehdy dokázala své organizační schopnosti.

Miliardový byznys v luftě: Vágnerův Katlov převzala sestra a investor s rybářem už nepočítá
Karel Vágner

Zajímavé je, že je nejen schopnou manažerkou, ale i umělkyní. Ačkoliv studovala anglické gymnázium, na jeden rok byla přijata
na uměleckou akademii v Texasu, kde studovala zpěv, herectví, hru na klavír a skladbu, což následně zúročila hned v několika
muzikálech, v nichž vystupovala. Nakonec se přece jen rozhodla nepokračovat ve studiu zpěvu a na Fakultě sociálních věd
Univerzity Karlovy vystudovala marketingovou komunikaci a public relations.

Ačkoliv měla slušně rozjetou pěveckou kariéru a objevovala se v úspěšných muzikálech jako například Děti ráje či Fantom
opery, před pěti lety se rozhodla začít dělat asistentku svému časově vytíženějšímu bratrovi. Z asistentky se postupně stala
manažerka, která nakonec svého šéfa přerostla.

„Katlov Lakes jsem od Jakuba koupila, protože tam budu dělat výstavbu areálu, který bude mít vzdělávací charakter. S
Jakubem jsem začala spolupracovat před pěti lety. Vzdala jsem se vlastní herecké kariéry a začala jsem mu dělat asistentku,
pak manažerku a pomalu jsem do těch věcí vstupovala, protože Jakub byl často v zahraničí,“ říká Tereza Vágnerová.

Byla to Tereza, kdo Katlov v posledních letech řídil, přestože oficiálně patřil stále jejímu bratrovi a ona byla „pouhou“
asistentkou.

„Domluvili jsme se, že Jakub bude mít své natáčecí povinnosti. Vzhledem k tomu, že Katlov Lakes jsem vedla čtvrtým nebo
pátým rokem sama a on do toho nevstupoval, a to ani finančně, domluvili jsme se, že to bude moje životní aktivita. Vzhledem k
tomu, že Jakub do toho vložil své finance, tak jsem si to od něj řádně koupila a řádně mu to splácím,“ vysvětlila Tereza, která
tak elegantně říká, že chodu společnosti stejně rozumí lépe než její slavnější bratr.

Zatímco o společnost Jakub Vágner Rybářství Vágner definitivně přišel, Katlov Lakes jeho sestra buduje i pro něj. Právě tam
by v budoucnu měl mít slavný rybář přednášky, aby nemusel ročně procestovat tisíce a tisíce kilometrů.

Snad bude Tereza v budování firmy úspěšnější. Už ale jenom fakt, že fungující kemp Katlováček byl jejím nápadem, značí, že
se Katlov konečně dostal do rukou schopného manažera. 

Foto:
Jakub Vágner prodal svě dvě firmy své sestře Tereze Vágnerové.
Profimedia.cz

1.50. Petr Sak URL
WEB , Datum: 14.09.2020 , Zdroj: prvnizpravy.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.09.2020 02:08 , RU / měsíc: 119 325 ,
Celková návštěvnost: 8 988 , AVE: 1 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,10
doc. PhDr. Petr Sak, CSc. (* 9. dubna 1945 v Kladně) Vzdělání a akademická kvalifikace

1977: CSc. v oboru sociologie, specializace sociologie mládeže a sociologie výchovy, "Sociální aspekty mentálního zrání" Ústav
pro filozofii a sociologii ČSAV 
1972: PhDr. v oboru pedagogická psychologie, "Informace z hlediska pedagogické psychologie" Fakulta sociálních věd  a
publicistiky UK 
1969: vzdělávání a výchova dospělých-sociologie kultury, "Informace a jednání", Fakulta sociálních věd  a publicistiky UK 
Vědeckovýzkumná činnost 
hodnotové orientace a životní cíle mládeže, spiritualita mládeže, volný čas a volnočasové aktivity mládeže, sociální zrání, média
a mládež, sociální deviace mládeže, úloha a funkce mládeže v reprodukci společnosti, generace, sociologie policie 

1.51. Kampaň ANO může uspět, míní experti
TISK , Datum: 14.09.2020 , Zdroj: Deník N , Strana: 5 , Autor: JAN TVRDOŇ PROKOP VODRÁŽKA , Vytištěno: 7 500 , Prodáno: 6 500 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 14.09.2020 01:37 , Rubrika: Zpravodajství , AVE: 28 274,70 Kč , Země: Česko
Většina stran už zahájila ostrou část kampaně před volbami. Jejich úroveň a šance na úspěch okomentovali politologové
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oslovení Deníkem N. 

Předvolební billboardy zaplavily Česko, politici rozjeli kontaktní i onlinovou kampaň. Krajské a senátní volby, které se uskuteční
už za necelý měsíc, jsou pro řadu stran velmi důležité. Často proto do zbraně povolaly nejviditelnější tváře a zvolily témata, jež
mají oslovit co nejvíce lidí. 
Zejména na sociálních sítích zarezonoval start kampaně hnutí ANO. Současný hegemon české politiky před týdnem v Olomouci
zahájil kampaň se sloganem „ukázaná platí“, v níž představil výsledky svého vládnutí. Jak ukázala analýza Deníku N, řada z
nich je značně přikrášlená nebo je krajské samosprávy vůbec neřeší. 
Podle politologa Otto Eibla z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity ale může tato kampaň i tak dobře zafungovat. „Už
to, že se to přetřásá, straně může pomáhat – mluví se o ní, nemluví se o druhých. Kampaň pak dělá přesně to, co dělat má,“
upozorňuje Eibl. 
Celkové vyznění kampaně podle něj souzní s tím, jak se hnutí Andreje Babiše snaží profilovat. „Obsahově je v souladu s tím,
co ANO hlásá dlouho – výkon, makání, je toho tolik, čím se můžeme pochlubit, a v konečném důsledku se plní ono okřídlené
‚Bude líp‘,“ říká Eibl. 
Podobně vidí kampaň ANO i politoložka Anna Shavit z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy. Podle ní je zcela přirozené, že
strany v kampani využívají své známé tváře, v tomto případě premiéra. „V některých případech to může působit zvláštním
dojmem, ale je to velmi účinná metoda. ANO je dlouhodobě na špici kvality kampaní. V případě té krajské pracují s čísly často
bez kontextu. Dá se říci, že je to až učebnicové,“ říká Shavit. 
Politolog Lukáš Jelínek z Masarykovy demokratické akademie si myslí, že letos ANO spíše jen brání dobyté pozice. „Výčet
úspěchů je dost defenzivní strategie, voliči mají raději atraktivní vize do budoucna. ANO svým přístupem naznačuje, že už se
vyčerpalo a lépe už bylo,“ říká Jelínek. 

HRA VABANK 

O hodně hrají letos na podzim i sociální demokraté. Strana, pro kterou byly kraje od roku 2008 důležitým zázemím, prochází v
posledních letech těžkým obdobím. Během vlády Bohuslava Sobotky postupně utekla část jejích voličů k Babišovi a prozatím se
nevrátila. ČSSD propadla ve sněmovních, komunálních i evropských volbách. 
To je pro ni problematické nejen mocensky, protože přichází o významné posty, ale i finančně. Už tak napjatá situace se může
po krajských volbách ještě zhoršit, ve hře má totiž zhruba 30 milionů na státních příspěvcích ročně. 
Aby se vyhnula katastrofě, vsadila sociální demokracie na boj s koronavirem, který symbolizuje červený svetr předsedy Jana
Hamáčka. Ministr vnitra byl během jara, kdy Česko řešilo pandemii, veřejností velmi kladně hodnocen – strana na to navazuje
ve svých vizuálech i v komunikaci. A to do takových detailů, že během startu kampaně rozdávapro la novinářům lahvičky s
dezinfekcí „oblečené“ do červených svetříků. 
Podle Eibla se ČSSD snaží využít 
vše, co má k mání. „Červený svetr zafungoval na jaře a stal se symbolem akceschopnosti, srozumitelnosti a kompetentnosti.
Nejsem si ale jistý, jestli kampaň založená na něčem extrémně nepříjemném, byť na ochraně od této skutečnosti, může výrazně
pomoci. Spíš bych řekl, že ne. Vzpomeňme na už ne úplně pozitivní naladění vůči epidemiologickým opatřením,“ říká odborník
na politický marketing. 
Sázka na šéfa strany také nastoluje otázku, zda sociální demokraté neriskují, že případný neúspěch bude připsán právě jemu.
„Hamáček hraje vabank od chvíle, kdy vsadil na koalici s ANO. Koronakrize zpomalila pád ČSSD, a dokonce předvedla
Hamáčka coby schopného manažera. Proto se nedivím, že se zápas s epidemií stal hlavním motivem kampaně sociální
demokracie,“ říká Jelínek. 
„Hamáček se obrací na voliče, kteří hledají pomoc a zastání. U nich může vzpomínka na červený svetr zafungovat. Stejně tak
vymezení se vůči ANO a Babišovi, kterého teď víc než veřejné zdraví zajímá plynulý chod ekonomiky,“ připomíná politolog útoky
ČSSD na ANO, zejména na ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha. Na něj sociální demokracie míří i ve svém předvolebním
spotu. 

VLIV TCHAJ-WANU 

Opoziční strany chtějí voleb využít jako generálky před hlavní bitvou, která je v podobě sněmovních voleb čeká za rok. Jejich
cílem je dokázat, že ANO není neporazitelné a že mohou převzít vládní odpovědnost. 
„Někdo musí stát v čele skupiny, která se postaví Andreji Babišovi a Hradu. Jsem přesvědčen, že tím lídrem je Občanská
demokratická strana v čele s Petrem Fialou,“ řekl během středečního zahájení ostré fáze kampaně ODS šéf Senátu Miloš
Vystrčil. Připomenul také svou nedávnou cestu na Tchaj-wan, která se stala velmi sledovanou událostí. 
Právě návštěvu ostrova v Jihočínském moři začala ODS v posledních dnech výrazněji připomínat i ve své veřejné komunikaci,
například na svém Facebooku. Podle politologů jí může tchajwanská karta pomoct. 
„Už delší dobu se v komunikaci strany objevují odkazy na Tchaj-wan, myšleno šířeji jako metafora demokracii a svobodu. ODS,
respektive minimálně Miloš Vystrčil, má teď pozornost médií, čemuž napomohl i Miloš Zeman, který ho káral. To by mohlo
aktivovat odpůrce prezidenta a podpořit ODS. Nevím ale, jestli se to promítne při krajských volbách,“ říká Eibl, podle nějž nejde
o dominantní téma kampaně. 
„Každopádně to ODS vrátilo na první stránky médií a upírá se k ní více pozornosti než v minulých měsících. Z pohledu strany je
to dobře,“ podotýká brněnský politolog. 
Podle Shavit by se ale občanští demokraté měli zabývat více tématy. „Mohlo by to fungovat, kdyby vedle 
toho ODS komunikovala dalších 40 řešení či témat a cesta na Tchaj-wan byla doplněna o výraznou, efektivní politiku. Takto se
z toho může velmi rychle stát gesto nesrozumitelné za humny Prahy,“ zmiňuje politoložka. 
Kampaň ODS a dalších opozičních stran běží i v regionech a z centrálního pohledu nemusí být zcela viditelná. Má na to vliv
také fakt, že tyto politické formace ve velké míře v kandidatuře spolupracují. Například TOP 09 je koaličním subjektem ve všech
13 krajích. 
Piráti opět sází na rostoucí preference a celostátní témata, jako je digitalizace, udržení mladých lidí v regionech či sucho.
Podobně jako před parlamentními volbami strana do kampaně zapojila autobus, místo vězeňského však nyní jde o „autobus
budoucnosti“. 
Podobně jako v předloňských volbách v Praze ani v ostatních krajích nemá strana příliš známé tváře. „Piráti do značné míry
staví na jinakosti a obsahu. V takovém případě nemusí hrát malá známost kandidáta takovou roli. Zvlášť pokud je tam vizuální
připomenutí, o jakou stranu a s jakým vedením se jedná,“ říká Eibl v narážce na předsedu Pirátů Ivana Bartoše, který je pojícím
prvkem kampaně. 
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„Piráti jsou pořád relativně mladou stranou, která se profiluje jako silný protivník hnutí ANO, ačkoli jsou do velké míry
technokratickou stranou, která funguje a komunikuje dost podobně,“ míní Shavit. 
Podle expertů bude mít ve volbách vliv i lokální voličská podpora. Některé strany sice mohou v řadě regionů uspět, jinde jim ale
naopak hrozí problémy. 
„V případě opozičních stran jde o různé krajské bitvy. Pro ODS by byl velký a významný úspěch ve Středočeském kraji, lidovci
se snaží získat zpátky Jihomoravský kraj. Některé krajské kampaně jsou povedené,“ říká Shavit. 
KDU-ČSL bude pod vedením hejtmana Jiřího Čunka také hájit svou baštu ve Zlínském kraji. Starostové mají výrazné šance
opět v Libereckém kraji, kde jejich kandidátku vede oblíbený hejtman Martin Půta. 

Koronakrize zpomalila pád ČSSD, a dokonce předvedla Hamáčka coby schopného manažera. Proto se nedivím, že se zápas s
epidemií stal hlavním motivem kampaně sociální demokracie. Lukáš Jelínek politolog 

: JAN TVRDOŇ PROKOP VODRÁŽKA, redaktor redaktor 
Foto autor: FOTO: LUDVÍK HRADILEK, DENÍK N 
Foto popis: Zahájení kampaně ANO v Olomouci. 
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Nezaměstnanost v Česku zůstává nízká, to ale zřejmě brzy přestane platit. Avšak ani zhoršená situace na trhu práce či
nezvládnutí projektu chytré karantény nemusí uškodit dominantní vládní straně ANO, která v předvolební strategii chytře přišla
s tématem rušení superhrubé mzdy. „Jde o útok na elektorát ODS, která už z ekonomického hlediska nemá vysokopříjmovým
voličům moc co nabídnout,“ říká sociolog Daniel Prokop, člen Národní ekonomické rady vlády a zakladatel výzkumné
společnosti PAQ Research. 

* Jak velký problém nastane na podzim, až vyprší program Antivirus, který umožňuje firmám pobírat příspěvek na mzdy? 

Je dobře, že skončí program Antivirus B, protože už nemá cenu udržovat program financující stoprocentní neaktivitu ve firmě.
Jeho nahrazení kurzarbeitem bude určitě dobré, byť není úplně jasné, za jakých podmínek by se v budoucnu měl spouštět a
hlavně kdy končit. Tím se vracím k otázce: uvidíme, kolik pracovních míst se ztratí v tom přechodu z Antiviru na kurzarbeit.
Kurzarbeit se bude určitě lišit tím, že vyžaduje, aby člověk částečně pracoval. To je dobře. Ale u některých pozic tahle částečná
práce nebude dávat smysl, takže zaměstnavatelé spíše část lidí propustí a část si nechají na plný úvazek. 

* Kolik pracovních míst kvůli tomu zanikne? 

Může jít o minimálně desítky tisíc ztracených míst. Čili určitě naroste nezaměstnanost a možná naroste ještě před vypršením
Antiviru. Dostane se tam část osob samostatně výdělečně činných, které dosud mohly ztrátu hlavní pracovní činnosti vykrýt
například sezonní prací a měly odklad plateb pojistného. K nim bude nutné připočíst absolventy středních škol, protože v
některých oborech není taková nabídka. V období mimo konjunkturu mezi srpnem a lednem nezaměstnanost o 50 až 100 tisíc
míst roste. Nyní k tomu přibude uvolnění Antiviru. Musíme se tedy připravit na podstatný nárůst. Do současného počtu lidí bez
práce se navíc nepočítají „dohodáři“, kteří nemají nárok na podporu, a lidé, které úřady práce vyřazují z evidence. 

* A do této situace vyprší úvěrové moratorium. 

To se v případě domácností týká asi 340 tisíc úvěrů. Asi se nedá říct, že by problémy hrozily všem, ale je možné, že zhruba
stovce tisíc domácností ano. To je riziko srovnatelné s nárůstem nezaměstnanosti. Proto jsem navrhoval kroky k tomu, aby se
tak rychle nevyhlašovaly exekuce. Například aby věřitelé museli platit zálohu nebo správní poplatek, což by je mělo odradit od
snah zahájit exekuci u bagatelních dluhů. S tím jsem ale neuspěl. 

* Ve své publikaci Slepé skvrny varujete před zavádějícím vnímáním nízké míry chudoby v Česku. Argumentujete právě
vysokým počtem lidí v exekuci nebo průzkumy, podle kterých si zhruba polovina rodin s dětmi nemůže dovolit náhlý
desetitisícový výdaj. Nepřispějí dopady koronakrize právě k demytizaci chudoby a k plnému odhalení jejího rozsahu? 

K demytizaci asi ne. Naopak se spíš projevilo, jak je v Česku chudoba skrytá. Že tu máme neviditelnou nezaměstnanost, kterou
tvoří OSVČ odkládající kontakt s úřady práce či „dohodáři“, kteří často ani nemají nárok na podporu. V Česku existuje spousta
šedých příjmů. Sedm procent respondentů našich šetření například uvedlo, že před krizí pracovalo na dohodu nebo dostávali
peníze na ruku. A to je docela velké číslo. Pětina těchto lidí má dodnes velký výpadek příjmů a minimální úspory. U
zaměstnanců s plnohodnotnou pracovní smlouvou je to méně než desetina. A to navíc podobné výzkumy opomíjejí situaci v
sociálně vyloučených lokalitách. Ve výsledku může jít o nějakých 300 až 400 tisíc lidí, kteří fungují v šedé zóně „peněz na ruku“
či mají část příjmů z nestabilních a pochybných úvazků. A ti se radši o státní podporu moc nehlásí, aby na sebe neupozornili.
Ve výsledku tady máme úplně nezachytitelnou část ekonomiky, kterou žádná data pořádně nepopisují, a těžko tam lze
adresovat pomoc sociálního systému. 

* Dá se taková šedá zóna vůbec nějak podchytit? 

Měla by se hlavně ukončit. 

* Co je k tomu potřeba? 

K tomu je třeba více věcí. Jednak lidi oddlužit. Kdyby byly dnes zrušeny nevymahatelné exekuce vypsané před rokem 2016, šlo
by zrušit třeba dva miliony exekucí z celkových 4,5 milionu existujících. To už je ale v zákonném znění a doufám, že to do konce
roku projde. Dále by bylo třeba reformovat práci na dohody, protože dnes se do výše deseti tisíc měsíčně nikam nereportuje. A
třetí věcí by byla úprava zdanění práce. Kromě zanedbání příprav chytré karantény se dá vládě vyčíst plánované rozboření
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daňového systému naprosto nekoncepčními opatřeními. 

* Považujete za takové nekoncepční opatření i rušení superhrubé mzdy? 

Ano. Je to nesmyslný krok co do možné podpory spotřeby i omezení šedé ekonomiky. To opatření bude stát nějakých 80
miliard korun – při započtení toho, že po zrušení superhrubé mzdy bude moci čerpat slevy méně lidí. Ale když to já i ekonomové
z IDEA počítáme podle příjmového rozdělení, skoro polovinu z těch 80 miliard ušetří zaměstnanci v horní příjmové čtvrtině. Jen
asi 25 procent dostane polovina lidí s příjmy pod mediánem. To jsou přitom lidé, kterým by takové přilepšení nejvíc pomohlo,
aby mohli splácet dluhy po skončení moratoria. Případně by vyšší příjmy převedli do spotřeby. U této skupiny osob je nejvyšší
pravděpodobnost, že by tak učinili, protože se třeba nacházejí kvůli krizi pod svou obvyklou úrovní spotřeby. Omezila by se tím
šedá ekonomika, ve které jsou častěji. 

* Co by tedy pomohlo? 

Daleko lepším krokem by bylo snížení vysokého zdanění práce za minimální mzdu či těsně nad ní. Třeba zvýšit slevu na
poplatníka až o deset tisíc korun a zrušit jiné nekoncepční slevy na manželku a hypotéku, které chudí stejně nevyčerpají. Mělo
by to v porovnání s koncem superhrubé mzdy poloviční náklady a z opatření by těžily příjmové skupiny rovnoměrně. 

* Překvapilo vás, že rušení supehrubé mzdy nakonec podpořila i ČSSD? 

Nechápu, proč se k tomu nakonec připojila. Rozumím, proč to dělá Andrej Babiš. Z hlediska jeho strany jde o útok na elektorát
ODS, která toho z ekonomického hlediska nemá vysokopříjmovým voličům už moc co nabídnout. Zároveň do toho Babiš nabral
i ČSSD, čímž se mu povedlo neutralizovat svého hlavního levicového oponenta. Otvírá se tím ale příležitost pro Piráty nebo pro
KSČM – zkrátka strany, které mohou Babiše kritizovat zleva. 

* Zvládne být i díky tomuto kroku ANO v krajských volbách podobně silné jako minule? 

To nevím. Kdo na to doplatí, je sociální demokracie, která jde až extrémně proti svým voličům. Naopak ANO jich má hodně v
důchodovém věku a jeho voliči v produktivním věku se krajských voleb moc neúčastní, 

» 

* » a pokud ano, tak spíše ti, kteří nejsou zrovna chudí. 

Nemůže v případě vládního ANO nakonec převážit způsob, jakým dosud zvládalo pandemii koronaviru? Konkrétně příprava
chytré karantény se zatím ukazuje jako velký průšvih. 

* Záleží, jak se bude situace kolem COVID-19 vyvíjet. Zatím je hospitalizovaných minimum, klesla i mortalita. Při přiblížení
tisícovce případů za den se ale podle statistiků můžeme dostat na hranu kapacit pro trasování kontaktů nakažených, a pak se
onemocnění může snadněji rozšířit mezi starší populaci. To už z dat vidíme, že případy narůstají mezi lidmi nad 60 let a
hospitalizace se za 14 dní zdvojnásobily. Spíše se bojím tohoto horšího scénáře, a ten představuje pro ANO velké riziko.
Krajské volby jsou však třetího října, tou dobou zřejmě ještě bude interpretace vývoje kolem koronaviru nejasná. Ke krajským
volbám půjde kolem 35 procent lidí. Hlavně Babišovi odpůrci, ale zároveň i starší lidé, kteří v porovnání se situací před čtyřmi
roky tvoří větší podíl jeho voličů. Špatný výsledek hrozí hlavně KSČM a ČSSD, protože jim voliče ze starší vzdělanější generace
bere ANO a aktivní s nižším vzděláním se krajských voleb moc neúčastní. 

Vládní koalici může hlasy seniorů pomoci získat například i jednorázový pětitisícový příspěvek. Neprohlubuje tím ale vláda
společenské rozdíly, byť argumentuje podpořením spotřeby? Penzisté jsou momentálně jednou z mála částí populace, která se
o své příjmy brát nemusí. Na rozdíl od nyní ekonomicky zranitelnějších skupin společnosti typu samoživitelek. 

* Z ekonomického hlediska jde takový příspěvek špatným směrem. Už na jaře jsme i v NERV prosazovali, aby se snaha podpořit
poptávku zaměřila hlavně na nízkopříjmové rodiny s dětmi. Právě ony nejčastěji deklarovaly, že plánují omezovat spotřebu.
Hned po lidech, kteří ztratili práci. Pomoci by se jim dalo třeba rozšířením přídavků na děti. Navrhovali jsme také, aby se
podpora v nezaměstnanosti počítala z příjmů před koronavirem. Aby někomu v práci nesnížili příjem o 20 procent, pak ho
vyhodili a on dostal minimální podporu. Naopak nám z průzkumů plyne, že kvůli situaci spojené s koronavirem plánuje omezit
spotřebu menšina penzistů. U rodin s dětmi a nezaměstnaných se podíl lidí plánujících šetřit pohyboval na více než
dvojnásobku. 

Říkáte, že senioři příliš omezovat výdaje neplánují. Neznamená to mimo jiné, že by tu jednorázovou pětitisícovkou hned a rádi
utratili? 

* V našem výzkumu Život během pandemie jsme se různých sociodemografických skupin ptali, jak velký podíl takového
příspěvku by převedly do spotřeby. Jenže důchodci v průměru říkali, že by utratili 40 procent a chudší rodiny naopak 56
procent. I americké výzkumy ukazují, že nejvíce z nepodmíněné podpory utratili chudí a lidé z větších domácností. Penzisté mají
nyní i jiné problémy, jako osamělost, potřebují také, aby fungovaly sociální služby. 

Co se týče návrhů jednotlivých opatření, jste poměrně aktivní. Proč vás vláda zatím příliš nevyslyšela? 

* Přídavek na děti, doufám, ještě vyslyšen bude. S tím všichni souhlasili, to snad nespadlo pod stůl. A pokud jde o rozšíření
podpory v nezaměstnanosti, jde spíše o politikum. Těch lidí bez práce je ještě příliš málo na to, aby se změnila image
nezaměstnaného. Dnes by měl ještě pořád nálepku nemakačenka. To se možná změní. Ale je jasné, že tihle lidé se musejí i
rekvalifikovat a snažit. 

Šéf Nadačního fondu nezávislé žurnalistiky Josef Šlerka nedávno v podcastu Insider varoval před tím, že Česku vážně hrozí
silný mezigenerační konfl ikt narušující společenskou soudržnost. Bráno naštěstí jen v rovině symbolické. Nepřispěje k
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možnému napětí a narušení společenského pojiva právě i způsob, jakým vláda pracuje s vyplácením jednorázových podpor? 

* Nevím, jestli zrovna tohle je potenciál pro mezigenerační spor. Roli určitě hrají kromě ekonomických faktorů kulturní rozdíly,
příklon k liberalismu, konzervatismu či autoritářství. Obávám se spíše jiné věci. Těch 18 miliard z rozpočtu na příspěvek
penzistům je z hlediska státních výdajů kvůli své jednorázovosti relativně zanedbatelná věc. Jenže když spočítáme výpadek
příjmů kvůli rušení superhrubé mzdy a třeba i zavedení loss carryback (zpětné uznání daňové ztráty – pozn. aut.) a k tomu
ještě zrušení daně z nabytí nemovitosti, dostaneme se na dlouhodobou rozpočtovou ztrátu 100 miliard, která není omezená jen
krizí. Ty peníze se pak budou muset ušetřit, nebo vybrat jinými daněmi. Obávám se, aby po tom, až se po krizi „rozsvítí“,
nepřišlo na řadu nějaké řešení typu zvyšování základní sazby DPH. To by právě dopadlo na chudší vrstvy společnosti. Tohle
vnímám jako problém. Dopady nynějších nepromyšlených daňových změn ale poznáme tak po roce, po dvou. 

Špatný výsledek hrozí hlavně KSČM a ČSSD, protože jim voliče ze starší vzdělanější generace bere ANO a aktivní s nižším
vzděláním se krajských voleb moc neúčastní. 

Kromě zanedbání příprav chytré karantény se dá vládě vyčíst plánované rozboření daňového systému naprosto
nekoncepčními opatřeními. 

Daniel PROKOP (36) 

• Sociolog a autor knihy Slepé skvrny: O chudobě, vzdělávání, populismu a dalších výzvách české společnosti. • V roce 2019
založil vlastní sociologickou výzkumnou organizaci PAQ Research, která se věnuje projektům zejména z oblastí vzdělávání,
sociálních problémů a sociální politiky. • Deset let působil v agentuře Median, z toho tři roky v jejím vedení. Jako výzkumník
působí na Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy. • Je absolventem jejích magisterských oborů sociologie a mediálních
studií. 
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Se sociologem Danielem Prokopem o bezstarostnosti, za niž teď platíme, o možnostech, které jsme nechali ležet ladem, a o
našich slepých skvrnách.

Tým kolem sociologa Daniela Prokopa dnes zveřejňuje další část projektu Život během pandemie. Z aktuálních dat vyplývá, že
Češi přes prázdniny opravdu výrazně polevili v ostražitosti. A i proto nyní rychle roste počet nakažených. Podle Prokopa je tedy
nyní třeba napnout síly do trasování lidí, kteří s nemocnými přišli do rizikového styku. A v ohniscích nákazy přidat i další
opatření.

Nástup podzimní vlny pandemie možná až příliš připomíná jarní fázi. Máloco je připraveno, hekticky se vše dohání, vir se šíří.
Hrozí tedy opět všeobecná karanténa?

Záleží, o jaké její podobě mluvíme. Ta jarní byla řízená, provedená z rozhodnutí státu. Druhou možností je karanténa
spontánní: lidé prostě přestanou chodit do restaurací a maximálně se omezí. Třeba v Dánsku jsme na jaře viděli řízené
omezování, ve Švédsku spontánní - ekonomické dopady byly podobné, ale ve Švédsku umřelo více lidí. Trochu se tedy bojím,
že směřujeme k té spontánní, protože se státem řízenými opatřeními se začalo pozdě. Pokud se situace nebude vyvíjet dobře,
lidé určitě k nějakým sebeomezením přistoupí.

Každopádně bych situaci nepodceňoval. Počet hospitalizovaných se nyní celkem stabilně pohybuje okolo 2,2 procenta z
nakažených. Čtvrtina z nich je pak v těžkém stavu. To je zvládnutelné, ale při exponenciálním šíření za pár týdnů nebude. A
záleží také na tvaru křivky. Kdyby každý den bylo o pět procent více nakažených než včera, pak se zdravotnictví dostane do
velkých problémů v listopadu. Když to každý den poroste o 10 procent, pak se zahltí už v půlce října. V Izraeli to trvalo skoro
dva měsíce. Takže je třeba šíření co nejvíce zpomalit.

Přijali by vůbec Češi ještě jednou celostátní karanténu?

Tak dlouhou jako na jaře asi už ne. Ale hrozně se přeceňuje, jací jsme či nejsme. Na jaře jsme říkali, jak jsme zodpovědní, v
létě jak nezodpovědní, teď ani nevím, jak to je. Mnohem důležitější je, aby měl stát k dispozici silné lídry schopné s lidmi
neustále mluvit o rizicích a vysvětlovat je tak, aby je společnost pochopila.

Nyní jsme si třeba poslušně nasadili zase roušky, ale je škoda, že to nepřišlo už v půlce srpna. Přitom bylo jasné, že nás čeká
těžký podzim a na další sebeomezení mohla být společnost již postupně připravená.

Neřekl bych tedy, že hlavním faktorem je jakýsi neměnný český naturel.

Z vašeho výzkumu Život během pandemie vyplývá, že v březnu jsme se opravdu přísně chránili, ale už v dubnu nás to přestalo
bavit a na konci prázdnin se vážněji chránila jen šestina z nás. To asi nebyla dobrá příprava na září.

Nebyla. Vědělo se, že začátek školního roku a návrat z prázdnin bude náročný. Bohužel svou roli sehrála špatná komunikace
státu v kombinaci s výroky řady "expertů", kteří riziko snižovali.

Naznačovaly vaše statistiky už během léta, že konec prázdnin může být problematický?

Zajímavý je třeba vývoj počtu delších osobních kontaktů, které dotyčný měl během uplynulého týdne. Karanténa prudce
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omezila naše setkávání, ale zhruba od Velikonoc počty kontaktů zase rostly, byť se lidé pořád dost omezovali.

Zlom nastal až na začátku prázdnin, kdy se člověk průměrně dostal na předkoronavirových zhruba dvacet větších kontaktů
týdně. Pozitivně ale asi zapůsobilo, že se jich většina odehrála v létě venku. Bylo však zřejmé, že problém přijde, když se s tímto
rozvolněním vrátíme na začátku září do uzavřených prostor škol a firem. Nebo když trasování nebude natolik rychlé, aby
dokázalo spolehlivě hasit ohniska.

Zahodili jsme na léto jenom roušky, nebo jsme začali hromadně ignorovat i další doporučená opatření?

Bohužel platí to druhé. Převládl pocit, že prostě už nejsou potřeba. Během jara 40 procent z nás vykonávalo většinu ze 13
protektivních opatření, která ve výzkumu měříme - od roušek přes časté mytí rukou, omezení pobytu v přeplněných místech až
třeba po užívání vitaminů. Koncem prázdnin to doklesalo na 14 procent.

Velký problém vznikl z toho, že nejvíce se ochranné chování snížilo u lidí, kteří mají zároveň nejvíce kontaktů.

Ano, na nezodpovědné mladé se nyní často ukazuje. Ale z vašeho šetření vyplývá, že na jaře se mladí i staří chránili zhruba
stejně, když o to byli požádáni.

Ale já mladé chápu. Musí se relativně nejvíce omezit ve svém obvyklém chování a zároveň na sobě samých často nevidí riziko
nákazy. Právě proto jsou tak potřební lídři, kteří by jim celý problém dokázali vysvětlit a přesvědčit je.

Co čeká seniory? Podle vašich dat se na jaře výrazně izolovalo na 70 procent seniorů, nyní je to kolem čtvrtiny. To je zase
zaženeme zpět do dosti náročné izolace?

Nejsem epidemiolog, abych třeba řekl, nakolik by se nyní měl omezit počet kontaktů v rodinách. Ale omezení a opatrnost jsou
určitě namístě. Ve firmách, kde pracují starší zaměstnanci, je určitě vhodný home office.

Občas se ještě objevuje názor, že stačí jen chránit domovy seniorů. To si nemyslím, protože většina seniorů žije mimo tyto
instituce a ochranu potřebují také. Že se na jaře v některých zemích rozšířil virus hlavně přes instituce, vychází z toho, že
zbytek starší generace se distancoval. Nevypovídá to ale nic o šíření viru při běžném chování.

Vrtá mi hlavou, zda v této situaci je rozumné hnát nejrizikovější skupinu - tedy seniory - v říjnu k volbám, kde se v uzavřených
místnostech protočí tisíce lidí…

Už nyní se chystají nějaká opatření. Nicméně je pravda, že dnes je volební akt zcela neregulovaný z hlediska času a přístupu,
takže vznikají v určitých chvílích u uren návaly. Možná by stálo za doporučení, aby senioři přicházeli spíše hned po otevření
místností a mladší lidé volbu odložili až na večer.

Nezapomeňme ale na to základní a nejlepší možné opatření: posílit trasování, aby v karanténě bylo maximum těch, kteří tam
mají být.

Proč se trasování nedaří? Ten zářijový nápor snad čekal každý, ať už má na roušky, vládu či třeba mutování koronaviru
seberozdílnější názory.

Existují studie, že na sto tisíc obyvatel je třeba asi 30 trasovačů, aby se vše dařilo zvládat. My jich máme výrazně méně. Ze
zahraničí víme, že každý stát k tomu přistoupil trochu jinak. V Británii najali dvě velká soukromá call centra, Němci jich zase
ustavili stovky menších a posílili je o různé veřejné zaměstnance - od knihovníků až po pracovníky sociálních služeb. Jen u nás
panovala představa, že trasovat musí lékařsky vzdělaný odborník.

Takže jsme měli poslat knihovníky k telefonům na hygienu?

Hned takové to být nemuselo. Ale máme tu třeba nejrůznější výzkumné agentury. V jedné z nich, Medianu, jsem pracoval, tak
vím, že tento typ firmy zvládne až tisícovku kratších rozhovorů denně či tři stovky delších. Navíc se tamní lidé umí efektivně ptát
a zjistit, co jste dělal předevčírem. Takových firem tu máme minimálně pět a mohou dělat vysoké stovky až tisíce rozhovorů
denně. A vím, že některé agentury své služby hygienám nabízely, ale byly odmítnuty s tím, že to musí dělat epidemiolog.

Tak teď už vlastně nevím, na co se ještě ptát…

Ono se to snad zlepší. Dlouho byl problém, že neexistovala jednotná sada dotazů a společná databáze, na které by fungovaly
všechny hygienické stanice. To nyní už vzniklo. Takže je třeba to nyní spustit na plný výkon a připojit k tomuto systému
maximum call center. Ale bez dalších omezení to minimálně ve vysoce zasažených oblastech stejně nejspíš nepůjde.

A co ekonomické dopady pandemie? Podle statistik nezaměstnanost skoro vůbec nenarostla. Ale vy tvrdíte, že ze 100 až 200
tisíc lidí se třetina nepřihlásila na úřadech práce a různě překlepali prázdniny. Nyní se ozvou?

Těžko říct. Bavíme se o asi třech procentech původně aktivních lidí, kteří nám nyní reportují, že přišli od března o práci. A z
nich skutečně asi procento přešlo na nejrůznější sezonní práce a o podporu si zatím neřeklo. Ti se nyní postupně mohou
ozvat. Řekněme, že se bavíme zhruba o padesáti tisících lidech, ale na takhle malých číslech je už velmi velká náhodná chyba.
Možná ještě větší problém ale představují lidé, kteří mají razantně omezenou práci. Takové zaměstnance nelze ve firmách držet
donekonečna.

A to je kolik pracujících?

Zhruba 12 procent nám dnes reportuje, že mají zkrácený úvazek, mzdu či přišli o příjmy na dohodu nebo na ruku. To odpovídá
zhruba 600 tisícům pracujících. Což je číslo, které zahrnuje všechny lidi v programu Antivirus, lidi se sníženými úvazky a část
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živnostníků.

Zde je nepochybně riziko, že část podzaměstnaných lidí začne na podzim a v zimě práci ztrácet zcela. Urychlí to i konec
programu Antivirus a přechod na nějaký již klasičtější systém kurzarbeitu. Na druhou stranu je třeba poznamenat, že ekonomika
zvládla léto o dost lépe, než se čekalo, a udržela se tak mnohá místa. Tak třeba i na podzim to nakonec bude lepší, než jak to
nyní vypadá.

Antivirus má fungovat do konce října. Proč stále není dořešen spor o to, jak má vypadat navazující kurzarbeit? Ty možnosti se
probírají už asi od května a nikam se to neposunulo.

Ano, stále není shoda. Můžu říct jen svůj osobní názor. Ač mě pan premiér pobavil označením za extrémního levičáka, nejsem
moc pro to, aby byl kurzarbeit příliš velkorysý a podporoval uchování neproduktivních míst, kde budou zaměstnanci jen
zaparkováni.

Podstatou kurzarbeitu má být udržení pracovního vztahu. Takže podle mého by měl dotyčný pracovat alespoň dva dny v týdnu.
Jeden den, který se ještě vyplní nějakým školením či home officem, to je podle mého příliš měkké. A nevím, jestli má cenu ta
místa podporovat třeba rok. Takové pracovní místo se stejně dlouhodobě neudrží, brzdí to restrukturalizaci a rostou náklady
pro stát.

To je už asi desáté téma, které bylo docela dobře projednané už někdy v květnu. Ale je září a nic. Kde se ta celkem dobře
rozeběhnutá česká reakce na krizi zasekla?

Jen chci předeslat, že se mnohé opravdu povedlo a u některých nepříliš dobře vymyšlených věcí je možná i dobře, že vláda
čekala a postupně v debatách samy vyšuměly.

Ale k otázce: je pravda, že mnohé z věcí měly už před prázdninami docela dobře zanalyzované ekonomický tým Ústředního
krizového štábu, Národní ekonomická rada vlády (NERV) či jednotlivá ministerstva. Až bych řekl, že se toho na vládním stole
prostě hromadí příliš mnoho. To důležité, jako je čerpání 180 miliard korun z unijního fondu obnovy - i to, co nehoří. To
ministerské aparáty strašně vysiluje. Řešíme tak například rušení superhrubé mzdy, které nyní rozhodně není nezbytně nutné.
Pak není energie na zvládnutí koronavirové pandemie a přijímání důležitých opatření.

K rušení superhrubé mzdy: byla o tak zásadní změně daní vůbec nějaká diskuse v NERV?

V mé přítomnosti ne. Mohu tak jen říct svůj osobní názor: pokud už něco takového nyní musíme řešit - a já si myslím, že
nemusíme -, pak by to mělo být součástí větší detailně připravené daňové reformy. Je třeba snížit zdanění práce, a to
především u lidí s nízkými příjmy.

U nás člověk platí ze superhrubé minimální mzdy skoro čtyřicet procent na odvodech a daních a daňová progrese je jen mírná.
V Německu je to kolem 25 procent a progrese je výrazně silnější.

Rozhodně si nemyslím, že by vysokopříjmoví měli platit více než nyní, ale je potřeba ulevit především nízkopříjmovým, aby
nechodili do šedé ekonomiky a firmy jim dokázaly nabídnout přijatelnou čistou mzdu. Tímto směrem ale navrhované rušení
superhrubé mzdy nejde. Skoro polovina z obrovských nákladů - jde o 80 miliard - poputuje ke čtvrtině lidí s největšími příjmy. A
tedy mimochodem i do bohatších regionů.

Stojí vám tedy vůbec za to v NERV ještě setrvávat?

Něco se asi povedlo. A že je třeba redukovat náklady práce či zvýšit nemovitostní daně, to už tvrdil i NERV, který tu byl před
námi při minulé krizi…

… dobře, ale tehdejší vláda alespoň nedělala úplný opak expertních doporučení. A také si nepamatuji, že by premiér členy
označoval za extrémní levičáky, jako to teď udělal ten současný ve vašem případě…

… tak tohle mi zrovna vadí ze všeho nejméně. Musím říct, že když se premiér s námi sejde, je ta debata většinou docela
racionální. Byť se nakonec vláda rozhodne třeba jinak, než bych chtěl.

To vám nevadí, že s vámi je za racionálního ekonoma, ale pak si stoupne před kamery a lítají invektivy, na které snadno
pochytá mediální pozornost?

Fakt ne. To je dnes už bohužel asi standardní škádlení lidí, kteří jsou nějakým způsobem ve veřejném prostoru. Já žádnou
přehnanou úctu nevyžaduji a taky kritizuji, co chci. Ten skutečný problém je přece v tom, že se tu rozboří daně a není to
projednané nejen s námi v NERV, ale ani mezi politickými stranami či v tripartitě. To mi přijde extrémní.

Nedávno jste vydal úspěšnou knížku Slepé skvrny, která popisuje sociální a ekonomické problémy země. Nemáte ale po
zkušenosti z NERV pocit, že to žádné slepé skvrny nejsou, protože za každým nelogickým opatřením lze většinou najít velmi
racionální zájmy určitých lobby?

Rozhodně nepopírám vliv lobby, a proto třeba vždy prosazuji, aby se velké věci řešily i na tripartitě. Jednoduše proto, aby
nestačilo najít jen souhru mezi vládou a podnikatelskými svazy.

Na druhou stranu ta zkušenost z poradních sborů je taková, že dobré myšlenky končí i na technických detailech. Dám
konkrétní příklad: když byl spor o ošetřovné, navrhoval jsem, aby zůstalo klidně i na 60 procentech, jak chtěly firmy, ale aby
jeho minimální výše byla 400 korun denně. Jednoduše proto, aby samoživitelka měla alespoň těch 12 tisíc měsíčně. A neprošlo
to. Ovšem nebylo to kvůli nějaké lobby, ale protože to prostě IT systém sociální správy neumí. Jedna ze slepých skvrn je
tvořená banalitou.
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Co dál přispívá k tomu, že nám toho do slepého úhlu padá tak moc?

Asi se také vše nedá posuzovat jen z Prahy. Ilustroval bych to třeba na zvětšujících se nerovnostech ve vzdělávání. Jsem všemi
deseti pro to, aby se z chystaného Národního plánu obnovy i strukturálních fondů masivně investovalo do tohoto problému,
který bobtná.

Ale je to těžké. Ti, kteří o strukturách výdajů jednají, to dělají v pražských kancelářích a školy v Karlovarském kraji neprojeli.
Neví, že tam půlku hodin odučí neaprobovaní a často nekvalifikovaní učitelé, kteří mají minimální podporu. Je to prostě jejich
slepá skvrna.

Anebo - abych se vrátil k aktuální krizi - vezměte si mizerně placenou práci na dohody pod deset tisíc korun, případně úplně
černé příjmy. Vůbec nevíme, jak rozsáhlá tato část ekonomiky je, a tím pádem teď neumíme těmto lidem efektivně pomoci -
máme je ve slepém bodě.

Nebudete kopírovat osud nejednoho odborníka, který se nejprve etabloval ve veřejné debatě, ale pak zjistil, že v nejrůznějších
poradních orgánech nic nezmůže, takže se z nedostatku lepších možností sám vypravil do politiky?

Politiku nezvažuji. Pro mě je zajímavý ten prostor odborných skupin, které popisují dopady politických plánů. Jestli mě o
modelování dopadů daňové reformy požádá vláda, opozice nebo někdo jiný, je mi celkem jedno. Pro mě je podstatné, aby ta
často nesystémová politická přání musela čelit veřejné kritice a vyrovnat se s ní.

Daniel Prokop (* 1984)
Působí na Fakultě sociálních věd  UK a ve své sociologické agentuře PAQ Research. Je členem Národní ekonomické rady
vlády. Zabývá se volebními výzkumy, sociálními problémy či vzděláváním. Za seriál analytických článků o české společnosti
"Úvod do praktické sociologie" získal v roce 2016 Novinářskou cenu. Letos vydal knihu Slepé skvrny: o chudobě, vzdělávání,
populismu a dalších výzvách české společnosti.

1.54. Rozhovor: Vir musíme zpomalit. Jinak se nevyhneme další hibernaci, říká Prokop URL
WEB , Datum: 14.09.2020 , Zdroj: czpravy.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 14.09.2020 10:22 , RU / měsíc: 347 614 , Celková
návštěvnost: 26 751 , AVE: 5 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,30
Tým kolem sociologa Daniela Prokopa dnes zveřejňuje další část projektu Život během pandemie. Z dat za srpen vyplývá, že
Češi přes prázdniny opravdu výrazně polevili v ostražitosti.

A i proto nyní rychle roste počet nakažených. Podle Prokopa je tedy nyní třeba napnout síly do trasování lidí, kteří s
nemocnými přišli do rizikového styku. A v ohniscích nákazy přidat i další opatření. 
Nástup podzimní vlny pandemie možná až příliš připomíná jarní fázi. Máloco je připraveno, hekticky se vše dohání, vir se šíří.
Hrozí tedy opět všeobecná karanténa? 
Záleží, o jaké její podobě mluvíme. Ta jarní byla řízená, provedená z rozhodnutí státu. Druhou možností je karanténa
spontánní: lidé prostě přestanou chodit do restaurací a maximálně se omezí. Třeba v Dánsku jsme na jaře viděli řízené
omezování, ve Švédsku spontánní - ekonomické dopady byly podobné, ale ve Švédsku umřelo více lidí. Trochu se tedy bojím,
že směřujeme k té spontánní, protože se státem řízenými opatřeními se začalo pozdě. Pokud se situace nebude vyvíjet dobře,
lidé určitě k nějakým sebeomezením přistoupí. 
Každopádně bych situaci nepodceňoval. Procento hospitalizovaných se nyní celkem stabilně pohybuje okolo 2,2 %
nakažených. Čtvrtina z nich je pak v těžkém stavu. To je zvládnutelné, ale při exponenciálním šíření za pár týdnů nebude. A
záleží také na tvaru křivky. Kdyby každý den bylo o 5 % více nakažených než včera, pak se zdravotnictví dostane do velkých
problémů v listopadu. Když to každý den poroste o 10 %, pak se zahltí už v půlce října. V Izraeli to trvalo skoro dva měsíce.
Takže je třeba šíření co nejvíce zpomalit. 
Přijali by vůbec Češi ještě jednou celostátní karanténu? 
Tak dlouhou jako na jaře asi už ne. Ale hrozně se přeceňuje, jací jsme či nejsme. Na jaře jsme říkali, jak jsme zodpovědní, v
létě jak nezodpovědní, teď ani nevím, jak to je. Mnohem důležitější je, aby měl stát k dispozici silné lídry schopné s lidmi
neustále mluvit o rizicích a vysvětlovat je tak, aby je společnost pochopila. 
Nyní jsme si třeba poslušně nasadili zase roušky, ale je škoda, že to nepřišlo už v půlce srpna. Přitom bylo jasné, že nás čeká
těžký podzim a na další sebeomezení mohla být společnost již postupně připravená. 
Neřekl bych tedy, že hlavním faktorem je jakýsi neměnný český naturel. 
Z vašeho výzkumu Život během pandemie vyplývá, že v březnu jsme se opravdu přísně chránili, ale už v dubnu nás to přestalo
bavit a na konci prázdnin se vážněji chránila jen šestina z nás. To asi nebyla dobrá příprava na září. 
Nebyla. Vědělo se, že začátek školního roku a návrat z prázdnin bude náročný. Bohužel svou roli sehrála špatná komunikace
státu v kombinaci s výroky řady "expertů", kteří riziko snižovali. 
Naznačovaly vaše statistiky už během léta, že konec prázdnin může být problematický? 
Zajímavý je třeba vývoj počtu delších osobních kontaktů, které dotyčný měl během uplynulého týdne. Karanténa prudce
omezila naše setkávání, ale zhruba od Velikonoc počty kontaktů zase rostly, byť se lidé pořád dost omezovali. 
Zlom nastal až na začátku prázdnin, kdy se člověk průměrně dostal na předkoronavirových zhruba dvacet větších kontaktů
týdně. Pozitivně ale asi zapůsobilo, že se jich většina odehrála v létě venku. Bylo však zřejmé, že problém přijde, když se s tímto
rozvolněním vrátíme na začátku září do uzavřených prostor škol a firem. Nebo když trasování nebude natolik rychlé, aby
dokázalo spolehlivě hasit ohniska. 
Zahodili jsme na léto jenom roušky, nebo jsme začali hromadně ignorovat i další doporučená opatření? 
Bohužel platí to druhé. Převládl pocit, že prostě už nejsou potřeba. Během jara 40 procent z nás vykonávalo většinu ze 13
protektivních opatření, které ve výzkumu měříme - od roušek, přes časté mytí rukou, omezení pobytu v přeplněných místech až
třeba po užívání vitamínů. Koncem prázdnin to doklesalo na 14 procent. 
Velký problém vznikl z toho, že nejvíce se ochranné chování snížilo u lidí, kteří mají zároveň nejvíce kontaktů. 
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Ano, na nezodpovědné mladé se nyní často ukazuje. Ale z vašeho šetření vyplývá, že na jaře se mladí i staří chránili zhruba
stejně, když o to byli požádáni. 
Ale já mladé chápu. Musí se relativně nejvíce omezit ve svém obvyklém chování a zároveň na sobě samých často nevidí riziko
nákazy. Právě proto jsou tak potřební lídři, kteří by jim celý problém dokázali vysvětlit a přesvědčit je. 
Co čeká seniory? Podle vašich dat se na jaře výrazně izolovalo na 70 procent seniorů, nyní je to kolem čtvrtiny. To je zase
zaženeme zpět do dosti náročné izolace? 
Nejsem epidemiolog, abych třeba řekl, nakolik by se nyní měl omezit počet kontaktů v rodinách. Ale omezení a opatrnost jsou
určitě na místě. Ve firmách, kde pracují starší zaměstnanci, je určitě vhodný home office. 
Občas se ještě objevuje názor, že stačí jen chránit domovy seniorů. To si nemyslím, protože většina seniorů žije mimo tyto
instituce a ochranu potřebují také. Že se na jaře v některých zemích rozšířil virus hlavně přes instituce vychází z toho, že zbytek
starší generace se distancoval. Nevypovídá to ale nic o šíření viru při běžném chování. 
Vrtá mi hlavou, zda v této situaci je rozumné hnát nejrizikovější skupinu - tedy seniory - v říjnu k volbám, kde se v uzavřených
místnostech protočí tisíce lidí… 
Už nyní se chystají nějaká opatření. Nicméně je pravda, že dnes je volební akt zcela neregulovaný z hlediska času a přístupu,
takže vznikají v určitých chvílích u uren návaly. Možná by stálo za doporučení, aby senioři přicházeli spíše hned po otevření
místností a mladší lidé volbu odložili až na večer. 
Nezapomeňme ale na to základní a nejlepší možné opatření: posílit trasování, aby v karanténě bylo maximum těch, kteří tam
mají být. 
Proč se trasování nedaří? Ten zářijový nápor snad čekal každý, ať už má na roušky, vládu či třeba mutování koronaviru
seberozdílnější názory. 
Existují studie, že na sto tisíc obyvatel je třeba asi 30 trasovačů, aby se vše dařilo zvládat. My jich máme výrazně méně. Ze
zahraničí víme, že každý stát k tomu přistoupil trochu jinak. V Británii najaly dvě velká soukromá call centra, Němci jich zase
ustavili stovky menších a posílili je o různé veřejné zaměstnance - od knihovníků až po pracovníky sociálních služeb. Jen u nás
panovala představa, že trasovat musí lékařsky vzdělaný odborník. 
Takže jsme měli poslat knihovníky k telefonům na hygienu? 
Hned takové to být nemuselo. Ale máme tu třeba nejrůznější výzkumné agentury. V jedné z nich, Medianu, jsem pracoval, tak
vím, že tento typ firmy zvládne až tisícovku kratších rozhovorů denně či tři stovky delších. Navíc se tamní lidé umí efektivně ptát
a zjistit, co jste dělal předevčírem. Takových firem tu máme minimálně pět a mohou dělat vysoké stovky až tisíce rozhovorů
denně. A vím, že některé agentury své služby hygienám nabízely, ale byly odmítnuty s tím, že to musí dělat epidemiolog. 
Tak teď už vlastně nevím, na co se ještě ptát… 
Ono se to snad zlepší. Dlouho byl problém, že neexistovala jednotná sada dotazů a společná databáze, na které by fungovaly
všechny hygienické stanice. To nyní už vzniklo. Takže je třeba to nyní spustit na plný výkon a připojit k tomuto systému
maximum call center. Ale bez dalších omezení to minimálně ve vysoce zasažených oblastech stejně nejspíš nepůjde. 
A co ekonomické dopady pandemie? Podle statistik nezaměstnanost skoro vůbec nenarostla. Ale vy tvrdíte, že ze 100 až 200
tisíc lidí se třetina nepřihlásila na úřadech práce a různě překlepali prázdniny. Nyní se ozvou? 
Těžko říct. Bavíme se o asi třech procentech původně aktivních lidí, kteří nám nyní reportují, že přišli od března o práci. A z
nich skutečně asi procento přešlo na nejrůznější sezónní práce a o podporu si zatím neřeklo. Ti se nyní postupně mohou
ozvat. Řekněme, že se bavíme zhruba o padesáti tisících lidech, ale na takhle malých číslech je už velmi velká náhodná chyba.
Možná ještě větší problém ale představují lidé, kteří mají razantně omezenou práci. Takové zaměstnance nelze ve firmách držet
donekonečna. 
A to je kolik pracujících? 
Zhruba 12 procent nám dnes reportuje, že mají zkrácený úvazek, mzdu či přišly o příjmy na dohodu nebo na ruku. To odpovídá
zhruba 600 tisícům pracujících. Což je číslo, které zahrnuje všechny lidi v programu Antivirus, lidi se sníženými úvazky a část
živnostníků. 
Zde je nepochybně riziko, že část podzaměstnaných lidí začne na podzim a v zimě práci ztrácet zcela. Urychlí to i konec
programu Antivirus a přechod na nějaký již klasičtější systém kurzarbeitu. Na druhou stranu je třeba poznamenat, že ekonomika
zvládla léto o dost lépe, než se čekalo, a udržela se tak mnohá místa. Tak třeba i na podzim to nakonec bude lepší, než jak to
nyní vypadá. 
Antivirus má fungovat do konce října. Proč stále není dořešen spor o to, jak má vypadat navazující kurzarbeit? Ty možnosti se
probírají už asi od května a nikam se to neposunulo. 
Ano, stále není shoda. Můžu říct jen svůj osobní názor. Ač mě pan premiér pobavil označením za extrémního levičáka, nejsem
moc pro to, aby byl kurzarbeit příliš velkorysý a podporoval uchování neproduktivních míst, kde budou zaměstnanci jen
zaparkováni. 
Podstatou kurzarbeitu má být udržení pracovního vztahu. Takže podle mého by měl dotyčný pracovat alespoň dva dny v týdnu.
Jeden den, který se ještě vyplní nějakým školením či home officem, to je podle mého příliš měkké. A nevím, jestli má cenu ta
místa podporovat třeba rok. Takové pracovní místo se stejně dlouhodobě neudrží, brzdí to restrukturalizaci a rostou náklady
pro stát. 
To je už asi desáté téma, které bylo docela dobře projednané už někdy v květnu. Ale je září a nic. Kde se ta celkem dobře
rozeběhnutá česká reakce na krizi zasekla? 
Jen chci předeslat, že se mnohé opravdu povedlo a u některých nepříliš dobře vymyšlených věcí je možná i dobře, že vláda
čekala a postupně v debatách sami vyšuměly. 
Ale k otázce: je pravda, že mnohé z věcí měli už před prázdninami docela dobře zanalyzované ekonomický tým Ústředního
krizového štábu, Národní ekonomická rada vlády (NERV) či jednotlivá ministerstva. Až bych řekl, že se toho na vládním stole
prostě hromadí příliš mnoho. To důležité jako je čerpání 180 miliard korun z unijního fondu obnovy - i to, co nehoří. To
ministerské aparáty strašně vysiluje. Řešíme tak například rušení superhrubé mzdy, které nyní rozhodně není nezbytně nutné.
Pak není energie na zvládnutí koronavirové pandemie a přijímání důležitých opatření. 
K rušení supehrubé mzdy: byla o tak zásadní změně daní vůbec nějaká diskuze v NERVu? 
V mé přítomnosti ne. Mohu tak jen říct svůj osobní názor: pokud už něco takového nyní musíme řešit - a já si myslím, že
nemusíme -, pak by to mělo být součástí větší detailně připravené daňové reformy. Je třeba snížit zdanění práce, a to
především u lidí s nízkými příjmy. 
U nás člověk platí ze superhrubé minimální mzdy skoro čtyřicet procent na odvodech a daních a daňová progrese je jen mírná.
V Německu je to kolem 25 procent a progrese je výrazně silnější. 
Rozhodně si nemyslím, že by vysokopříjmoví měli platit více než nyní, ale je potřeba ulevit především nízkopříjmovým, aby
nechodili do šedé ekonomiky a firmy jim dokázaly nabídnout přijatelnou čistou mzdu. Tímto směrem ale navrhované rušení
superhrubé mzdy nejde. Skoro polovina z obrovských nákladů - jde o 80 miliard - poputuje ke čtvrtině lidí s největšími příjmy. A
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tedy mimochodem i do bohatších regionů. 
Stojí vám tedy vůbec za to v NERVu ještě setrvávat? 
Něco se asi povedlo. A že je třeba redukovat náklady práce či zvýšit nemovitostní daně, to už tvrdil i NERV, který tu byl před
námi při minulé krizi… 
…dobře, ale tehdejší vláda alespoň nedělala úplný opak expertních doporučení. A také si nepamatuji, že by premiér členy
označoval za extrémní levičáky, jako to teď udělal ten současný ve vašem případě… 
…tak tohle mi zrovna vadí ze všeho nejméně. Musím říct, že když se premiér s námi sejde, je ta debata většinou docela
racionální. Byť se nakonec vláda rozhodne třeba jinak, než bych chtěl. 
To vám nevadí, že s vámi je za racionálního ekonoma, ale pak si stoupne před kamery a pak lítají invektivy, na které snadno
pochytá mediální pozornost? 
Fakt ne. To je dnes už bohužel asi standardní škádlení lidí, kteří jsou nějakým způsobem ve veřejném prostoru. Já žádnou
přehnanou úctu nevyžaduji a taky kritizuji, co chci. Ten skutečný problém je přeci v tom, že se tu rozboří daně a není to
projednané nejen s námi v NERVu, ale ani mezi politickými stranami či v tripartitě. To mi přijde extrémní. 
Nedávno jste vydal úspěšnou knížku Slepé skvrny, která popisuje sociální a ekonomické problémy země. Nemáte ale po
zkušenosti z NERVu pocit, že to žádné slepé skvrny nejsou, protože za každým nelogickým opatřením lze většinou najít velmi
racionální zájmy určitých lobby? 
Rozhodně nepopírám vliv lobby a proto třeba vždy prosazuji, aby se velké věci řešily i na tripartitě. Jednoduše proto, aby
nestačilo najít jen souhru mezi vládou a podnikatelskými svazy. 
Na druhou stranu ta zkušenost z poradních sborů je taková, že dobré myšlenky končí i na technických detailech. Dám
konkrétní příklad: když byl spor o ošetřovné, navrhoval jsem, aby zůstalo klidně i na 60 procentech, jak chtěly firmy, ale aby
jeho minimální výše byla 400 korun denně. Jednoduše proto, aby samoživitelka měla alespoň těch 12 tisíc měsíčně. A neprošlo
to. Ovšem nebylo to kvůli nějaké lobby, ale protože to prostě IT systém sociální správy neumí. Jedna ze slepých skvrn je
tvořená banalitou. 
Co dál přispívá k tomu, že nám toho do slepého úhlu padá tak moc? 
Asi se také vše nedá posuzovat jen z Prahy. Ilustroval bych to třeba na zvětšujících se nerovnostech ve vzdělávání. Jsem všemi
deseti pro to, aby se z chystaného Národního plánu obnovy i strukturálních fondů masivně investovalo do tohoto problému,
který bobtná. 
Ale je to těžké. Ti, kteří o strukturách výdajů jednají, to dělají v pražských kancelářích a školy v Karlovarském kraji neprojeli.
Neví, že tam půlku hodin odučí neaprobovaní a často nekvalifikovaní učitelé, kteří mají minimální podporu. Je to prostě jejich
slepá skvrna. 
Anebo - abych se vrátil k aktuální krizi - vezměte si mizerně placenou práci na dohody pod deset tisíc korun, případně úplně
černé příjmy. Vůbec nevíme, jak rozsáhlá tato část ekonomiky je a tím pádem teď neumíme těmto lidem efektivně pomoci -
máme je ve slepém bodě. 
Nebudete kopírovat osud nejednoho odborníka, který se nejprve etabloval ve veřejné debatě, ale pak zjistil, že v nejrůznějších
poradních orgánech nic nezmůže, takže se z nedostatku lepších možností sám vypravil do politiky? 
Politiku nezvažuji. Pro mě je zajímavý ten prostor odborných skupin, které popisují dopady politických plánů. Jestli mě o
modelování dopadů daňové reformy požádá vláda, opozice, nebo někdo jiný, je mi celkem jedno. Pro mě je podstatné, aby ta
často nesystémová politická přání musela čelit veřejné kritice a vyrovnat se s ní. 
Daniel Prokop (* 1984) 
Působí na Fakultě sociálních věd  UK a ve své sociologické agentuře PAQ Research. Je členem Národní ekonomické rady
vlády. Zabývá se volebními výzkumy, sociálními problémy či vzděláváním. Za seriál analytických článků o české společnosti
"Úvod do praktické sociologie" získal v roce 2016 Novinářskou cenu. Letos vydal knihu Slepé skvrny: o chudobě, vzdělávání,
populismu a dalších výzvách české společnosti. 

1.55. UK NABÍZÍ STUDIUM ZÁJEMCŮM O STRATEGICKOU KOMUNIKACI
TISK , Datum: 15.09.2020 , Zdroj: Učitelské noviny , Strana: 25 , Autor: čtk , Vytištěno: 10 500 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.09.2020
03:19 , Rubrika: Kaleidoskop , AVE: 11 528,29 Kč , Země: Česko
Fakulta sociálních věd  Univerzity Karlovy otevře od tohoto akademického roku nový magisterský obor s názvem strategická
komunikace. V něm budou moci zájemci studovat způsoby marketingové komunikace a propagace. Do oboru nastoupí asi 50
studentů. Podle jeho garantky Denisy Hejlové začne UK nabízet tento program jako první veřejná vysoká škola v Česku.
Reaguje tak na poptávku po strategickém řízení komunikace od firem, veřejných i dalších organizací. 

Základem studia nového programu bude podle Hejlové kritické myšlení a etické rozhodování. „Není to jen jeden z povinných
předmětů, ale o etických dilematech se budeme bavit se studenty průřezově ve většině předmětů," uvedla. Při tvorbě programu
se podle ní pedagogové inspirovali v zahraničí, hlavně na americké Kolumbijské univerzitě a na Univerzitě v Lipsku, kterou
Hejlová označila za jedničku ve výuce komunikace v Německu. V Česku začala nabízet studijní program strategická komunikace
již dříve soukromá Newyorská univerzita v Praze. 
Po strategické komunikaci je podle průzkumů čím dál větší poptávka. Lidé od firem čekají, že se jejich vedení bude aktivně
podílet na veřejném dění a řešení celospolečenských problémů. Podle agentury Edelman uvedly čtyři pětiny dotázaných, že si
koupí produkt jen od firmy, o které si myslí, že jedná správně. Firmy tak musí řešit čím dál víc etických dilemat. Problémy
přináší i rychlý rozvoj technologií a nové formy reklamy - například komunikační roboti, kteří odpovídají v diskuzích na
sociálních médiích, nebo influenceři, kteří skrytě propagují produkty. Strategická komunikace může organizacím pomoct lépe
se prezentovat a dosáhnout svých cílů. 
Hejlová očekává, že absolventky a absolventi nového programu budou pracovat na vyšších manažerských nebo řídících
pozicích nejen ve firmách, ale i ve státní správě, v kulturních nebo vzdělávacích institucích a v dalších typech organizací. 

Foto popis: 
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1.56. Při plošné karanténě nejvíce trpí mladí, zpomalit virus je proto i v jejich zájmu, připomíná Prokop URL
WEB , Datum: 15.09.2020 , Zdroj: ČRo - plus.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.09.2020 03:59 , RU / měsíc: 1 171 029 ,
Celková návštěvnost: 88 206 , Rubrika: Domácí , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,98
V první polovině září začalo v Česku výrazně přibývat nakažených, testy od úterý do soboty denně prokazovaly nákazu u více
než tisícovky lidí. „Dnes vidíme důsledky chování a absence opatření z konce srpna,“ vysvětluje sociolog Daniel Prokop. Jeho
tým tento týden zveřejnil nová data z výzkumu Život během pandemie, podle kterých lidé v létě ztratili ostražitost a chovají se
jako před jarním nouzovým stavem.

Chování společnosti podle Prokopa záleží především na tom, jaké informace lidé dostávají: „Během léta se virus bagatelizoval,
říkalo se, že druhá vlna nebude a že míra hospitalizací je nízká. Teď to možná opět začneme brát vážně,“ podotýká zakladatel
organizace PAQ Research a sociolog z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy.

Proti povinnému nošení roušek se v části společnosti začíná objevovat odpor, podle Prokopa by se ale neměl přeceňovat: „V
našem výzkumu sledujeme 13 protektivních opatření a na jaře skoro 40 procent lidí deklarovalo, že dodržuje všechna. Nyní je
to jen 10 procent. Myslím, že to může znovu narůst, až pochopí, že situace může být riziková.“

Ochota dodržovat opatření podle výzkumu klesla především u lidí, které mají hodně sociálních kontaktů: „Často jde o mladé
lidi, kteří mají pohodový průběh. Když to řeknu ekonomicky, tak mají nejnižší výnosy a největší náklady na dodržování
opatření,“ uvádí člen Národní ekonomické rady vlády.

Mladí zároveň nejhůře nesli jarní uzavření ekonomiky, přibylo u nich úzkostí a středně těžkých depresí. „Tvrdý lockdown na ně
má nejtvrdší dopady, takže i v jejich zájmu je zpomalit šíření viru,“ upozorňuje Prokop.

Varující statistika

Ministerstvo zdravotnictví od úterý mění epidemiologická pravidla. Do karantény nemusí ten, kdo byl v kontaktu s pozitivně
testovaným, pokud oba měli roušku nebo respirátor a zároveň nemá příznaky. V týdnu od 21. září by také mělo být spuštěno
takzvané sebetrasování, které má ulevit přetíženým hygienickým stanicím.

„Už na jaře se objevily studie a doporučení, že bychom měli mít asi 30 trasovačů na 100 tisíc obyvatel, aby se trasování
zvládalo,“ zdůrazňuje Prokop. Systém také bylo nutné centralizovat do jedné databáze, to se ovšem podařilo až ve druhém
zářijovém týdnu.

Centralizace je přitom podmínkou pro to, aby se do systému mohla zapojit i externí call centra, jako je tomu například v
Německu. „Nahnali do nich knihovníky, sociální pracovníky a lidi z veřejné správy. I u nás máme call centra výzkumných
agentur a firem, která mohou obvolat tisíce kontaktů denně. Kapacity se můžou několikanásobně navýšit,“ míní Prokop.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) také vyzval, aby se lidé nenechávali testovat zbytečně. Prokop ale upozorňuje na
to, že stoupá nejen počet nakažených, ale i počet pozitivních testů: v posledních dnech je to ze 4 procent nárůst na 12 procent.
„Může to znamenat, že máme hodně lidí, kteří jsou netestovaní, ale nakažení,“ varuje.

Na koho nejvíc dopadl hospodářský útlum? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.

1.57. Jen 7 procent absolventů podniká
TISK , Datum: 15.09.2020 , Zdroj: Lidové noviny , Strana: 16 , Autor: RADKA KVAČKOVÁ , Vytištěno: 32 842 , Prodáno: 26 630 , Infotype: Nepojmenováno
, Datum importu: 15.09.2020 01:36 , Čtenost: 180 764 , Rubrika: Akademie , AVE: 218 923,54 Kč , Země: Česko , GRP: 2,01
Zhruba dvě třetiny vysokoškoláků pracují už během studia, říká Michaela Šmídová z Centra pro studium vysokého školství 

Absolventi si na vysokoškolském studiu nejvíc cení, že vedlo k celkovému rozvoji jejich osobnosti, říká Michaela Šmídová z
Centra pro studium vysokého školství, která se podílela na průzkumu mezi těmi, kdo odpromovali v minulých letech. 

* LN Sledují jednotlivé vysoké školy a fakulty, jak si vedou jejich studenti i potom, co opustí školu? 

V posledních letech se o to dost snaží. Pokud mohu hodnotit, tak nejdále je v tomto ohledu Masarykova univerzita v Brně, která
hodně používá dotazníková šetření. Komunikuje nejen se studenty, kteří jsou právě na jednotlivých fakultách, ale i s těmi, kdo
už ze školy odešli. Posledních několik let vysoké školy často zakládají také takzvané alumni neboli absolventské kluby a snaží
se tak udržet živý vztah mezi bývalými studenty a jejich alma mater. Vysoké školy potřebují zpětnou vazbu od svých absolventů i
studentů, protože díky ní mohou měnit a ideálně i zlepšovat kvalitu nabízených studijních programů. Na celostátní úrovni je
zadavatelem velkých dotazníkových šetření absolventů ministerstvo školství. Tato šetření se konají jednou za čtyři až pět let.
Zatím poslední proběhlo v roce 2018. 

* LN Co se z nich dá zjistit? Ví se například, jak často se stává, že absolventi nepracují v oboru, který vystudovali? 

Podle dat, která máme teď k dispozici, jde přibližně o jednu čtvrtinu absolventů. Ale samotný fakt, že někdo nepracuje v oboru,
který vystudoval, nutně neznamená, že své vysokoškolské studium nevyužije. Z šetření, na němž jsme se jako Centrum pro
studium vysokého školství podíleli, vyplynulo, že absolventi si na vysokoškolském studiu nejvíce cení, že vedlo k celkovému
rozvoji jejich osobnosti, což se týká i schopnosti dále se vzdělávat. Oceňují to i zaměstnavatelé. Vysokoškolské vzdělání vede,
nebo by alespoň mělo vést k vybrušování celé řady kompetencí, které nejsou určeny jen pro určitý obor, ale hodí se i jinde. A
jsou dobrým východiskem do světa, v němž lidé během svého života několikrát změní nejen práci, ale také i ten obor. 

* LN Dokážou naše vysoké školy připravovat studenty takto univerzálně? 
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Z citovaného šetření to vyplývá. Zdá se, že je skutečně připravují na řešení různých situací. Ono se někdy zapomíná, že cílem
vysokoškolského studia není jen produkce pracovní síly. ale také nastartování určitého způsobu myšlení. 

* LN Jak je na tom Česká republika, pokud jde o podíl vysokoškolsky vzdělaných dejme tomu ve věkové skupině 25 až 34 let? 

Rozhodně jsme na tom dneska už lépe, než jsme bývali. V té věkové skupině, o níž mluvíte, je vysokoškolsky vzdělaných asi
třicet pět procent populace. 

* LN Kolik je evropský průměr? 

Ten se pohybuje kolem čtyřiceti procent. A třeba v Anglii nebo v Nizozemsku je to kolem padesáti procent. Právě v Nizozemsku
je to ovšem i tím, že tam mají rozvinuté také neuniverzitní, profesně orientované vysoké školy, tedy ne tak akademické, ne tak
zaměřené na vědu. Významný podíl studentů tam taky končí s vysokoškolským studiem už po bakalářském stupni. 

* LN Profesních vysokých škol je u nás minimum, alespoň mezi veřejnými školami... 

Ano, na profesní vzdělání se v České republice zaměřují spíš soukromé vysoké školy, veřejné víceméně jen dvě, Vysoká škola
polytechnická v Jihlavě a Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Ale je třeba říct, že i takzvaně tradiční,
tedy akademicky zaměřené univerzity začínají postupně víc myslet na profesně zaměřené obory. Pokud víme, tak konkrétně
třeba Vysoká škola ekonomická v Praze nebo brněnská Masarykova univerzita připravují nové profesně zaměřené bakalářské
studijní programy, což ovšem není totéž co ty dosud běžné, tedy akademické bakalářské programy, které prozatím převažují.
Nepochybuji, že podobnou cestou se vydají nebo už začínají vydávat i další vysoké školy. 

* LN Mezi veřejností často panuje názor, že když má někdo jenom bakalářský titul, což většinou znamená tři roky studia, není to
plnohodnotný vysokoškolák. 

Bakalářské studium představuje plnohodnotné vysokoškolské studium. Nicméně u nás stále ještě existuje nostalgie po době,
kdy většina studijních programů trvala pět let. Možná i proto tolik vystudovaných bakalářů usiluje o pokračování na
magisterském studiu. 

* LN Nemáme tak magistrů až příliš? Vždyť v mnoha rozvinutých zemích má většina vysokoškolsky vzdělaných jen bakalářský
titul. 

Podobně jako u nás je to v dalších státech bývalého východního bloku, i když zejména pobaltské státy jsou v tomto ohledu
bližší západním standardům. My jsme si asi ještě úplně nezvykli, i když takto rozdělené studium na bakalářský a magisterský
stupeň u nás existuje už celých dvacet let. 

* LN Dá se říct, že většina bakalářů pokračuje ve studiu dál? 

Ano, v současnosti do magisterského studia pokračuje většina studentů z bakalářského stupně studia. Ve výzkumu
Eurostudent VII jsme se ptali na důvody. Studenti se shodují mimo jiné na tom, že jejich bakalářský studijní program byl hodně
všeobecný a že si od pokračování ve studiu slibují větší specializaci. V některých oborech, tak jak jsou postavené, se stále
předpokládá, že teprve magisterské studium vede k tomu, že z absolventa bude profesně připravený jedinec. Do značné míry
to platí například pro studia pedagogická, zejména na některých školách. 

* LN O které absolventy je mezi zaměstnavateli největší zájem? A mění se to nějak v čase? 

Asi nepřekvapí, že v posledních letech je největší zájem o IT specialisty, hovoří se také o nedostatku lékařů, tam je to ale často
navázané na konkrétní specializace. Hrozí ovšem stárnutí a postupně i nedostatek učitelů takových předmětů, jako je
matematika, fyzika nebo chemie. 

* LN Takže hned po studiu asi nejvíc vydělávají ajťáci, že? 

Nejnovější čísla nemáme ještě k dispozici, ale z těch dva roky starých údajů, které máme, jsou relace dobře patrné a zatím se
zřejmě moc nemění. Ano, nejvíc mají specialisté v IT oboru. Platí to hned od začátku, tedy pro absolventy po prvním roce od
absolutoria. A jejich odstup od ostatních se během dalších let ještě prohlubuje. Z hlediska platu jde evidentně o velmi atraktivní
obor. 

* LN A kolik dělal jejich plat před těmi dvěma lety? 

Medián, což není průměrná mzda, ale nejčastější výše mzdy v oboru, představoval po prvním roce od absolvování pro
absolventy IT oborů zhruba 35 tisíc korun. Dnes už to bude pravděpodobně víc. 

* LN Kde bychom našli nejnižší medián? 

U čerstvých absolventů oborů zemědělství, lesnictví a rybářství. Poměrně nízký medián měli před dvěma lety také třeba
absolventi humanitních věd a i učitelé, respektive přesněji absolventi pedagogických oborů. Jejich platy ale nemůžeme
interpretovat jako platy praktikujících učitelů, protože zdaleka ne všichni jako učitelé pracují. I učitelské platy se ale za ty dva
roky od posledního šetření dost zvýšily. To všichni víme, protože se o tom mluví. 

* LN Můžete říct, kolik absolventů vysokých škol se dává zaměstnat a kolik se pouští do podnikání? 

Rok po promoci působí osmdesát procent absolventů v pozici zaměstnanců, podnikatelů je mezi nimi jen zhruba sedm procent.
Častěji podnikatele zaznamenáváme mezi absolventy uměleckých škol a humanitních oborů. Tam je ten podíl OSVČ (osoba
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samostatně výdělečně činná) zhruba patnáct procent. Větší než průměrný podíl podnikajících, a to kolem deseti procent,
najdeme i mezi IT specialisty. 

* LN Dá se z vašich šetření vyčíst, kolik vysokoškolských studentů pracuje, tedy vydělává, už během studia? 

Jsou to zhruba dvě třetiny. Konkrétně v roce 2018 mělo šedesát procent prezenčních studentů práci už v době absolvování. A
obdobně vypadají čísla v již zmiňovaném výzkumu Eurostudent v České republice, který proběhl v letním semestru
akademického roku 2018/2019. Dokonce jsme zaznamenali jasný trend směrem ke stálé práci během vysokoškolských studií.
Studenti totiž dnes méně často pracují jako brigádníci, ale mají pravidelnou práci o minimální velikosti půl úvazku. Velká část z
nich, asi sedmdesát procent, pak v instituci, kde působili jako vysokoškoláci, zůstává i rok po absolvování, a díky této praxi
získává další kariérní možnosti. Je ovšem pravděpodobné, že teď v souvislosti s očekávanou ekonomickou krizí způsobenou
epidemií se situace v zaměstnávání studentů změní a vysokoškoláci nebudou mít tolik pracovních příležitostí a nabídek během
studia. Prozatím je ale práce v průběhu prezenčního studia de facto normou. 

* LN Můžete odhadovat, kteří studenti budou v tomto ohledu v těžší pozici? 

Pokud se ptáte na absolventy vysokoškolského studia, může jít zejména o obory spojené s turismem a cestováním obecně. K
ohroženým mohou patřit i umělecké obory. Ty ovšem neprodukují nijak významný počet absolventů. I tady platí, že velmi záleží
na tom, jak dlouho bude trvat ta ne zcela normální pandemická situace a také jak se změní či naopak nezmění fungování
společnosti v době postpandemické. 

* LN Vy jste se absolventů vysokých škol také ptali, jak je studium připravilo na trh práce. Co odpovídali? 

Že školy dostatečně nepodněcovaly podnikatelské dovednosti. Můžeme diskutovat o tom, jestli je právě toto úlohou studia, ale
absolventi to cítí jako potřebu. Mají také pocit, že vysoká škola by měla věnovat větší pozornost sociálním dovednostem, jako je
práce v týmu či vedení kolektivu. 

Michaela Šmídová * Vystudovala antropologii na Fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy v Praze. * V Centru pro studium
vysokého školství působí od roku 2010, předtím pracovala pět let jako výzkumná pracovnice na Fakultě sociálních věd
Univerzity Karlovy. * Zaměřuje se na problematiku hodnot vysokoškoláků, klasifikaci a žebříčky hodnocení vysokých škol a
sociální soudržnost české společnosti v celoevropském kontextu. Věnuje se také statistickému zpracování dat. 

Foto autor: FOTO MAFRA - PETR TOPIČ 
Foto popis: K čemu je vysoká? Měla by mj. nastartovat určitý způsob myšlení, říká Michaela Šmídová. 

1.58. Léto bylo pro pivovar skvělé
TISK , Datum: 15.09.2020 , Zdroj: E15 , Strana: 2 , Autor: Daniel NOVÁK , Vytištěno: 15 577 , Prodáno: 668 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
15.09.2020 01:35 , Čtenost: 86 664 , Rubrika: Rozhovor , AVE: 557 590,29 Kč , Země: Česko , GRP: 0,96
Zatímco hospody mají letos složitou sezonu, prodeji lahvového a plechovkového piva se daří. Dokonce natolik, že se
Budějovickému Budvaru nedostávalo přepravek pro převoz piva do obchodů. „Některé objednávky z řetězců jsme kvůli tomu
museli tlumit,“ říká Petr Dvořák, generální ředitel státem vlastněného Budějovického Budvaru. 

* Co nová situace panující od jara znamená pro pivovarský trh jako celek? 

Je ještě stále brzy to hodnotit. Po optimističtějším létu, které nás dostávalo blíže k loňským číslům, zase přijde podzim, o němž
neumíme říci, jak bude vypadat. Kdyby dnes najednou zmizel covid, troufl bych si říct, že tato epidemie nebude mít tak zásadní
vliv na budoucnost pivovarnictví. To, viděno dnešními čísly nakažených, však nebude ten případ. 

* Takže změny čekáte? 

Samostatnou kapitolou bude prodej točeného piva a budoucnost gastro segmentu. Restaurace jsou samozřejmě zasaženy
výrazně hůře než prodej baleného piva v obchodech. Ani přes dobré léto se prodeje v hospodách nedostávají všude na
úroveň loňska. Určitě existuje část restaurací a hospod, které si nyní velmi rozmýšlejí, jestli v byznysu ještě vůbec chtějí být.
Obával bych se, že poslední vývoj toto uvažování ještě urychlí. 

* Přeskupí se v restauracích síly? 

Když se podíváte na restaurační byznys, v posledních letech se víc a víc profesionalizuje. Vznikají větší skupiny, objevují se
podnikatelé, kteří jsou schopni vést více hospod. Zavádějí systémy a přemýšlejí o všem více byznysově – z hlediska financí,
logistiky, personalistiky a podobně. Myslím, že to je trend, který se bude spíše prohlubovat. Současná situace to jenom uspíší.
Zároveň se zrychlí přeliv prodeje piva z restaurací ve prospěch obchodů. Čím déle bude současná situace trvat, tím více
budou hospody a prodej piva v nich trpět. 

* Změnil se nějak počet restaurací, které od vás odebíraly pivo? 

Na začátku to vypadalo, že může skončit až pět procent hospod. Nyní jsou to spíše jednotky restaurací, které přestaly odebírat.
O většinu hospod jsme letos přišli kvůli covidu, ne proto, že by odešly ke konkurenci. Nejsou to ale zatím žádná drastická čísla.
Ještě uvidíme, jak se bude vyvíjet situace dál. Letní sezona byla zatím s výjimkou Prahy slušná. 

* Nahradí prodej piva v lahvích a plechovkách výpadek z restaurací? 

Jak u koho. Na domácím trhu jsme měli standardně nižší podíl točeného piva. Pivovary, které mají výrazný podíl točeného piva
na vlastních prodejích, výpadek z hospod nenahradí. 

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 93 / 237

http://www.newtonmedia.eu/


* Bude se pivovarský byznys dál konsolidovat? 

V Česku už je docela konsolidovaný. Téměř tři čtvrtiny trhu jsou v rukách tří velkých mezinárodních skupin. Pro další
konsolidaci tedy není moc velký prostor. Mohou přijít menší transakce, jako když si Staropramen přibral Pernštejn. Takovéto
jednotlivosti na trhu vždy probíhaly a budou probíhat. Ale větší konsolidace by mě překvapila. 

* Budete zdražovat pivo? 

Zdražíme, jen ještě nevíme o kolik. Budvar je prémiové pivo a měl by se prodávat za prémiové ceny. Zatím ale ještě nedokážu
říct od kdy. 

* Co v současnosti tlačí ceny piva nahoru? 

Především osobní náklady. V minulosti to byly ceny chmele, kdy byly za sebou tři roky zásadní neúrody. Takže nákladově ceny
poskočily celkem mohutně. Letos snad bude sklizeň dobrá, uvidíme. Do cen vstupují v souvislosti s pohonnými hmotami ještě
náklady na přepravu. Stejně tak jsme měli dlouhodobý kontrakt na energie, který v loňském roce skončil, takže tyto náklady
nám také poskočily nahoru. 

* Už za sebou máme skoro tři čtvrtě roku. Dokážete odhadnout, jak budou vypadat vaše letošní tržby a zisk? 

Zase začnu s hypotetickou situací, kdyby dnes zmizel covid. V takovém případě bych řekl, že máme ještě šanci dohnat loňský
rok. Ale protože covid nemizí a hned tak nezmizí, tak nevím. 

* Dlouhodobě se s výstavem blížíte k hranici dvou milionů hektolitrů za rok, kdy ji překonáte? 

Dlouhodobá produkční kapacita pivovaru bude někde nad úrovní dvou milionů hektolitrů až od roku 2023, kdy ukončíme
současné kolo investičního rozvoje. V prodejích se zatím pohybujeme někde lehce nad úrovní loňska (loni měl pivovar výstav
1,68 milionu hektolitrů – pozn. aut.), což považuji za obrovský úspěch. Měli jsme velmi dobré léto. Červenec byl z hlediska
prodeje piva nejlepší měsíc všech dob. V srpnu jsme nezůstali o tolik pozadu. Je možné, že to bude také jeden z nejsilnějších
měsíců v historii pivovaru. Takže léto bylo prodejně skvělé. Hektolitrově jsme už nad loňskem, ale zase nevím, jak to bude
vypadat do konce roku. Tržbami loňský rok ještě doháníme. 

* Co vám v létě zafungovalo? 

Dařilo se nám hodně růst v nových produktech typu Budvar 33 a prvními hektolitry do toho vstupuje i Budvar Redix. Dařilo se
nám na hlavních exportních trzích – v Německu, na Slovensku a ve Velké Británii. I prodeje v restauracích a hospodách se
začaly pomalu vzpamatovávat, zejména české turistické destinace kromě Prahy šlapaly naplno. 

* Na jakých zahraničních trzích je to nyní naopak nejnáročnější? 

Vzdálené destinace jsou kvůli covidu těžší. V útlumu bylo také Rusko. A pak destinace, kde máme větší podíl sudového piva,
jako je Rakousko. Ve Vídni máme mimochodem nejstaršího a největšího zákazníka, restauraci Schweizerhaus, která slaví letos
sto let. Jen oni mají 1500 míst a je velký rozdíl, jestli sezonou projedou naplno, nebo ne. 

* Odešli jste z některé země? 

To musíme řešit v dlouhodobější perspektivě. Jsou trhy, kde si dva tři měsíce neodebrali nic, ale to ještě neznamená, že
neodeberou příští měsíc nebo že jsme takový trh opustili. 

* Podíl vývozu na tržbách jste měli vždy kolem 70 procent. Zůstane pro vás export stále stejně významným zdrojem příjmů? 

V minulosti jsme rostli výrazně rychleji na exportu a domácí trh víceméně stagnoval, nebo dokonce lehce klesal. Letos ale díky
novému produktu Budvar 33 máme vyrovnané poměry růstu z vývozu a domácího trhu. Takže se konečný podíl exportu na
obratu nebude příliš měnit. 

* Proexportní strategie bude tedy v Budvaru hrát stále prim? 

Většina nových hektolitrů půjde na export. Na domácím trhu se budeme více zaměřovat na hodnotu a cenu, abychom Budvar
spolehlivě vrátili do prémiového segmentu. 

* Zmiňované novinky jsou určené pro domácí trh nebo i do zahraničí? 

Výhradně pro český trh. Naší strategií je, že v zahraničí jde o značku Budweiser Budvar nebo Budějovický Budvar – náš
originál, náš ležák. Na domácí trh jde celé portfolio pivovaru Budvar. 

* Budete ve zmíněném portfoliu dál držet i levnější značku Pardál, u níž vám prodeje klesaly? 

Budvar nikdy nebyl postaven na tom, abychom vyráběli hektolitry levného piva. Pardál však nerušíme. Je to určitě skvělé pivo
za dobrou cenu a na trhu má své místo. Ale není to produkt, kterému budeme věnovat spoustu rozvojového úsilí. 

* Nehrozí, že nový ležák Budvar 33 bude oslabovat vaši hlavní značku Budweiser Budvar Original? 

Reakce trhu na Budvar 33 je mnohem lepší, než jsme očekávali, a to jsme si toho slibovali dost. Při tvorbě strategie jsme se
samozřejmě báli, abychom nevytloukali klín klínem a nenastala zásadnější kanibalizace mezi dvěma produkty. Když se ale
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podíváme na prodeje v obchodech, Budweiser Budvar Original je nad loňskem a Budvar 33 si mezitím vybudoval
nezastupitelné místo v portfoliu. Takže kvantitativně i kvalitativně to byl dobrý tah. 

* Když si pochvalujete prodeje v obchodech, změnil se nějak alespoň podíl zboží prodávaného v akcích? 

Podíl akcí je na pivním trhu stále vysoký. Když se dnes bavíte o ceně za pivo, už se spíše bavíte o ceně v akci než o základní
ceně. V akcích se totiž prodá podstatnější část piva. 

* Chystáte nějaké škrty v nákladech? 

Ne kvůli covidu. Stále však potřebujeme revidovat produktivitu a efektivitu, abychom mohli investovat a udržovat profi tabilitu.
To nás samozřejmě čeká. Ale je to spíše standardní dlouhodobé přemýšlení o pivovaru a jeho rozvoji, není to rozhodnutí pod
diktátem stávající situace. Osobní náklady nám za tři roky poskočily o 35 až 40 procent. Otázkou je, jestli všechny využíváme
efektivně. 

* Bude to znamenat něco pro zaměstnanost? 

Na to je v tuto chvíli ještě brzo. 

* Letošní investice jste uskutečnili podle plánu? 

Každý rok revidujeme rozpočet, prodejní ceny, ceny vstupů a součástí toho je také investiční rozpočet. Na konci loňského roku
jsme zaváděli novou stáčecí linku. Díky současným prodejům v obchodech je využita na takové úrovni, na kterou jsme se chtěli
dostat za dva tři roky. Plánujeme další rozšíření CK tanků, které využíváme na hlavní kvašení. V projekční fázi se věnujeme
rozšíření varny, kterou bychom rádi začali stavět příští rok. Nyní se také ukazuje, že budeme potřebovat vybudovat
plechovkovou linku s nejméně dvojnásobnou kapacitou proti té stávající. Někdy v letech 2022 až 2023 se začneme bavit o
obměně dvou nejstarších linek, které tu máme. 

* Kde jsou aktuálně nejužší články ovlivňující vaši současnou kapacitu? 

Určitě jsou to CK tanky a pak také bedny, ty musíme dokupovat. Od příštího roku bude nejužší místo ve varně. Takže až
postavíme novou varnu, dostaneme se lehce přes dva miliony hektolitrů. 

* Je zajímavé, že pivovar brzdí v růstu nedostatek přepravek. Jak se to stane? 

Tím, jak prudce vzrostly dodávky do obchodů v bednách, nejsme je schopni takto rychle ze dne na den koupit. Některé
objednávky z řetězců jsme kvůli tomu museli tlumit. Ze dne na den prostě počet beden o 20 až 30 procent nezvýšíte. 

* V minulých letech jste řešili reimport přepravek z Německa, protože na ně v České republice byly vyšší zálohy než na
německém trhu. Už je to vyřešené? 

Vyřešili jsme to tak, že máme designově jiné bedny pro zahraniční trhy a jiné pro Česko. 

* Proč jste se v České republice rozhodli změnit značku Budweiser Budvar na Budějovický Budvar? 

Neměníme název Budweiser Budvar nebo Budějovický Budvar. Vždy jsme obě tyto známky používali. Zmíněný rebranding ale
souvisí s naší zmíněnou portfoliovou strategií. V ní jsme jasně vymezili místo pro naši vlajkovou loď Budweiser Budvar Original.
Chtěli jsme ale dát prostor i dalším značkám v portfoliu. Jsou s tím samozřejmě spjaté nějaké emoce, ale mělo to jasný smysl.
Jsme experti na ležák. Valná většina velkých pivovarů už od ležáckých sklepů upustila, ale my se jich stále držíme. To ale
neznamená, že musíme dělat jen jeden ležák. Proto Budvar 33 dostal jasnou identitu, aby bylo jasné, že to není jen nějaká
odvozenina od vlajkové lodi. 

* Představuje rebranding riziko pro známkoprávní spory, které vedete s americkou pivovarskou skupinou Anheuser-Busch? 

Rizikem by to bylo v okamžiku, kdybychom Budweiser Budvar neužívali. Ale my Budweiser Budvar užíváme. Když se podíváte
na naše hektolitry, tak dokonce více než v minulosti. Navíc mnohem více investujeme do marketingu a propagace značky
Budweiser Budvar. Zavedli jsme v této souvislosti jednotný mezinárodní marketing. Děláme pro ochranu známky a především
pro její dlouhodobý rozvoj stále více. 

* Změnilo se něco na letošní bilanci šesti desítek známkoprávních sporů, které s Američany vedete? 

Kvůli covidu se letos všechna stání pozastavila. Spory se ale táhnou už léta, jen se nyní budou táhnout ještě o několik měsíců
déle. Ty hlavní spory jsou rozhodnuté v minulosti. Spory vedené dnes nepředstavují pro Budějovický Budvar zásadní
ekonomické ohrožení. Častěji jde o administrativní a vyjasňovací záležitosti či upozornění na porušení rozhodnutí a dohod
třeba i nevědomě ze strany nezávislých importérů. Nám jde pak především o udržení maximálního množství trhů pro případný
další rozvoj naší značky i z pohledu budoucích generací. Je to maraton, ne sprint. 

* Kolik vás tyto spory ročně stojí na právnících? 

V řádu jednotek milionů korun. Není to žádné drama. 

* Máte perspektivu, že se tyto spory jednoho dne podaří všechny vyřešit? 

Natvrdo řeknu, že si to nemyslím. Aby se to stalo, musela by jedna nebo druhá strana říci, že jim o známku nejde. Což je
naprosto nereálné. Nebo by se obě strany, musely na něčem dohodnout. Ale ani prostor pro takovou dohodu realisticky
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nevidím.

Když se dnes bavíte o ceně za pivo, už se bavíte spíše o ceně v akci než o základní ceně. V akcích se totiž prodá podstatnější
část piva. 

Petr DVOŘÁK (44) 

• Vystudoval Institut ekonomických studií na Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy. • Působil na manažerských pozicích v
Pivovarech Staropramen. Následně byl marketingovým ředitelem pro střední a východní Evropu v pivovarské skupině InBev,
která tehdy Staropramen ovládala. • Od roku 2010 řídil z Londýna pro Plzeňský Prazdroj globální prezentaci značky Pilsner
Urquell. • V čele Budějovického Budvaru je od roku 2017. 

Foto autor: Foto E15 Michael Tomeš 3× 

1.59. Odmítám se v kampani na hejtmana schovávat za hvězdná jména Jágra nebo Haška, říká pro EZ Kupka URL
WEB , Datum: 15.09.2020 , Zdroj: eurozpravy.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.09.2020 01:40 , RU / měsíc: 1 822 845 ,
Celková návštěvnost: 137 303 , AVE: 35 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,53
ROZHOVOR – Mluví rozvážně a klidně. Kandidát na hejtmana Středočeského kraje za ODS Martin Kupka věcně argumentuje,
ale když upozorňuje na přešlapy hnutí ANO, které díky Jaroslavě Pokorné Jermanové téměř čtyři roky kraji šéfuje, zvýší hlas a
občas začne rukama divoce gestikulovat. „Některé jejich sliby jsou evidentní lži. Na billboardech uvádějí, že zmodernizovali 194
krajských nemocnic, ovšem my si musíme uvědomit, že tolik jich není ani v celé České republice. Ve středních Čechách jich je
jen pět a ani ty hnutí ANO nezmodernizovalo,“ říká v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz místopředseda ODS Kupka,
který v případě zvolení chce z kraje vymýtit papaláštví a aroganci.

doporučujeme 
Přiřítil se s malým zpožděním do kanceláře ODS, návštěvě se hned omluvil a poprosil kolegy o vychlazenou kolu. Z kandidáta
na hejtmana Středočeského kraje Martina Kupku, i když je nyní v jednom kole, vyvěrá energie a dobrou náladu neztrácí ani,
když dostává nepříjemné otázky. Nerozhodí jej tedy ani připomínka, že politici se při volební kampani vždy téměř přetrhnou,
lidem naslibují nemožné, jen aby byli zvoleni, a okamžitě po uzavření volebních místností jsou jim občané už s jejich problémy
lhostejní. „Kdybych po svém zvolení starosty Líbeznic fungoval zmíněným způsobem, pozici na další volební období bych už
neobhájil. Starosta musí být neustále v kontaktu s lidmi, vždyť se podílí na řadě akcí, které sám spoluorganizuje, a stejně je
nutné fungovat na kraji. I jako hejtman musíte řešit se svým týmem každodenní problémy lidí,“ tvrdí poslanec, který v případě
zvolení hejtmanem se zřekne mandátu v dolní komoře. 
Bývalý náměstek hejtmanky pro oblast zdravotnictví zasypává současné vedení kraje kritikou. Tvrdě se vymezuje proti několika
tisícovým pravidelným finančním odměnám, které inkasují zaměstnanci na Krajském úřadu Středočeského kraje. „Minulý čtvrtek
jsme na toto téma vyvolali jednání zastupitelstva a dvě hodiny jsme byli svědkem přehlídky toho, co se na kraji v uplynulé době
povedlo i podařilo. Když jsme ale po kraji chtěli vědět, aby nám i veřejnosti vysvětlili, za co konkrétně tak vysoké bonusy každý
měsíc udělují, tak se nám dostalo jen mlčení, že to prostě nemohou říci a neřeknou. A pravda je taková, že paní hejtmanka na
řadu vážných otázek není ochotna odpovědět,“ krčí rameny absolvent Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy, na níž
vystudoval žurnalistiku a masovou komunikaci. U současné hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové se rovněž pozastavil nad
nedávnou kauzou, kdy její manžel užíval pro soukromé účely služební vozidlo kraje. „To je naprosto nepřijatelné a ukazuje to
na jedno, a to na papaláštví, které se teď stalo bohužel příznakem celé vládní koalice hnutí ANO, ČSSD a KSČM,“ smutně
konstatuje bývalý rozhlasový moderátor v exkluzivním rozhovoru pro EuroZprávy.cz. 
Čtyřiačtyřicetiletý Kupka se odmítá v předvolební kampani zaštiťovat hvězdnými jmény jako hnutí ANO, které ve Středočeském
kraji podporuje olympijský vítěz z Nagana, dvojnásobný držitel Stanley Cupu a dvojnásobný mistr světa Jaromír Jágr. „Odmítám
se schovávat za hvězdná jména jako je Jágr či Hašek, protože chci, aby za mě mluvila moje práce. Toužím upřednostňovat a
prosazovat s týmem svoje vize,“ přeje si milovník klasické hudby. 
Zobrazit fotogalerii (23 fotografií) 
Rodák z Jilemnice varuje před populismem. „Celá kampaň paní hejtmanky je založena na podivném předvolebním populismu,
kdy se zřejmě inspiruje panem Babišem a jeho předvolebními sliby, které rozjel ve velkém. Na druhou stranu potkávám na
náměstích plno lidí, byť seniorského věku, a ti takovéto kupování odmítají jako nedůstojné. A opakovaně od nich slyším
krásnou větu, jako od jedné paní na benešovském náměstí, která řekla: Já nikdy nedovolím, abych jedla z talíře svých vnuků,“
přibližuje atmosféru z náměstích bývalý tiskový mluvčí Magistrátu hlavního města Prahy a pozdější mluvčí nebo vedoucí
tiskových odborů či mediálních sekcí Středočeského kraje Martin Kupka. 
PANÍ HEJTMANKA NECHCE NA VÁŽNÉ OTÁZKY ODPOVÍDAT 
Pane místopředsedo a starosto Kupko, jak se kandidát na hejtmana Středočeského kraje chrání před onemocněním covidem-
19, aby vás koronavirus nevyřadil z předvolebních mítinků a vy jste neskončil v izolaci? Čísla nakažených totiž rekordně
rostou? 
Velkou výhodou je, že většina setkání se odehrává venku v otevřené prostoru, kde to riziko nákazy je samozřejmě mnohem
menší. Respektuji nařízení, že uvnitř budov nosím roušku jako nyní při našem rozhovoru. A také platí, jako u všech jiných
nemocí, kterým chceme předejít, že je dobře se držet v dobré kondici i s dobrou náladou, protože to je důležitá součást
prevence. A i když některá opatření nejsou pohodlná, je nutné si zachovat pozitivní náladu, a o to se snažím, aby i setkání s
lidmi, která se odehrávají na na náměstích, nebyla zatížená nějakou zbytečnou obavou. Rovněž zdraví našeho týmu je snad
zocelené tím, že jsme část kampaně strávili na kolech, a tím pádem jsme dohnali kondičku ze sedavých zaměstnání. 
Myslíte si, že pozice starosty obce Líbeznice, kde v této roli působíte už téměř deset let, je dobrou průpravou či kvalifikací na
post hejtmana Středočeského kraje? 
Domnívám se, že zcela určitě. Zkušenost s vedením obce, byť je to nesrovnatelně menší území i nesrovnatelně méně početné,
co se týče počtu obyvatel, znamená pořád stejnou podstatu. Pokud chce člověk posunout obec o kousek dál, musí do toho dát
velkou energii i vůli. Musí postupovat tak, aby dokázal s lidmi najít společnou řeč a domluvit se s nimi na tom, co pro ně bude
důležité. Takže v podstatě je opravdu jedno, zda děláte pro obec anebo kraj, důležitá je zodpovědnost. Troufnu si ale tvrdit, že
to, co se všechno v Líbeznici podařilo, je dobrým odrazovým můstkem pro změny na kraji. A i na tom kraji, kde jsem rok působil
ve funkci náměstka hejtmanky pro oblast zdravotnictví, tak za tím rokem jsou hmatatelné výsledky práce. 
Během předvolební kampaně jste byl na sociální síti slovně napaden manželem hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové, který
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napsal, cituji: „Dobrý den, pane Kupka, připadá mi, že jste objevil zrovna kopec. Je mi z vás na blití a ještě vedle sebe toho
knírače. Parta buzerantů.“ Zaskočil vás tento verbální útok? 
Překvapilo mě to, ale já se hloupostmi nechci zabývat a tohle byl projev hlupáctví. 
Přesto bych ještě u manžela paní hejtmany setrval. V létě 2018 nechvalně proslul tím, že používal služební vůz své ženy. Co
říkáte takovému nestandardnímu hospodaření na kraji? 
To je naprosto nepřijatelné a ukazuje to na jedno, a to na papalášství, které se teď stalo bohužel příznakem celé vládní koalice
hnutí ANO, ČSSD a KSČM. 
Úředníci, kteří mají k šéfce Středočeského kraje blízko, dostávali extrémně vysoké měsíční odměny. Podle serveru Seznam
Zprávy měli inkasovat bonusy v rozmezí od 150 do 200 tisíc korun, tyto částky se pohybují v podobné relaci jako plat ministra.
Neděsí vás toto zjištění? Navíc dávat takové peníze v době, kdy ekonomika není díky pandemii v nejlepší kondici, je
přinejmenším zarážející. 
Ano, a právě proto jsme kvůli tomu dokonce vyvolali jednání zastupitelstva, které proběhlo ve čtvrtek. Dvě hodiny jsme byli
svědkem přehlídky toho, co se na kraji v uplynulé době povedlo i podařilo. Když jsme ale po kraji chtěli vědět, aby nám i
veřejnosti vysvětlili, za co konkrétně a za jaké úkoly byly udělovány tak vysoké odměny, podotýkám měsíční bonusy, které se
pohybovaly v řádech několika tisíc korun jako sedmdesát pět, osmdesát, osmdesát pět tisíc korun, tak se nám dostalo jen
mlčení, že to prostě nemohou říci a neřeknou. 
Vy hejtmanku Pokornou Jermanovou dobře znáte, neboť od listopadu 2016 do října 2017 jste byl v rámci koalice jejím
náměstkem pro oblast zdravotnictví. Je možné se s ní na některých věcech domluvit, i když jste zmínil, že důvody, proč byly tak
udělovány vysoké odměny s dalšími úředníky kraje neprozradila? 
Skutečnost, že koalice skončila, bylo výsledkem toho, že paní hejtmanka porušila koaliční smlouvu, respektive fakticky ji
vypověděla, ale přesto mohu říci, že i za tím obdobím jsou věci, které jsou viditelné. Kraj se i za tento rok rozvíjel, budoval nové
stavby. Co ale bylo vážným problémem, že často například výstavbu silnic provázely podivné změny, nezodpovězené otázky,
začerňované informace a celá řada kauz. Jestli se s ní dá anebo nedá mluvit, nevím, my jsme pak už pochopitelně společnou
řeč najít nemohli, ocitli jsme se v opozici. A pravda je taková, že paní hejtmanka není ochotna na řadu vážných otázek
odpovědět. 
NIKDY NEDOVOLÍM, ABYCH JEDLA Z TALÍŘŮ SVÝCH VNUKŮ 
Jak s odstupem půl roku hodnotíte kauzu kolem záchranářky Veroniky Brožové? V březnu, v době počínající koronavirové
pandemie, napsala šéfce Středočeského kraje dopis, v němž si stěžovala na nedostatek ochranných pomůcek na základně ve
Zdibech. Pokorná Jermanová stejně jako na vydavatelství lokálního zpravodajského webu Náš region podala trestní oznámení,
a i když to později popírala, Policie ČR nakonec případ odložila. 
Já už jsem se k celému případu vyjadřoval na jaře a můj názor je stále shodný. Zdravotníci si za zmíněné složité období na
prvním místě zasluhují poděkování a respekt. Podané trestní oznámení byl absolutní přešlap, zbytečný. Navíc se ukázalo, že
nebylo podložené, a proto Policie ČR celou kauzu odložila. 
Občan Jakub Goldmann, který má zkušenosti s vedením komunálního periodika, v souvislosti s možným zneužitím krajského
měsíčního periodika Středočech k politické reklamě podal trestní oznámení na hnutí ANO pro podezření z porušení volebního
zákona. Předpokládám, že vás tato sebepropagace zaráží. 
Bohužel mě to nepřekvapuje. Fakt, že se ze Středočechu stala výkladní skříň, kde vidíme paní hejtmanku na každé stránce, je
do očí bijící. Samozřejmě, že je na voličích, aby takovýto postoj zhodnotili a udělali si na něj názor. Pamatuji si, že když se politik
ocitl na každé stránce, vždy to připomínalo praktiky některých hodně vzdálených režimů, tak to s ním většinou naštěstí nikdy
nedopadlo dobře.. A voliči se od něj odvrátili. Tahle podobně přepjatá píaristka, kterou paní hejtmanka předvádí, bude mít
takový konec. 
Hnutí ANO mimo jiné vydává vlastní volební noviny, takzvané Anonovinky. Na její titulní straně se objevil legendární hokejista
Jaromír Jágr, který v minulosti podporoval ODS, konkrétně v minulosti pomáhal v kampani Petru Bendlovi na post hejtmana
Středočeského kraje, v devadesátých letech byl na plakátcích s tehdejším ministrem financí Ivanem Kočárníkem a ještě před
osmi lety straně daroval osm milionů korun. Není vám líto, že převlékl kabát? 
Jaromíra Jágra mám rád jako hokejistu, který toho mnoho dokázal. Ale jeho politické kotrmelce interpretovat nebo komentovat
nechci. 
Dobře, budu to samozřejmě respektovat. Přesto se musím zeptat, zda vás anebo ODS nenapadlo oslovit další hokejovou
legendu, olympijského vítěze z Nagana Dominika Haška. Šestinásobný držitel Vezinovy trofeje pro nejlepšího brankáře NHL se
jasně vymezuje proti vládní koalici i prezidentu Miloši Zemanovi, loni dokonce vystoupil na demonstraci pořádané spolkem
Miliony chvilek pro demokracii, kde oba ústavní činitele ostře kritizoval. Proč vás nenapadlo oslovit Dominika Haška, který měl
nejen u nás, ale i ve světě ohromný zvuk? Anebo to vaše strana plánuje k blížícím se parlamentním volbám, které budou příští
rok na podzim. 
Osobně pana Haška neznám, samozřejmě jej vnímám jako brankářskou hokejovou legendu. Protože jej, jak už jsem řekl,
neznám osobně, tak za ním nemohu jít a vyzvat ho k podpoře ODS kandidátky ve středních Čechách. A já jsem navíc
přesvědčený, že lidé sledují opravdu to, jak vystupují konkrétní kandidáti, co je s nimi spojeno, jaká je za nimi práce, a to je ta
nejpodstatnější vizitka. Slavná osobnost sice může pomoci, ale v okamžiku, kdy schází politikovi základní náboj, pak je to málo.
A já sázím na to, že nejenom kandidátka ODS, ale i výsledky starostů, místostarostů, tedy zkušených 21 komunálních politiků,
ukazují, že je za nimi zřetelně odvedený kus čtyřleté práce. A troufnu si tvrdit, že právě toto lidé vnímají. Když můj postoj
zestručním, nechci se schovávat za hvězdná jména jako je Jágr či Hašek, protože chci, aby za mě mluvila moje práce. Toužím
upřednostňovat a prosazovat s týmem svoje vize. 
Vraťme se ještě k současné hejtmance. Na billboardech také seniorům slibuje v kraji rychlotesty zdarma. Přitom se ví, že nejsou
spolehlivé. Co o tom soudíte? 
Kdyby šlo jen o testy, ale celá její kampaň je založena na podivném předvolebním populismu, kdy se zřejmě inspiruje panem
Babišem a jeho předvolebními sliby, které rozjel ve velkém. Na druhou stranu potkávám na náměstích plno lidí, byť seniorského
věku, a ti takovéto kupování odmítají jako nedůstojné. A opakovaně od nich slyším krásnou větu, jako od jedné paní na
benešovském náměstí, která řekla: Já nikdy nedovolím, abych jedla z talíře svých vnuků. A opakovaně od nich slyším, že se
kupovat nedají, a jsou to lidé, kterým záleží na tom, jak se bude dařit nejen jim, ale jak budou prosperovat jejich děti i vnuci. A
právě toto jsou schopni upřednostnit. Jsem přesvědčen o tom, že voliči nejsou hlupáci a zmíněné sliby z nich hlupáky nedělají. 
Pokud si dobře pamatuji hnutí ANO se na billboardech pyšní, že zmodernizovali 194 nemocnic, i novými vybudovanými
dálnicemi... 
To už nejsou sliby, ale evidentní lži. Na billboardech uvádějí, že zmodernizovali 194 krajských nemocnic, ovšem my si musíme
uvědomit, že tolik jich není ani v celé České republice. Ve středních Čechách jich je jen pět a ani ty hnutí ANO
nezmodernizovalo. A tak to je opravdu prokazatelně lež, stejně jako nepravda s dálnicemi a 184 kilometry nebo kolik jich tam
Andrej Babiš se svými lidmi a paní hejtmankou napsal. Vždyť všichni moc dobře vědí, že úseky sotva vycházejí na nějakých
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osmdesát kilometrů a ještě se nabízí otázka, zda je možné všechno označit za nové kilometry dálnic. Takže to jsou kroky, které
bijí do očí, a všichni tuší, že uváděná čísla nějak nesedí. 
Co říkáte předvolebním průzkumům z posledních dní? Zatímco hnutí ANO posouvá společnost Kantar CZ na první místo s
volebním potenciálem 29,5 procenta, interní průzkum samotného hnutí mu přisuzuje pouze 13 procent, což by znamenalo čtvrté
místo. ODS společnost Kantar CZ řadí s 15 procenty na bronzovou příčku. Každopádně průzkumy naznačují, že s opozičními
subjekty, s nimiž působíte v Poslanecké sněmovně, byste mohli být schopni dát dát ve Středočeském kraji dohromady koalici. 
Začnu od poslední otázky. Jsem přesvědčený o tom, že střední Čechy potřebují změnu a ta inovace by měla vyústit ve
vytvoření jiné koalice, než je ta stávající, to je logické. Co se týče průzkumů, pak nejpřesnějším průzkumem nálad ve
společnosti jsou vždycky až samotné volby. Víme z minulosti, že se průzkumy během kampaně měnily a často se od reality
diametrálně lišily. Já se odmítám jimi řídit, jako to kdysi dělal Jiří Paroubek, jak to dělá nyní Andrej Babiš, který podle toho, jak
vyjdou průzkumy, tak dokonce mění politiku ohledně nasazování roušek bez ohledu na doporučení odborníků a bez ohledu na
zásadní důležitá vstupní fakta. Samozřejmě, že tyto zmíněné věci jsou pro mě ponaučením, a chovám respekt k tomu, jaké
nálady jsou ve společnosti, ale ve finále vše ukáže až volební výsledek. 
POKUD USPĚJE, VZDÁ SE POSLANECKÉHO MANDÁTU 
Pokud byste se stal hejtmanem Středočeského kraje, budete nadále působit v roli poslance ve Sněmovně, včetně pozice
starosty v Líbeznici, anebo byste se některé z funkcí zřekl? 
Jsem v neuvolněné roli, ale pokud bych se stal hejtmanem, odejdu z Poslanecké sněmovny, vzdám se mandátu. 
Co si myslíte, že v současné době Středočeský kraj, který má téměř 1,4 milionu obyvatel, nejvíce tíží či potřebuje? Jaké vize
chcete občanům v případě vašeho triumfu nabídnout? 
Prvořadým problémem, který je hodně vidět, je styl komunikace s veřejností. Už si vezměte je samotný příchod do budovy
Středočeského kraje, kde narazíte na samé bariéry turniketů. Rovnou říkám, že pokud uspěji, pak jejich odstranění bude první
viditelnou změnou, kterou udělám hned v prvním týdnu svého působení. Co jsou další důležité věci je, že kraj bude mluvit s
lidmi a odpovídat jim na jejich otázky, když se občané ptají. A pak jsou to klíčové vážné věci, jako je stav komunikací ve
Středočeském kraji. Kdy celý systém správy a údržby silnic, celá příspěvková organizace musí dostat systém a řád. Musí být
jasné, jaká bude posloupnost oprav, kde jsou priority s ohledem na zatížení těch komunikací, na jejich frekvenci, i na to, jaký
vliv má daná komunikace na obydlenou zástavbu. To jsou přece důležitá kritéria, se kterými kraj musí pracovat po dobu
budování silniční sítě, a opravovat ji. 
A co oblast zdravotnictví? Už jsme zmínili, že například záchranáři se v době začátku koronavirové pandemie potýkali s
nedostatkem ochranných prostředků, co je ale ještě více zarážející , že kraj na čas zastavil obměnu vozového parku... 
Máte pravdu. Proto jednoznačnou prioritou je, že Zdravotnická záchranná služba Středočeského kraje musí být maximálně
funkční. Tím, že kraj na čas pozastavil obnovu vozového parku, my garantujeme záchrance pravidelnou obnovu, tak jak bude
zapotřebí a jak je to běžné ve světě. Bude to znamenat sto nových vozidel v příštích čtyřech letech. Dalším důležitým bodem v
oblasti zdravotnictví, a tady bude muset být hejtman opravdu viditelným ostrým protihráčem ministra zdravotnictví, je dupat na
to, aby se změnil úhradový systém. Protože zmíněný systém v současné době dramaticky znevýhodňuje všechny krajské i
menší nemocnice, kdy úhrady za stejný výkon v nich jsou mnohem menší, než úhrady za stejný výkon ve velkém zařízení. Tady
jistě budou rozdíly, ale nesmí být diametrální. Propastné rozdíly pak vedou k tomu, že všechny menší nemocnice z úhrad
pojišťoven nejsou schopné obnovovat přístrojové vybavení. Tak to je jedna z důležitých věcí, které se musejí změnit a kraj musí
k vizi, kterou jsem nastínil, jednoznačně dopomoci, aby i menší nemocnice mohly investovat a aby stejné podmínky platily pro
pacienty na celém území toho regionu. 
Nechci se vás dotknout, ale politici se o občany zajímají vždy krátce před volbami. Pak skončí a lidé často ani u komunálních
politiků přílišnou oporu nenajdou, když je něco trápí. Jsou k nim lhostejní. Zeptám se vás zcela upřímně, pokud byste se stal
hejtmanem, obrážel byste třeba Středočeský kraj na kole, tak jako to činíte nyní v kampani, našel byste si čas, abyste s lidmi
řešil běžné patálie, od nichž někteří činitelé jsou naprosto odtrženi? 
Konkrétně u mě se uplatní zkušenost z role starosty, protože kdybych po svém zvolení takto fungoval a občané mně byli
lhostejní, pak bych v dalších volbách svoji pozici neobhájil. Starosta nutně musí být s lidmi neustále, a to při nejrůznějších
věcech či akcích, které sám spoluorganizuje, podílí se na nich. I jako hejtman musíte řešit se svým týmem každodenní problémy
lidí. Musíte být v místech, které má kraj na starosti, a řešit v nich určité každodenní problémy. Bez toho práce hejtmana nemůže
dobře dopadnout. 
Žádal jste Petra Bendla, který byl osm let hejtmanem Středočeského kraje a jemuž jste pět let dělal tiskového mluvčího, o radu,
jak dobře zvládnout kampaň, abyste stanul v čele kraje a byl úspěšný? 
Petr Bendl nyní kandiduje na senátora, a tak má v současnosti spoustu práce, jsme spolu v kontaktu i v Poslanecké sněmovně
a jsme v dobrém slova smyslu kolegové, samozřejmě, že se občas bavíme o věcech, které kraj tíží, a vidíme je hodně podobně.
(Po přezkoumání výsledků sněmovních voleb 2017 Nejvyšším správním soudem byl Martin Kupka prohlášen zvoleným
poslancem namísto Petra Bendla. Exhejtman Středočeského kraje se tak posunul na pozici prvního náhradníka. Když v
červenci roku 2019 zanikl poslanecký mandát jeho stranické kolegyni Veronice Vrecionové, jelikož se stala poslankyní
Evropského parlamentu, tak se Petr Bendl stal opět poslancem Sněmovny – pozn. red.) 
VYSTRČIL DAL NAJEVO, ŽE NEJSME ŽÁDNÝ HADR NA PODLAHU 
Předseda Senátu Miloš Vystrčil v poslední době zviditelnil ODS úspěšnou cestou na Tchaj-wan. Jaký je význam její mise pro
vaši stranu a může jí jeho popularita pomoci například už nyní v nadcházejících krajských a senátních volbách? 
Podle mého názoru význam zmíněné cesty je zejména v rovině celostátní, protože je to zcela jasné a důležité gesto, kdy Miloš
Vystrčil tím krokem řekl, že nedopustí, aby z nás Čína dělala onuci a aby nám vyhrožovala. A myslím, že je to pro malý národ
jasná a důležitá zpráva. A má to samozřejmě významný dopad i do mezinárodních vztahů, protože v okamžiku, kdy ze sebe
necháte i v jiných kontextech či jiných souvislostech, než je mezinárodní politika, udělat hadr na podlahu, tak si vás nebudou
vážit ani vaši partneři, s nimiž máte opravdu dobré v intenzivní partnerství, například v Evropské unii, pak to má opravdu přímý
vážný dopad. A naopak, pokud jste schopni se k věcem postavit zpříma a jasně říci, že na určitý nedůstojný typ hry
nepřistoupíte. Pak pochopitelně vyrostete v očích svých partnerů. A tak já onen dopad vidím jako pozitivní a jsem přesvědčen
o tom, že takto jej vnímá i většina veřejnosti. Strašení, které se pak odehrává z hradní kanceláře, kdy pan kancléř (Vratislav
Mynář- pozn. red.) běží za čínským ambasadorem (Čang Ťien-min – pozn. red) , tak jako tam běhal ještě s dopisem pro
zesnulého pana předsedu Senátu Jaroslava Kuberu, to je pro mě ukázka nedůstojné reprezentace České republiky. 
Demokraticky smýšlející lidé jednoznačně Vystrčilovu návštěvu na ostrově musejí ocenit, ale potom je tu další věc. Čína, která
Tchaj-wan považuje za vzbouřeneckou kolonii, se začala mstít. Nedávno asijská velmoc zrušila firmě Petrof Hradec Králové,
která vyrábí klavíry a pianina, zakázku za více než pět milionů korun, byť hudební nástroje minulý týden odkoupila rodinná
nadace miliardáře Karla Komárka pro české školy, tak tím bohužel problémy nekončí. Čína na konci minulého týdne vydala
resumé, podle něhož všechny české firmy, které letěly s Vystrčilem na Tchaj-wan, nesmí na čínský trh. Co tomuto vydírání
říkáte? 

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 98 / 237

http://www.newtonmedia.eu/


Myslím si, že tato problematika si zasluhuje podrobnou, přesnou ekonomickou analýzu. Je ale nutné si uvědomit, že tchaj-
wanské investice jsou mnohonásobně významnější, přinášejí více pracovních míst, to je dneska všeobecně známé. Kdybychom
se na problematiku dívali čistě ekonomicky, je zcela na místě, řekl bych, mířit na Tchaj-wan skoro pravidelně. To je jedna
důležitá věc. A druhou je, že Čína nyní ryze z politických důvodů bude ukazovat svaly, s tím se počítat dalo, já jsem ale
přesvědčený o tom, že v konečném důsledku to zase až tak závažné dopady mít nebude. A také jsem přesvědčen, že to, s čím
se Miloš Vystrčil vrátil z Tchaj-wanu, respektive, jaké finanční kontrakty navázali čeští podnikatelé, kteří byli součástí české
delegace, převáží všechny čínské výhrůžky, či ukazování čínských svalů, jimiž jsme nyní svědky. 
Miloš Vystrčil má tedy respekt a ODS z něj může těžit, ale pak nepochybně řeporyjský starosta Pavel Novotný vyvolá skandál,
když v nedávném rozhovoru pro Info.cz řekl: „V zájmu České republiky je, aby Babiš prostě zmizel, umřel a aby Zeman taky
umřel a odešel do věčných lovišť. A abych byl poslancem. Já vím, že to zní strašně, ale je to v zájmu České republiky.“ Asi
nejste z těchto slov nadšen… 
Pro mě osobně nemají tato vyjádření v politice ODS žádný prostor. Jsou daleko za čárou. Sice tato rétorika nezněla jako
výhrůžka smrti, ale vůbec zahrávat si se smrtí protivníků, prostě do dobré politiky nepatří. 
Jak se díváte na jednorázový pětitisícový bonus pro seniory, který se má v úterý projednávat v Poslanecké sněmovně, a
souhlasíte s názorem vašeho poslaneckého kolegy Jana Skopečka, který prémii pro důchodce doslova označil za předvolební
korupci? 
Je to předvolební nákup, to je úplně zjevné. Bije to do očí ale i další skupině lidí, která by potřebovala pomoc státu, ale
nedostanou ji, na ně se zapomene. Dalším velmi negativním dopadem tohoto předvolebního slibu je, že vytváří prohlubování
propasti, což je zbytečné a negativní. S každou kritikou ale vždy nastiňuji, co my navrhujeme. Opakovaně přicházíme s
návrhem, aby děti v produktivním věku mohly ze svého sociálního pojištění pomáhat přímo svým rodičům. To je přesně krok,
který naopak může vytvářet ty důležité mezigenerační vazby, posilovat rodinná pouta a uplatnit i to, jakým způsobem rodiny
fungují. Takže to je jasná naše odpověď na to, jak pomoci v současné době seniorům a jak provázat jednotlivé generace. A
stojí to přímo v opačném pólu, než je tento předvolební slib. 
Lidovci navrhují vyplatit příspěvek 5 tisíc korun jen seniorům a seniorkám s podprůměrným důchodem, tedy s částkou do 14
427 Kč. Dávku by měli podle nich dostat také vdovy i vdovci. 
ODS už před časem přicházela také s tím, aby se zvýšily důchody právě pro ženy, které vychovaly děti a vychovaly jich víc a
také jsou starší, to znamená, že jejich důchody jsou nižší, tak toto byly naše konkrétní sliby. Já pokládám za nebezpečnou hru,
že na základě předvolebního slibu, který kolem sebe toho tolik rozpoutal, že nakonec nedospějeme pro Českou republiku k
žádnému dobrému řešení. A pro situaci,kdy se ocitáme tváří v tvář zjevně další vlně epidemie, to opravdu bude mít ryze
marketingový ráz a to není dobře. Koneckonců, když se podíváte na komentáře předsedkyně důchodové komise, paní
profesorky Danuše Nerudové, tak ona se k celé kauze staví velmi rezervovaně. Odmítá to, protože tento krok nahrazuje
opravdu důležité změny, které by v celém tom systému důchodového pojištění měly nastat a na ně zjevně nedojde. Vláda na ně
vlastně už rezignovala. 

1.60. Rozhovor se sociologem Danielem Prokopem
RÁDIO , Datum: 15.09.2020 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 15.09.2020 14:54 , Poslechovost pořadu: 0 ,
Pořad: Interview Plus 11:34 , Země: Česko , GRP: 0,22

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Ode dneška se mění pravidla, která nastavuje ministerstvo zdravotnictví s cílem podchytit epidemii Covidu-19. Nově například
nebude muset do karantény člověk, který se sice setká s nakaženým, ale oba budou mít nasazenou roušku či respirátor.
Ministr Adam Vojtěch z ANO taky vyzval veřejnost, aby se lidé nenechávali testovat zbytečně. Nová čísla tento týden zveřejňuje
i tým kolem sociologa Daniela Prokopa, který pokračuje v projektu Život během pandemie. Ze shromážděných dat vyplývá, že
lidé v létě většinou ztratili ostražitost vůči nakažlivé nemoci. A chovají se jako před jarním nouzovým stavem navzdory tomu, že
čísla pozitivně testovaných rostou. A mým hostem je právě sociolog a člen Národní ekonomické rady vlády, autor studie Život
během pandemie Daniel Prokop. Dobrý den.

Daniel PROKOP, sociolog; člen Národní ekonomické rady vlády; autor studie Život během pandemie 
Dobrý den.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Od mikrofonu zdraví Veronika Sedláčková. Pane Prokope, z čísel, která jste shromáždili během těch posledních měsíců, tedy
vyplývá, že lidé přestávají brát nákazu Covidem vážně?

Daniel PROKOP, sociolog; člen Národní ekonomické rady vlády; autor studie Život během pandemie 
Tak my jsme vlastně publikoval včera číslo, které končí někdy na začátku září, protože tam máme asi 14denní zpoždění. Příští
týden nebo v pondělí, možná ten další týden, budeme publikovat čísla, které zahrnují těch prvních 14 dnů v září, já tam
očekávám velkou změnu, ale samozřejmě od začátku září hodně stoupaly za a) kontakty mezilidské, takže už někde na začátku
léta vystoupaly na dobu před pandemií. A potom se drželi na té úrovni, která byla k pandemii, ale zároveň hodně klesaliy to, jak
lidé dělají ty preventivní opatření, a to od nošení roušek, mytí rukou, vyhýbání se nějakým přeplněným prostorám, i věci jako
omezení, nějakých jako podávání rukou a podobně, tak to klesalo vlastně až do konce července, a když se tam ty dvě věci
zkombinovaly a přišel do toho třeba přesun těch kontaktů do nějakých jakoby vnitřních zařízení častěji, tak, začátek škol a
podobně, tak to v tom září nějak začalo kulminovat díky tomu, takže ten náš výzkum popisuje, proč se to vlastně zřejmě jakoby
stalo, protože dneska jakoby vidíme důsledky chování, nějakých, jakoby absence nějakých opatření na konci srpna, to je
opatření /nesrozumitelné/ 14 dní zpoždění prostě, než zaberou.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Když říkáte, že v září nebo na jeho konci čekáte změnu chování české společnosti. Proč?

Daniel PROKOP, sociolog; člen Národní ekonomické rady vlády; autor studie Život během pandemie 

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 99 / 237

http://www.newtonmedia.eu/


Já myslím, že to chování společnosti hodně závisí na těch informacích, které dostává jakoby Češi nejsou nějak jako
/nesrozumitelné/ než Němci a vlastně záleží to na té komunikaci a že v létě jsme to hodně bagatelizovali ten virus, že prostě už
vlastně nebude druhá vlna, že míra hospitalizaci je nízká. Až teďka se vlastně ukazuje, že ten nárůst těch nakažených může být
i takový, že i při té nízké míře hospitalizací a vážných stavů to můžeme vést jakoby k problémům ve zdravotnictví, takže až
teďka to možná začneme brát vážně část lidí a vrátíme se k nějakým těm preventivním opatřením, ať už těm, jakoby které jsou
povinné, jako jsou některé roušky ve větších prostorách, v MHD, tak nějakým jako osobním. Hodně to závisí na tom, na té
mediální komunikaci, ať už vlády nebo odborníků a podobně.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
No právě, když říkáte bagatelizovali jsme důsledky, nebo možné důsledky nákazy koronavirem a nemoci Covidu-19. Tak kdo
zejména.

Daniel PROKOP, sociolog; člen Národní ekonomické rady vlády; autor studie Život během pandemie 
Já jsem si myslím, že to byla taková celková jako nálada, kterou, které teda jakoby, takže, takže jako tam spadá hodně aktérů,
ale nechce asi jmenovat, myslím si, že to byla nálada v tom létě, které jsme podlehli a bylo asi úkolem institucí, aby vlastně se
snažily tomuto národu vrátit nějaký /nesrozumitelné/ už v srpnu a podle mě třeba prosadit roušky v polovině srpna, aby se to
šíření viru zpomalila, třeba před nástupem škol, protože tam jsme věděli, že s nástupem škol bude další jakoby impuls, nebo
otevření škol bude další impuls pro to šíření, takže asi se to mělo zpomalovat už v srpnu, ale nechci jakoby zase vyvolat
nějakou hysterii, pořád je hodně opatření, které se dají dělat, myslím si hodně velké možnosti má zlepšení trasování a
testování, takže asi jsou ještě možnosti, jak to zkrotit, aby k těm špatným scénářům nedošlo.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Jak velkou roli můžou hrát názorové veletoče politické reprezentace, teď jste řekl, že se v polovině srpna mělo spíš přikročit k
tomu plošnému nošení roušek. Překládám hlavně ve veřejných prostorách zřejmě, protože se očekává začátek školního roku a
k tomu ministr zdravotnictví ke konci srpna přistoupil, ale vzápětí premiér řekl ne, nepotřebujeme to, tak jaký vliv můžou mít na
veřejnost takovéto názorové obraty?

Daniel PROKOP, sociolog; člen Národní ekonomické rady vlády; autor studie Život během pandemie 
Tak obecně, obecně by byl lepší být nějaký konzistentní, protože my se fakt pohybujeme od toho, že řekne na jaře, že hranice
můžou být zavřený 2 roky, extrému jakoby přísnosti, do vlastně komunikace v průběhu července a srpna, kdy se nic neděje, ať
si hlavně užijeme prázdniny a podobně, takže chtělo by to podle mě být konzistentnější, nepřehánět to, ale zase jako
upozorňovat, že, upozorňovat, že to riziko jako nepominulo, protože tady třeba hodně lidí mluvilo o tom, já nejsem epidemiolog,
takže jakoby jenom můžu čerpat z literatury dostupné vědecké, ale hodně lidí mluvilo o mutaci toho viru, která jako není
potvrzená a podobně, takže, že by, že by se nějak zmenšovala jeho, jeho nebezpečnost, takže jakoby trošku jako stabilizovat tu
komunikaci, nepohybovat se mezi těmi extrémy, bych já doporučil.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Poslední dobou jsou ale stále hlasitější odpůrci roušek, dokonce sdílejí na internetu recepty, jak sice neporušit nařízení mít
zakrytá ústa a nos, ale jak se vlastně té povinnosti vyhnout třeba šitím roušek ze záclon. Čemu přičítáte tuhle vlnu odporu a
může způsobit větší komplikace, když mluvíte o preventivních opatřeních, které je potřeba přijmout?

Daniel PROKOP, sociolog; člen Národní ekonomické rady vlády; autor studie Život během pandemie 
Já bych tu vlnu odporu nepřeceňoval, myslím si, že je škoda, že, zrovna včera jsem viděl, viděl nějakého zpěváka, který jakoby
šířil nějaké informace, které byly trošku zavádějící třeba o tom, že ve Švédsku nejsou žádná opatření a jsou v pohodě, přitom v
tom Švédsku měli celé to výrazně přísnější opatření než u nás jako, takže vlastně oni tomu vděčí, naopak jakoby tomu, že
změnili tu strategii potom /nesrozumitelné/, velmi volném, takže je škoda, že se do toho přidávají podle mě takové jakoby
osobnosti s nějakými nepodloženými zprávami. Na druhou stranu většinou podle mě to, co vidíme na internetu, jsou takové
špičky ledovce a kdyby jako procenta lidí ty opatření nerespektovala, tak to asi nějaký zásadní dopady mít nebude, takže já
bych jako se řídil, neřídil těmi špičkami ledovce na tom internetu. My vidíme, v tom našem výzkumu je zkoumáno asi 13 těch
protektivních opatření a vidíme, že na jaře velká většina lidí dodržovala většinu z nich, dokonce asi 40 % deklarovalo, že
dodržuje takřka všechny ty protektivní opatření. Dneska takřka všechny dodržuje 10 %, takže ono se to hodně pohybuje v
závislosti na to, jakou váhu tomu lidé přikládají. Myslím, že to může znovu narůst, když pochopí, že ta situace může být riziková.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
A ta protektivní opatření, pardon, pane Prokope, že do toho vstupuji, možná neškodí připomenout, že to stále jsou ta 3 R, tedy
mytí rukou, roušky, rozestupy, ale jsou tam i další.

Daniel PROKOP, sociolog; člen Národní ekonomické rady vlády; autor studie Život během pandemie 
Tak, my tam, my tam jakoby zkoumáme i takové to používání dezinfekce, omezování kontaktů typu podávání rukou, jako
pečlivé mytí rukou, a všechny ty kraje vlastně jako zmiňovaly, že můžu nějak omezovat šíření viru od nějakých drobných jako
po zásadní má. Největší jakoby z hlediska vysvětlení toho šíření viru, tak nejdůležitější je si uvědomit, nebo kouknout se v těch
datech na tom našem webu, mezi tím to klesalo, ty protektivní opatření, protože oni nejvíc klesli mezi lidmi, kteří vlastně mají
zároveň hodně těch kontaktů mezilidských, takže...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Vlastně se jim to nehodí.

Daniel PROKOP, sociolog; člen Národní ekonomické rady vlády; autor studie Život během pandemie 
No, pro ně je to nejtěžší, protože oni jsou jako nejvíc venku. Mají nejvíc kontaktů a je to pro ně největší omezení, to znamená,
že jako pro ně je to největší omezení, ty, dodržovat všechny tyhle ty věci. A na druhou stranu jsou to taky mladí lidé, kteří
nevidí bezprostředně ty dopady, protože u nich je to často vlastně pohodový průběh, takže, takže se u nich kombinuje jakoby
menší dopady osobní s tím, že to je pro ně největší náklad jako, takže když to řeknu ekonomicky, nejmenší výnosy a nejmenší
a největší náklady toto dodržovat. A podle mě tihle ti lidi potřebujou nejvíc tu na racionální, ale nějakou konzistentní komunikací
o těch rizicích, aby se nepohybovali ode zdi ke zdi tím chováním, protože my jsme taky viděli, abych to, abych řekl negativa
toho přílišného uzavření, tak jsme viděli to, že v tom jarním uzavření ekonomiky, když jsme zkoumali dopady na duševní zdraví,
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tak u těch mladších lidí, kteří se nejvíc museli mrzet, nejvíc narostly úzkosti, stavy středně těžkých depresí a podobně, takže u
nich jakoby takový ten tvrdý log down potom má ty největší jakoby dopady i na duševní zdraví a tak, takže i v jejich zájmu je
vlastně udržovat ten virus nějak zpomalený.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Takže to, ano, jak se liší přístup k těm preventivním opatřením a epidemiologickým pravidlům, tak je největším a nejsilnějším
kritériem věk, nehraje až tak roli vzdělání, nebo to jestli člověk žije na venkově či ve větším městě?

Daniel PROKOP, sociolog; člen Národní ekonomické rady vlády; autor studie Život během pandemie 
Kritérium věk, kritériem jsou teda, ta míra těch obav, což asi jako nepřekvapí, nicméně je zajímavé, že třeba na jaře ty
individuální obavy zase takovou roli nehrály, že to bylo jakoby hodně /nesrozumitelné/ těmi, těmi restrikcemi a nařízeními, ale
někdy od května začaly hodně ty obavy subjektivní jakoby strukturovat tu, to vlastní chování. Potom je teda zajímavé, že to
závisí na znalosti nakaženého člověka, my se tam ptáme na to, jestli ten člověk, ten respondent má /nesrozumitelné/
nakaženého a jestli s ním byl v posledním měsíce aspoň v nepřímém kontaktu přes nějakou další osobu, jo, takže tam je jistá
šance, že to taky má, byť je třeba bezpříznakový, ale je zajímavé, že mezi těmi lidmi, což je omezený počet, dneska to je nějaká,
nějakých 7 % toho vzorku, který, který znají a byli v nepřímém kontaktu s někým nakaženým, tak za a) teda nejvíc narostly ty
kontakty a jsou tam největší intenzity těch kontaktů a je tam nejmenší, jsou tam nejmenší ty protektivní opatří.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
To je zajímavé, to spíš by se dal čekat i opak.

Daniel PROKOP, sociolog; člen Národní ekonomické rady vlády; autor studie Život během pandemie 
Jako žádoucí by byl opak, ale je to bojí, s výsledkem toho, že to jsou ty aktivní, mladší a hodně jako sociální, nebo skupiny,
které mají hodně kontaktů, tak oni mají větší šance, že znají někoho nakaženého. A na druhou mají taky jako víc kontaktů,
takže to je vlastně důsledek, není tam vazba mezi těma dvěma proměnnými, mezi tou znalostí a tím, že se jakoby, že máte
hodně těch kontaktů a /nesrozumitelné/ důsledek toho, že jste jakoby hodně sociální skupina aktivní, ale samozřejmě třeba,
kdyby fungovalo to trasování a ta karanténa, tak by rychleji vytrasovali ty první kontakty těch nakažených, rychleji by u nich
určili, jestli oni jsou také nakažení a rychleji by eliminovali intenzitu kontaktů u těch jakoby sekundárních kontaktů.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Tedy by se to tak nešířilo.

Daniel PROKOP, sociolog; člen Národní ekonomické rady vlády; autor studie Život během pandemie 
Takže kdyby fungovalo jako rychleji trasování a testování, tak bych řekl, že do toho, do té trojčlenky jakoby trošku vstupuje a
mohl by, tenhle ten jev, že nejvíce kontaktů mají vlastně lidé, kteří nepřímo byli v kontaktu s někým nakaženým, tak by to mohlo
ten jev redukovat. A zároveň taky samozřejmě, kdybysme nějak komunikovali racionálně, ale opatrně, tak by tito lidé jakoby si
mohli začít dávat větší pozor, tahle ta skupina, což se možná bude dít teďka v září, protože myslím si, že se ta komunikace
hodně zmínila v posledních 14 dnech.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Naladili jste Český rozhlas Plus, kde hovořím se sociologem Danielem Prokopem. Říkáte, pane Prokope, kdyby fungovaly
trasování a testování, vypadá to jinak, takže nefungují. Já jenom připomenu, že i včera se objevily hlasy z hygienických stanic,
které volají po nějaké změně, protože prý nestíhají, je toho na nich hodně, také platí nová epidemiologická pravidla, takže do
karantény už nemusí jít člověk, který se setká s nakaženým, ale oba mají roušku či respirátor, taky ministr Vojtěch říká,
nenechávejte se testovat zbytečně, v uvozovkách. Myslíte si, že toto všechno může vést ke zlepšení situace.

Daniel PROKOP, sociolog; člen Národní ekonomické rady vlády; autor studie Život během pandemie 
No, já, oni vlastně jako mají té práce opravdu hodně, takže nechci, nechci...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Ani já ne, já já tady zmiňuji situaci a popisuji realitu.

Daniel PROKOP, sociolog; člen Národní ekonomické rady vlády; autor studie Život během pandemie 
Ale musíme si uvědomit, že už někdy na jaře se objevuje studie a i doporučení prostě v České republice, že by měl, že by, že
bysme měli mít asi 30 trasovačů na 100 000 obyvatel, aby, aby se to trasování zvládalo, zároveň prostě bylo jasný, že je nutný
centralizovat ten systém toho trasování a testování, aby to všichni ukládali do jedné databáze, vlastně když obvolávají ty
kontakty, aby to šlo do jedné databáze, protože to je nutné, to je nutné pro to, aby se do toho mohly zapojit externí call centra,
vlastně mít jeden systém, v kterém to probíhá, to se teda nějak zvládlo, ale tenhle ten systém, pokud vím, tak se spustí někdy
kolem 7. 9., takže to je jakoby velká, dejme tomu, změna kvalitativní. A teďka do toho je podle mě potřeba zapojit ty externí call
centra a udělat to co nejrychleji, protože když se koukáme na zemi v zahraničí, tak třeba Němci udělali nějakých 400 menších
call center, kam nahnali knihovníky, sociální pracovníky a prostě lidi z té veřejné správy. Britové naopak to jakoby
outsourcovali na komerční call centra.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Prostě to nedělali jenom epidemiologové a hygienici nebo hygieničky.

Daniel PROKOP, sociolog; člen Národní ekonomické rady vlády; autor studie Život během pandemie 
Tak, u nás máme taky call centra výzkumných agentur a nějakých firem soukromých, který jsou schopný volat dohromady tisíce
kontaktů a trasovat, takže, takže se ty kapacity můžou prostě řádové, nebo několikanásobně navýšit, když se ten sytém
zorganizuje.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Říkáte, najíždí se na to, co by mohlo být efektivní až od 7. září. Je to tak, že přes léto se neudělalo skoro nic?

Daniel PROKOP, sociolog; člen Národní ekonomické rady vlády; autor studie Život během pandemie 
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Já, no, tak tam byl asi nějaký...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
A teď se vás ptám jako člena Národní ekonomické rady vlády, taky poradního orgánu koaličního kabinetu.

Daniel PROKOP, sociolog; člen Národní ekonomické rady vlády; autor studie Život během pandemie 
My bohužel jako, nebo já teda, jako to není informace úplně o tom, jak to trasování probíhá, jako /nesrozumitelné/, abysme ho
mohli hodnotit, takže jediný, co jako víme, že tam byl nějaký tendr na to vytvořit tu databázi, takže tenhle systém je v tendru,
který jakoby někdo vyhraje, pokud to dělá, vlastně hodně oddalují tu realizace jako jo, takže bysme tenhle systém měli nějak
zrychlit, no, ideální samozřejmě je, kdybysme měli připravený už před vlnou tý pandemie, ale, ale teďka je jako nejvyšší čas ty
kapacity toho trasování navýšit. A vím, že některé výzkumné agentury nabízely těm hygienickým stanicím svoje call centra,
takže nějak zrychlit to výběrový řízení, aby to mohli dělat a zapojit do toho ty další trasovače. Jenom dodám, že vlastně nám
nejenom, že stoupá počet nakažených, ale stoupá počet pozitivních testů, kterých vstoupilo z nějakých 4 % na asi 12 % v
posledních dnech, takže stoupá počet pozitivních testů, což může jako znamenat, že máme hodně lidí, kteří jsou taky
netestování a pozitivní, takže to je další jako taková docela znepokojující /nesrozumitelné/, ten stoupající počet pozitivních
testů.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Jak do toho zapadá to doporučení ministra zdravotnictví, že by se lidé neměli nechat testovat zbytečně. A také, a teď můžu
zacitovat Renatu Ciupek z jihomoravské hygienické stanice, která řekla, že lidé by měli přestat panikařit.

Daniel PROKOP, sociolog; člen Národní ekonomické rady vlády; autor studie Život během pandemie 
No, asi to má, já nevím, jestli to jako se to dá říct buď, anebo ne, jako zbytečný testování může zahlcovat ty kapacity, který jsou
třeba nedostatečný. Na druhou stranu zvýšení kapacit, testování a trasování je nutný pro zastavení a zpomalení toho viru,
takže jakoby podle mě primárně to druhá, to zvýšení těch kapacit.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Když bychom zůstali u toho, že lidé, pokud nebudou cítit nějaké zvláštní problémy, tak by se neměli na hygienické stanice
obracet. K čemu by to mohlo vést, nebo ten přístup by se mohl vyplatit, zkrátka lidé by neměli tolik strach a nevšímali by si tolik
nějakých příznaků, nebo toho, že se sešli s někým potenciálně nakažlivým?

Daniel PROKOP, sociolog; člen Národní ekonomické rady vlády; autor studie Život během pandemie 
To já přesně neumím, neumím tohle to, tyhle ty detaily epidemiologie, na niž jakoby nejsem odborník posoudit.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Chápu.

Daniel PROKOP, sociolog; člen Národní ekonomické rady vlády; autor studie Život během pandemie 
Co je nejefektivnější strategie, jako efektivní by asi bylo, aby co nejrychleji probíhalo testování a trasování a testování těch
vytrasovaných osob, abysme zabránili tomu komunitnímu šíření. Potom takový jakoby přístupy samoplátců, kteří tam chodí z
nějakých důvodů, je otázka...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
A také za to dost platí.

Daniel PROKOP, sociolog; člen Národní ekonomické rady vlády; autor studie Život během pandemie 
V některých státech je to levnější, musíme říct, že ty kapacity jsou větší. Já bych řekl, že je teda zásadní jako začít trošku se
věnovat těm protektivním aktivitám a sjednotit tu komunikaci a nějak racionalizovat. Posílit to trasování a testování a potom jako
sledovat prostě, jestli budou potřebovat nějaké opatření měkčí, zejména v těch oblastech, kde se to hodně šíří, které by to
zpomalovalo, protože samozřejmě dneska to není nějak děsivé, to šíření toho viru, ale většina matematiků říká, že už se jako
může blížit k nějakému exponenciálnímu průběhu, který je problematický, protože vlastně my si to nedokážeme představit,
hodně dlouho vypadá lineárně to šíření, jako že to nabývá stejnou jednotku za den, nicméně to exponenciální šíření probíhá
tak, že každý den to vzroste třeba o 5 % z předchozího dne, a to se potom kumuluje a jde to už jakoby těžko zastavovat, takže
asi vhodný intervenovat v počátcích to exponenciálně šíření, protože víme, že i v Izraeli třeba jakoby od doby nějakých prvních
větších nárůstů do doby přehlcení zdravotnictví a toho log downu, který tam teďka dělají, byla asi 2 měsíce. A ty ekonomické
dopady toho toho log downu řízeného, ale i to, kdyby se to jakoby rozjelo, ale když si začali dávat pozor a nechodili do
restaurací a začali třeba šetřit v obavách před tou druhou vlnou, tak jsou mnohem větší, než investice do...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Preventivních opatření.

Daniel PROKOP, sociolog; člen Národní ekonomické rady vlády; autor studie Život během pandemie 
...to může zabránit dneska ještě, no.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Pozvání do Interview Plus přijal sociolog, který působí na Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy a ve vlastní sociologické
agentuře PAQ Daniel Prokop. Vy jste řekl, že když lidé začnou šetřit, začnou se bát, tak logicky z toho vyplývá, utlumí se
spotřeba, a to mě přivádí k otázce, protože vy se v tom průzkumu Život během pandemie nevěnujete jenom tomu, jak se lidé
chovají vzhledem k epidemiologickým opatřením, ale jak na ně třeba doléhá taky ten ekonomický problém, který teď zažíváme a
zřejmě bude zesilovat, tak by mě zajímalo, jestli z těch posledních dat, která máte k dispozici, vyplývá, že by nějaká skupina na
tom byla hůř než jiná, kdo zkrátka teď nejvíc odnáší hospodářský útlum.

Daniel PROKOP, sociolog; člen Národní ekonomické rady vlády; autor studie Život během pandemie 
Obecně dopady na pracovní život, když zkoumáme, tak tam jsou asi 2 % lidí, kteří úplně ztratili práci, což zhruba tak už
odpovídá těm oficiálním datům. Potom je taková malá část, která tu práci ztratila původní, ale zatím to vykrývá nějakými
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sezónními a dočasnými pracemi, to je asi 1 %, teda jenom, ale to v těch datech nezaměstnanosti zatím není vidět, proto
vždycky tyhle ty lidi tam napadají potom na podzim, když ty sezónní práce skončí. Potom tam taková jako podstatnější část, asi
12 % lidí, kteří jsou podzaměstnání, to znamená, že buďto jsou na Antiviru teda, kde jim platí nějakou pracovní neaktivitu,
anebo u nich došlo k nějaký redukci mzdy, úvazku nebo přišli o práci na dohody a platby na ruku. Takže tam jsou takové šedé
části té ekonomiky, jako ty dohody a platby na ruku, které úplně nejsou vidět v těch velkých datech od statistického úřadu a
podobně. A když se koukáme, jak to dopadá na hospodaření domácností, tak nějakých 10 % lidí v tom výzkumu nám deklaruje,
že jim příjem domácnosti klesl podstatně, aspoň o 30 %, my to kontrolujeme přes ještě toho, jaký udávají příjem před a po té
krizi, abysme omezili to, že to nadhodnocují, takže asi 10 % domácností má významný pokles příjmů a zároveň má omezené
úspory, takže jako není to, že by to dopadlo drtivě na velkou část společnosti, ale na 10 % domácností, nebo lépe řečeno, 10
% lidí žije v domácnostech, na které to dopadlo relativně tvrdě. A teď jako ty skupiny, abychom vám odpověděl, tak více to
dopadlo na OSVČ, kteří jakoby ztratili ty práce hodně často, nebo se jim omezili ve službách, potom taky hodně právě na lidi,
kteří měli nějaké takové ty nestabilní příjmy na dohodu nebo načerno, takže zhruba 20 % z nich dodneška říká, že ta jejich
domácnost byla tím omezená, že měly velký výpadek příjmů a nemají úspory, takže vlastně v té ekonomice kromě těch věcí, o
kterých víme, to je přechod do Antiviru, nějaký nárůst nezaměstnanosti a podobně. Probíhají věci, které jsou podchytitelná
hůře, nebo viditelné, a to je pokles příjmů OSVČ, který vlastně /nesrozumitelné/ nevíme, protože...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
A to se může do budoucna teprve projevit?

Daniel PROKOP, sociolog; člen Národní ekonomické rady vlády; autor studie Život během pandemie 
A pokles těhle, osekání těhle těch jakoby nestabilních příjmů dohod a /nesrozumitelné/. A nejvíc na to doplácejí domácnosti,
které byly už před krizí pod hranicí chudoby, protože ony často mají tyhle ty nestabilní příjmy, takže jsou tam ekonomicky, dvě
rizika, jedno riziko je, že tyhle ty domácnosti se zadluží, protože asi 13 % lidí nám tam deklaruje, že buďto už nestíhají zpátky
nebo je nebudou stíhat po tom, co skončí moratoria na úvěry, anebo si chtějí vzít další půjčky, takže to jakoby relativně dost lidí
deklaruje, teda jakoby radikální plány nebo nestíhání splátek. To se může projevit nějakým nárůstem exekucí na jaře. A potom
druhý, druhé riziko, který jakoby hodně klesalo a byl to pozitivní trend, ten /nesrozumitelné/ redukovat spotřebu, což na jaře
říkalo přes 40 % lidí a teďka to nějakých 22, 24 % lidí, vlastně to deklaruje, ale tyhle ty plány jsou hodně závislé na tom, co
očekáváte od za a) té epidemie a za b) od té ekonomiky.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
To znamená, že také záleží na tom, jak to zvládneme na podzim?

Daniel PROKOP, sociolog; člen Národní ekonomické rady vlády; autor studie Život během pandemie 
Tak, přesně tak, je to další důvod, proč vlastně jako si radši nasadit roušky, radši dřív zavést nějaký měkčí opatření, protože
když lidi uvidí, že se ta epidemie hodně šíří a že prostě to může vést k dalšímu log downu a podobně, tak začnou omezovat
spotřebu v obavách, a to potom povede jako k omezení domácí poptávky a k prodloužení té krize, takže by se do té, my se do
těch ekonomických problémů může dostat docela přirozeně i díky těm obavám, a to je nutný prostě jakoby strukturovat a
rozkládat v čase a omezovat jako, i za cenu nějakých mírnějších restriktivních opatření podle mě.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Už jen velmi krátce, kolik času myslíte máme na to, aby společnost dostala ty objektivní informace a na základě nich se
skutečně většina lidí znovu navrátila k prevenci?

Daniel PROKOP, sociolog; člen Národní ekonomické rady vlády; autor studie Život během pandemie 
Tak já si myslím, že tam byla změna už minulý týden v tom, v té komunikaci pozitivní ze strany, ze strany vlády a
/nesrozumitelné/ v ní pokračovat, ono nemá cenu zas ty opatření dělat každý týden, musí se trošku vyhodnotit dopad těch
předchozích, jo, takže zase bysme se neměli dostat do toho druhého extrému hodně rychle, ale musíme zhodnotit dopad těch
opatření, které byly zavedeny třeba minulý týden a potom jako zvažovat další a nějak komunikovat to riziko, podle mě jako víc
se bavit o tom nárůstu nárůstu, nárůstu, nárůstu...

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Rozumím.

Daniel PROKOP, sociolog; člen Národní ekonomické rady vlády; autor studie Život během pandemie 
...nakažených, což můžeme vést k nárůstu hospitalizovaných, dál na tom současném stavu, který jako současný stav
hospitalizovaných povídá o stavu nakažený před, v nějakém uplynulém období celkovém.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Chápu.

Daniel PROKOP, sociolog; člen Národní ekonomické rady vlády; autor studie Život během pandemie 
Jako riziko je ta budoucnost samozřejmě.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Říká sociolog Daniel Prokop. Díky za rozhovor. Na shledanou.

Daniel PROKOP, sociolog; člen Národní ekonomické rady vlády; autor studie Život během pandemie 
Díky. Na shle.

Veronika SEDLÁČKOVÁ, moderátorka 
Pěkný den přeje taky Veronika Sedláčková.
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1.61. Vznikl kodex pro férovou reklamu influencerů URL
WEB , Datum: 16.09.2020 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Strana: 0 , Autor: ČTK , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.09.2020 03:24 , RU / měsíc:
13 888 492 , Celková návštěvnost: 1 113 436 , Rubrika: Praha , AVE: 99 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 12,37
Takzvaní influenceři by měli na internetu jasně označovat své příspěvky, ve kterých propagují výrobky nebo služby.

Zavádí to kodex influencera vytvořený Platformou profesionální komunikace, která zastřešuje různé subjekty na trhu
internetové reklamy. Její zástupci to dnes oznámili na tiskové konferenci. 
Podle děkanky Katedry marketingové komunikace a public relations Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy ( FSV UK )
Denisy Hejlové mají influenceři na internetu velký vliv zejména na mladé uživatele. Zhruba desetina dětí chce být jako oni a 27
procent touží po věcech, které influenceři používají. Jen desetina uživatelů přitom dokáže rozpoznat skrytou reklamu. 
Práce na kodexu zahájila platforma již v roce 2017. Dosud se k němu připojilo 15 subjektů z řad influencerů nebo zadavatelů,
například Johny Machette nebo Plzeňský Prazdroj. 
Kodex zavádí, že informace o tom, že jde o obchodní spolupráci, musí být vizuálně či slovně uvedena na začátku
zveřejňovaného obsahu, a to jednoznačně a srozumitelně tak, aby byl každý schopen rozpoznat, že se jedná o placenou
reklamu. Influencer musí přizpůsobit formu sdělení předpokládané cílové skupině. To znamená, že když je například alespoň
25 procent předpokládaného publika mladší 18 let, musí být sdělení pochopitelné i jim. 
Influencer podle kodexu také nesmí o svých zkušenostech se službou či produktem lhát či je zamlčovat. Influencer tak zajistí, že
způsob, jakým je označena informace o obchodní spolupráci, odpovídá podmínkám platformy, na které je sdělení umístěno.
Influencer či zadavatel vyslyší upozornění samoregulátora na případné porušování těchto pravidel a zjedná doporučenou
nápravu. Influencer a zadavatel podle kodexu vezmou v úvahu inzerování cílovým skupinám, jejichž předpokládané publikum
tvoří z jedné čtvrtiny a více osoby mladší 18 let, nebo inzerování produktů či služeb, které jsou vyjmenovány v zákoně o
regulaci reklamy. Doporučená pravidla jsou ve formě vhodné pro influencery publikována na webové adrese
https://ferovyinfluencer.cz/. 
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1.62. AKA, FSV UK  a SPIR uvádějí kodex Férový influencer URL
WEB , Datum: 16.09.2020 , Zdroj: mediar.cz , Strana: 0 , Autor: redakce , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.09.2020 03:19 , RU / měsíc:
84 214 , Celková návštěvnost: 8 714 , Rubrika: Články , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,10
První z influencerů, který férová pravidla podpořil, je Jonáš Čumrik alias Johny Machette. Foto: David Bruner

Jasnější označování reklamních příspěvků, potažmo snadnější orientaci uživatelů sociálních sítí má přinést nová
samoregulační iniciativa Férový influencer. Uvádí ji Platforma profesionální komunikace, což je volné sdružení zástupců
Asociace komunikačních agentur (AKA), Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy ( FSV UK ), Sdružení pro internetový rozvoj
(SPIR), marketingových agentur a samotných influencerů. Iniciativa má formu etického kodexu o několika bodech, který nabádá
k označování placených spoluprací i barterů nástroji jednotlivých platforem jako třeba Instagram, případně hashtagem
*placenepartnerstvi.

Kodex nemá závazný charakter, je dobrovolný. Případné podněty od uživatelů má řešit SPIR. "Není to hon na čarodějnice,
nechceme, aby se z toho stal nahlašovací systém, chceme kultivovat prostředí," řekl na dnešní tiskové konferenci Ivo Veselý z
agentury Peppermint, která je jednou z 15 zakládajících členů iniciativy. Kromě ní, Univerzity Karlovy a asociací AKA a SPIR se
k iniciativě připojily Asociace public relations (APRA), Asociace mediálních agentur (ASMEA), agentury McCann, Triad, Publicis,
Dark Side, Pria, Elite Bloggers, agenturní skupina GroupM a klienti HBO a Plzeňský Prazdroj. První z influencerů, který férová
pravidla podpořil, je Jonáš Čumrik alias Johny Machette. Další se mohou k iniciativě přihlásit na webu ferovyinfluencer.cz.

"Mít vliv na internetu s sebou nese odpovědnost. V současnosti je rozšířený typ reklamy na internetu skrze vlivné osobnosti,
influencery. Každou spolupráci je ale potřeba na rovinu přiznat, jinak se jedná o nelegální skrytou reklamu," předesílá
Platforma profesionální komunikace. Děkanka katedry marketingové komunikace a public relations FSV UK  Denisa Hejlová
připomíná, že nejde o marginální segment: "Z našich výzkumů vyplývá, že influenceři jsou významnou skupinou, kteří ovlivňují
zejména mladé lidi."

Kodex influencera

Vymezení pojmů:

zadavatel = agentura nebo klient 
influencer = uživatel internetu, uživatel internetu využívající svého vlivu, který se podílí na komunikační aktivitě zadavatele za
peněžní nebo nepeněžní plnění 

Pokud mezi influencerem a zadavatelem existuje placená nebo barterová obchodní spolupráce, je influencer povinen v obsahu
vzniklém pro tyto účely uvádět textově nebo slovně informaci o obchodní spolupráci.

Influencer může za propagaci zboží a služeb obdržet peníze nebo i protiplnění jiné povahy, např. v podobě hrazené cesty s
ubytováním na akci, o které bude influencer dohodnutým způsobem informovat, možnost ponechat si testované produkty,
případně produkty a služby bezplatně užívat. Všechna tato protiplnění naplňují znaky placené obchodní spolupráce a zavazují
influencera k následujícím pravidlům.

Informace o obchodní spolupráci označená (*) "placenepartnerstvi" (použití * není nutné, řídí se zvyklostmi platformy) musí být
vizuálně či slovně uvedena na začátku zveřejňovaného obsahu, a to jednoznačně a srozumitelně tak, aby byl každý schopen
rozpoznat, že se jedná o placenou reklamu. Například: Tento produkt k testování dodala firma XY..., Tento výlet platila
společnost XY..., Toto oblečení mi bylo poskytnuto zdarma značkou XY apod. Spotřebitelům musí být zřejmé, že sponzoring byl
poskytnut výměnou za vytvoření příspěvku a propagaci značky. 
Influencer musí přizpůsobit formu sdělení předpokládané cílové skupině, to znamená například je-li aspoň 25 %
předpokládaného publika mladší 18 let, musí být sdělení pochopitelné i jim. Nad rámec uvedení informace o obchodní
spolupráci označené (*)"placenepartnerstvi" použije autor navíc nástroje jednotlivých platforem, které umožňují označení
placené spolupráce. Neznamená to ale, že mohou být použita pouze tato označení, protože ta jsou spotřebitelům málo
srozumitelná a zavádějící. 
Influencer nesmí o svých zkušenostech se službou či produktem lhát či je zamlčovat. Nesmí například předstírat, že si produkt
sám koupil, když mu byl poskytnut firmou. 
Influencer zajistí, že způsob, jakým je označena informace o obchodní spolupráci, odpovídá podmínkám platformy, na které je
sdělení umístěno. V případě videoplatforem (například YouTube) ponechá influencer informaci o obchodní spolupráci v obraze
dostatečně dlouho, aby ji mohl každý zaznamenat, tedy přečíst. 
Influencer či zadavatel vyslyší upozornění samoregulátora na případné porušování těchto pravidel a zjedná doporučenou
nápravu. 
Influencer a zadavatel vezmou v úvahu inzerování cílovým skupinám, jejichž předpokládané publikum tvoří z jedné čtvrtiny a
více osoby mladší 18 let, nebo inzerování produktů či služeb, které jsou vyjmenovány v Zákoně o regulaci reklamy (například
reklama na tabákové výrobky, alkohol, humánní léčivé přípravky apod.). Budou se v tomto případě řídit regulací dle platných
zákonů, zejména Zákona o regulaci reklamy 40/1995 Sb. Pokud influencer předpokládá, že více než čtvrtina jeho sledujících
jsou mladší 18 let, nebude jim zejména inzerovat tabákové výrobky, alkohol, léky či hazardní hry a podobně (viz Zákon o
regulaci reklamy). 
Doporučená pravidla jsou ve formě vhodné pro influencery publikována na webové adrese ferovyinfluencer.cz. 

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 105 / 237

https://www.mediar.cz/aka-fsv-uk-a-spir-uvadeji-kodex-ferovy-influencer/
http://www.newtonmedia.eu/


1.63. Zadavatelé i influenceři se shodli na pravidlech samoregulace URL
WEB , Datum: 16.09.2020 , Zdroj: mediaguru.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.09.2020 02:13 , RU / měsíc: 154 901 ,
Celková návštěvnost: 14 322 , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,16
Díky iniciativě Férový influencer vznikl kodex influencera, který stanovuje pravidla užívání reklamní spolupráce na sociálních
sítích.

Čeští influenceři, zadavatelé reklamy, profesionální asociace a akademici se shodli na pravidlech samoregulace influencer
marketingu . Pokračují tak v boji proti neoznačené reklamě , která se často objevuje v příspěvcích influencerů na sociálních
sítích. Výsledkem je iniciativa Férový influencer a kodex influncera . Za vznikem kodexu stojí Platforma profesionální
komunikace , která sdružuje firmy, agentury a profesní asociace v reklamě a komunikaci. Ke kodexu se mohou influenceři a
zadavatelé reklamy přihlásit na webové stránce férového influencera. 
Příspěvky na sociálních sítích, ve kterých se objevuje reklama, by tak měly podle pravidel být hned v úvodu označeny jako
placená partnerství, konkrétně uvedením sousloví #placenapatnerstvi. Influencer musí také přizpůsobit formu sdělení
předpokládané cílové skupině, nesmí o svých zkušenostech s produktem lhát či je zamlčovat. Celý kodex viz níže. 
„Obsah ze sociálních sítí dostává k řadě velmi mladých diváků, pro které pak může být náročné rozeznat nezištné doporučení
od zaplacené propagace. Je to také znakem toho, že se tvůrce ani značka za spojení nestydí a nesnaží se nic skrývat. Pokud
taková pravidla platí pro časopisy, televize, noviny nebo rádia, proč bychom měli být výjimkou?,“ myslí si jeden z nejznámějších
influencerů Karel Kovář (Kovy). 
Průběh tiskové konference, na kterém se samoregulační pravidla představila, můžete sledovat ze záznamu níže. 
Podle výzkumu Fakulty sociálních věd  UK, která se na vzniku samoregulace podílela, je vliv influencerů významný, až deset
procent mladých lidí se chtějí influencery stát. Dopad je především na děti – skrytou reklamu pozná jen jedno dítě z deseti,
uvedla vedoucí katedry Marketingové komunikace a PR na FSV UK  Denisa Hejlová . Tři čtvrtiny odborníků z oblasti influencer
marketingu navíc považují oblast influencer marketingu za neregulovanou, proto vznikla iniciativa vedoucí ke vzniku kodexu
influencera. 
Etický kodex začal přitom vznikat na půdě Sdružení pro internetovou reklamu (SPIR) už v roce 2017, výsledkem byla
doporučená pravidla pro spolupráci zadavatelů a influencerů. Ta se stala základem nově představeného kodexu, uvedla za
SPIR Tereza Tůmová . „Od kodexu si slibujeme, že se stane jednoznačným vodítkem na trhu influencer marketingu a odliší ty,
kteří se rozhodli jednat v souladu s kodexem," sdělila. 
Iniciátoři jsou přesvědčeni, že vůle k dodržování kodexu bude značná. Pokud nějaký influencer kodex poruší, bude vyzván k
nápravě. „Extrémní situací by bylo vyškrtnutí influencera ze seznamu influencerů a zadavatelů, kteří se k iniciativě Férový
influencer přihlásili,“ dodala. Dohled nad dodržováním kodexu převzala Komise pro samoregulaci obsahu na internetu , která
působí v rámci SPIR. 
Jako jeden z prvních zadavatelů se k iniciativě přihlásil Plzeňský Prazdroj . Chce otevřít komunikaci mezi zadavateli a influncery,
přiblížil Michal Dubravský z Plzeňského Prazdroje. 
-mav- 

Zdroj: Shutterstock 

1.64. Influenceři mají nový kodex pro férovou reklamu. Propagační příspěvky musí jasně označit URL
WEB , Datum: 16.09.2020 , Zdroj: irozhlas.cz , Strana: 0 , Autor: ČTK , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.09.2020 03:17 , RU / měsíc:
394 016 , Celková návštěvnost: 63 237 , Rubrika: Společnost , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,70
Takzvaní influenceři by měli na internetu jasně označovat své příspěvky, ve kterých propagují výrobky nebo služby. Zavádí to
kodex influencera vytvořený Platformou profesionální komunikace, která zastřešuje různé subjekty na trhu internetové reklamy.
Její zástupci to oznámili na středeční tiskové konferenci.

Podle děkanky katedry marketingové komunikace a public relations Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy Denisy Hejlové
mají influenceři na internetu velký vliv zejména na mladé uživatele. Zhruba desetina dětí chce být jako oni a 27 procent touží po
věcech, které influenceři používají. Jen desetina uživatelů přitom dokáže rozpoznat skrytou reklamu.

Práce na kodexu zahájila platforma již v roce 2017. Dosud se k němu připojilo 15 subjektů z řad influencerů nebo zadavatelů,
například Johny Machette nebo Plzeňský Prazdroj.

Kodex zavádí, že informace o tom, že jde o obchodní spolupráci, musí být vizuálně či slovně uvedena na začátku
zveřejňovaného obsahu, a to jednoznačně a srozumitelně tak, aby byl každý schopen rozpoznat, že se jedná o placenou
reklamu. Influencer musí přizpůsobit formu sdělení předpokládané cílové skupině. To znamená, že když je například alespoň
25 procent předpokládaného publika mladší 18 let, musí být sdělení pochopitelné i jim.

Influencer podle kodexu také nesmí o svých zkušenostech se službou či produktem lhát či je zamlčovat. Musí tak zajistit, že
způsob, jakým je označena informace o obchodní spolupráci, odpovídá podmínkám platformy, na které je sdělení umístěno.

Influencer či zadavatel by měl podle textu také vyslyšet upozornění samoregulátora na případné porušování těchto pravidel a
zjednat doporučenou nápravu. V úvahu by měl brát i inzerování cílovým skupinám, jejichž předpokládané publikum tvoří z jedné
čtvrtiny a více osoby mladší 18 let, nebo inzerování produktů či služeb, které jsou vyjmenovány v zákoně o regulaci reklamy.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 106 / 237

https://www.mediaguru.cz/clanky/2020/09/zadavatele-i-influenceri-se-shodli-na-pravidlech-samoregulace/
https://www.irozhlas.cz/zivotni-styl/spolecnost/influenceri-socialni-site-kodex-reklama-propagace_2009161245_tzr
http://www.newtonmedia.eu/


1.65. LICHOTKY OD ŽEN
TISK , Datum: 16.09.2020 , Zdroj: Vlasta , Strana: 55 , Vytištěno: 47 812 , Prodáno: 29 133 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.09.2020
00:02 , Čtenost: 141 992 , Rubrika: Fejeton , AVE: 288 490,48 Kč , Země: Česko , GRP: 1,58
Sovy nejsou tím, čím se zdají být. A ženy a jejich lichotky tím spíš. Jako ženy to víme nejlíp. A máme se na pozoru! TEXT EVA
KADLČÁKOVÁ 

Když nám například kadeřnice položí ruce na ramena a zálibně pronese: „Pěkný, moc pěkný,“ víme, že nechválí nás, ale svoji
práci. A snaží se nám vnutit myšlenku, že máme být spokojené, přidat na dýšku a přijít zas. 
Podobně se chovají prodavačky v obchodech: „No ty šaty vám teda padnou! V těch jste prokoukla!“ Jako bychom předtím
chodily zanedbané a s očima slepenýma. Tento druh výkřiku znamená: ten vohoz si kup, potřebuju ho udat. 
„Co to máš na sobě?! Tohle že se teď nosí? To sundáš!“ Znalkyně mezi námi vědí: promluvila matka. Lichotky od ní se obvykle
nedočkáme. Moje mami mě chválila až ve vysokém stáří, když svoji roli zapomněla. 
Opakem toho je sladké: „Dneska ti to sekne! Nemáš nový džíny?“ Jestliže tento kompliment zaslechneme ve chvíli, kdy jsme se
z nedostatku času, chuti nebo prostě hadrů (!) opravdu moc nevytáhly, pak si můžeme být jisté, že autorkou pochvaly je žena,
která buďto: něco potřebuje, anebo: něco provedla. Například nás pomluvila nebo na nás něco svedla, případně svedla
někoho. Někoho našeho. 
Pak je tu kategorie lichotek zamlčených. Poznáme je podle toho, že i kdybychom vynesly haute couture, ženské osazenstvo
kolem nás drží bobříka mlčení! To je jedna z nejvyšších poct, jaké se nám od žen může dostat. Ne, že by nás ale příliš těšila… 
Pod kategorií nevyřčených komplimentů jsou ještě takové, kdy na nás mlčící žena upřeně civí, vpíjí se do nás očima a až do
morku kostí nám posílá mrazivý vzkaz: „Ty fuchtle jedna navoněná, ty ses neměla vůbec narodit!“ 
Naštěstí jsou s námi na světě muži. 
Kteří nám i na ulici složí bezelstnou poklonu, pošlou vzdušný polibek anebo aspoň zakopnou o obrubník. A ženy, které, když
nás náhodně míjejí, usmějí se a poznamenají prostě: „Krásný šaty!“ Tak přesně takové ženy nám umějí zvednout sebevědomí.
Protože je samy mají. Však se nadarmo neříká: v každé pořádné ženě je kus chlapa! 

EVA KADLČÁKOVÁ Absolventka žurnalistiky na Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy. Působila v rozhlasových a
televizních médiích a v reklamě. Dnes pracuje v Českém rozhlase. Její fejetony můžete slyšet o víkendech v pořadu Kolotoč na
Dvojce anebo na stanici Český rozhlas České Budějovice. 

Foto autor: FOTO SHUTTERSTOCK, ARCHIV 

1.66. Jak vypadá správný influencer?
TV , Datum: 16.09.2020 , Zdroj: Seznam.cz TV , Zpráva: 9 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 16.09.2020 22:44 , Sledovanost pořadu: 0 ,
Pořad: Večerní zprávy 19:25 , Země: Česko , GRP: 4,27

Alexandr KOMARNICKÝ, moderátor 
Stop skryté reklamě na sociálních sítích. Pomoci má takzvaný etický kodex influencera. Právě oni vlivní neboli influenceři
vytváří online obsah, který pravidelně konzumují tisíce až miliony sledujících. Často dětí. I proto mají veliký vliv. Vydělávají si
především reklamou. Placené příspěvky ale většina z nich označuje špatně nebo vůbec, a to leckdy dokonce i záměrně. Přitom
skrytou reklamu dokáže rozpoznat jen jedno z 10 dětí.

Tereza BRHELOVÁ, redaktorka 
Na YouTube má 237 000 fanoušků. Na Instagramu 190 000 sledujících. Jonáš Čumrik alias Johnny Machette je influencerem
na plný úvazek. On i jemu podobní si vydělávají z reklam a placených spoluprací se značkami. Zrovna Machette své příspěvky
řádně označuje. Ne všichni to ale dělají stejně. Právě proto vznikl nový etický kodex influencera.

Johny MACHETTE, influencer, rapper 
Ti lidi by měli vědět, že si to asi nekoupil, že to dostal, nebo dokonce za to dostal nějakou finanční odměnu.

Matěj KARGER, redaktor 
Známí influenceři jsou populární hlavně u dětí. Podle průzkumu Karlovy univerzity ale je schopné rozeznat skrytou reklamu
jenom 10 % z nich.

Denisa HEJLOVÁ, Fakulta sociálních věd  UK 
Ty děti fungují na principu nápodoby. Děti jsou v tom skutečně velmi šikovné, napodobují úplně do nejmenších detailů celý
životní styl, to, jak se ten influencer prezentuje, takže oni chtějí stejné oblečení, chtějí žít ve stejném nábytku, ve stejném
vybavení a chtějí používat ty samé produkty, které vidí u svých vzorů.

Tereza BRHELOVÁ, redaktorka 
Zákon o ochraně spotřebitele sice jasně říká, že reklama musí být jasně rozpoznatelná, na sociálních sítích se ale toto často
obchází.

Ivo VESELÝ, koordinátor, Férový influencer 
Tím impulsem vlastně bylo to, aby se na internetu a sociálních sítích neobjevovala neoznačená reklama, případně aby tam
zkrátka nebyla neetická reklama na například tabákové výrobky, alkoholické nápoje a podobně.

Tereza BRHELOVÁ, redaktorka 
V západních zemích už běžně padají za skrytí reklamy pokuty. U nás byli influenceři potrestáni jen ve výjimečných případech.
Matěj Karger a Tereza Brhelová, televize Seznam.

1.67. V současné době máme velký koaliční potenciál
TISK , Datum: 16.09.2020 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 16 , Autor: Jitka Šrámková , Vytištěno: 109 368 , Prodáno: 94 148 , Infotype:
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Nepojmenováno , Datum importu: 16.09.2020 01:21 , Čtenost: 497 508 , Rubrika: Kraj Plzeňský , AVE: 463 307,28 Kč , Země: Česko , GRP: 5,53
KSČM by mohla v krajských volbách získat tak 10 procent hlasů, odhadl lídr kandidátky Valenta 

Máme větší koaliční potenciál než dříve, říká o KSČM lídr její kandidátky do krajských voleb v Plzeňském kraji Jiří Valenta.
Vysvětluje to tak, že na rozdíl od minulosti je na politické scéně více menších stran, které získávají větší vliv a mohly by, kdyby
získaly dost hlasů, vytvořit vícečetnou koalici. 

Jaký máte politický cíl v krajských volbách? 

Přes deset procent hlasů by mohlo být reálných. Jsem skromný, protože situace levici v posledních letech nenahrává. 

Tipnete si jako vystudovaný politilog, kolik procent v Plzeňském kraji dostanou ostatní strany? 

ANO 25 procent, ODS 15, ČSSD 7, STAN 7, KDU 5,5, SPD 7. S 80procentní pravděpodobností složí koalici ANO a ODS s
hejtmanem Romanem Zarzyckým (ANO). ODS na hnutí ANO plive na celostátní úrovni, ale koalici s ním na plzeňské radnici
vytvořila. ANO dostalo dopravní podnik, ODS teplárnu. 

Dopravní podnik je, pokud vím, městský a teplárna je z většiny také městská. 

Já mluvím o sféře vlivu na obrovské zakázky, které v obou podnicích jsou. ANO vyhrálo městské volby a umožnilo Martinu
Baxovi (ODS) být primátorem. Na kraji to bude obráceně. Zákulisní informace o tom jsou k dispozici. 

Není frustrující, že KSČM má minimální koaliční potenciál? 

Já si myslím, že nám koaliční potenciál narůstá díky tomu, že vznikají subjekty, které jsou nám v zásadních uzlových bodech
hodně podobné. Něco máme společného s Trikolórou Václava Klause mladšího, něco s SPD, něco s ČSSD. Takže z těchto
menších stran by se dala sestavit koalice. Tolik menších stran tu totiž dříve nebylo a jejich vliv roste. 

Vy jste již dříve pro MF DNES naznačil, že jako na celostátní úrovni podporujete vládu ANO a ČSSD a podpořili byste stejnou
koalici i na krajské úrovni. Je to tak? 

Teoreticky by to šlo, ale záleží na tom, co tyto strany budou prosazovat. Pokud budou prosazovat takovou sociální politiku,
takový přístup ke zdravotnictví jako na celostátní úrovni, jsme ochotni je podpořit i zde. 

To, že podporujete vládu, se vám ale moc nevyplácí, když vaše preference padají. Třeba v roce 2002 jste v parlamentních
volbách získali téměř 19 procent hlasů, při minulých volbách necelých osm procent hlasů a nyní to vypadá podobně. 

Slovo vyplatit nám není vlastní. Na celostátní úrovni se prosazuje náš volební program, a to je pro nás důležitější než úbytek
voličů. My neprahneme po funkcích, ale po tom, aby se lidem v této zemi žilo lépe. 

Může se ale stát, že se přes pětiprocentní hranici vůbec nedostanete. 

To se teoreticky stát může, i to bychom dokázali řešit, protože naše strana je stabilizovaná a připravená na budoucnost. Určitě
bychom jako komunisté nezanikli. Jsme totiž nejbohatší strana. Po roce 1989 jsme začínali od nuly a dokázali jsme, že
hospodařit umíme. Dnes skoro v každém okrese máme jednu nemovitost, zatímco pravicové strany hospodaří tak, že dělají
kongresy v pronajatých sálech. 

Chcete říci, že jste si peníze našetřili i díky tomu, že jste měli úsporné volební kampaně? 

Také. My třeba v kraji nemáme ani jeden bilboard. Vylepili jsme nějaké plakáty, oslovíme občany kontaktní kapaní, pošta
dvakrát roznese naše letáky. To pro rámcovou informovanost voličů stačí. Nechceme nikoho přemlouvat, někomu lhát. 

Teď zacituji z vašeho životopisu. Za minulého režimu jste nemohl studovat vysokou školu, protože vaše matka byla vyhozena z
komunistické strany neboli KSČ poté, co se postavila proti vstupu hlavně sovětských vojsk v roce 1968. Pak jste se v roce
1987 stal příslušníkem komunistické politické policie StB. 

To není tak úplně pravda. Poté, co jsem nebyl dvakrát přijat na vysokou školu, zvolil jsem alternativu pracovat na kriminálce.
Podmínkou byla střední policejní škola SNB (Sbor národní bezpečnosti -pozn. red.), kde jsem byl do poloviny roku 1988. Chtěl
jsem studovat i vysokou školu SNB, ale stejně mi bylo řečeno, že to nejde kvůli matce a příbuzným na Západě. Pak mě přidělili
k ochrance. 

A vy jste tuto pozici u StB dělat nechtěl? 

Já jsem se tomu nijak nebránil, neviděl jsem na tom nic špatného. 

Na tom, že budete dělat u Státní bezpečnosti? (Jejím úkolem bylo také identifikovat, vyšetřovat a likvidovat oponenty KSČ a
komunistického režimu - pozn. red.) U Státní bezpečnosti nedělali samí vrahové a samí potlačovatelé lidských práv. To je velice
zjednodušený černobílý výklad. 

Já chápu, že tam někdo musel dělat administrativu, ale část té činnosti nebyla v pořádku. 

V mém případě se ale bavíme o čtyřech, možná pěti měsících mé práce tam. Za tuto činnost jsem 30 let popotahovaný. Někteří
nesoudní lidé, kteří byli v KSČ, jsou dnes na významných postech v pravicových stranách a mně vyčítají, že jsem byl na pět
měsíců přidělený k StB. Já jsem nikdy nebyl straník, s politikou jsem nikdy neměl nic společného. Byl jsem zaměstnanec
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ministerstva vnitra. Já jsem za minulého režimu nebyl komunista, mě nechtěli do KSČ vzít, do KSČM jsem vstoupil v roce 2004. 

Vaše matka byla vyhozena z KSČ, sama asi měla negativní zkušenost z minulého režimu. 

Byla řadová komunistka, které se nelíbilo, co se tu dělo. 

To chápu, ale zajímá mě, co říká tomu, že její syn doplatil na to, jaký minulý režim byl ke svým oponentům a o téměř 40 let
později vstoupí do KSČM, která kontinuitu s minulým režimem nikdy úplně nepřerušila? 

To máte pravdu. Matka mi dnes říká, proč se na to, co dělám, nevykašlu. 

Proč jste vstoupil zrovna do KSČM? 

S mojí minulostí jsem jinam vstoupit nemohl. Důvodem je i to, že jsem rovnostář. Navíc jsem přesvědčený, že demokracie je
možná jen ve spojení se socialismem. 

Ve vašem životopisu je i to, že jste dosáhl šesti vysokoškolských titulů, Bc. za studium sociální práce na Fakultě pedagogické
Západočeské univerzity v Plzni (ZČU), dále Mgr. za studium na stejné škole, Mgr. za studium kulturní a sociální antropologie na
Filosofické fakultě ZČU, PhDr. za studium obecné politologie na Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy v Praze, titul Ing. po
studiu oboru veřejná správa České zemědělské univerzity v Praze, titul DBA za studium školy pro manažery. Vynahradil jste si v
demokratickém režimu to, že jste nestudoval v minulosti? 

Za pět měsíců u StB jsem byl odsunut na internát, kde jsem pracoval jako metodik sociálně patologických jevů. Jinou práci jsem
nesehnal. 

Mohl jste začít podnikat. 

To mohli jen ti, kteří měli peníze. Já jsem neměl nic. 

Myslíte bývalé komunisty, kteří si peníze našetřili za minulého režimu. 

I komunisté, ale i taxikáři, zelináři, pinglové, z nich se rekrutovali dnešní političtí podnikatelé, kteří propojují politickou a
ekonomickou moc. Ale abych se vrátil k otázce - na internátu se pracuje od 15 do 22 večer, zbytek času jsem trávil denním
studiem. Na vysokých školách jsem strávil asi 16 let. Výsledkem je to, že když ve Sněmovně k něčemu vystupuji, nejsem za
blbce. 

Když jste vystudoval tolik škol, jaké je české vysoké školství? Na konci roku 1989 studovalo vysokou školu 15 procent lidí, v
roce 2012 to bylo 64 procent. Jedná se o podíl aktuálně studujících ku počtu všech obyvatel ve věku obvyklém pro studium
daného stupně školy. 

Mělo by to být tak 30 procent vysokoškoláků. Jejich přetlak způsobuje, že studium nemá žádnou kvalitu. 

To sebekriticky vztahujete i na sebe? 

Samozřejmě, já se nepřeceňuji. 

***

Profil Jiří Valenta * narodil se 28. prosince 1965 v Plzni * od října 2013 poslanec * 2012 až 2016 zastupitel Plzeňského kraje *
2006 až 2014 zastupitel města Plzně * člen KSČM od roku 2004 * před rokem 1989 příslušník komunistické politické policie StB
* po roce 1989 je metodikem sociálně patologických jevů v Domově mládeže při elekroprůmyslové škole v Plzni 

: Jitka Šrámková, redaktorka MF DNES 
Foto popis: 

1.68. Budvaru se daří lépe než loni. Zatím
TISK , Datum: 16.09.2020 , Zdroj: Lidové noviny , Strana: 12 , Autor: MIROSLAV PETR , Vytištěno: 32 842 , Prodáno: 26 630 , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 16.09.2020 01:20 , Čtenost: 180 764 , Rubrika: Ekonomika , AVE: 195 276,34 Kč , Země: Česko , GRP: 2,01
Rekordních 2,8 miliardy korun tržeb a 1,7 milionu uvařených hektolitrů piva. Státem vlastněný Budějovický Budvar neměl loni
špatný rok. Letos ale přišel koronavirus. Podle generálního ředitele Petra Dvořáka pivovar situaci poměrně dobře zvládl. 
„Objemově jsme na konci srpna byli nad produkcí loňského roku,“ říká v rozhovoru pro LN. 

* LN Myslíte celkovou výrobu, tedy pro hospody i obchody? 

Tak. A plus export. 

* LN O kolik jste si polepšili konkrétně? 

Jedná se i přes všechny potíže kolem opatření proti pandemii o mírný meziroční nárůst o jednotky procent. Za prvních osm
měsíců letoška jsme objemově vyrobili a prodali víc piva než za stejné období loňska. Z tohoto celkového hlediska tedy neměl
covid na nás zásadní dopad. Ten negativní vliv však vidíme ve struktuře prodejů. 

* LN Předpokládám, že růst táhly obchody, takzvaný off trade. 
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Přesně tak. Dařilo se nám na domácím trhu, protože obecně prodeje v domácích obchodech byly vyšší než loni, zejména nám
pomohlo uvedení nového piva Budvar 33. V exportu se nám dařilo zejména tam, kde máme větší podíl dodávek do obchodů,
jako třeba v Německu. To je výrazně nad loňskem. Na druhé straně domácí i exportní restaurace a hospody jsou výrazně pod
loňskem. Zhruba kolem 70 procent loňské situace. 

* LN Dá se říci, že vám k překonání koronakrize pomohl fakt, že Budvar obecně prodává víc piva v obchodech než točeného do
hospod? 

Je to tak. Budvar má tradičně menší poměr prodejů sudového oproti balenému pivu, takže se nám podařilo poklesy v sudech
nahradit baleným pivem do obchodů, tedy v lahvích a plechovkách. 

* LN Bude mít Budvar celý letošek lepší než loňský rok? 

Pokud by dnes covid skončil, tak bychom loňský rok předběhli, ale teď už jsem si méně a méně jistý, že to nastane. 

* LN Jak se dosavadní pandemická situace podepsala na hospodách, kterým pivo dodáváte? Zkrachovaly některé? 

Vidíme u nich v současné době takové vyčkávání. Na jaře byla hrozba jejich kolapsu velká. Některé hospody demontovaly své
výčepní technologie trvale, skončily s byznysem, ale jejich počet nebyl nakonec tak vysoký, jak se očekávalo. Nicméně nevíme,
co s pohostinským oborem udělá nynější vlna koronakrize. Logicky platí, že čím déle budeme v téhle tíživé situaci, tím víc
našich odběratelů z řad hospod a restaurací začne házet ručník do ringu. Ale nechci strašit, zatím situace tak vážná není. 

* LN Máme tu ale druhou vlnu, takže může být hůř. 

To ano, ale záleží nyní na tom, jak se budeme v nynější situaci chovat. Myslím z ekonomického hlediska. Obecně bylo výborné
léto. Kromě Prahy. Prakticky všechny regiony s výjimkou Prahy dokázaly propad z doby nouzového stavu více či méně
nahradit. My jsme v červenci měli za celý pivovar nejlepší prodej v historii a v srpnu jsme byli jen o malý kousek horší. Bylo
vidět, že zejména turistické regiony se nadechovaly dobře. Tam, kam se jezdí na dovolenou, bylo často plno. A tihle naši
odběratelé dostali takto určitou vzpruhu, jakousi šanci k nadechnutí před případnou podzimní krizí. 

* LN A jak z tohoto vašeho pohledu vypadá Praha? 

Prodeje v Praze bývají tradičně přes léto slabší. A pokud čeká na lepší podzim, tak se ho zřejmě nedočká. O hospody a
restaurace v Praze mám skutečně obavy. 

* LN Přitom zákazníci v Praze jsou pro vás hodně důležití. Klasický Budvar, tedy přesněji Budweiser Budvar Original, místní
vyznavače hořkých piv neláká. Praha nepije „sladké“ pivo. Na rozdíl třeba od vašich domovských jižních Čech. 

Praha je pro nás určitě důležitá. Pravdou je, že Budvar 33 je zaměřený na to, abychom přilákali zákazníky, kteří se dosud
Budvaru vyhýbali, protože jim z nějakého důvodu nevyhovoval jeho chuťový profil. Je pravda, že v Praze nejsme zas tak silní,
takže rosteme z malé báze. Jinými slovy, máme tam méně co ztratit. Ale je také pravda, že nynější koronavirová krize tam
zpomaluje naši expanzi. 

* LN Takže zabere na Pražany hořký Budvar 33, až začnou víc chodit do hospod? 

Zdá se, že ano. Budvar 33 měl už loni, když byla k mání jen jeho sudová verze, zajímavě rostoucí čísla. Řekněme, že výrazně
nadpoloviční většinu nových zákazníků v Praze a obecně mimo náš domovský jihočeský region se daří získávat právě na
Budvar 33. A kromě toho nás těší i nyní rostoucí objemy prodeje tohoto piva v lahvích a plechovkách. 

* LN Není to dáno i tím, že vaše hořké pivo v lahvové verzi nabízí většina řetězců v rámci akcí s výraznou slevou? 

To ale platí i pro jiná piva. Víc než dvě třetiny balených piv se prodávají za různé akční ceny. My v tomhle oproti zbytku našeho
portfolia příliš nevybočujeme. 

* LN Budete zdražovat? 

Budeme. Ale nedokážu v tuto chvíli říci, od kterého měsíce a o kolik. To vše nyní teprve počítáme. I s ohledem na ceny vstupů,
mzdové náklady a naši cenovou pozici na trhu. 

* LN Zdražíte obě kategorie? Tedy lahvové do obchodů i sudové do hospod? 

Zřejmě půjdeme selektivní metodou. Ale asi i některé položky sudového piva budeme muset zdražit. 

* LN Ještě letos? 

To vše teprve zvažujeme. Rozhodně to ale nebude příští měsíc. 

* LN Stát nyní štědře rozdává spoustu peněz z rozpočtu a na druhé straně hledá příjmy, kde může. Diskutuje se tak třeba o
zvýšení spotřební daně z vína či piva. Bylo by to podle vás šťastné řešení? A vedlo by to ke zdražení piva? 

Záleží na tom, o kolik by se spotřební daň zvýšila. Pamatuji se, že naposledy stát zvyšoval spotřební daň z piva v roce 2010. 

* LN Tehdy to ministerstvo financí vydávalo za dočasné opatření. 
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Přesně tak, a ta dočasnost už trvá deset let. Ale třeba proti Německu máme tedy nyní daň poměrně vysokou. 

* LN Na druhé straně se pořád jedná o zhruba dvě koruny z půllitru dvanáctky. U desítky o něco méně. Což není závratná
částka. 

Je a není. Záleží, o jaké pivo se jedná, a k tomu počítejme i DPH. Pokud vezmeme standardní pivo v obchodě třeba za deset
korun, tak dnes už jde státu zhruba třetina z toho. To mi nepřijde málo. 

* LN S tím souvisí i další věc. Proč máme u nás tak velký rozdíl v ceně stejného piva v hospodě a v regálu obchodu? Znáte
situaci ze Spojeného království. Tam je to podobné? 

Tam je to velmi podobné. Minimálně trojnásobně. A má na to vliv víc věcí. Pivo do restaurace potřebuje veškerý servis. Staráte
se o výčepní zařízení, o chladicí zařízení, musíte to vše pravidelně sanitovat, potřebujete sklo a další podpůrný materiál, platíte
mzdy číšníků a dalších zaměstnanců. Když to vše sečtete, vyjde vám, že pivo je v restauraci stále nejméně profitabilní
položkou. 

* LN Řada velkých pivovarů oživuje pod tlakem pestré nabídky minipivovarů vlastní výrobu různými speciálními pivy. V Budvaru
jste se pustili do spolupráce, pivo jste například uvařili společně se šesti vybranými minipivovary. Uvaříte sami nějaké vlastní
speciální pivo? 

Naše filozofie je, že jsme odborníci na ležáky, které v naší produkci tvoří přes 70 procent, a chceme rozvíjet spíš tohle naše
vlastní portfolio. V případě jiných kategorií jsme si řekli, že půjdeme jen tou cestou spolupráce. Uvařili jsme společně se šesticí
minipivovarů limitovanou edici Sedm spolčených, s pražským Cobolisem Společné z Budvaru, které máme už standardně v
portfoliu jako hořkou desítku RED X. Chceme tímto způsobem nabízet piva z jednotlivých kategorií, jako je třeba pšeničné a
podobně. Postupně probíhají diskuse i s dalšími minipivovary. 

* LN A výhledově nic dalšího? 

Máme další úvahy ohledně spolupráce. Například bychom mohli minipivovarům pomoci s know-how, s kvalitou, třeba při využití
naší velmi slušně vybavené mikrobiologické laboratoře. Což má význam například v plánech na možný export piv v rámci
spolupráce s minipivovary. 

* LN Když jste nastupoval před třemi lety do čela Budvaru, říkal jste, že pivovar potřebuje vylepšit marketing. Daří se to? 

To musí posoudit jiní. Ale podle zpětné vazby z trhu i rostoucího tržního podílu mám pocit, že ano. Dostáváme Budvar víc do
povědomí, daří se nám ho prezentovat jako pivo, které zná svět, ale patří i do české pivní kultury. Daří se Budweiseru Original,
desítce i novinkám, a to i při růstu cen. Máme ještě určitě větší kus cesty před sebou, ale myslím, že se nám už teď daří.
Rosteme v objemu i tržbách. 

* LN Loni jste měli historicky nejvyšší tržby 2,8 miliardy korun, vydělali jste přes 360 milionů hrubého. Odvádíte státu do fondu
zakladatele, tedy ministerstvu zemědělství, stamilionové sumy. Kolik jste z kumulovaného zisku poslali státu naposled? 

Loni se jednalo o částku 500 milionů korun. Přispíváme dál, i když nepravidelně, ale konkrétní částky záleží na dohodě se
zakladateli. V tuto chvíli je ale pořád priorita dokončení našeho velkého investičního záměru na rozšíření kapacity celého
pivovaru. A to se jedná o celkovou investici dvou miliard korun. První fáze začaly už před časem výstavbou nových
skladovacích prostor a logistického centra, následovala nová lahvová linka, rozšíření ležáckých sklepů, kapacity hlavního
kvašení a skončíme v roce 2023 dokončením nové varny. 

Petr Dvořák (44) * Absolvent ekonomických studií na Fakultě sociálních věd  UK. * V pivovarnictví pracuje od roku 2000. Po
škole byl manažerem a posléze ředitelem marketingu v Pivovarech Staropramen. * Před nástupem do čela Budějovického
Budvaru v roce 2017 působil sedm let v Londýně jako mezinárodní ředitel značky Pilsner Urquell ve společnosti SABMiller. 

Foto autor: FOTO MAFRA – PETR LUNDÁK 
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1.69. Nová Asociace bude hájit zájmy dlouhodobého nájemního bydlení a datově analyzovat trh URL
WEB , Datum: 17.09.2020 , Zdroj: bydlet.cz , Strana: 0 , Autor: Rubrika:, Reality , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 17.09.2020 19:37 , RU /
měsíc: 56 221 , Celková návštěvnost: 7 870 , AVE: 10 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,09
Vůbec poprvé se v České republice spojili všichni velcí provozovatelé dlouhodobého nájemního bydlení. Nově vzniklá Asociace
nájemního bydlení chce mimo jiné podpořit a garantovat základní etická pravidla v nájemních vztazích, být všem relevantním
institucím klíčovým partnerem pro další rozvoj nájemního bydlení v ČR a samozřejmě pravidelně analyzovat situaci v nájemním
bydlení doma i v Evropě a svá data nabízet široké veřejnosti. Tyto cíle představil prezident Asociace nájemního bydlení
Vítězslav Vala společně s prvními daty výzkumu „Rodiny a bydlení v ČR“.

“Debata kolem placení a neplacení nájemného i série nejrůznějších vládních opatření kolem nájmů v době první koronavirové
krize jasně ukázaly, že zájmy poskytovatelů nájemního bydlení i našich klientů musíme hájit jednotným a silným hlasem.
Chceme i nadále jednat s ministerstvy, svazy i městy a obcemi o tom, jakým směrem se má residenční bydlení v ČR ubírat,“
uvádí Vítězslav Vala, prezident Asociace nájemního bydlení. 
“Naším cílem je pravidelně přinášet aktuální data o stavu bydlení v České republice. Máme s tím jako společnost Heimstaden
bohaté zkušenosti a jsem rád, že po analýze bydlení mileniálů a seniorů můžeme už v dresu Asociace prezentovat první
získaná data o českých rodinách a jejich přístupu k bydlení,” přibližuje Jan Rafaj, viceprezident Asociace nájemního bydlení a
generální ředitel společnosti Heimstaden Czech. 
Karanténa vztahy v domácnostech výrazně zintenzivnila a 23 % lidí v rámci ní uvažovalo o změně bydlení. České rodiny dávají
na bydlení průměrně 10 000 korun měsíčně. 
Hospodářská krize jako možný důsledek opatření proti šíření nákazy COVID-19, s tím související propouštění a snižování platů
i obavy, jak se bude ekonomika dále vyvíjet. Rodina, základní stavební kamen každé společnosti, nyní prochází opravdu
těžkým obdobím. 
Nálada českých rodin při společném bydlení Běžná situace Karanténa ( COVID-19 ) 
Ideální rodina 9 % 10 % 
Spokojená rodina 56 % 46 % 
Občasné střety a hádky 23 % 31 % 
Klid před bouří 3 % 4 % 
„ Karanténa vztahy v českých rodinách výrazně zintenzivnila a jistě na to mělo vliv i zmrazení ekonomiky. Pro mnoho lidí (70 %)
je právě ekonomická situace jedním z nejdůležitějších faktorů jak v běžném životě, tak při volbě způsobu bydlení. Logicky pak
zasahuje i do rozhodnutí o založení rodiny (79 %) a pro více než polovinu dotázaných je způsob bydlení hlavním faktorem při
rozhodování o plánování potomka. Jasně to ukazuje, že bydlení je základní potřebou rodiny, a to, jak lidé bydlí, může odrážet i
budoucnost českých rodin. Zajímavé pak je, že více než 90 % dotázaných vidí například bydlení v nájmu jako první důležitý
krok k osamostatnění, tedy cestě ke své „nové rodině“,“ komentuje Vítězslav Vala. 
Představa Čechů (co si myslí o ostatních) Běžná situace Nouzový stav ( COVID-19 ) 
20 % nemá žádný problém s financemi 68 % 55 % 
56 % jak kdy problémy s financemi 26 % 25 % 
24 % má většinou nebo vždy problémy s financemi 6 % 20 % 
„Přestože se po příchodu pandemie objevilo mnoho scénářů o vývoji bydlení v ČR, na číslech se nouzový stav a vládní
nařízení příliš neprojevila. Situace se jeví i nadále stejná, kdy dle tří čtvrtin dotázaných může za vysoké ceny bytů jejich
nedostatek. Vnímáme, že se s tím snaží jak města a obce, tak i vláda něco dělat a pevně věříme, že se vydáme všichni
společně správným směrem. Perličkou z doby pandemie pak může být to, že 23 % lidí v rámci nouzového stavu přemýšlelo o
změně bydlení,“ dodal k prvním zjištěním Vala. 
Průměrná částka vynaložená na bydlení 
Část příjmu vynaložená na bydlení ( realita ) 
Část příjmu vynaložená na bydlení ( COVID-19 ) 
Ideální představa 
5 000 – 10 000 Kč Do 40 % měsíčního příjmu Do 40 % měsíčního příjmu Do 5 000 Kč 
64 % dotázaných 65 % dotázaných 62 % dotázaných 48 % dotázaných 
„Během karantény musely fungovat rodiny s dětmi (před)školního věku zcela neznámém režimu. Museli se jednak o děti fyzicky
postarat (hlídání, obědy), jednak se s dětmi učit a při tom často zvládnout i pracovní zátěž (často v režimu na dálku). Vše často
na nepříliš velké ploše (typicky bytu) a uvedené údaje o nárůstu střetů v rodině jsou tak v podstatě s ohledem na velmi
napjatou situaci velmi malé,“ komentuje Petr Soukup, sociolog z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy. 
„Není úplně překvapující, že poměrně hodně rodin během nouzového stavu přemýšlelo o změně bydlení. Důvody, které k tomu
vedly, jsou zřejmě dvojího typu: rodiny si uvědomily díky větší míře času stráveného v domácnosti, že by bylo dobré mít větší
prostor ; zároveň si také více než kdy jindy uvědomily, že investice do bydlení je jedna z nejjistějších investic a že mnoho dříve
plánovaných nákupů (např. automobil, spotřební zboží) lze odložit na příznivější dobu,“ dodal k trendům z výzkumu Petr
Soukup. 
Výzkum na reprezentativním vzorku 1 000 respondentů realizovala v květnu 2020 agentura STEM/MARK. Tématem byla
situace rodin na trhu s bydlením a dotazovaní byli ve věku 20-50 let. 
Facebook Twitter Print Email Pinterest AddThis 

1.70. Smutný osud Hongkongu a nadějeplné proroctví baronky Thatcherové URL
WEB , Datum: 17.09.2020 , Zdroj: denikn.cz , Strana: 0 , Autor: Michael Romancov , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.09.2020 02:46 , RU /
měsíc: 358 647 , Celková návštěvnost: 41 097 , Rubrika: Komentáře , AVE: 40 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,46
Komentář Michaela Romancova: Když Británie vrátila Hongkong Číně (a ta nedodržuje, co při tom slíbila), mělo by jí jednou
Rusko v rámci historické spravedlnosti vrátit vnější Mandžusko.

Koncem června vstoupil v platnost Zákon o státní bezpečnosti pro Hongkong. De iure je Hongkong Zvláštní administrativní
oblastí Čínské lidové republiky s vysokým stupněm autonomie, nezávislým soudním systémem a Peking by měl teoreticky
odpovídat pouze za zahraniční politiku a obranu.
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Uplatňování Zákona o státní bezpečnosti však situaci zásadně mění. Zákon je nadřazen legislativě Hongkongu a právo
interpretovat, které aktivity jsou podle něj trestné, má Peking. Jedná se o čtyři trestné činy: separatismus, rozvracení (státní
moci), terorismus a spolčení (s vnějšími silami).

Podle Čínsko-britského společného prohlášení z 19. prosince 1984 se ČLR zavázala, že podle zásady „jedna země, dva
systémy“ po předání, k němuž došlo po půlnoci 1. července 1997, zachová v Hongkongu po dobu padesáti let (tedy do roku
2047) jeho tehdejší kapitalistický systém a životní styl, respektive, že nebude praktikován socialistický ekonomický sytém ČLR.

Cesta k dohodě byla zahájena před třiceti šesti lety, 26. září 1984, kdy britská vláda dala najevo, že s přenosem suverenity
souhlasí. Londýn tehdy věřil, že dosáhl maxima možného, a pravděpodobně tomu tak i bylo. Stále více z toho, co tehdy bylo
dojednáno, se však začíná drolit.

Smlouvu o přenosu suverenity vyjednala vláda Margaret Thatcherové. Na příkladu Hongkongu lze demonstrovat, že ani
ikonická Železná lady nedokázala zázraky… Ve svých pamětech, v knize Roky na Downing Street, uvádí: „V září 1982, kdy jsem
navštívila Dálný východ, se postavení Británie ve světě a mé vlastní změnilo v důsledku našeho vítězství na Falklandách. Ale v
jednom případě jsme zaznamenali dost jednoznačný neúspěch – a to při jednání s Číňany o Hongkongu.“

Dříve než se pustíme dál, je třeba objasnit, co všechno pojem Hongkong zahrnoval. S dynastií Čching, která v 19. století vládla
Číně, byly postupně uzavřeny tři smlouvy. Roku 1842 Nankingská smlouva, díky níž byl ostrov Hongkong předán Británii na
věčné časy.

Přečtěte si takéJedna země, jeden systém. V Hongkongu začal platit nový čínský zákon. Podle kritiků už oblast nepůjde odlišit
od Číny

Roku 1860 získali Britové další smlouvou poloostrov Kowloon a konečně roku 1898 byla podepsána konvence o pronájmu
Nových teritorií na 99 let, tedy do roku 1997.

Zatímco pro ČLR byly všechny smlouvy „nerovnoprávné“, Londýn to viděl jinak. Thatcherová uvádí: „Cílem našeho
vyjednávání bylo vyměnit suverenitu nad ostrovem Hongkong (tedy tím, co bylo získáno roku 1842) za pokračování britské
správy celé kolonie (tedy i těch území, která byla získána v letech 1860 a 1898) v budoucnosti. Věděla jsem z mnoha
konzultací s politiky a obchodníky v Hongkongu, že toto řešení by jim vyhovovalo nejlépe.“

Británie však svůj pohled prosadit nedokázala. Premiérka argumentovala tím, že pro ČLR jsou prioritou suverenita a prosperita.
Prosperita se odvíjí od důvěry, která pramení z britské správy. Pokud se podaří udržet důvěru, bude zachována i prosperita a
pak je Londýn ochoten jednat o suverenitě. Číňané však dali jasně najevo, že nejpozději roku 1997 bude jejich suverenita
obnovena, a to bez ohledu na možné důsledky.

Thatcherová přiznává nalezení cesty k řešení tehdejšímu vůdci čínských komunistů Teng Siao-pchingovi. Spočívala v přijetí
zásady jedna země, dva systémy. Hongkong se mohl stát zvláštní správní jednotkou spravovanou místními lidmi beze změny
existujícího ekonomického a sociálního sytému. Zůstal mu kapitalistický systém, stejně jako jeho svobodný přístav a funkce
mezinárodního finančního centra. To bylo to, co ČLR potřebovala. Vše ostatní odmítla.

Přečtěte si takéSchrödingerova rouška na tváři Hongkongu: Pomáhám šokovaným lidem s emigrací, komunistická taktika
vychází

Začátkem příštího roku Thatcherová poprvé na vlastní oči spatřila Berlínskou zeď. Pronesla projev, v němž zaznělo: „Jsou
mocnější a účinnější síly než nástroje války. Můžete člověka spoutat řetězy – ale nemůžete spoutat jeho mysl. Můžete ho
zotročit – ale nepodmaníte si jeho ducha. V každé dekádě od války se sovětským vůdcům dostalo připomenutí, že jejich
nemilosrdná ideologie přežívá pouze proto, že je udržována silou. Ale přijde den, kdy hněv a frustrace lidí budou tak veliké, že
síla už na ně nebude stačit. Potom se budova zhroutí, malta se rozdrobí… Jednoho dne paprsky svobody osvítí i druhou stranu
zdi. Mé proroctví se splnilo dříve, než jsem si vůbec dovolila pomyslet.“

Proč ten náhlý skok z Hongkongu do Berlína? Thatcherová byla nepochybně zarytou odpůrkyní komunismu a přívrženkyní
demokracie, ale především to byla pragmatická politička. Ostatně po jednáních s Číňany si poznamenala: „Ani lidé v kolonii, ani
já jsme nezajistili všechno, co jsme chtěli, ale cítila jsem, že jsme alespoň položili základy rozumného vyjednávání. Věděli jsme
teď o sobě navzájem, kde stojíme.“

Zdaleka nejen u nás silně rezonuje teze, že americký prezident Ronald Reagan a Margaret Thatcherová zničili
sověty/komunismus kombinací hospodářského a morálního tlaku, ale ani jedno z toho není pravdou. SSSR se nezhroutil kvůli
hospodářskému kolapsu – po celou dobu jeho existence ekonomika fungovala buď špatně, nebo skoro vůbec ne –, ani kvůli
morálním apelům přicházejícím ze zahraničí.

Rozhodujícím faktorem byla glasnosť a odmítnutí použít sílu. Díky glasnosti začalo být nejen možné beztrestně označit zlořády
sovětského systému, ale především klást otázky a trvat na jejich zodpovězení. Gorbačov zarazil masivní použití síly doma a
nepřipustil ani náznak jejího použití na území sovětských satelitů.

Tečku za existencí SSSR napsal zcela zfušovaný státní převrat ze srpna 1991, který ukázal, že ti, kteří k použití síly měli vůli, k
tomu neměli schopnosti. Reagan, respektive v roce 1991 již Bush, a Thatcherová, stejně jako všichni ostatní byli tehdejším
vývojem zaskočeni.

Přečtěte si takéV pravý čas na pravém místě. Přístup demokratického světa vůči Číně se začíná měnit

Nevyhnutelně musela mít pocit, že ví, kde, proč a jak si Sověti stojí. Nezdráhala se vůči nim vymezovat morálně – klidně
pronesla „proroctví“, ale zároveň s nimi, stejně jako s Teng Siao-pchingem, pragmaticky vyjednávala. V okamžiku, kdy se
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„proroctví“ splnilo, se ukázalo, že Západ na novou realitu vůbec nebyl připraven.

V současnosti opět prožíváme něco velmi podobného, a to jak ve vztahu k Rusku, tak k Číně. V první polovině 80. let minulého
století se jednalo o zcela jinou zemí, než kterou je teď. Tehdy byl Hongkong slepicí snášející zlatá vejce, ale čím je teď?
Změnilo se snad to, že je pro Peking suverenita důležitější než prosperita? Situace v Tibetu a v Sin-Ťiangu, otázka Tchaj-wanu
a četné teritoriální spory – s Indií v Himálaji, se státy ASEANU v Jihočínském moři, s Koreou a Japonskem, tomu opravdu
nenasvědčují.

ČLR dnes disponuje nesrovnatelně větší hospodářskou i vojenskou silou a výrazně větším sebevědomím a asertivitou než v
době, kdy jí byl Hongkong předán. Jeho osud jako skutečně autonomní části ČLR je nejspíše zpečetěn. Nedělejme si iluze, že
bychom kvůli tomu s ČLR přestali pragmaticky jednat, ale snad se opět dočkáme politiků, kteří se nebudou zdráhat pronášet
proroctví. Kvůli pragmatismu jsme na to totiž rezignovali.

A než nastane čas, aby se proroctví mohlo naplnit, neměli bychom se zdráhat prosazovat všechny možnosti, které máme.
Jednou z nich je i to, že když Británie a Portugalsko předaly suverenitu nad Hongkongem a Macaem, tak by se, v zájmu
historické spravedlnosti, to samé mělo stát i s nejrozlehlejším územím, které imperialisté Čchingům odňali – s vnějším
Mandžuskem, které dodnes zůstává součástí Ruska.

Autor je politický geograf, působí na Fakultě sociálních věd  UK a Metropolitní univerzitě Praha.

V rubrice komentáře dáváme prostor různým úhlům pohledu, které nemusí vyjadřovat stanovisko redakce.

1.71. Nová Asociace bude hájit zájmy dlouhodobého nájemního bydlení a datově analyzovat trh URL
WEB , Datum: 17.09.2020 , Zdroj: kurzy.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.09.2020 02:46 , RU / měsíc: 1 995 572 , Celková
návštěvnost: 151 154 , Rubrika: Reality , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,68
Vůbec poprvé se v České republice spojili všichni velcí provozovatelé dlouhodobého nájemního bydlení. Nově vzniklá Asociace
nájemního bydlení chce mimo jiné podpořit a garantovat základní etická pravidla v nájemních vztazích, být všem relevantním...
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font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-
family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-fareast-language:EN-US;} Vůbec poprvé se v České republice spojili
všichni velcí provozovatelé dlouhodobého nájemního bydlení. Nově vzniklá Asociace nájemního bydlení chce mimo jiné
podpořit a garantovat základní etická pravidla v nájemních vztazích, být všem relevantním institucím klíčovým partnerem pro
další rozvoj nájemního bydlení v ČR a samozřejmě pravidelně analyzovat situaci v nájemním bydlení doma i v Evropě a svá
data nabízet široké veřejnosti. Tyto cíle představil prezident Asociace nájemního bydlení Vítězslav Vala společně s prvními daty
výzkumu „Rodiny a bydlení v ČR“. “Debata kolem placení a neplacení nájemného i série nejrůznějších vládních opatření kolem
nájmů v době první koronavirové krize jasně ukázaly, že zájmy poskytovatelů nájemního bydlení i našich klientů musíme hájit
jednotným a silným hlasem. Chceme i nadále jednat s ministerstvy, svazy i městy a obcemi o tom, jakým směrem se má
residenční bydlení v ČR ubírat,“ uvádí Vítězslav Vala, prezident Asociace nájemního bydlení. 

“Naším cílem je pravidelně přinášet aktuální data o stavu bydlení v České republice. Máme s tím jako společnost Heimstaden
bohaté zkušenosti a jsem rád, že po analýze bydlení mileniálů a seniorů můžeme už v dresu Asociace prezentovat první
získaná data o českých rodinách a jejich přístupu k bydlení,” přibližuje Jan Rafaj, viceprezident Asociace nájemního bydlení a
generální ředitel společnosti Heimstaden Czech. 

Karanténa vztahy v domácnostech výrazně zintenzivnila a 23 % lidí v rámci ní uvažovalo o změně bydlení. České rodiny dávají
na bydlení průměrně 10 000 korun měsíčně. 

Hospodářská krize jako možný důsledek opatření proti šíření nákazy COVID-19, s tím související propouštění a snižování platů
i obavy, jak se bude ekonomika dále vyvíjet. Rodina, základní stavební kamen každé společnosti, nyní prochází opravdu
těžkým obdobím. 

Nálada českých rodin při společném bydlení 

Běžná situace 

Karanténa (COVID-19) 

Ideální rodina 

9 % 
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10 % 

Spokojená rodina 

56 % 

46 % 

Občasné střety a hádky 

23 % 

31 % 

Klid před bouří 

3 % 

4 % 

„Karanténa vztahy v českých rodinách výrazně zintenzivnila a jistě na to mělo vliv i zmrazení ekonomiky. Pro mnoho lidí (70 %)
je právě ekonomická situace jedním z nejdůležitějších faktorů jak v běžném životě, tak při volbě způsobu bydlení. Logicky pak
zasahuje i do rozhodnutí o založení rodiny (79 %) a pro více než polovinu dotázaných je způsob bydlení hlavním faktorem při
rozhodování o plánování potomka. Jasně to ukazuje, že bydlení je základní potřebou rodiny, a to, jak lidé bydlí, může odrážet i
budoucnost českých rodin. Zajímavé pak je, že více než 90 % dotázaných vidí například bydlení v nájmu jako první důležitý
krok k osamostatnění, tedy cestě ke své „nové rodině“,“ komentuje Vítězslav Vala. 

Představa Čechů (co si myslí o ostatních) 

Běžná situace 

Nouzový stav (COVID-19) 

20 % nemá žádný problém s financemi 

68 % 

55 % 

56 % jak kdy problémy s financemi 

26 % 

25 % 

24 % má většinou nebo vždy problémy s financemi 

6 % 

20 % 

„Přestože se po příchodu pandemie objevilo mnoho scénářů o vývoji bydlení v ČR, na číslech se nouzový stav a vládní
nařízení příliš neprojevila. Situace se jeví i nadále stejná, kdy dle tří čtvrtin dotázaných může za vysoké ceny bytů jejich
nedostatek. Vnímáme, že se s tím snaží jak města a obce, tak i vláda něco dělat a pevně věříme, že se vydáme všichni
společně správným směrem. Perličkou z doby pandemie pak může být to, že 23 % lidí v rámci nouzového stavu přemýšlelo o
změně bydlení,“ dodal k prvním zjištěním Vala. 

Průměrná částka vynaložená na bydlení 

Část příjmu vynaložená na bydlení (realita) 

Část příjmu vynaložená na bydlení (COVID-19) 

Ideální představa 

5 000 – 10 000 Kč 

Do 40 % měsíčního příjmu 

Do 40 % měsíčního příjmu 

Do 5 000 Kč 

64 % dotázaných 
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65 % dotázaných 

62 % dotázaných 

48 % dotázaných 

„Během karantény musely fungovat rodiny s dětmi (před)školního věku zcela neznámém režimu. Museli se jednak o děti fyzicky
postarat (hlídání, obědy), jednak se s dětmi učit a při tom často zvládnout i pracovní zátěž (často v režimu na dálku). Vše často
na nepříliš velké ploše (typicky bytu) a uvedené údaje o nárůstu střetů v rodině jsou tak v podstatě s ohledem na velmi
napjatou situaci velmi malé,“ komentuje Petr Soukup, sociolog z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy. 

„Není úplně překvapující, že poměrně hodně rodin během nouzového stavu přemýšlelo o změně bydlení. Důvody, které k tomu
vedly, jsou zřejmě dvojího typu: rodiny si uvědomily díky větší míře času stráveného v domácnosti, že by bylo dobré mít větší
prostor; zároveň si také více než kdy jindy uvědomily, že investice do bydlení je jedna z nejjistějších investic a že mnoho dříve
plánovaných nákupů (např. automobil, spotřební zboží) lze odložit na příznivější dobu,“ dodal k trendům z výzkumu Petr
Soukup. 

Výzkum na reprezentativním vzorku 1 000 respondentů realizovala v květnu 2020 agentura STEM/MARK. Tématem byla
situace rodin na trhu s bydlením a dotazovaní byli ve věku 20-50 let. 

1.72. Teď máme vše ve svých rukách“
TISK , Datum: 17.09.2020 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 18 , Autor: Ilona Zelníčková , Vytištěno: 109 368 , Prodáno: 94 148 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 17.09.2020 01:56 , Čtenost: 497 508 , Rubrika: Vysočina , AVE: 410 893,05 Kč , Země: Česko , GRP: 5,53
Autorka z Bukové vydala knihu Přítel z domova 

BUKOVÁ Veronice Doskočilové z Bukové u Třeště se splnil sen. Letos v červnu vydala sympatická mladá dáma svou literární
prvotinu – román Přítel z domova. 
Čtenáře v něm zavede na konec devadesátých let do amerického domova pro seniory, kde začíná vyprávění o dvou
svérázných a naprosto odlišných stařících Georgovi a Paulovi. „Není to příběh primárně o stáří. To je pouze pomocníkem k
zobrazení příběhu. Je to vlastně retrospektivně vyprávěný příběh jejich životů. Tak trochu detektivka. Je tam napětí, humor,
láska, ale i smrt,“ říká jednatřicetiletá autorka o svém knižním debutu, který čtenáře zavede na chvíli i do předválečného
Československa. 

Co všechno vás přimělo začít psát? 

Odmalička jsem pořád něco tvořila. Bavila mě literatura a sloh. I na vysoké škole jsem měla vždy mezi prvními hotové eseje.
Také v práci se psaní pořád objevovalo. Pokaždé trochu jinak, ale bylo tam. Třeba ve formě inovativních projektů popsaných
na padesáti stránkách. 

Ale to je trochu jiná „literatura“. 

Přesně tak. Pořád se text musí držet v určitých mantinelech. Já jsem si ale chtěla psát podle sebe. A tak jsem začala. Psala
jsem každou volnou chvíli. 

Jak dlouho kniha vznikala? 

Psát jsem začala na konci roku 2017 a v říjnu 2018 jsem měla rukopis hotový. Pak ale přišlo období zvažování, co s tím dál.
Dala jsem text přečíst vybraným přátelům a ti řekli, že bych to měla vydat. V dubnu 2019 jsem oslovila první nakladatelství. 

Podle čeho jste vybírala nakladatele a jakou jste s nimi měla zkušenost? 

Zkušenost jsem měla pozitivní. Vím od známých, že někomu nedají ani zpětnou vazbu nebo se rok neozvou. Mně všechna
nakladatelství odpověděla, včetně těch velkých. Nakonec jsem se rozhodla pro malé rodinné nakladatelství Lirego, kde si
rukopis za týden přečetli a dohodli jsme se na spolupráci. Smlouvu jsme podepsali v prosinci 2019 a kniha se začala
připravovat. Pak už to mělo rychlý spád. Kniha měla původně vyjít v dubnu, ale přišel koronavirus a vše se posunulo. 

Téma knihy se odehrává ve Spojených státech. Je to čistá fikce, nebo jste vycházela z konkrétního příběhu? 

Je to čistá fikce. 

Částečně je příběh zasazen do domova pro seniory. Proč jste nepopisovala český domov důchodců? 

Chtěla jsem si v knize vysnít svůj domov seniorů. Chodila jsem totiž do domova necelé tři roky jako dobrovolnice a pochopila
jsem, jak tam některé věci fungují. Nebyla jsem se vším docela spokojená, ale to je na jiné téma. Pak jsem si řekla, že hrdiny
zasadím do pětihvězdičkového domova důchodců, kde je péče více než stoprocentní. Ale pocity, které tam lidé zažívají, jsou
úplně stejné, jako u seniorů, kteří jsou v českých domovech, a které jsem potkala. 

Osoby, se kterými jste se tam setkala, tedy najdeme i v knize? 

Není to přímo postava, ale jsou tam její myšlenky. Když jsem do domova začala chodit, přidělili mi jednu osamělou paní a za ty
roky se z nás staly kamarádky. Její myšlenky pro mě byly velmi inspirativní. Je tam věta, která je neskutečně silná a možná i
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trochu strašidelná. V té době se jí v domově dělo něco nepěkného, ale ona řekla: „No co, musíme být rádi, že můžeme někde
být.“ Její spolubydlící měla zase jiný příběh. Byla to zdravá babička, která neměla v domově, co dělat. Ona sama tam být
nechtěla. Já jsem velmi odsuzovala její rodinu za to, že ji tam dali. Pak jsem se ale dozvěděla, že tam byla jen dočasně, protože
rodina jí opravovala domek. Já jsem je odsoudila, ale vůbec jsem nevěděla, co je za tím. Věci zkrátka nejsou černobílé a
důvody, proč jsou lidé v domovech, jsou opravdu různé. 

Někomu se může zdát, že příběh z domova pro seniory bude něco depresivního, smutného. Setkáváte se s takovým názorem? 

Bohužel jsem zjistila, že když se v anotaci objeví slovo domov důchodců, tak lidé automaticky odradí a bojí se té knihy a
nechtějí do ní jít. 

Čím to? Bojí se stáří? 

Je to nejspíš obraz naší společnosti. Nechtějí se dívat tak daleko dopředu. Vidí na konci spoustu nemocí, úbytek sil, i to, že nás
budou dohánět věci, které jsme za život nestihli, nebo je dělali špatně. 

Přitom ale ta kniha není vůbec o stáří. 

Přesně tak. Samozřejmě hrdinové jsou v určitém věku a částečně se to odehrává v domově důchodců, ale on to je vlastně
retrospektivně vyprávěný příběh jejich životů. Na základě jejich příběhů poznáváme, proč jsou takoví, jací jsou, co je formovalo
do této podoby tak, že jeden je protivný pozitivista a druhý věčný mrzout, který se dívá na sklenku optikou, že je poloprázdná.
Stěžejní jsou jejich myšlenky, které můžeme mít v jakémkoli věku. Lidé, kteří to četli, mi říkají, že to není depresivní, že to je
vlastně neskutečně pozitivní příběh, u kterého se místy i zasmáli. 

Jaká je stěžejní myšlenka pro vás? 

Asi to, že současnou přítomností si tvoříme budoucí minulost. A ta nás, až budeme staří, kdekoli dožene. Paní, za kterou jsem
chodila, byla imobilní, celé dny proležela, a tak žila především svými vzpomínkami. Já jsem si ověřila, že vzpomínala na ty hezké
chvíle v životě, ale samozřejmě byly i momenty, kterých litovala. Já říkám, že teď máme vše ve svých rukách. Je to o tom si to
uvědomovat. 

V jakém období se kniha odehrává? 

Je to rok 1997. Hlavní příběh se odehrává v období tří měsíců, ale skrz deníky se dostáváme do daleké minulosti. Vracíme se
do meziválečného období před druhou světovou válkou. Část knihy je psána poněkud netradiční formou jako deník. Kumšt byl
pohlídat si, aby všechna data seděla. Když jsem napsala, že třeba čtvrtého dubna byla neděle, tak jsem chtěla, aby tomu tak
opravdu bylo. 

Je tam i československá linka. 

Ano, některé reálie jsem zasadila do Českého Krumlova. 

Říká se, že jsou dva typy autorů. První, kteří mají dopředu velmi pečlivě danou osnovu příběhu. A pak ti druzí, kteří tvoří
zkrátka tak, jak jim to mysl přináší. Kam patříte vy? 

Já jsem ten druhý typ. Je to pro okolí těžko pochopitelné, ale já zkrátka sednu a píšu. Nápady mi přicházejí postupně. Má to svá
úskalí. Mnohdy se dostanu do slepé uličky a nevím, jak dál. Tak si dám týden pauzu, pak mě něco napadne a já vím, že přesně
takhle to má být. Zároveň je to takové dvojí psaní. Prvně napíšu text jako takový a pak přichází druhá fáze, kdy si musím vše
ověřovat. Hlídám si například, aby mi navazovaly časové roviny, nebo abych měla jména v pořádku. 

Kdo vám dělal přebal? 

Já sama. Věděla jsem, že by tam měla být lavička, protože kniha začíná rozhovorem dvou mužů na lavičce a na konci se také
objevuje ona lavička. Má velkou symboliku a chtěla jsem ji mít na obálce. Mám ráda akvarel, takže jsem udělala návrh. V
nakladatelství se to líbilo a vyšli mi vstříc. Patří jim velké díky za to, že nechali můj otisk i na přebalu knihy. 

Četla jsem na knihu velmi pozitivní recenze. To vám musí dělat radost... 

Když jsem vydala knihu, tak mi všichni říkali, že musím mít obrovskou radost, když se mi vlastně splnil můj sen. Ale u mě se
obrovská euforie nedostavila. Přichází to ale v momentech, kdy mi lidé volají, že je to dojalo nebo změnilo náhled na život. To
jsou ty okamžiky, kdy si člověk řekne, že tohle je ten pravý smysl. V tyto momenty jsem opravdu šťastná. Samozřejmě se bojím
té první negativní reakce. Asi přijde. Nemůže se líbit všechno všem, ale zatím jsou ty reakce hezké. 

Prý už tvoříte druhou knihu? 

Mám dokonce hotový rukopis, který je teď u nakladatele. Uvidíme, co na to řekne. Já říkám, že témata si mě hledají sama.
Téma přijde samo a už se od něj nedokážu odpoutat. Nedá mi spát. 

O čem tedy nová kniha bude? 

Téma se částečně odehrává během druhé světové války. Hrdiny, kteří se v příběhu po válce setkávají v Anglii, spojil Terezín.
Takže opět historie, psychologie ale i poutavý příběh. 

Chodila jsem do domova seniorů necelé tři roky jako dobrovolnice. 
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Profil Veronika Doskočilová * Narodila se 8. listopadu 1988 v Jihlavě. Vyrůstala v Třešti a poté se přestěhovala s rodiči do
nedaleké Bukové. * Vystudovala Gymnázium Telč, poté v Praze Fakultu sociálních věd  Univerzity Karlovy a na Metropolitní
univerzitě Praha obor mezinárodní vztahy a evropská studia. Věnuje se dotačnímu poradenství a copywritingu. * Její první
román Přítel z domova vyšel letos v červnu. 

: Ilona Zelníčková, redaktorka MF DNES 
Foto autor: Foto: Petr Lemberk, MAFRA 
Foto popis: Píše dál Veronika Doskočilová už má hotový rukopis další knížky z doby druhé světové války. 

1.73. Matematické modely předpověděly šíření viru lépe než vláda URL
WEB , Datum: 17.09.2020 , Zdroj: svetchytre.cz , Strana: 0 , Autor: Rani Tolimat , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.09.2020 01:58 , RU /
měsíc: 149 157 , Celková návštěvnost: 11 235 , AVE: 20 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,12
Co se stane, když si v počítači vytvoříte model okresního města a do něj pak pustíte náhodné návštěvníky s koronavirem?
Vypadá to trochu jako nějaká speciální verze hry SimCity, ale ve skutečnosti to může mít velký dopad na život v následujících
týdnech a měsících. Právě takhle vypadá zkoumání pandemie pomocí matematických modelů.

Co se stane, když si v počítači vytvoříte model okresního města a do něj pak pustíte náhodné návštěvníky s koronavirem?
Vypadá to trochu jako nějaká speciální verze hry SimCity, ale ve skutečnosti to může mít velký dopad na život v následujících
týdnech a měsících. Právě takhle vypadá zkoumání pandemie pomocí matematických modelů. 
Vytváření matematických modelů je pro většinu běžných smrtelníků tajná nauka málem na úrovni magie, do které proniknou jen
mimořádně obdaření jedinci. K nim nepochybně patří i Martin Šmíd z Ústavu teorie informace a automatizace Akademie věd
České republiky. Za normálních okolností se věnuje finančním modelům, ovšem teď je jedním z hlavních představitelů iniciativy
Model AntiCOVID-19, která využívá matematiku a modelování v boji proti koronavirové nákaze. Po půlroce každodenního života
s pandemií už přišel čas ohlédnout se a posoudit, zda jsou matematické modely v předpovídání situace funkční a nakolik se na
ně dá spolehnout… 
Reklama 
Proč jste se vlastně rozhodli vytvářet matematický model pro epidemii? K čemu může být takový nástroj dobrý? 
Začali jsme úplně v první fázi celé pandemie, když u nás ještě nebyli skoro žádní nemocní. Dnes už je úplně jiná situace. Máme
k dispozici spoustu reálných dat a epidemiologové i politici mohou vycházet z toho, co se stalo v uplynulých měsících, a také z
toho, co lékařská věda stihla vyzkoumat. Jenže tehdy nic takového neexistovalo a matematický model pro nás byl v podstatě
jediné prostředí, ve kterém se dal testovat význam jednotlivých opatření a jejich dopady. Udělali jsme tři modely – jeden
globální, druhý trochu podrobnější a třetí v zásadě na úrovni jednotlivých osob. 
Martin Šmíd - zdroj: Archiv Martina Šmída 
Do jaké míry matematické modely jako takový „simulátor reality“ fungují? 
Záleží na tom, co od nich čekáte. Část lidí přikládá modelům až příliš velký význam a pro jiné jde zase málem o šarlatánství,
kterému se vůbec nedá věřit. Pravda, jak to tak bývá, je často někde uprostřed – je to dobře vidět třeba na předpovědi počasí,
v níž matematické modely hrají velkou roli. Prostě se někdy trefí lépe a někdy trochu hůř, ale úplně mimo bývají málokdy. 
Když se podíváte zpět na realitu uplynulého půlroku, máte pocit, že jste se někde trefili obzvlášť dobře? 
Už v době karantény nám poměrně přesně vyšla třeba prognóza opětovného zrychlování růstu případů po uvolnění většiny
restrikcí. Samozřejmě se to dalo předpokládat i za pomoci selského rozumu, ale náš Model B byl celkem úspěšný z hlediska
doby, za jakou začnou čísla růst, což by se jinak odhadovalo dost obtížně. 
Zrovna tohle je opravdu zajímavé, protože do toho musela vstupovat celá řada proměnných – počasí, ochota lidí podnikat
různé aktivity, nálady ve společnosti… to všechno byla v době lockdownu velká neznámá. Kde jste brali vstupní data? 
Pomohlo nám, že iniciativa AntiCovid spolupracuje se sociologem Danielem Prokopem z Fakulty sociálních věd , jehož firma
celou dobu sbírala spoustu dat o aktivitách, do kterých se lidé reálně pouštěli, a o počtech jejich sociálních kontaktů. 
A v čem v tomhle konkrétním případě spočívá praktický přínos matematického modelu? 
I bez modelu je jasné, že když restrikce skončí, počty nakažených půjdou nahoru. A matematický model se pokouší odhadnout,
jak ten účinek restriktivních opatření kompenzovat, aby nárůst nebyl příliš drtivý. Jinými slovy, čím restrikce nahradit, aby je
nebylo nutné zavádět znovu. 
Co vám vyšlo? 
Nic překvapivého – nejjednodušším a nejúčinnějším nástrojem je masivní testování a rychlé trasování nakažených, které
skutečně masivnímu šíření zabraňuje. V tomhle případě jsme žádnou Ameriku neobjevili, tohle tvrdili epidemiologové i mnozí jiní
již v době tvrdého lockdownu, kdy se začalo mluvit o chytré karanténě. Naše modely ale mohou doporučit konkrétní čísla: o
kolik trasování zrychlit a o kolik více testovat. Tato doporučení jsme dávali už na jaře. O to smutnější je, že se to nepodařilo
pořádně uskutečnit. 
Zůstali jste při modelování u těch tří základních variant, které jste popisoval, nebo jste nějak rozšířili záběr? 
Stále na nich pracujeme, zejména na tom nejpodrobnějším. V uplynulém půlroce jsme na základě dat ze statistického úřadu,
geografických dat a vědeckých poznatků o chování a kontaktech lidí vytvořili poměrně věrný model konkrétního okresního
města spolu s okolními obcemi. A tam se snažíme modelovat typické situace, k nimž běžně dochází – dejme tomu oslavu, které
se zúčastní dvacet lidí, sedí u stolů po čtyřech, pak si zatancují a tak dál. Stejnou oslavu simulujeme třeba tisíckrát a pokaždé
jakoby házíme kostkou, kdo se nakazí a kdo ne. A nakonec z toho uděláme průměr a budeme mít výsledek typu: když se povolí
tenhle styl oslav, tak se o tolik a tolik procent zvýší pravděpodobnost, že se nastartuje ohnisko nákazy. 
Umožňuje modelování takovou prognózu stanovit s vysokou pravděpodobností, nebo se jedná, laicky řečeno, o výstřely do
tmy? 
Hodně intenzivně pracujeme na tom, aby byly výsledky relevantní a jako takové zahrnovaly i nejistotu. Znamená to do
modelování zapojit maximální množství náhodných jevů. Když do vesnice přijde někdo nakažený, kdo o své nemoci neví, hraje
roli každá maličkost – jestli prší a on půjde na oběd dovnitř do plné restaurace, nebo je hezky a fouká vítr, což znamená, že se
riziko snižuje na minimum. A takových faktorů je spousta. Třeba pokud takový člověk nakazí faráře, jemuž pak přijde celá ves
na mši, najednou nebezpečí přenosu násobně roste. My neříkáme: bude to tak a tak, ale třeba to, že s určitou
pravděpodobností se nákaza nerozšíří, s určitou pravděpodobností bude malá a lehce uhasitelná a s určitou
pravděpodobností rozsáhlá. 
Říkal jste, že hlavním účelem vašeho modelování je kompenzovat zmírnění restrikcí tak, aby se virus šířil co nejméně. Co z
vašich modelů tedy prakticky vyplývá? Jak se nejúčinněji chránit? 
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Zase nemám pocit, že bychom objevili nějakou Ameriku – naše poznatky víceméně kopírují to, co říkají epidemiologové. Asi
nejúčinnějším nástrojem je omezení kontaktů a fyzické bariéry proti šíření viru, tedy roušky a respirátory. Dalším faktorem je
získaná imunita, případně vakcinace, ale to teď není ve hře. A pak je tu poslední důležitý parametr, který už jsem také zmínil –
rychlost, s jakou dokážeme izolovat nemocné. Tohle jsou věci, které můžeme ovlivnit, na rozdíl třeba od počasí. 
Tohle víme opravdu všichni už dlouho… 
Ano, ale matematické modely dokážou ještě do jisté míry odhadovat vzájemné působení těchto faktorů a jejich kombinovaný
vliv na šíření nákazy. Jinými slovy se můžeme dostat k nějaké prognóze, která řekne: Pokud lidé budou nosit roušky a zároveň
se povede trasovat minimálně x lidí denně, není nutné tolik omezovat svobodu shromažďování. 
Takže jde o to, hledat pomocí modelů nějaký rovnovážný stav, který umožní normální život, a přitom sníží riziko na únosnou
míru? 
Přesně tak, to je podle mě teď nejdůležitější úkol vůbec. Přičemž je nutno mít neustále na paměti, že se jedná o model se
spoustou neznámých proměnných a můžou do něj vstupovat faktory, které tu rovnováhu naruší. To jsou typicky třeba importy
ze zahraničí. Takže se nikdy nedá předpokládat, že by model fungoval na sto procent a byl všespásný, ale rozhodně svou cenu
má. Otázka samozřejmě zní, co s jeho výsledky informací udělají odpovědná místa. 
Momentálně nabírá šíření opravdu rychlé obrátky – za den přibývá tolik nemocných jako během lockdownu za týden nebo i
dva. Do jaké míry vás to znepokojuje? 
Nevidím to jako nějakou katastrofu – musíme si uvědomit, že během jarní vlny prošlo bez povšimnutí mnohem víc případů než
dnes, kdy se testuje mnohem víc a cíleněji. Na druhou stranu je opravdu ohromná škoda, že nefunguje ten rychlý záchyt z
hygieny, tedy slibovaná chytrá karanténa. 
Jak hodláte své modely rozvíjet dál? 
Chtěli bychom v nich co nejlépe odhadovat dopad konkrétních praktických opatření. Čili jestli je při takovém a takovém stavu
nákazy ve městě s tolika a tolika obyvateli vhodnější zavřít školu, nepustit diváky na fotbalový zápas, nebo vyhlásit povinnou
zavírací hodinu všech hospod a barů v jedenáct večer. Z tohoto hlediska matematický model může být jedním z nástrojů, který
na tyhle otázky bude hledat odpovědi. Zdůrazňuji, že jde vážně jen o jeden z možných nástrojů, nemá smysl spoléhat se na to,
že poskytneme všechny odpovědi. S tím ale asi nikdo nepočítá. 
On na tyhle otázky asi také jinak odpoví epidemiolog, jinak ekonom a jinak třeba starosta toho města… 
Přesně tak. Pokud bychom se ohlíželi jen na potlačení epidemie, měli bychom to jednoduché: bylo by ideální všechno na měsíc
zavřít, zadrátovat hranice, nepustit lidi z domu, a bylo by po problému. Takové řešení je ale ekonomicky, psychologicky i
sociálně neúnosné, takhle to nefunguje nikde na světě. My v naší skupině máme ovšem tu velkou výhodu, že své modely
vytváříme v poměrně úzké spolupráci s ekonomy, protože CERGE, pod jehož křídly iniciativa vznikla, je primárně ekonomický
institut. Čili nejsme zase tak odtržení od každodenní reality, jak by se možná mohlo zdát, a přinejmenším to ekonomické
hledisko dokážeme v rámci těch našich modelů docela dobře zohlednit. 
Čemu se vlastně osobně v práci věnujete, když zrovna neřešíte covid? 
Dělám teoretické modely rozhodování na finančních trzích. Tohle je sice asi mnohem užitečnější práce, ale čistá teorie má pro
mě větší kouzlo. Úplně nejradši bych, aby se ta do jisté míry abstraktní teorie, které se tak rád věnuji, dala použít i pro tuhle
užitečnou věc. Zatím používáme spíš jednodušší postupy, ale kdo ví, třeba přijde čas i na ty vymakané... 

1.74. Roušky mohou školáky přinutit správně mluvit
TISK , Datum: 18.09.2020 , Zdroj: Lidové noviny , Strana: 4 , Autor: BARBORA SOUČKOVÁ , Vytištěno: 32 842 , Prodáno: 26 630 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 18.09.2020 01:39 , Čtenost: 180 764 , Rubrika: Domov , AVE: 24 829,68 Kč , Země: Česko , GRP: 2,01
PRAHA Roušky ve školách, kde jsou ode dneška povinné vyjma prvního stupně a mateřských škol i ve třídách během
vyučování, vzájemnou komunikaci dětí a učitelů nijak výrazně neztíží. Nasazené ochranné pomůcky prý naopak mohou přispět i
k preciznější mluvě. 
Ústenka zakrývá spodní polovinu obličeje, což výrazně naruší mezilidskou komunikaci ve školách, tvrdí odpůrci nošení roušek i
během vyučování, již se rekrutují zejména z řad rodičů školáků. Zmiňovány jsou i negativní dopady na psychiku. Učitelé pak
argumentují tím, že kupříkladu výuka cizích jazyků nebude zcela plnohodnotná, protože roušky znemožní srozumitelnost a
nácvik správné výslovnosti. Dle Jana Jiráka, pedagoga a odborníka na komunikaci z Metropolitní univerzity a Fakulty
sociálních věd  UK, je však nutné si uvědomit, že když spolu lidé hovoří, komunikují zároveň i neverbálními prostředky. „A
neverbální komunikace má tu výhodu, že se chová redundantně, tedy většinou totéž sdělení se říká více prostředky. Vyřazení
úst z vizuálního kontaktu – což roušky skutečně dělají – dětem pochopení sdělení do jisté míry ztěžuje, ale v zásadě je
nezbavuje možnosti porozumět, co lidé kolem nich vyjadřují,“ řekl Jirák s tím, že děti obsah sdělení „prostě,vyčtou‘ z jiných
signálů“. 
Napomoci snazší komunikaci v rouškách podle něj mohou i samotní učitelé – a to jak neverbálními signály, jimiž mohou být již
výše zmíněná gesta a mimika, tak i těmi verbálními. Důraz by přitom měl být kladen především na co nejpreciznější mluvu. A
právě v tomto bodu vidí Jirák i jedno z pozitiv, které s sebou nošení roušek ve školách může přinést. „Možná nás roušky
povedou k lepší artikulaci, k pomalejší mluvě, k preciznější a přehlednější větné stavbě,“ uvedl. 

Více informací čtěte na lidovky.cz 
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1.75. Babiš se má omluvit Kalouskovi za výroky ve Sněmovně, rozhodl soud URL
WEB , Datum: 18.09.2020 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Strana: 0 , Autor: ČTK, iDNES.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.09.2020 02:39 , RU
/ měsíc: 3 420 957 , Celková návštěvnost: 660 316 , Rubrika: Domácí , AVE: 99 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 7,34
Premiér Andrej Babiš se má omluvit poslanci Miroslavu Kalouskovi z TOP 09 za výroky, které o něm pronesl při debatě ve
Sněmovně. Verdikt soudu není pravomocný. „Lhářům, podvodníkům a pomluvám se nesmí ustupovat,“ reagoval na rozsudek
Kalousek. „Neříkám na to nic, můj právní zástupce se odvolal,“ řekl Babiš.

V roce 2018 Babiš před hlasováním o důvěře vládě ANO a ČSSD prohlásil, že Kalousek rozkrádal ministerstvo obrany a „zabil
lidi cez padáky“.

„Je zcela evidentní, že žalovaný (Babiš) byl ovlivněn dlouhodobou averzí vůči žalobci (Kalouskovi) a že jednoznačně sledoval cíl
poškodit žalobce a vyřídit si s ním jakési osobní účty,“ konstatovala soudkyně Okresního soudu pro Prahu-západ Simona
Kačerová. Babiš podle ní nezvládl své emoce. „Výroky překročily pravidla slušnosti, na kterých je nutno v civilizované
společnosti trvat,“ dodala soudkyně.

Kalousek se žalobou domáhal vedle omluvy také toho, aby se Babiš napříště těchto výroků zdržel.

Předseda vlády dlouhodobě trvá na tom, že řekl pravdu, za kterou se omlouvat nebude. Jeho právník navíc uvedl, že Kalousek
výroky vyprovokoval. Babiš podle advokáta čerpal z veřejných zdrojů, podezření a pochybností o armádních zakázkách, jež měl
Kalousek na starosti jako náměstek ministra obrany.

Kalouskův právník naopak poukázal na to, že poslanec nebyl v souvislosti se zmíněnými zakázkami odsouzen, stíhán ani
prověřován. Jako důkaz předložil i vyjádření ministra obrany Lubomíra Metnara (za ANO), podle něhož ministerstvo ve vztahu
ke Kalouskovi neeviduje ani hmotnou škodu, ani smrt parašutisty.

Ožrala a zloděj zlodějský. Soud musí řešit Babišovy výroky o Kalouskovi

Babiš ve vyhrocené sněmovní diskusi Kalouskovi tykal a označil ho také za „ožralu“ a „zloděje zlodějského“. Reagoval tak na
poslancovu kritiku Babišova charakteru.

K vyhlášení verdiktu ani jeden z aktérů sporu nedorazil. Soud se zabýval mimo jiné tím, zda Babiš za výroky nese osobní
odpovědnost, či zda je pronesl jako politický orgán. Přiklonil se k první variantě. „Výroky neměly bezprostřední místní, věcnou
ani časovou souvislost s projednávanou věcí, tedy vyslovením důvěry vládě,“ podotkla soudkyně.

Babiš šel za demonstranty, pak se hádal s Kalouskem (11. 7. 2018):

Foto:
Andrej Babiš a Miroslav Kalousek se zdraví v úvodu debaty, kterou uspořádal Politologický klub Fakulty sociálních věd
Univerzity Karlovy. (19.4.2017)
Dan Materna, MAFRA
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1.76. Opět postavíme region na nohy
TISK , Datum: 18.09.2020 , Zdroj: 5plus2 , Strana: 6 , Autor: (rob) , Vytištěno: 329 749 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.09.2020 00:02 ,
Čtenost: 672 306 , AVE: 70 814,48 Kč , Země: Česko , GRP: 7,47
Volebním lídrem občanských demokratů je starosta Líbeznic a místopředseda strany Martin Kupka.

Postavme kraj na nohy. Pod tímto heslem vedou volební kampaň v krajských volbách středočeští občanští demokraté.
Vystihuje prý nejlépe situaci, ve které je region po třech letech společné vlády ANO a ČSSD s podporou komunistů, tedy na
kolenou.
„Budeme i v krajské politice hájit co nejmenší byrokratickou zátěž a co nejmenší výdaje na zajištění chodu úřadu. Zaměříme se
především na investice a kvalitu veřejných služeb,“ slibuje voličům ODS, kterou do voleb vede čtyřiačtyřicetiletý starosta
středočeských Líbeznic Martin Kupka.
Poté, co absolvoval žurnalistiku a masovou komunikaci na Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy, pracoval jako rozhlasový
moderátor. Pak se ale přesunul do oblasti PR a působil jako mluvčí pražského magistrátu, Středočeského kraje, ministerstva
dopravy a ODS, jejímž členem je od roku 2008.
V roce 2010 se Martin Kupka stal starostou obce, o čtyři roky později místopředsedou ODS. V roce 2016 byl zvolen
středočeským zastupitelem a náměstkem hejtmanky pro oblast zdravotnictví. Po rozpadu koalice však usedl o rok později do
opoziční lavice v krajském zastupitelstvu. Ve stejném roce uspěl u voleb do Poslanecké sněmovny, kde se věnuje oblasti
digitalizace veřejné správy. „Pokud bych se stal hejtmanem Středočeského kraje, odešel bych ze Sněmovny. Starostou
Líbeznic bych zůstal i nadále, i když je mi jasné, že na naši obec by se pozornost velmi zaměřila,“ uvádí Martin Kupka.
Pochází z Jilemnice v Podkrkonoší, a jak sám říká, kdo se v Jilemnici nenarodil s lyžemi na nohách, jako by do tohoto města
nepatřil. Proto má už od dětství blízký vztah ke sportu.
„S bratrem, zdatným atletem, jsme lyžovali, já se také věnoval orientačnímu běhu. Je to pro mě i pro politiku cenná disciplína
pro rychlou orientaci nejen v terénu, ale i nejrůznějších problémech. Mám tento sport pořád rád,“ svěřuje se Martin Kupka,
kterého chytla i cyklistika a rád vyráží na vodu. S rodinou tráví část volného času na horách, na sjezdovkách i běžeckých
tratích.
Kromě sportu ale má i blízko ke kultuře. Už v dobách studia se stal pořadatelem hudebních festivalů. „Sám jsem hrával na
flétnu, i když nepatřím mezi zářné hudební talenty. Mám rád hlavně vážnou hudbu, jazz a folk,“ prozrazuje o sobě méně známou
informaci.
Oporou je mu manželka Miriam, se kterou má podle svých slov už čtvrt století hezký vztah. Společně vychovávají dvě děti.
Místo, kam se rád vrací, je domov v Líbeznicích, které mu přirostly k srdci. Rád zde posedí se sklenkou dobrého vína při
poslechu hudby.

Týdeník 5plus2 představuje před krajskými volbami kandidáty na hejtmana. Pořadí 10 lídrů relevantních stran určil výsledek
posledních parlamentních voleb.

Foto popis: 

1.77. Expert: Roušky ve třídách riziko pro vývoj dětí nepředstavují, některým mohou naopak pomoct URL
WEB , Datum: 18.09.2020 , Zdroj: lidovky.cz , Strana: 0 , Autor: Barbora Součková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.09.2020 02:39 , RU /
měsíc: 1 855 023 , Celková návštěvnost: 244 802 , Rubrika: Domov , AVE: 35 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,72
Vzhledem ke zhoršující se epidemiologické situaci platí od pátku povinnost nosit roušky ve všech školách kromě 1. stupně, a to
i během výuky ve třídách. Zakrytá ústa a nos mohou však výrazně znesnadňovat vzájemnou komunikaci, a to nejen mezi
vrstevníky, ale především pak mezi vyučujícími a dětmi. Podle experta na komunikaci Jana Jiráka mohou přinést ale i
nečekanou výhodu.

Roušky podle současných vládních nařízení musí děti nosit i během vyučování, odložit je během hodiny mohou pouze žáci
prvního stupně základních škol. V mateřských školách je malé děti zatím nemusí nosit vůbec

I přes to, že jsou roušky stále jediným nástrojem, který při správném používání účinně brání šíření koronaviru, se mezi
některými rodiči zvedá vlna nevole proti jejich nošení ve vzdělávacích zařízeních. Jejich argumenty se přitom týkají nejen
negativního vlivu na zdravotní stav jejich dětí, zejména pak škodlivosti vydechování a následného vdechování oxidu uhličitého
a dusíku, ale i vlivu roušek na psychiku a komunikační dovednosti jejich potomků.

Povinné roušky při vyučování. Opatření připravila i pražská hygiena, ta nařídí také roušky na venkovních akcích

Rouška sice zcela zakrývá celou dolní polovinu obličeje a na první pohled se tedy může zdát, že mezilidskou komunikaci ve
školách, především pak tu slovní, bude výrazně ztěžovat. Podle pedagoga a odborníka na komunikaci z Fakulty sociálních věd
Univerzity Karlovy Jana Jiráka, kterého server Lidovky.cz oslovil, je ale nutné si uvědomit, že když spolu lidé hovoří, komunikují
spolu i neverbálními prostředky.

„Neverbální komunikace má tu velkou výhodu, že se chová redundantně, tedy většinou totéž sdělení říká více prostředky.
Vyřazení úst z vizuálního kontaktu – což roušky skutečně dělají – tedy dětem pochopení sdělení jistě do jisté míry ztěžuje, ale v
zásadě je nezbavuje možnosti porozumět, co lidé kolem nich vyjadřují,“ říká expert.

Nošení roušek sice pro vzájemnou komunikaci představuje složitost, avšak ne tak velkou, aby ji nějak zásadně ovlivňovalo.
Komplikace jistě mohou nastat, ale Jirák tvrdí, že děti jsou dostatečně vnímavé na to, aby i v rouškách byly schopné
komunikovat bez větších problémů. „Myslím, že z hlediska vyjadřování a pochopení emocí a nálad je ochuzení o signály
nabízené konfigurací svalů spodní části obličeje včetně úst minimální. Prostě sdělení děti ,vyčtou‘ z jiných signálů.“

On-line reportáž 20:18

Prezident Guatemaly Alejandro Giammattei v pátek řekl, že mu vyšel pozitivní test na koronavirus. Lokální rozhlasové stanici se
svěřil, že se cítí dobře. Oznámení přišlo ve stejný den, kdy středoamerická země po pěti měsících zrušila přísná omezení
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dopravy a znovu otevřela své hranice, napsala agentura AP.19:37

Ministerstvo zdravotnictví spustilo elektronický formulář pro příjezdy ze zemí se zvýšeným rizikem šíření nemoci covid-19.
Turisté a další cestovatelé jej budou muset povinně vyplňovat od pondělí 21. září. Ze zemí EU se tato povinnost týká jen
návratu ze Španělska včetně Kanárských ostrovů.19:23

Ve Francii přibylo za den 13 215 nakažených, přírůstek je opět rekordní. Oficiální bilance epidemie covidu-19 zároveň stoupla z
31 095 na 31 249 úmrtí.19:15

Španělská statistika nakažených se od čtvrtka zvýšila o více než 14 000, s covidem-19 zemřelo dalších 90 lidí. Třetina
infikovaných připadá na Madrid.19:00

V Praze přibylo za uplynulých 24 hodin 338 potvrzených případů koronaviru. Vyplývá to z údajů pražské hygienické stanice k
dnešním 18:00. Je to třetí přírůstek nad 300 celkově i v tomto týdnu. Dosavadní maximum zaznamenaly laboratoře k úternímu
podvečeru, kdy za 24 hodin odhalily 372 pozitivních testů. přejít na online

Napomoci snazší komunikaci v rouškách mohou i samotní učitelé. Učinit tak mohou jak neverbálními signály, kterými mohou být
již výše zmíněná gesta a mimika, tak i těmi verbálními. Důraz by přitom měl být kladen především na co nejpreciznější mluvu.

A právě v tomto bodu vidí Jirák i jedno z pozitiv, které s sebou nošení roušek ve školách může přinést. „Myslím, že závažné
riziko narušení výuky roušky nepředstavují. Naopak – protože chybí opora ve sledování pohybu úst, mohou vést i k
bezděčnému nácviku preciznější výslovnosti. Možná nás roušky povedou k lepší artikulaci, k pomalejší mluvě, k preciznější a
přehlednější větné stavbě,“ dodává.Američtí vědci vidí v rouškách tři možné problémy

Roušky během vyučování musí žáci nosit i v zahraničí. K jejich vlivu na komunikaci během výuky se pro New York Times
vyjadřovali američtí psychologové. Profesor aplikované psychologie univerzity v Torontu Kang Lee poukázal v souvislosti s
rouškami na tři možné problémy, které by mohlo jejich neustálé nošení způsobovat při interakci dítěte s ostatními spolužáky
nebo učiteli.

Jako první problém Lee uvádí zhoršenou schopnost identifikace osob. Děti mladší 12 let se totiž podle něj u jednotlivých osob
často fixují na jednotlivé rysy tváře, či gesta, podle nichž jednotlivce následně identifikují, což rouška, která zakrývá celou
spodní polovinu obličeje, výrazně ztěžuje. S gesty obličeje a mimikou se pojí i druhý problematický bod, podle Leeho možná ten
nejdůležitější. Pohyby obličejového svalstva vyjadřujeme velké množství emocionálních informací, proto zakrytí – byť jen části
obličeje – může představovat zásadní problém z hlediska porozumění emocionálních gest nebo správného pochopení sociální
interakce mezi jednotlivci.

Jazyky či zpěv by se mohly vyučovat ve štítech. Učitelé si stěžovali na opatření znemožňující výuku

Třetí bod pak podle Leeho souvisí s řečí. Velké množství informací během rozhovoru rozpoznáváme i vizuálně, tedy např.
sledováním pohybu úst a mimiky, a k fixaci na neverbální vizuální složku řeči pak dochází ve vysoké míře právě u dětí, zejména
těch mladších.

Podle Davida Lewkowicze, vedoucího vědeckého pracovníka v Haskins Laboratories a Yale Child Study Center, se menší děti
při komunikaci nesoustředí na oči, ale fixují svou pozornost právě na ústa. „Děti tráví spoustu času tím, že hledí na ústa osoby,
která s nimi komunikuje. Snaží se tímto způsobem ovládnout vlastní rodnou řeč. Vstřebávají nejen sluchové podněty, ale
hlavně ty vizuální,“ uvedl pro New York Times Lewkowicz. Zakrytá spodní část obličeje tedy může výrazně komplikovat
schopnost porozumění nejen obsahu sdělení, ale i identifikace samotného mluvčího.

Avšak tvrdit, že povinnost nosit roušky v té míře, jak je tomu u nás, by nějak zásadně ovlivňovala komunikační schopnosti dětí,
je nesmyslné. Lewkowicz dodává, že roušky, respirátory, masky a jiné ochranné prostředky zakrývající ústa a nos sice nejsou
pro komunikaci u dětí ideální, ale pokud si tohoto faktu jsou vědomi rodiče i např. učitelé, lze nedostatky, které užíváním těchto
ochranných prostředků vznikají, snadno vyrovnat třeba zvýšenou komunikací pomocí gest.

S tím souhlasí i Lee a dodává: „Děti se umí velmi dobře adaptovat. Dokonce mnohem lépe než dospělí. Navíc se velmi rychle
učí. Nemyslím si, že by se rodiče měli roušek bát.“

Foto:
Žáci Masarykovy základní školy v Újezdě nad Lesy. Prvňáci museli mít roušky už u vstupu.
Petr Topič, MAFRA

1.78. Přítomností si tvoříme budoucí minulost, říká autorka knihy z domova důchodců URL
WEB , Datum: 18.09.2020 , Zdroj: impuls.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 18.09.2020 15:14 , Celková návštěvnost: 18 510 ,
AVE: 25 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,21
Veronice Doskočilové z Bukové u Třeště se splnil sen. V červnu vydala svou literární prvotinu - román Přítel z domova. Čtenáře
v něm zavede na konec devadesátých let do amerického domova pro seniory, kde začíná vyprávění o dvou svérázných a
naprosto odlišných stařících Georgovi a Paulovi.

„Není to příběh primárně o stáří. To je pouze pomocníkem k zobrazení příběhu. Je to vlastně retrospektivně vyprávěný příběh
jejich životů. Tak trochu detektivka. Je tam napětí, humor, láska, ale i smrt,“ říká jednatřicetiletá autorka o svém knižním debutu,
který čtenáře zavede na chvíli i do předválečného Československa. 
Co všechno vás přimělo začít psát? 
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Odmalička jsem pořád něco tvořila. Bavila mě literatura a sloh. I na vysoké škole jsem měla vždy mezi prvními hotové eseje.
Také v práci se psaní pořád objevovalo. Pokaždé trochu jinak, ale bylo tam. Třeba ve formě inovativních projektů popsaných
na padesáti stránkách. 
Veronika Doskočilová 
Narodila se 8. listopadu 1988 v Jihlavě. Vyrůstala v Třešti a poté se přestěhovala s rodiči do nedaleké Bukové. 
Vystudovala Gymnázium Telč, poté v Praze Fakultu sociálních věd  Univerzity Karlovy a na Metropolitní univerzitě Praha obor
mezinárodní vztahy a evropská studia. Věnuje se dotačnímu poradenství a copywritingu. 
Její první román Přítel z domova vyšel letos v červnu. 
Ale to je trochu jiná „literatura“. 
Přesně tak. Pořád se text musí držet v určitých mantinelech. Já jsem si ale chtěla psát podle sebe. A tak jsem začala. Psala
jsem každou volnou chvíli. 
Jak dlouho kniha vznikala? 
Psát jsem začala na konci roku 2017 a v říjnu 2018 jsem měla rukopis hotový. Pak ale přišlo období zvažování, co s tím dál.
Dala jsem text přečíst vybraným přátelům a ti řekli, že bych to měla vydat. V dubnu 2019 jsem oslovila první nakladatelství. 
Podle čeho jste vybírala nakladatele a jakou jste s nimi měla zkušenost? 
Zkušenost jsem měla pozitivní. Vím od známých, že někomu nedají ani zpětnou vazbu nebo se rok neozvou. Mně všechna
nakladatelství odpověděla, včetně těch velkých. Nakonec jsem se rozhodla pro malé rodinné nakladatelství Lirego, kde si
rukopis za týden přečetli a dohodli jsme se na spolupráci. Smlouvu jsme podepsali v prosinci 2019 a kniha se začala
připravovat. Pak už to mělo rychlý spád. Kniha měla původně vyjít v dubnu, ale přišel koronavirus a vše se posunulo. 
Téma knihy se odehrává ve Spojených státech. Je to čistá fikce, nebo jste vycházela z konkrétního příběhu? 
Je to čistá fikce. 
Částečně je příběh zasazen do domova pro seniory. Proč jste nepopisovala český domov důchodců? 
Chtěla jsem si v knize vysnít svůj domov seniorů. Chodila jsem totiž do domova necelé tři roky jako dobrovolnice a pochopila
jsem, jak tam některé věci fungují. Nebyla jsem se vším docela spokojená, ale to je na jiné téma. Pak jsem si řekla, že hrdiny
zasadím do pětihvězdičkového domova důchodců, kde je péče více než stoprocentní. Ale pocity, které tam lidé zažívají, jsou
úplně stejné, jako u seniorů, kteří jsou v českých domovech, a které jsem potkala. 
Osoby, se kterými jste se tam setkala, tedy najdeme i v knize? 
Není to přímo postava, ale jsou tam její myšlenky. Když jsem do domova začala chodit, přidělili mi jednu osamělou paní a za ty
roky se z nás staly kamarádky. Její myšlenky pro mě byly velmi inspirativní. Je tam věta, která je neskutečně silná a možná i
trochu strašidelná. V té době se jí v domově dělo něco nepěkného, ale ona řekla: „No co, musíme být rádi, že můžeme někde
být.“ Její spolubydlící měla zase jiný příběh. Byla to zdravá babička, která neměla v domově co dělat. Ona sama tam být
nechtěla. Já jsem velmi odsuzovala její rodinu za to, že ji tam dali. Pak jsem se ale dozvěděla, že tam byla jen dočasně, protože
rodina jí opravovala domek. Já jsem je odsoudila, ale vůbec jsem nevěděla, co je za tím. Věci zkrátka nejsou černobílé a
důvody, proč jsou lidé v domovech, jsou opravdu různé. 
Někomu se může zdát, že příběh z domova pro seniory bude něco depresivního, smutného. Setkáváte se s takovým názorem? 
Bohužel jsem zjistila, že když se v anotaci objeví slovo domov důchodců, tak lidé automaticky odradí a bojí se té knihy a
nechtějí do ní jít. 
Čím to? Bojí se stáří? 
Je to nejspíš obraz naší společnosti. Nechtějí se dívat tak daleko dopředu. Vidí na konci spoustu nemocí, úbytek sil, i to, že nás
budou dohánět věci, které jsme za život nestihli, nebo je dělali špatně. 
Přitom ale ta kniha není vůbec o stáří. 
Přesně tak. Samozřejmě hrdinové jsou v určitém věku a částečně se to odehrává v domově důchodců, ale on to je vlastně
retrospektivně vyprávěný příběh jejich životů. Na základě jejich příběhů poznáváme, proč jsou takoví, jací jsou, co je formovalo
do této podoby tak, že jeden je protivný pozitivista a druhý věčný mrzout, který se dívá na sklenku optikou, že je poloprázdná.
Stěžejní jsou jejich myšlenky, které můžeme mít v jakémkoli věku. Lidé, kteří to četli, mi říkají, že to není depresivní, že to je
vlastně neskutečně pozitivní příběh, u kterého se místy i zasmáli. 
Jaká je stěžejní myšlenka pro vás? 
Asi to, že současnou přítomností si tvoříme budoucí minulost. A ta nás, až budeme staří, kdekoli dožene. Paní, za kterou jsem
chodila, byla imobilní, celé dny proležela, a tak žila především svými vzpomínkami. Já jsem si ověřila, že vzpomínala na ty hezké
chvíle v životě, ale samozřejmě byly i momenty, kterých litovala. Já říkám, že teď máme vše ve svých rukách. Je to o tom si to
uvědomovat. 
V jakém období se kniha odehrává? 
Je to rok 1997. Hlavní příběh se odehrává v období tří měsíců, ale skrz deníky se dostáváme do daleké minulosti. Vracíme se
do meziválečného období před druhou světovou válkou. Část knihy je psána poněkud netradiční formou jako deník. Kumšt byl
pohlídat si, aby všechna data seděla. Když jsem napsala, že třeba čtvrtého dubna byla neděle, tak jsem chtěla, aby tomu tak
opravdu bylo. 
Je tam i československá linka. 
Ano, některé reálie jsem zasadila do Českého Krumlova. 
Říká se, že jsou dva typy autorů. První, kteří mají dopředu velmi pečlivě danou osnovu příběhu. A pak ti druzí, kteří tvoří
zkrátka tak, jak jim to mysl přináší. Kam patříte vy? 
Já jsem ten druhý typ. Je to pro okolí těžko pochopitelné, ale já zkrátka sednu a píšu. Nápady mi přicházejí postupně. Má to svá
úskalí. Mnohdy se dostanu do slepé uličky a nevím, jak dál. Tak si dám týden pauzu, pak mě něco napadne a já vím, že přesně
takhle to má být. Zároveň je to takové dvojí psaní. Prvně napíšu text jako takový a pak přichází druhá fáze, kdy si musím vše
ověřovat. Hlídám si například, aby mi navazovaly časové roviny, nebo abych měla jména v pořádku. 
Kdo vám dělal přebal? 
Já sama. Věděla jsem, že by tam měla být lavička, protože kniha začíná rozhovorem dvou mužů na lavičce a na konci se také
objevuje ona lavička. Má velkou symboliku a chtěla jsem ji mít na obálce. Mám ráda akvarel, takže jsem udělala návrh. V
nakladatelství se to líbilo a vyšli mi vstříc. Patří jim velké díky za to, že nechali můj otisk i na přebalu knihy. 
Četla jsem na knihu velmi pozitivní recenze. To vám musí dělat radost... 
Když jsem vydala knihu, tak mi všichni říkali, že musím mít obrovskou radost, když se mi vlastně splnil můj sen. Ale u mě se
obrovská euforie nedostavila. Přichází to ale v momentech, kdy mi lidé volají, že je to dojalo nebo změnilo náhled na život. To
jsou ty okamžiky, kdy si člověk řekne, že tohle je ten pravý smysl. V tyto momenty jsem opravdu šťastná. Samozřejmě se bojím
té první negativní reakce. Asi přijde. Nemůže se líbit všechno všem, ale zatím jsou ty reakce hezké. 
Prý už tvoříte druhou knihu? 
Mám dokonce hotový rukopis, který je teď u nakladatele. Uvidíme, co na to řekne. Já říkám, že témata si mě hledají sama.
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Téma přijde samo a už se od něj nedokážu odpoutat. Nedá mi spát. 
O čem tedy nová kniha bude? 
Téma se částečně odehrává během druhé světové války. Hrdiny, kteří se v příběhu po válce setkávají v Anglii, spojil Terezín.
Takže opět historie, psychologie ale i poutavý příběh. 

1.79. Změny ve vysokoškolském vzdělání
TV , Datum: 19.09.2020 , Zdroj: ČT 1 , Zpráva: 23 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 20.09.2020 00:35 , Sledovanost pořadu: 0 , Pořad:
Události 19:00 , AVE: 804 954,00 Kč , Země: Česko , GRP: 6,86

Marcela AUGUSTOVÁ, moderátorka 
Vláda se bude zabývat novelou vysokoškolského zákona. Ta má zajistit, aby víc studentů dosáhlo na sociální stipendia,
usnadnit přestup mezi jednotlivými obory a taky zjednodušit odebírání podvodně získaných titulů.

Ivan LUKÁŠ, redaktor 
Pouzdra s čerstvými diplomy jsou připravena, jejich budoucí majitelé se musí v předsálí velké auly Karolina ještě seřadit.

pracovnice univerzity 
To je druhá řada a teď začneme třetí řadou.

Ivan LUKÁŠ, redaktor 
Do ní si stoupá i Marijana. Slavnostní promoce ji čeká po šesti letech studia. Před své jméno si od této chvíle může oficiálně
napsat zkratku Mgr. Titul magistr získala na Fakultě sociálních věd , a že by jí mohl být někdy v budoucnosti odebrán třeba
kvůli opisování v diplomové práci, se vůbec nebojí.

Marijana ŠUTOVÁ, absolventka FSV UK  
Mě by nikdy ani nenapadlo to dělat jenom pro ten titul. Samozřejmě je to důležité, ale vlastně já jsem šla studovat, protože mě
to zajímalo.

Ivan LUKÁŠ, redaktor 
Odebrat titul je podle zákona možné do tří let od jeho získání. Třeba na největší české univerzitě to v posledních čtyřech letech
udělali jen 2×. Všechny práce tu kontrolují antiplagiátorské systémy, které viníky nepustí k závěrečným státnicím.

Tomáš ZIMA, rektor Univerzity Karlovy 
Samozřejmě jsou případy, kdy to řízení je zastaveno a vlastně titul není vůbec udělen. Takových případů je samozřejmě více.

Ivan LUKÁŠ, redaktor 
Novela sice přímo nepočítá s tím, že by se dnešní tříletá lhůta k možnému odebrání neoprávněně získaných vysokoškolských
titulů prodloužila, ministr ale očekává, že ve sněmovně takový návrh padne.

Robert PLAGA, ministr školství /nestr. za ANO/ 
Hledáme nějaký rozumný kompromis, to prodloužení té doby, dovedu si představit pět šest let let.

Ivan LUKÁŠ, redaktor 
Podporu nejspíš najde u koaliční ČSSD.

Kateřina VALACHOVÁ, poslankyně /ČSSD/ 
Já si dokážu představit v případě těch nejzávažnějších prohřešků prodloužení této lhůty.

Ivan LUKÁŠ, redaktor 
Podle opozičních Pirátů je ale 5 nebo 6 let málo. Podvodníci by se podle nich měli vysokoškolský titul bát o hodně déle.

Jakub MICHÁLEK, předseda poslaneckého klubu /Piráti/ 
V tomto ohledu navrhneme, aby se ta doba prodloužila minimálně na nějakých 10 až 15 let.

Ivan LUKÁŠ, redaktor 
Čerstvá magistra Marijana by klidně byla ještě přísnější.

Marijana ŠUTOVÁ, absolventka FSV UK  
Já si myslím, že by ta doba neměla být nějak ohraničena.

Ivan LUKÁŠ, redaktor 
Podvod podle ní zůstává podvodem už napořád. Karolína Jelínková a Ivan Lukáš, Česká televize.
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1.80. Přítomností si tvoříme budoucí minulost, říká autorka knihy z domova důchodců URL
WEB , Datum: 19.09.2020 , Zdroj: helpnet.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 19.09.2020 09:22 , Celková návštěvnost: 6 000 ,
AVE: 2 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,07
19.09. 2020 - 09:07

Vystudovala Gymnázium Telč, poté v Praze Fakultu sociálních věd  Univerzity Karlovy a na Metropolitní univerzitě Praha obor
mezinárodní vztahy a evropská studia. Věnuje se dotačnímu poradenství a copywritingu.Její první román Přítel z domova vyšel
letos v červnu... 
jihlava.iDNES.cz 
Monitoring médií 

1.81. Při plošné karanténě nejvíce trpí mladí. Zpomalit virus je proto i v jejich zájmu, připomíná Prokop URL
WEB , Datum: 20.09.2020 , Zdroj: irozhlas.cz , Strana: 0 , Autor: Veronika Sedláčková, Michael Erhart , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
21.09.2020 02:34 , RU / měsíc: 394 016 , Celková návštěvnost: 63 237 , Rubrika: Zprávy z domova , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,70
V první polovině září začalo v Česku výrazně přibývat nakažených, testy od úterý do soboty denně prokazovaly nákazu u více
než tisícovky lidí. „Dnes vidíme důsledky chování a absence opatření z konce srpna,“ vysvětluje sociolog Daniel Prokop. Jeho
tým tento týden zveřejnil nová data z výzkumu Život během pandemie, podle kterých lidé v létě ztratili ostražitost a chovají se
jako před jarním nouzovým stavem.

Chování společnosti podle Prokopa záleží především na tom, jaké informace lidé dostávají. „Během léta se virus bagatelizoval,
říkalo se, že druhá vlna nebude a že míra hospitalizací je nízká. Teď to možná opět začneme brát vážně,“ podotýká zakladatel
organizace PAQ Research a sociolog z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy.

Proti povinnému nošení roušek se v části společnosti začíná objevovat odpor, podle Prokopa by se ale neměl přeceňovat: „V
našem výzkumu sledujeme 13 protektivních opatření a na jaře skoro 40 procent lidí deklarovalo, že dodržuje všechna. Nyní je
to jen 10 procent. Myslím, že to může znovu narůst, až pochopí, že situace může být riziková.“

Ochota dodržovat opatření podle výzkumu klesla především u lidí, kteří mají hodně sociálních kontaktů. „Často jde o mladé lidi,
kteří mají pohodový průběh. Když to řeknu ekonomicky, tak mají nejnižší výnosy a největší náklady na dodržování opatření,“
uvádí člen Národní ekonomické rady vlády.

Mladí zároveň nejhůře nesli jarní uzavření ekonomiky, přibylo u nich úzkostí a středně těžkých depresí. „Tvrdý lockdown na ně
má nejtvrdší dopady, takže i v jejich zájmu je zpomalit šíření viru,“ upozorňuje Prokop.

Varující statistika

Ministerstvo zdravotnictví od úterý mění epidemiologická pravidla. Do karantény nemusí ten, kdo byl v kontaktu s pozitivně
testovaným, pokud oba měli roušku nebo respirátor a zároveň nemá příznaky. V týdnu od 21. září by také mělo být spuštěno
takzvané sebetrasování, které má ulevit přetíženým hygienickým stanicím.

„Už na jaře se objevily studie a doporučení, že bychom měli mít asi 30 trasovačů na 100 tisíc obyvatel, aby se trasování
zvládalo,“ zdůrazňuje Prokop. Systém také bylo nutné centralizovat do jedné databáze, to se ovšem podařilo až ve druhém
zářijovém týdnu.

Centralizace je přitom podmínkou pro to, aby se do systému mohla zapojit i externí call centra, jako je tomu například v
Německu. „Nahnali do nich knihovníky, sociální pracovníky a lidi z veřejné správy. I u nás máme call centra výzkumných
agentur a firem, která mohou obvolat tisíce kontaktů denně. Kapacity se můžou několikanásobně navýšit,“ míní Prokop.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) také vyzval, aby se lidé nenechávali testovat zbytečně. Prokop ale upozorňuje na
to, že stoupá nejen počet nakažených, ale i počet pozitivních testů: v posledních dnech je to ze 4 procent nárůst na 12 procent.
„Může to znamenat, že máme hodně lidí, kteří jsou netestovaní, ale nakažení,“ varuje.

Na koho nejvíc dopadl hospodářský útlum? Poslechněte si v záznamu Interview Plus.
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1.82. Rudé právo byly noviny se světovým formátem a obrovským nákladem, které ale ve skutečnosti tolik lidí
nečetlo URL
WEB , Datum: 20.09.2020 , Zdroj: ct24.cz , Strana: 0 , Autor: sobolao , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.09.2020 02:35 , RU / měsíc:
243 470 , Celková návštěvnost: 18 339 , Rubrika: Média , AVE: 5 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,20
Úterý 21. září 1920 byl den, kdy poprvé vyšlo Rudé právo. Noviny úzce spjaté s komunistickou stranou začaly vycházet o rok
dřív, než oficiálně vznikla Komunistická strana Československa. Už ve dvacátých letech měly dvacetitisícový náklad, před
druhou světovou válkou 40 tisíc a za normalizace dva miliony. Tyto noviny jsou dodnes symbolem propagandistické novinařiny.
Přesto z nich po revoluci vznikl politicky nezávislý deník Právo. To nejzajímavější ze stoleté historie Rudého práva zjišťovala
redakce pořadu Newsroom ČT24.

Rudé právo vzniklo za jedné z velkých krizí československé sociální demokracie. Ve straně sílilo levicové křídlo, které usilovalo
o vlastní stranu, vlastní program i vlastní tisk. A právě tisk se budoucím komunistům podařil získat nejdřív.

„Levicové křídlo ovládlo závodní radu listu Právo lidu, které vydávala sociální demokracie. Dali ultimátum vydavateli, majiteli a
současně šéfredaktorovi, že chtějí mít vlastní levicový program. Stalo se to, že redakce začala vydávat Právo lidu jinde a
Lidový dům nechala levičákům,“ popisuje začátky historik a ředitel Knihovny Národního muzea Martin Sekera.

Zpočátku měl tisk v hlavičce nápis Staré Právo lidu, Rudé právo se na novinách poprvé objevilo 20. září 1920, to byl ale
večerník. Teprve o den později vyšlo klasické Rudé právo. Tehdy ale ještě s označením československé sociální demokracie,
komunistická strana vznikla až rok na to.

Vymyslel název, strana ho pak vyloučila

Řada novinářů, kteří psali do Práva lidu, přešla do Rudého práva. Jedním z nich byl i Jan Skála, který listu dal název. „Podle
vzpomínek pamětníků měl při diskuzi o názvu říct 'mělo by tam být právo a jaké jiné právo než rudé'. Při bolševizaci strany v
roce 1929 byl Jan Skála ze strany vyloučen. To je takový paradox, že kdo vymyslel název, musel nakonec odejít,“ říká historik z
Ústavu pro studium totalitních režimů Petr Blažek.

Pak už se název neměnil. Během druhé světové války vycházel list ilegálně. Po převzetí moci komunisty se spojil s Právem lidu,
ze kterého původně vzniknul. Tehdy začala zlatá éra Rudého práva.

„Za komunismu a v období normalizace, to byl největší rozkvět, protože to byl tisk, který byl preferovaný před ostatními.
Veřejnosti sděloval normy a kódy toho, jak hodnotit události. Ostatní noviny se mu musely přizpůsobovat ve své dikci,“ říká
historik médií Sekera.

Nejčtenější zadní strana – sport

Pro komunistickou stranu tehdy Rudé právo představovalo obrovský zdroj příjmů. Odebírali ho jak jednotlivci, tak celé závody v
tehdejším Československu.

Podle Blažka ale deník neměl tak vysokou čtenost, jak by se mohlo zdát. „Rudé právo bylo čteno ve skutečnosti poměrně
malým počtem odběratelů. Někteří historici vnímají články jako realitu, ale to je podle mě absolutní nesmysl. Byly to noviny,
které četli straničtí ideologové. Nejčtenější byla vždycky zadní strana, to byl sport. Ostatní články se četly pouze v případě, kdy
došlo k nějaké krizi, jako byl rok 1956 nebo 1968,“ domnívá se Blažek.

Velké byly noviny i svým formátem. Po vzoru světových médií vycházely jako jediné v Československu ve formátu A2. To se
změnilo až po roce 1989.

„Zaprvé byla snaha odříznout se od tehdejšího vlastníka, tedy Ústředního výboru Komunistické strany Československa, a
udělat z toho současné nezávislé noviny. Za druhé to byl technologický důvod, protože se začaly budovat nové rotačky pro tisk
novin a ty dnes mají jednotný formát,“ vysvětluje Jaroslav Slanec z Fakulty sociálních věd  Karlovy univerzity, který se zabývá
grafickým zpracováním tisku.

Teprve po revoluci zmizela z listu propaganda komunistické strany. První a zároveň jediný porevoluční šéfredaktor Zdeněk
Porybný převzal vedení listu, založil vydavatelství, oddělil noviny od komunistické strany a v roce 1995 z názvu vypustil slovo
Rudé.
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1.83. Nová Asociace bude hájit zájmy dlouhodobého nájemního bydlení URL
WEB , Datum: 20.09.2020 , Zdroj: stavba.tzb-info.cz , Strana: 0 , Autor: Karanténa Covid , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.09.2020 01:25 ,
RU / měsíc: 59 663 , Celková návštěvnost: 4 494 , AVE: 4 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,05
Vůbec poprvé se v České republice spojili všichni velcí provozovatelé dlouhodobého nájemního bydlení.

Nově vzniklá Asociace nájemního bydlení chce mimo jiné podpořit a garantovat základní etická pravidla v nájemních vztazích,
být všem relevantním institucím klíčovým partnerem pro další rozvoj nájemního bydlení v ČR a samozřejmě pravidelně
analyzovat situaci v nájemním bydlení doma i v Evropě a svá data nabízet široké veřejnosti. 
Tyto cíle představil prezident Asociace nájemního bydlení Vítězslav Vala společně s prvními daty výzkumu „Rodiny a bydlení v
ČR“. Nová Asociace bude hájit zájmy dlouhodobého nájemního bydlení a datově analyzovat trh. Ve svém prvním výzkumu se
zaměřila na bydlení českých rodin. Asociace nájemního bydlení sdružuje od roku 2020 významné majitele residenčních bytů v
České republice. Hlavním cílem asociace je podpora rozvoje kvalitního nájemního bydlení v ČR a sdílení zkušeností členů s
odbornou i laickou veřejností. 
Stejně tak má za cíl přispívat k edukaci v rámci oblasti nájemního bydlení a pomocí případových studií a výzkumů otevírat
diskusi napříč obory i spektry. V současné době má asociace osm členů, kteří vlastní více než 5 600 nájemních bytů po celé
republice. Mezi členy patří Heimstaden Czech, CPI BYTY, Czech Home Capital, Správa investic a nemovitostí, Luka Residential,
CIB Group, FINEP HOLDING a fyzická osoba Tomáš Kašpar. 
„ Debata kolem placení a neplacení nájemného i série nejrůznějších vládních opatření kolem nájmů v době první koronavirové
krize jasně ukázaly, že zájmy poskytovatelů nájemního bydlení i našich klientů musíme hájit jednotným a silným hlasem.
Chceme i nadále jednat s ministerstvy, svazy i městy a obcemi o tom, jakým směrem se má residenční bydlení v ČR ubírat,“
uvádí Vítězslav Vala, prezident Asociace nájemního bydlení. 
„ Naším cílem je pravidelně přinášet aktuální data o stavu bydlení v České republice. Máme s tím jako společnost Heimstaden
bohaté zkušenosti a jsem rád, že po analýze bydlení mileniálů a seniorů můžeme už v dresu Asociace prezentovat první
získaná data o českých rodinách a jejich přístupu k bydlení,“ přibližuje Jan Rafaj, viceprezident Asociace nájemního bydlení a
generální ředitel společnosti Heimstaden Czech. 
Karanténa vztahy v domácnostech výrazně zintenzivnila a 23 % lidí v rámci ní uvažovalo o změně bydlení. České rodiny dávají
na bydlení průměrně 10 000 korun měsíčně.Hospodářská krize jako možný důsledek opatření proti šíření nákazy COVID-19, s
tím související propouštění a snižování platů i obavy, jak se bude ekonomika dále vyvíjet. Rodina, základní stavební kamen
každé společnosti, nyní prochází opravdu těžkým obdobím. 
„ Karanténa vztahy v českých rodinách výrazně zintenzivnila a jistě na to mělo vliv i zmrazení ekonomiky. Pro mnoho lidí (70 %)
je právě ekonomická situace jedním z nejdůležitějších faktorů jak v běžném životě, tak při volbě způsobu bydlení. Logicky pak
zasahuje i do rozhodnutí o založení rodiny (79 %) a pro více než polovinu dotázaných je způsob bydlení hlavním faktorem při
rozhodování o plánování potomka. Jasně to ukazuje, že bydlení je základní potřebou rodiny, a to, jak lidé bydlí, může odrážet i
budoucnost českých rodin. Zajímavé pak je, že více než 90 % dotázaných vidí například bydlení v nájmu jako první důležitý
krok k osamostatnění, tedy cestě ke své ‚nové rodině‘,“ komentuje Vítězslav Vala. 
„ Přestože se po příchodu pandemie objevilo mnoho scénářů o vývoji bydlení v ČR, na číslech se nouzový stav a vládní
nařízení příliš neprojevila. Situace se jeví i nadále stejná, kdy dle tří čtvrtin dotázaných může za vysoké ceny bytů jejich
nedostatek. Vnímáme, že se s tím snaží jak města a obce, tak i vláda něco dělat a pevně věříme, že se vydáme všichni
společně správným směrem. Perličkou z doby pandemie pak může být to, že 23 % lidí v rámci nouzového stavu přemýšlelo o
změně bydlení,“ dodal k prvním zjištěním Vala. 
„ Během karantény musely fungovat rodiny s dětmi (před)školního věku zcela neznámém režimu. Museli se jednak o děti fyzicky
postarat (hlídání, obědy), jednak se s dětmi učit a při tom často zvládnout i pracovní zátěž (často v režimu na dálku). Vše často
na nepříliš velké ploše (typicky bytu) a uvedené údaje o nárůstu střetů v rodině jsou tak v podstatě s ohledem na velmi
napjatou situaci velmi malé,“ komentuje Petr Soukup, sociolog z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy. 
„ Není úplně překvapující, že poměrně hodně rodin během nouzového stavu přemýšlelo o změně bydlení. Důvody, které k tomu
vedly, jsou zřejmě dvojího typu: rodiny si uvědomily díky větší míře času stráveného v domácnosti, že by bylo dobré mít větší
prostor; zároveň si také více než kdy jindy uvědomily, že investice do bydlení je jedna z nejjistějších investic a že mnoho dříve
plánovaných nákupů (např. automobil, spotřební zboží) lze odložit na příznivější dobu,“ dodal k trendům z výzkumu Petr
Soukup. 
Výzkum na reprezentativním vzorku 1 000 respondentů realizovala v květnu 2020 agentura STEM/MARK. Tématem byla
situace rodin na trhu s bydlením a dotazovaní byli ve věku 20–50 let. 

1.84. Trump se pokouší o zázrak. Tahá za kratší konec, přesto může opět vyhrát URL
WEB , Datum: 20.09.2020 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Strana: 0 , Autor: Adam Hájek , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.09.2020 02:39 , RU /
měsíc: 3 420 957 , Celková návštěvnost: 660 316 , Rubrika: Zahraničí , AVE: 99 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 7,34
Do prezidentských voleb v USA zbývá měsíc a půl a favoritem je stále Joe Biden. Může se Donald Trump stejně jako před
čtyřmi roky vzepřít průzkumům a obhájit funkci? Není to nemožné. Letošní rok je natolik turbulentní, že stát se může cokoliv.

Vraťme se o tři dekády zpátky. Psalo se léto 1988 a George Bush starší byl na odpis. Republikánský kandidát na prezidenta
zaostával v předvolebních průzkumech na svého demokratického soka Michaela Dukakise o sedmnáct procentních bodů.
Zdálo se, že je rozhodnuto.

Republikánští stratégové se proto na tajné poradě rozhodli rozjet tvrdou negativní kampaň, jakou Amerika do té doby
nepoznala. Guvernéra Massachusetts vykreslili jako levicového liberála, který je proti trestu smrti a hodlá propouštět zločince
na svobodu.

Klaplo to. Bush starší drtivě zvítězil a jeho tažení dodnes slouží jako ukázka toho, jak jsou předvolební průzkumy pomíjivé a jak
rychle se nálada veřejnosti může změnit. Naděje z něj může čerpat i vedení Trumpovy kampaně.

„Rozhodně nejsem největším fandou Trumpa na světě. Ale svým přátelům, kteří mu fandí, říkám: není to beznadějné. Trump
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má spoustu munice, kterou může použít. Otázkou je, jestli je na to dostatečně disciplinovaný,“ řekl The New York Times
někdejší Bushův poradce Charlie Black.Zrádné průzkumy

Do amerických prezidentských voleb zbývá měsíc a půl a na první pohled se zdá, že karty jsou jasně rozdány. Favoritem je Joe
Biden. V celonárodních průzkumech si před současným šéfem Bílého domu udržuje stabilní vedení, které se nyní podle portálu
RealClearPolitics pohybuje kolem sedmi procentních bodů.

Také další čísla hovoří v jeho prospěch: většina Američanů Trumpovo počínání v prezidentském úřadu dlouhodobě hodnotí
negativně - v současnosti 53,4 procenta dotázaných. Podobně neoblíbený byl Jimmy Carter v září 1980 a George Bush starší v
září 1992. Ani jeden funkci neobhájil.

Jak ovšem víme, za outsidera byl Donald Trump i před čtyřmi lety. V průzkumech neustále pokulhával za Hillary Clintonovou a
nakonec získal o 2,9 milionu hlasůméněnež ona. Jenže Trumpovi se povedlo ovládnout klíčové státy a díky systému volitelů
zvítězil (více zde).

Je tedy možné, že se mu letos povede stejný kousek jako před čtyřmi lety? „Trumpovo vítězství se může dnes zdát nereálné,
ale rozhodně by bylo předčasné ho odepisovat,“ myslí si vedoucíKatedry amerických studií na Fakultě sociálních věd
Univerzity Karlovy Kryštof Kozák.

Podle specializovaného portálu FiveThirtyEight má Trump na vítězstvíčtvrtinovou šanci. Takový odhad vychází z průzkumů v
klíčových státech, kde se volby tradičně rozhodují. V některých jako Minnesota, Arizona či Wisconsin pohodlně vedeBiden. V
dalších jako je Pensylvánie či Ohio je jeho náskok menší a v Severní Karolíně nebo na Floridě jsou šance obou kandidátů
zhruba vyrovnané.

„Když se podíváme na klíčové státy - bojuje se asi o dvanáct států z padesáti - tak tam Bidenův náskok zdaleka není tak
výrazný. Jsou to třeba dvě tři procenta. To není nemožné zvrátit, zejména když je situace ve Spojených státech kvůli covidu a
rasovým protestům tak dynamická,“ myslí si Kozák.

Průzkum preferencí podle portálu FiveThirtyEight. V modrých státech vede Biden, v červených Trump. V hnědých státech je
situace nerozhodná:

Click the map to create your own at 270toWin.com

Jak známo, průzkumy z roku 2016 výsledky v jednotlivých „swing states“ moc netrefily (více zde). Co když se pletou i tentokrát?
Simon Jackman z University of Sydney zkusil experiment: chyby z roku 2016 (rozdíl mezi průměrem posledních průzkumů a
výsledky voleb) aplikoval na současné sondy a došel k závěru, že kampaň je daleko vyrovnanější, než se zdá.

Například na Floridě, kde se průzkumy před čtyřmi roky sekly o 2,1 procentního bodu, vede dnes Biden o 1,6 procentního
bodu. Započítejte chybu a „sluneční stát“ je rázem Trumpův. To samé platí pro Pensylvánii, Michigan, Wisconsin.

Berme to však jen jako pokus. Experti mají za to, že agentury provádějící průzkumy veřejného mínění se z chyb roku 2016
poučily. „Před čtyřmi lety opomíjely dělicí linie mezi konzervativismem a liberalismem, které hrály daleko větší roli než v
minulosti. Letos průzkumy zahrnují více proměnných a proto se zdá, že letos budou odhady přesnější,“ upozorňuje
politologMilošGregor.Boj o hlavní téma voleb

Jsou tady však další otázky. Tou nejzásadnější je, co se stane hlavním tématem voleb. A zde se podle deníku The New York
Times (NYT) ukazuje možná Bidenova slabina. Pokud by se volby staly referendem o koronaviru, Trump nejspíše prohraje.
Spojené státy dnes hlásí téměř 200 tisíc mrtvých s covidem-19, což je nejvíc na světě.

Zpravodajským tématem číslo jedna se však přes léto staly masové protesty proti policejnímu násilí a systematickému rasismu.
Na některých místech je provázelo rabování, žhářství a výbuchy násilí. Trump proto sází na heslo „zákon a pořádek“ a
prosazuje tvrdý postup proti rozbouřené ulici.

A zde přichází to důležité: Poslední sonda NYT ukázala, že ve čtyřech důležitých swing states (Minnesota, Nevada, New
Hampshire a Wisconsin) považují voliči „ochranu zákona a pořádku“ za důležitější téma než řešení koronavirové pandemie.

Bidenův problém spočívá v tom, že v otázce kriminality a zajišťování bezpečnosti má více vlažných stoupenců - tedy lidí, kteří
mohou přeběhnout na druhou stranu - než Trump.

Lidé v USA bojují za svobodu na ulici. Každý ovšem za jinou

„Trumpovi by mohlo pomoci, kdyby nepokoje pokračovalya podařilo se mu přesvědčit voliče, že je to Joe Biden a jeho příznivci,
kdo je podněcuje. Biden je vnímán kompetentnější v rasových otázkách, zvládání pandemie, ale Trump má vyrovnané šance v
ekonomických a bezpečnostních otázkách,“ myslí si Miloš Gregor.

Bývalý viceprezident má ještě jeden problém: Hispánce. Sice si mezi nimi vede lépe než Trump, který cílí především na bílého
venkovského voliče, ale hůř než Hillary Clintonová před čtyřmi roky. To by ho mohlo připravit o veledůležitou Floridu, Arizonu či
Nevadu, píše CNN.

Gregor upozorňuje, že Trump měl před čtyřmi lety mezi hispánskými voličipoměrně silnou podporu. „Vzhledem k jeho výrokům
na adresu nelegálních imigrantů se to může zdát paradoxní. Možná je to dáno tím, že hispánští voliči s nimi nechtějí být házeni
do jednoho pytle a proto chtějí nelegální imigraci utlumit,“ doplňuje.

Velkou neznámou také zůstává vliv korespondenčního hlasování, o které je kvůli pandemii rekordní zájem. Očekává se, že
tímto způsobem budou hlasovat hlavně demokraté, protože hrozbu nákazy berou vážněji.
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„Zásadním způsobem to může ovlivnit volební účast. Někteří voliči se zřejmě nestačí zaregistrovat na korespondenční
hlasování a pak se mohou bát jít volit, aby se nenakazili. To s celkovými výsledky může výrazně zamíchat,“ myslí si Kryštof
Kozák.

Trump jako hráz proti „levicové tyranii“

Oba kandidáty ještě čekají tři debaty v televizi. Sedmasedmdesátiletý Biden má pověst poplety, který občas neví, co říká. Svým
projevem na nominačním sjezdu oslnil, udrží si však formu i během vyhrocených duelů s Trumpem? Prezident už vypálil první
salvu když naznačil, že za Bidenovým rétorickým zlepšením byly drogy.

Aby Joe nevybouchl. Demokraté chtějí zrušit debaty, bojí se o svého kandidáta

Není pochyb, že v střelbě na tento cíl bude pokračovat, protože vysoký věk je všeobecně pokládán za největší Bidenovu
slabost. Trump se snaží Američany přesvědčit, že v Bílém domě bude jen senilní loutkou ovládanou levicovými ideology v
řadách Demokratické strany.

Zdá se, že někteří nerozhodnutí voliči na to slyší. „V roce 2016 jsem ani okamžik neuvažovala, že bych volila Trumpa. Ale letos
asi budu muset,“ napsala konzervativní komentátorka Danielle Pletka. Trump je prý příšerný, ale aspoň ví, co od něj čekat.
„Levicových tendencí Demokratické strany se bojím daleko víc... Trump, přes všechny své chyby, je tím, co stojí mezi naší
nedokonalou demokracií a levicovou tyranií.“

A pak je tu tradiční „říjnové překvapení“. Tedy výbušná informace, která se objeví krátce před volbami. Takovou bombou bylo
v roce 1972 Nixonovo oznámení, že mír ve Vietnamu je na dosah. Před čtyřmi lety to byla zase zpráva, že FBI bude opět
vyšetřovat kauzu e-mailů Hillary Clintonové.

Co přijde letos? „Trump možná oznámí, že američtí vědci vyvinuli vakcínu na koronavirus nebo nějaký lék. Ukázal by tak, že
Amerika se pod jeho vedením s touto hrozbou dokázala ve velice krátké době popasovat,“ předpovídá Miloš Gregor.

To vše jsou důvody, proč většina komentátorů nehodlá zopakovat čtyři roky starou chybu a Trumpa předem označit za
poraženého. „Ano, stále si myslím, že vyhraje Biden. Klidně bych si na to vsadil. Ale ne moc peněz,“ shrnul to veterán
republikánských kampaní Mike Murphy to v komentáři pro The Washington Post.

Foto:
Předvolební mítink Donalda Trumpa v Severní Karolíně (8. září 2020)
Reuters

1.85. Budvar zvládl koronavirovou krizi poměrně dobře, míní šéf pivovaru Dvořák URL
WEB , Datum: 20.09.2020 , Zdroj: lidovky.cz , Strana: 0 , Autor: Miroslav Petr , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.09.2020 02:39 , RU / měsíc:
1 855 023 , Celková návštěvnost: 244 802 , Rubrika: Firmy a trhy , AVE: 35 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,72
Rekordních 2,8 miliardy korun tržeb a 1,7 milionu uvařených hektolitrů piva. Státem vlastněný Budějovický Budvar neměl loni
špatný rok. Letos ale přišel koronavirus. Podle generálního ředitele Petra Dvořáka pivovar situaci poměrně dobře zvládl.
„Objemově jsme na konci srpna byli nad produkcí loňského roku,“ říká v rozhovoru.

Lidovky.cz: Myslíte celkovou výrobu, tedy pro hospody i obchody?Tak. A plus export.

Lidovky.cz: O kolik jste si polepšili konkrétně?

Jedná se i přes všechny potíže kolem opatření proti pandemii o mírný meziroční nárůst o jednotky procent. Za prvních osm
měsíců letoška jsme objemově vyrobili a prodali víc piva než za stejné období loňska. Z tohoto celkového hlediska tedy neměl
covid na nás zásadní dopad. Ten negativní vliv však vidíme ve struktuře prodejů.

Pivovar Budvar měl minulý rok rekordní čistý obrat tři miliardy korun, uvařil nejvíc ležáku za dobu existence

Lidovky.cz: Předpokládám, že růst táhly obchody, takzvaný off trade.

Přesně tak. Dařilo se nám na domácím trhu, protože obecně prodeje v domácích obchodech byly vyšší než loni, zejména nám
pomohlo uvedení nového piva Budvar 33. V exportu se nám dařilo zejména tam, kde máme větší podíl dodávek do obchodů,
jako třeba v Německu. To je výrazně nad loňskem. Na druhé straně domácí i exportní restaurace a hospody jsou výrazně pod
loňskem. Zhruba kolem 70 procent loňské situace.

Lidovky.cz: Dá se říci, že vám k překonání koronakrize pomohl fakt, že Budvar obecně prodává víc piva v obchodech než
točeného do hospod?

Je to tak. Budvar má tradičně menší poměr prodejů sudového oproti balenému pivu, takže se nám podařilo poklesy v sudech
nahradit baleným pivem do obchodů, tedy v lahvích a plechovkách.

Petr Dvořák

je mu 44 let.Absolvent ekonomických studií na Fakultě sociálních věd  UK.V pivovarnictví pracuje od roku 2000. Po škole byl
manažerem a posléze ředitelem marketingu v Pivovarech Staropramen.Před nástupem do čela Budějovického Budvaru v roce
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2017 působil sedm let v Londýně jako mezinárodní ředitel značky Pilsner Urquell ve společnosti SABMiller.

Lidovky.cz: Bude mít Budvar celý letošek lepší než loňský rok?

Pokud by dnes covid skončil, tak bychom loňský rok předběhli, ale teď už jsem si méně a méně jistý, že to nastane.

Lidovky.cz: Jak se dosavadní pandemická situace podepsala na hospodách, kterým pivo dodáváte? Zkrachovaly některé?

Vidíme u nich v současné době takové vyčkávání. Na jaře byla hrozba jejich kolapsu velká. Některé hospody demontovaly své
výčepní technologie trvale, skončily s byznysem, ale jejich počet nebyl nakonec tak vysoký, jak se očekávalo. Nicméně nevíme,
co s pohostinským oborem udělá nynější vlna koronakrize. Logicky platí, že čím déle budeme v téhle tíživé situaci, tím víc
našich odběratelů z řad hospod a restaurací začne házet ručník do ringu. Ale nechci strašit, zatím situace tak vážná není.

Lidovky.cz: Máme tu ale druhou vlnu, takže může být hůř.

To ano, ale záleží nyní na tom, jak se budeme v nynější situaci chovat. Myslím z ekonomického hlediska. Obecně bylo výborné
léto. Kromě Prahy. Prakticky všechny regiony s výjimkou Prahy dokázaly propad z doby nouzového stavu více či méně
nahradit. My jsme v červenci měli za celý pivovar nejlepší prodej v historii a v srpnu jsme byli jen o malý kousek horší. Bylo
vidět, že zejména turistické regiony se nadechovaly dobře. Tam, kam se jezdí na dovolenou, bylo často plno. A tihle naši
odběratelé dostali takto určitou vzpruhu, jakousi šanci k nadechnutí před případnou podzimní krizí.

Lidovky.cz: A jak z tohoto vašeho pohledu vypadá Praha?

Prodeje v Praze bývají tradičně přes léto slabší. A pokud čeká na lepší podzim, tak se ho zřejmě nedočká. O hospody a
restaurace v Praze mám skutečně obavy.

Lidovky.cz: Přitom zákazníci v Praze jsou pro vás hodně důležití. Klasický Budvar, tedy přesněji Budweiser Budvar Original,
místní vyznavače hořkých piv neláká. Praha nepije „sladké“ pivo. Na rozdíl třeba od vašich domovských jižních Čech.

Praha je pro nás určitě důležitá. Pravdou je, že Budvar 33 je zaměřený na to, abychom přilákali zákazníky, kteří se dosud
Budvaru vyhýbali, protože jim z nějakého důvodu nevyhovoval jeho chuťový profil. Je pravda, že v Praze nejsme zas tak silní,
takže rosteme z malé báze. Jinými slovy, máme tam méně co ztratit. Ale je také pravda, že nynější koronavirová krize tam
zpomaluje naši expanzi.

Miloš Zeman na návštěvě v Budějovickém budvaru.

Lidovky.cz: Takže zabere na Pražany hořký Budvar 33, až začnou víc chodit do hospod?

Zdá se, že ano. Budvar 33 měl už loni, když byla k mání jen jeho sudová verze, zajímavě rostoucí čísla. Řekněme, že výrazně
nadpoloviční většinu nových zákazníků v Praze a obecně mimo náš domovský jihočeský region se daří získávat právě na
Budvar 33. A kromě toho nás těší i nyní rostoucí objemy prodeje tohoto piva v lahvích a plechovkách.

Lidovky.cz: Není to dáno i tím, že vaše hořké pivo v lahvové verzi nabízí většina řetězců v rámci akcí s výraznou slevou?

To ale platí i pro jiná piva. Víc než dvě třetiny balených piv se prodávají za různé akční ceny. My v tomhle oproti zbytku našeho
portfolia příliš nevybočujeme.

Lidovky.cz: Budete zdražovat?

Budeme. Ale nedokážu v tuto chvíli říci, od kterého měsíce a o kolik. To vše nyní teprve počítáme. I s ohledem na ceny vstupů,
mzdové náklady a naši cenovou pozici na trhu.

Lidovky.cz: Zdražíte obě kategorie? Tedy lahvové do obchodů i sudové do hospod?

Zřejmě půjdeme selektivní metodou. Ale asi i některé položky sudového piva budeme muset zdražit.

Lidovky.cz: Ještě letos?

To vše teprve zvažujeme. Rozhodně to ale nebude příští měsíc.

Lidovky.cz: Stát nyní štědře rozdává spoustu peněz z rozpočtu a na druhé straně hledá příjmy, kde může. Diskutuje se tak
třeba o zvýšení spotřební daně z vína či piva. Bylo by to podle vás šťastné řešení? A vedlo by to ke zdražení piva?

Záleží na tom, o kolik by se spotřební daň zvýšila. Pamatuji se, že naposledy stát zvyšoval spotřební daň z piva v roce 2010.

Lidovky.cz: Tehdy to ministerstvo financí vydávalo za dočasné opatření.

Přesně tak, a ta dočasnost už trvá deset let. Ale třeba proti Německu máme tedy nyní daň poměrně vysokou.

Lidovky.cz: Na druhé straně se pořád jedná o zhruba dvě koruny z půllitru dvanáctky. U desítky o něco méně. Což není
závratná částka.

Je a není. Záleží, o jaké pivo se jedná, a k tomu počítejme i DPH. Pokud vezmeme standardní pivo v obchodě třeba za deset
korun, tak dnes už jde státu zhruba třetina z toho. To mi nepřijde málo.
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Budvar měl loni rekordní výstav, tržby překonaly tři miliardy, řekl ředitel Dvořák

Lidovky.cz: S tím souvisí i další věc. Proč máme u nás tak velký rozdíl v ceně stejného piva v hospodě a v regálu obchodu?
Znáte situaci ze Spojeného království. Tam je to podobné?

Tam je to velmi podobné. Minimálně trojnásobně. A má na to vliv víc věcí. Pivo do restaurace potřebuje veškerý servis. Staráte
se o výčepní zařízení, o chladicí zařízení, musíte to vše pravidelně sanitovat, potřebujete sklo a další podpůrný materiál, platíte
mzdy číšníků a dalších zaměstnanců. Když to vše sečtete, vyjde vám, že pivo je v restauraci stále nejméně profitabilní
položkou.

Přepravky s pivem.

Lidovky.cz: Řada velkých pivovarů oživuje pod tlakem pestré nabídky minipivovarů vlastní výrobu různými speciálními pivy.

V Budvaru jste se pustili do spolupráce, pivo jste například uvařili společně se šesti vybranými minipivovary. Uvaříte sami
nějaké vlastní speciální pivo?

Naše filozofie je, že jsme odborníci na ležáky, které v naší produkci tvoří přes 70 procent, a chceme rozvíjet spíš tohle naše
vlastní portfolio. V případě jiných kategorií jsme si řekli, že půjdeme jen tou cestou spolupráce. Uvařili jsme společně se šesticí
minipivovarů limitovanou edici Sedm spolčených, s pražským Cobolisem Společné z Budvaru, které máme už standardně v
portfoliu jako hořkou desítku RED X. Chceme tímto způsobem nabízet piva z jednotlivých kategorií, jako je třeba pšeničné a
podobně. Postupně probíhají diskuse i s dalšími minipivovary.

Lidovky.cz: A výhledově nic dalšího?

Máme další úvahy ohledně spolupráce. Například bychom mohli minipivovarům pomoci s know-how, s kvalitou, třeba při využití
naší velmi slušně vybavené mikrobiologické laboratoře. Což má význam například v plánech na možný export piv v rámci
spolupráce s minipivovary.

Lidovky.cz: Když jste nastupoval před třemi lety do čela Budvaru, říkal jste, že pivovar potřebuje vylepšit marketing. Daří se to?

To musí posoudit jiní. Ale podle zpětné vazby z trhu i rostoucího tržního podílu mám pocit, že ano. Dostáváme Budvar víc do
povědomí, daří se nám ho prezentovat jako pivo, které zná svět, ale patří i do české pivní kultury. Daří se Budweiseru Original,
desítce i novinkám, a to i při růstu cen. Máme ještě určitě větší kus cesty před sebou, ale myslím, že se nám už teď daří.
Rosteme v objemu i tržbách.

Lidovky.cz: Loni jste měli historicky nejvyšší tržby 2,8 miliardy korun, vydělali jste přes 360 milionů hrubého. Odvádíte státu do
fondu zakladatele, tedy ministerstvu zemědělství, stamilionové sumy. Kolik jste z kumulovaného zisku poslali státu naposled?

Loni se jednalo o částku 500 milionů korun. Přispíváme dál, i když nepravidelně, ale konkrétní částky záleží na dohodě se
zakladateli. V tuto chvíli je ale pořád priorita dokončení našeho velkého investičního záměru na rozšíření kapacity celého
pivovaru. A to se jedná o celkovou investici dvou miliard korun. První fáze začaly už před časem výstavbou nových
skladovacích prostor a logistického centra, následovala nová lahvová linka, rozšíření ležáckých sklepů, kapacity hlavního
kvašení a skončíme v roce 2023 dokončením nové varny.

Foto:
Petr Dvořák.
Petr Topič, MAFRA

1.86. Jan Šír: Rozmlžování podstaty není názor do věcné diskuze URL
WEB , Datum: 20.09.2020 , Zdroj: forum24.cz , Strana: 0 , Autor: David Horák , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.09.2020 02:39 , RU /
měsíc: 1 130 356 , Celková návštěvnost: 115 248 , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,28
V rozhovoru pro deník FORUM 24 o rusko-ukrajinské válce a o tom, jak do českých veřejnoprávních médií pronikají narativy
Kremlu, použil dvakrát slovo „krev“, ale u přepisu následně požádal o opravu s vysvětlením, že nadužívání dramatických slov
může devalvovat seriózní věcnou debatu. Tu podle experta na mezinárodní vztahy z Fakulty sociálních věd  Karlovy univerzity
Jana Šíra v případě českých veřejnoprávních médií poškozují hosté opakovaně popírající fakta.

„Je potřeba rozlišovat mezi fakty a názory,“ upozorňuje Jan Šír s tím, že cílené rozmlžování faktické podstaty má destruktivní
dopad na kvalitu veřejné debaty, od které se následně může odvíjet praktická politika. Ukázkou toho byl minulý týden pořad
Českého rozhlasu, v němž někdejší ministr Zemanovy vlády a bývalý velvyslanec v Rusku a na Ukrajině Jaroslav Bašta
zpochybňoval zájem ruského režimu na otravě Alexeje Navalného i to, že k otravě došlo pomocí novičoku (více zde).

V případě Ukrajiny zaujme slovník části českých médií včetně těch veřejnoprávních, která vydávají násilné střety a
zachvacování území na Ukrajině za důsledek jakéhosi občanského konfliktu, v němž roli Kremlu připouštějí jen v náznacích.
Kdo a proč u nás takto šíří propagandu Kremlu?

Informační válčení má řadu podob, což u nás nesmyslně redukujeme pouze na pojem fake news. Realitu lze ale zkreslit řadou
způsobů a Rusové to velmi efektivně dělají. Může jít o vytrhování z kontextu, zamlčení nějaké zásadní informace, zaházení
podstatné informace nějakým balastem; co však Rusové perfektně zvládají, je pokřivení samotného pojmu, pomocí kterého se
následně pokoušíme uchopit tu realitu.
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Co přesně máte na mysli?

Způsob, jakým Rusové hovoří o své účasti na konfliktu na Ukrajině a o povaze samotného konfliktu. Pojmy, s jejichž pomocí
Rusové vytvářejí zdání, že na Ukrajině může být domácí ohnisko odporu vůči ústřední vládě. Například koncept tzv. Novoruska
je pojem, který začali razit pomocí propagandy ještě dříve, než se na východní Ukrajině vůbec mohly ustavit jakékoli útvary,
které by mohly vytvářet zdání, že něco takového existuje.

Tím se ovšem dotýkáme obecně problému referování o Rusku. Používat ve vztahu k Rusku pojem volby, parlament, je samo o
sobě zavádějící, neboť tamní reálie jsou jiné.

Proč česká média přistupují na manipulace Kremlu a jaké to má důsledky?

Proč to dělají, nevím. Každopádně dokud budete nazývat ruskou armádu separatisty, tak v životě nevysvětlíte lidem, proč jsou
proti Rusku uplatňovány sankce za to, že válčí na Ukrajině.

Je součástí ruské hybridní taktiky u nás, že ta situace není zcela jasná, že se cíleně rozmlžuje. Z pohledu mezinárodního práva
se ozbrojené konflikty dělí na mezinárodní a nemezinárodní. Konflikt na východě Ukrajiny měl nějaký vývoj, začal jako externě
sponzorovaná insurgence (povstalectví), než tam Rusové vpadli, od té chvíle jde o konflikt mezinárodní. Stále se ještě vedou
dohady a také shromažďují důkazy o tom, nakolik mají Rusové kontrolu nad nestátními aktéry, kteří v Doněcku a Luhansku
působí, aby se objasnilo, zda nepřipadá do úvahy souběh mezinárodního konfliktu s nemezinárodním.

Média u nás – a ten diskurz tu vytváří ČTK – se ovšem pořád od počátku drží rámování, že na východě Ukrajiny probíhá
nemezinárodní konflikt, a z toho důvodu všechny síly nazývají souhrnně separatisty, případně proruskými separatisty, což už
ale na podstatě nic nemění. To ve výsledku nejen pokřivuje realitu, ale i komplikuje naši možnost se v tom zorientovat a také
podkopává pozice našeho státu ve vztahu k tomuto konfliktu.

Proč část novinářů takto přejímá propagandu Kremlu?

Je to nejspíš důsledek nepřipravenosti. Jde o komplexní věc, která si žádá orientaci v masové komunikaci, v mezinárodním
právu i ve vojenství, a je třeba znát i příslušné ruské i ukrajinské reálie. Taková expertiza u nás neexistuje, ubývá zahraničních
zpravodajů, velká část zpráv vzniká od stolu, a jestli přebírají TASS (ruská státní zpravodajská agentura – pozn. red.), jinak to
dopadnout nemůže.

Zahraničněpolitický expert nepochybně lépe odolá tlaku na prosazení narativu Kremlu v českém zpravodajství. Ale při vší
vážnosti, kterou bychom měli přikládat otázce vzdělání – na to, aby zahraničář v novinách slepě nepřejímal obsah ruských
státních propagandistických platforem, přece nepotřebuje znát dějiny diplomacie…

Nemusíme to redukovat jen na vzdělání. Vidím tam i určité praktické tlaky, kdy si média na malém českém trhu nemohou dovolit
víc než dva tři redaktory zahraniční redakce, kteří pak pokrývají celý svět. Perfektně rozumím tomu, že například u konfliktu,
jako je ten na Ukrajině, který nebyl od samého začátku jednoznačný ve všech detailech, často nepronikli k jeho podstatě. Na tu
dezinformační smršť, která u nás agresi proti Ukrajině od roku 2014 provází, nebyl připraven nikdo. V tomto případě jde o
komplexní věc, kterou bylo třeba sledovat po celých sedm let jejího vývoje, přičemž vyhradit na to člověka je mimo možnosti
většiny českých redakcí.

Nepozorujete u českých médií přece jen jakési zlepšení? ČT minimálně dostala silný podnět k zamyšlení od historika Igora
Lukeše z Bostonské univerzity, který se přímo ve vysílání vymezil proti praxi vyvažování pravdy lží. Konkrétně se ohradil proti
tomu, aby s ním byl v diskuzi klausovský provokatér Ladislav Jakl. Dalším pozitivním momentem může být postoj Jana
Železného – předního moderátora, který výslovně obhajuje nárok novinářů vystupovat na obranu svobody, demokracie a
ústavních práv, a to nejen na sociálních sítích, ale i ve vysílání. Mají tyto podněty na ČT vliv, anebo se dál zcela drží
dosavadního přístupu?

Určitý posun asi vidím. Myslím si, že už pochopili, že zvát kohokoli, kdo má nějaký názor, není služba veřejnosti. Předně je
potřeba, aby ti lidé pracovali korektně s fakty, a ty názory slouží skutečně jen k potřebné dekontextualizaci a rekontextualizaci
události nebo problému, což je to, v čem veřejná služba spočívá – přispívat ke svobodnému utváření názoru. Z těch lidí, které
televize a rozhlas zvou jako odborníky do diskuzních pořadů a kteří by hájili nějaké pozice, jež jsou mimo to, co společnost
považuje za normu, tam, co vím, zůstal snad už jen Jaroslav Bašta. Osobně proti němu nic nemám, nicméně zrovna teď v týdnu
v Českém rozhlase v pořadu Pro a proti zpochybňoval zájem ruského režimu na otravě Navalného i to, že k otravě došlo
pomocí novičoku. To je klasický případ, kdy nevidím smysl zvát do veřejného prostoru člověka, který popírá fakta.

Je potřeba rozlišovat mezi fakty a názory. Názor vám dává určitou perspektivu, jak se na nějaký problém dívat, ale za všech
okolností je třeba pracovat s fakty, a ta vykládat pomocí logiky. Z toho nejde za žádných okolností slevit. Pokud tady máte
případ, kdy vám německá, francouzská a švédská certifikovaná laboratoř potvrdí, že Navalnyj se stal terčem útoku pomocí
zakázané chemické látky novičok, a on vám řekne, že to není jisté, tak se ptám, co to má za přínos? Tady nejde o názor, ale o
rozmlžování faktické podstaty, které má destruktivní dopad na kvalitu veřejné debaty, od níž se následně může odvíjet
praktická politika, která se bez opory o fakta neobejde.

Pokud někdo vědomě nejen překrucuje, ale i pracuje se lžemi nebo lže, a je součástí veřejného prostoru, pak to ve výsledku
diskredituje nejen celou tu debatu, ale i dané médium, které dotyčného nekompetentního jedince k nějaké debatě pozve.
Zároveň je potřeba, aby byl přítomný novinář profesionálně na takové výši, aby dokázal čelit manipulativním technikám či lži,
které by ve vysílání zazněly.

Těžko vyčítat moderátorovi nějakého publicistického pořadu, že se neorientuje v situaci na Ukrajině. Máme vysoká očekávání,
ale doba je bohužel taková, že i pomocí informací se dá dosáhnout určitých politických cílů.

Ovšem i významná světová média okolnosti rusko-ukrajinského konfliktu nazývají všelijak. Například BBC se od „proruských
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separatistů“ uchýlila k „proruským silám“.

Jednotný slovník neexistuje ani na Západě. Googloval jsem „pro-Russian separatists“, abych věděl, kdo používá tento pojem, a
vyšla mi Deutsche Welle. BBC z nějakého důvodu používá „rebels“, což není přesné. Svobodná Evropa, ta mezinárodní,
používá „Russia-backed separatists“ nebo „forces“ neboli Ruskem podporované síly. Americké ministerstvo zahraničí hovoří o
„combined Russian-separatist forces“, tedy o kombinovaných rusko-separatistických silách, čímž podtrhuje, že je tam jak ta
ruská složka, tak i ta místní.

Ať už ale použijete jakýkoli pojem k označení toho nestátního aktéra – rebelové, povstalci, vzbouřenci, separatisté a bůhví co
ještě se na to používá – problém je v tom samotném výchozím rámu, protože my se pořád fixujeme na toho nestátního aktéra, a
přitom ten konflikt má už minimálně od léta 2014 mezinárodní povahu. Nepřesné pojmosloví pak vnáší zmatek do chápání toho
konfliktu.

Z jakých částí společnosti se rekrutují ozbrojenci na Ukrajině působící na straně Kremlu?

Jde o mix. Vedle ruských speciálních sil a pravidelné armády, které tam jsou na zapřenou, jsou to žoldnéři, dále bývalí
profesionální vojáci, kteří plní zadání přímo ruského státu, nicméně před tím, než se odebrali do válečné zóny, rozvázali
pracovní poměr s armádou tak, aby nemohli být k ruské armádě atribuovaní, přiřazení, a Kreml mohl tvrdit, že s těmito
ozbrojenci nemá nic společného, jakkoliv tam v zájmu Kremlu a v rámci jím vedené kampaně válčí. Zčásti tak skutečně může jít
o dobrovolníky, zpravidla z Ruska, ale ne jenom. Mohou to být kriminální bandy, jde o ozbrojená uskupení používající
teroristické metody jako způsob válčení. Proto také jsou na Donbasu značné ztráty na životech, na rozdíl od Krymu, kde si
výsadek speciálů následovaný invazí konvenčních vojsk oběti nevyžádal. Ta taktika se v průběhu samozřejmě dost měnila s
ohledem na vývoj situace.

Jestliže je velice dobře zavedený pojem islámského terorismu, jaký přívlastek by zasloužil tento druh terorismu, jehož jsou
svědky obyvatelé východní Ukrajiny?

Tady je potíž v tom, že neexistuje obecná konvence, která by tyto otázky upravovala. Další věc je, že ani politické vědy se
neshodnou na tom, jestli může existovat státní terorismus, protože pak už jde o způsob válčení, kdy pojem terorismu nedává
smysl. Podle mne jde o státem podporovaný terorismus. Ruským státem.

K tříbení pojmů každopádně doporučuji: čtěte právní dokumenty. Pro mě je fantastické vidět, když čtu materiály z Haagu, kde
soudí ruské generály v případě sestřeleného dopravního letadla, že kdykoli je tam vazba „Doněcká lidová republika“, vždy jí
předchází označení „armed group“ neboli „ozbrojené uskupení Doněcká lidová republika“.

V momentě, kdy totiž řeknete „samozvaná“ nebo „mezinárodně neuznávaná“, tak už vytváříte dojem, že na východě Ukrajiny
nějaká republika je – no není!

Ti ozbrojenci si nárokují konkrétní území Ukrajiny. Jak na ta území tedy nahlížet?

Je to Ruskem okupované území, nicméně tím, že tam Rusové válčí na zapřenou a že ještě nepřiznali, že je okupují, tak asi je
považováno za neslušné je z toho obviňovat. To už by ale museli vysvětlit ti, kteří onen slovník razí.

1.87. Jaké téma odlehčí vypjatá jednání? Tour a cyklistika jsou ideální, říká pro EZ ministr Petříček URL
WEB , Datum: 20.09.2020 , Zdroj: eurozpravy.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.09.2020 01:26 , RU / měsíc: 1 822 845 ,
Celková návštěvnost: 137 303 , AVE: 35 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,53
ROZHOVOR - Sáhl po mobilu a okamžitě na něm vyťukal blahopřejnou zprávu svému slovinskému protějšku Karlu Viktoru
Erjavecovi, který slavil triumf Tadeje Pogačara na cyklistické Tour de France i druhé místo Primože Rogliče. Český ministr
zahraničních věcí Tomáš Petříček, který je velkým fanouškem silniční cyklistiky, emotivně prožíval sobotní dramatickou časovku
na nejslavnějším cyklistickém závodě světa. Ačkoli jindy místopředseda ČSSD pečlivě dbá na diplomaticky uhlazenou rétoriku,
po dojezdu, jenž způsobil nečekaný zvrat, z něj vypadlo: „Musím se z toho infarktového nerváku vzpamatovat,“ řekl na úvod
exkluzivního rozhovoru pro Eurozprávy.cz šéf české diplomacie Tomáš Petříček.

doporučujeme 
Není jediný, komu světová silniční cyklistika mezi dalšími šéfy diplomacie zvyšuje tep a nenechává jej chladným. Český ministr
zahraničních věcí Tomáš Petříček přiznává, že na odlehčení vážné situace mezi vypjatými jednáními se konverzace o cyklistice
i Tour de France velice hodí a pomůže vytěsnit či alespoň ztlumit napětí. „Cyklistika je skvělý sport, jeden z nejpopulárnějších v
Evropě, proto je výborným tématem pro neformální konverzaci, včetně debat o Tour de France,“ tvrdí v exkluzivním rozhovoru
pro EuroZprávy.cz šéf Černínského paláce v Praze. 
Často cyklistické výsledky i novinky z pelotonu probírá sociální poslanec s lucemburským ministrem zahraničních věcí Jeanem
Asselbornem. „On je opravdu vášnivým cyklistou a stejně jako já jezdí často na silničním kole. A pokud vím, pak na něm vyráží i
spolkový mimnistr zahraničí Heiko Maas,“ odhaluje absolvent magisterského a doktoranského programu oboru mezinárodní
vztahy na Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy zákulisí diplomatického sboru. 
Petříček obšírněji Tour de France probíral i na nedávném jednání šéfů diplomacií v Lublani. „Se Slovincem Karlem Erjavecem
jsme o ní diskutovali. Je pochopitelné, že letošní ročník dost prožíval, a to díky souboji mezi Tadejem Pogačarem a Primožem
Rogličem,“ konstatuje bývalý náměstek ministryně práce a sociálních věcí, který přiznává, že titul na Tour přál více Primoži
Rogličovi. Petříček se občas o cyklistice pobaví i slovenským ministrem zahraničí Ivanem Korčokem, který jezdí na horském
kole. „Pochopitelně při hovoru zmíníme osobnost Petera Sagana. Mimochodem skutečnost, že neobhájil zelený trikot je pro mě
dalším překvapením letošní Tour. Češi mu opravdu fandí, protože Peter svým pojetím cyklistiky lidi baví, a i tím, jaký je. Fandil
jsem mu i já, ale bohužel nemůže pořád vyhrávat,“ postekne si na adresu trojnásobného světového šampiona Petera Sagana. 
Rodák z Rokycan zarmoutil všechny příznivce, kteří doufali, že by v brzké době mohla z České republiky odstartovat Tour de
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France či Giro d' Italia. „Sice jsem loni v listopadu s jejím ředitelem Maurem Vegnim zahájil jednání, aby Giro mohlo z České
republiky v následujících letech odstartovat od nás, ale současná koronavirová pandemie veškeré plány odsunula na neurčito,
stejně jako vyjednávání o Tour de France. Poplatky za pořádání jsou velmi nákladné a peníze je nyní nutné investovat do
zdravotnictví a chodu ekonomiky,“ vysvětluje v letech 2007 až 2009 bývalý asistent poslance Evropského parlamentu Libora
Roučka. 
Petříček i přes své enormní vytížení často vyráží na trénink. Za rok najede kolem tří a půl tisíc kilometrů. „Ještě se mně nestalo,
abych přerušil práci a vyrazil na vyjíždku z Černínského paláce a zase se vrátil do úřadu. Díky mému programu je to prakticky
nemožné. Pokud mně to rodina dovolí, trénuji o víkendech,“ přiznává z let 2014 až 2017 poradce poslance Evropského
parlamentu Miroslava Pocheho. 
Tomáš Petříček / foto: Archiv Tomáše Petříčka 
Politik se v minulosti několikrát jako divák vypravil i na Giro d' Italia, které má pro svou uvolněnou atmosféru ze všech Grand
Tour nejraději. „Dokonce si můžete vyzkoušet i horská stoupání, normální smrtelník na ně sotva vyjede, aby se o několik
okamžiků v totožném kopci kolem vás přehnal peloton závratnou rychlostí. V tom momentě si říkáte, že takový výkon, jehož jste
svědkem, snad ani není v lidských silách, anebo že na kolech nemohou sedět normální lidé,“ vykládá se zaujetím. 
KROMĚ ČECHŮ FANDÍ I SAGANOVI, PŘÁL MU ZELENÝ DRES 
Pane ministře Petříčku, jak jste jako velký fanoušek světové silniční cyklistiky prožíval infarktovou časovku na 107. ročníku
slovutné Tour de France, která rozhodla o tom, že v pondělí dvaadvacetiletý Slovinec Tadej Pogačar uzmul žlutý trikot svému
krajanovi Primoži Rogličovi? Předpokládám, že jste si dramatický televizní přenos nenechal ujít. 
Samozřejmě, že ne. Bylo to za celou letošní Tour de France vůbec poprvé, co jsem mohl sledovat přímý přenos, protože ve
všední dny mně to moje diplomatické i politické povinnosti nedovolily. A jsem rád, že jsem měl v sobotu volno, protože časovka
nemohla nechat do posledního metru nikoho v klidu. Musím se z toho nerváku trochu vzpamatovat. Celá letošní Tour byla
dramatická, neskutečně vyrovnaná a organizátoři vybrali trasu, která byla nejtěžší za poslední léta. Troufnu si říci, že oba
Slovinci jak Pogačar tak Roglič nás všechny bavili. Musím na rovinu přiznat, že výkon mladého Tadeje Pogačara mě uchvátil a
vůbec jsem ho nečekal, šokoval mě. Vždyť bývalému mistru světa v časovce z roku 2017 Tomu Dumoulinovi či Richiemu
Portemu nadělil téměř devadesát vteřin a Primoži Rogličovi téměř dvě minuty. Pogačar předvedl jízdu jako z jiné planety. 
Vy diplomaté umíte věci vždy dokonale zaobalit a málokdy odpovídáte přímo. Můžete udělat, prosím, výjimku a říci, kterému
Slovinci jste přál více celkový triumf na Tour de France? 
Musím se přiznat, že jsem fandil Rogličovi, protože za výkony, jaké letos předváděl a i za některou smůlu, která jej na minulých
závodech postihla, si celkové vítězství jako satisfakci zasloužil. Hodně lidí mu po loňském vítězství na Vueltě přálo, aby uspěl na
i na Tour, ale nevyšlo mu to. Je opravdu překvapující, jak se v tak vyrovnaném závodě, najednou Pogačar vzepjal k takovému
představení, to mě stále fascinuje. 
Chystáte se zavolat anebo napsat svému slovinskému protějšku ministru zahraničních věcí Karlu Viktoru Erjavecovi, abyste mu
pogratuloval k výkonům cyklistů z jeho země? 
Určitě mu napíši. My jsme se o Tour ale spolu detailně bavili na nedávném jednání šéfů diplomacií v Lublani, na němž byli ještě
přítomni ministři Slovenska a Rakouska. Zřejmě ministr Erjavec poletí do Paříže na Champs-Elysées, aby zde dekoroval na
stupních vítězů své cyklistické hrdiny. Je pochopitelné, že letošní ročník dost prožíval, a to díky souboji mezi Tadejem
Pogačarem a Primožem Rogličem. 
S kým si z diplomatického sboru nejvíce a nejlépe popovídáte o cyklistice, abyste mezi důležitými jednáními odlehčili vážnosti
situace? Kdo je z dalších ministrů zahraničních věcí jejím velkým obdivovatelem? 
Velice po této stránce souzním s lucemburským ministrem zahraničí Jeanem Asselbornem, který stejně jako já jezdí na silničním
kole, on je opravdu vášnivým cyklistou. A pokud vím, pak na kolo vyráží i spolkový ministr zahraničí Heiko Maas. Cyklistika je
skvělý sport, jeden z nejpopulárnějších v Evropě, proto je výborným tématem pro neformální konverzaci, včetně debat o Tour
de France. 
Čekal jsem, že budete jmenovat i slovenského ministra Ivana Korčoka, a to kvůli Peteru Saganovi. Trojnásobnému mistru světa
bohužel letos unikl osmý zelený dres pro nejlepšího spurtéra a Česi mu fandí, přijali ho za vlastního... 
Ano, s Ivanem Korčokem, který ale jezdí převážně na horském kole, jsme se pochopitelně krátce bavili o Peteru Saganovi.
Mimochodem skutečnost, že neobhájil zelený trikot, je pro mě dalším překvapením letošní Tour. Češi mu opravdu fandí,
protože Peter svým pojetím cyklistiky lidi baví, a i tím, jaký je. Fandil jsem mu i já, ale bohužel nemůže pořád vyhrávat. 
Musím se vás jako znalce rovněž zeptat, jak hodnotíte vystoupení českých cyklistů na 107. ročníku Tour de France? Roman
Kreuziger, jehož jste předloni osobně na slavnostním večeru korunoval Králem české cyklistiky a který ji jel podesáté, asi zažil
nejhorší Tour ve své kariéře. Jan Hirt se nedostal v horách do žádného úniku, z něhož by mohl atakovat případné etapové
vítězství... 
Roman Kreuziger bohužel nebyl příliš vidět, Honza Hirt v kopcích, zejména v alpských etapách, ukázal, že je vynikajícím
vrchařem. Škoda, že měl krátce před Tour pád a poranil si zápěstí, což do jisté míry ovlivnilo jeho představení na nejslavnějším
cyklistickém závodě světa. Jinak ale dával o sobě vědět, a proto jeho vystoupení považuji za dobré. 
SLAVNÉ ZÁVODY ZATÍM DO ČECH NEMÍŘÍ, KVŮLI PANDEMII 
Loni v listopadu jste absolvoval jednání s ředitelem Giro d' Italia Maurem Vegnim, jestli by tento slavný závod nemohl v České
republice odstartovat anebo by se na našem území neodjelo několik etap. Jak nyní váš záměr vidíte v souvislosti s
koronavirovou pandemií, protože peníze, které by šly na finanční poplatky za přidělení etap (téměř 3 miliony korun za jednu –
pozn. red.), budou jistě zapotřebí jinde, a to zvláště ve zdravotnictví či v ekonomice? 
Domnívám se, že v současné době bude asi muset zmíněný nápad počkat. Je to skutečně otázka nákladů. A prostředky, které
mohly původně jít na cyklistiku, je nyní nutné investovat na chod ekonomiky. Priority se díky koronavirové pandemii změnily.
Nejsme jediní, kdo přehodnocují původní plány. Maďarsko, konkrétně Budapešť, měla hostit letošní prolog Gira d' Italia a
nakonec se tam nepojede. 
Předpokládám, že podobnou odpověď dostanu i na dotaz, zda je šance, aby v brzké době Tour de France startovala či zavítala
do Prahy anebo dalších měst? Christian Prudhomme v minulosti uvedl, že by si to dovedl představit. 
Věřím, že jednoho dne se cyklističtí fanoušci v České republice dočkají, že zde odstartuje Giro či dokonce Tour. Ale zřejmě to
nebude v nějakém blízkém časovém horizontu. Na druhou stranu pozvat k nám nejslavnější cyklistické závody světa, by pro
zemi znamenalo skvělou reklamu i velké zviditelnění, a to byl i jeden z důvodů, proč jsme se zástupci Gira vstoupili do jednání.
Bohužel už zmíněná koronavirová krize a následné ekonomické dopady spojené s ní tyto naše plány odkládají na neurčito. 
Je o vás všeobecně známé, že jste si cyklistiku oblíbil. Jak se ale vaše láska ke kolu zrodila? 
Pocházím z Rokycan a zde se vyráběly legendární kola značky Favorit, bohužel už musím mluvit v minulém čase. A jako malý
jsem od rodičů dostal favorita a začal jsem na něm jezdit kvůli kondičce. Pak mě to přešlo a kolo jsem bral vyloženě jako
turistickou záležitost, ale v dospělosti mě pravidelné ježdění na silničce či dokonce trénování zase chytlo. Snažím se s
kamarády jezdit často, ale jako ministr jsem časově limitován, a tak nemohu jezdit takové objemy, jak bych chtěl, což je
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pochopitelné. Ale snažím se, protože cyklistika je skvělý sport, který vás udrží v kondici i ve formě. Bohužel je to časově
náročný sport. 
Je možné, abyste na chvíli ve všední den přerušil práci v Černínském paláci a vyrazil na kole třeba směrem na Strahov, abyste
se trochu vyjel a pak si dal rychlou sprchu a zase na sebe oblékl šaty s kravatou? 
To se mně ještě nikdy nepodařilo a myslím si, že je to při mém programu zcela nemožné. Alespoň o víkendech, pokud mě
rodina pustí, zkouším pravidelně vyrážet na vyjíždku. Pravidelně v červnu však s kamarády podnikáme pánský výlet na kolech
a na nich se pěkně protáhneme. 
Kolik kilometrů za rok najedete? 
Letos to nebude nic moc. Počítám, že bych se mohl dostat na hranici kolem tří a půl tisíc kilometrů. 
MINISTR MÁ V NOHOU I HORSKÁ STOUPÁNÍ NA GIRU 
Pokusíte se z titulu své ministerské fukce i vašeho cyklistického zapálení dostat či pozvat do České republiky britského cyklistu
Christophera Frooma, čtyřnásobného vítěze Tour de France, dvojnásobného vítěze Vuelty a pokořitele Gira d'Italia? Ptám se
na to z důvodu, že po sezoně Froome přestupuje do stáje Israel Start-Up Nation, kde je jedním ze sportovních ředitelů Čech
René Andrle, a tak by jednání přes něj mohla být jednodušší. Když kvůli koronaviru není nyní možné dostat do země slavné
závody, pak by se republika mohla zviditelnit díky pozváním Frooma. 
Je to jedna z možností, o níž se opravdu dá uvažovat. Osobně jsem ale rád, že v České republice máme závody, na něž jezdí
world tourové stáje. Například klání Czech Cycling Tour byl prvním závodem po koronavirové přestávce a na zmíněném
českém závodě startovalo i několik jezdců, které jsme mohli vidět i na letošní Tour. Určitě by bylo skvělé, kdyby se podařilo na
nějaký tuzemský závod dostat jezdce typu Chrise Frooma, anebo aby se na nich objevila jména nejznámějších českých cyklistů.
Kterou Grand Tour máte z vašeho pohledu nejraději? Je to Giro d'Italia, Tour de France anebo Vuelta? 
Tour de France je určitě nejslavnější a nejsledovanější, ale já se musím přiznat, že upřednostňuji Giro d' Italia. Baví mě více,
protože na něm panuje uvolněnější atmosféra. Navíc jsem měl možnost se na něj opakovaně na několik dní podívat jako divák
a úplně mě zmíněná atmosféra pohltila. Co je na Giru rovněž skvělé, je skutečnost, že vám zde dovolí se projet po shodné
trase, po níž projedou profesionálové, a tak to je pro každého hobbíka neskutečný zážitek. Dokonce si můžete vyzkoušet i
horská stoupání, normální smrtelník na ně sotva vyjede, aby se o několik okamžiků v totožném kopci kolem vás přehnal peloton
závratnou rychlostí. V tom momentě si říkáte, že takový výkon, jehož jste svědkem, snad ani není v lidských silách, anebo že na
kolech nemohou sedět normální lidé. Naposledy jsem svědkem tohoto divadla byl před třemi lety a rád bych si vzpomínaný
zážitek zase zopakoval. Velkou výhodou je, že severní Itálie je z Čech blíže než Francie. 
Jaký signál vyslala letošní Tour de France světové společnosti, když se kvůli pandemii odložily letošní letní olympijské hry,
nehrál se ani posvátný Wimbledon a zrušeno bylo hokejové mistrovství světa? Lze nejslavnější cyklistické závody jako Tour,
Giro či Vueltu, které se sice kvůli infekci jedou v jiných termínech, brát za jakýsi vzkaz pandemii, že lidstvo se před ní nezastaví
a nevzdá se oblíbených tradic? 
Věřím, že pořádáním nejslavnějších cyklistických závodů se onen signál skutečně vyslal. Lidé vidí, že i takovou obtížnou situaci,
jakou způsobila pandemie koronaviru, překonáme, a že sportovní svět a snad nejen on se s jejími následky vypořádá. A i když
letošní Tour proběhla občas bez diváků, myslím tím hlavně některé horské dojezdy, nabídla neskutečný sportovní zážitek, na
který budeme dlouho vzpomínat. 
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1.88. Placené spolupráce jen přiznaně a otevřeně
TISK , Datum: 21.09.2020 , Zdroj: Marketing & Media , Strana: 14 , Autor: PAVEL HEJKRLÍK , Vytištěno: 6 300 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 21.09.2020 00:01 , Rubrika: Influencer marketing , AVE: 49 166,17 Kč , Země: Česko
V boji proti skryté reklamě na sociálních sítích vznikl nový etický kodex pro influncery

Čeští influenceři, zadavatelé reklamy, profesionální asociace a akademici pokračují v boji proti neoznačené reklamě, která se
často objevuje na sociálních sítích v příspěvcích influencerů nebo celebrit.
„Vidíme, že se do influencer marketingu zapojuje stále více celebrit či lidí, kteří to dříve odmítali. Ale pořád je vidět, že
nevnímají zodpovědnost za kampaně, a že oni nemusejí reklamu označovat. Trh se vyvíjí, je to běh na dlouhou trať. Zatím tady
není tolik lidí, kteří to dělají zodpovědně, uvedla v červnovém obsáhlem rozhovoru pro Marketing & Media Tereza Salte,
spolumajitelka agentury Elite Bloggers, patřící mezi influencery, kteří iniciativu a vznik kodexu podpořili.
I proto minulý týden Platforma profesionální komunikace, která sdružuje Asociaci komunikačních agentur (AKA), Fakultu
sociálních věd  Univerzity Karlovy ( FSV UK ), Sdružení pro internetový rozvoj (SPIR), marketingové agentury i samotné
influencery, představila nový etický kodex, kterým by se influenceři v rámci reklamní spolupráce se značkami měli řídit a
příspěvky náležitě označovat. Jak již dříve ukázaly výzkumy Fakulty sociálních věd  UK, skrytou reklamu pozná jen jedno dítě z
deseti. Ke kodexu se proto připojili známí influenceři, kteří podporují pravidla férové hry.
„Zadavatelé mají nyní možnost si ke spolupráci vybírat ty, kteří se chtějí chovat férově. A agentury se mohou na Kodex
odkazovat a vzdělávat tak své klienty. Je to zásadní krok k čistšímu, kultivovanějšímu reklamnímu trhu,“ uvedl Jan Binar,
prezident AKA a ředitel reklamní agentury McCann Prague.
Dohled nad dodržováním Kodexu převzala Komise pro samoregulaci obsahu na internetu, která působí v rámci SPIR. Ta se
bude zabývat případnými podněty týkajícími se jeho porušování, které jí přes internet dojdou. „Forma samoregulace, kdy nad
dodržováním pravidel bdí sám trh, vychází z předpokladu, že agentury, zadavatelé i influenceři mají primárně zájem na tom, aby
jejich spolupráce byla v souladu se zákonem, a tudíž řádně označena,“ vysvětlila roli SPIR výkonná ředitelka Jana Břeská.
Krátký film představující pravidla Kodexu připravila agentura Peppermint, web ferovyinfluencer.cz připravila agentura Triad.

***

Znění nového kodexu influencerů

Pokud mezi influencerem a zadavatelem existuje placená nebo barterová obchodní spolupráce, je influencer povinen v obsahu
vzniklém pro tyto účely uvádět slovně informaci o obchodní spolupráci. Influencer může za propagaci zboží a služeb obdržet
peníze nebo i protiplnění jiné povahy, možnost ponechat si testované produkty, případně produkty a služby bezplatně užívat.
Všechna tato protiplnění naplňují znaky placené obchodní spolupráce a zavazují influencera k následujícím pravidlům. 1
Informace o obchodní spolupráci označená (#)1 „placenepartnerstvi“ musí být vizuálně či slovně uvedena na začátku
zveřejňovaného obsahu, a to jednoznačně a srozumitelně tak, aby byl každý schopen rozpoznat, že se jedná o placenou
reklamu. Například: Tento produkt k testování dodala firma XY… Spotřebitelům musí být zřejmé, že sponzoring byl poskytnut
výměnou za vytvoření příspěvku a propagaci značky. 2 Influencer musí přizpůsobit formu sdělení předpokládané cílové
skupině, tzn. například je -li alespoň 25 procent předpokládaného publika mladší osmnácti let, musí být sdělení pochopitelné i
jim. Nad rámec uvedení informace o obchodní spolupráci označené (#)„placenepartnerstvi“ použije autor navíc nástroje
jednotlivých platforem, které umožňují označení placené spolupráce. Neznamená to ale, že mohou být použita pouze tato
označení. 3 Influencer nesmí o svých zkušenostech se službou či produktem lhát či je zamlčovat. Nesmí například předstírat, že
si produkt sám koupil, když mu byl poskytnut firmou. 4 Influencer zajistí, že způsob, jakým je označena informace o obchodní
spolupráci, odpovídá podmínkám platformy, na které je sdělení umístěno. V případě video platforem (např. YouTube) ponechá
influencer informaci o obchodní spolupráci v obraze dostatečně dlouho, aby ji mohl každý přečíst. 5 Influencer či zadavatel
vyslyší upozornění samoregulátora na případné porušování těchto pravidel a zjedná nápravu. 6 Influencer a zadavatel vezmou
v úvahu inzerování cílovým skupinám, jejichž předpokládané publikum tvoří z jedné čtvrtiny a více osoby mladší 18 let, nebo
inzerování produktů či služeb, které jsou vyjmenovány v Zákoně o regulaci reklamy (například reklama na tabákové výrobky,
alkohol). Pokud influencer předpokládá, že více než čtvrtina jeho sledujících jsou mladší osmnácti let, nebude jim zejména
inzerovat tabákové výrobky, alkohol, léky či hazardní hry apod. (viz Zákon o regulaci reklamy). 7 Doporučená pravidla jsou
publikována na webové adrese ferovyinfluencer.cz.
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1.89. Jmenování Prymuly? Skvělý marketingový tah ANO, míní politolog URL
WEB , Datum: 21.09.2020 , Zdroj: seznamzpravy.cz , Strana: 0 , Autor: Michaela Rambousková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.09.2020
03:12 , RU / měsíc: 13 888 492 , Celková návštěvnost: 1 113 436 , Rubrika: Politika, Koronavirus, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , Země: Česko , GRP:
12,37
Výměnou ministra zdravotnictví se podle politologů snaží premiér získat důvěru voličů zpět.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) složil funkci necelé dva týdny před volbami do krajských zastupitelstev. Podle
některých politologů může mít odchod mnohými kritizovaného ministra s volbami souvislost. Premiér Andrej Babiš podle nich
chce před volbami ukázat, že drží otěže pevně v rukou. 
„Mohla by to být snaha veřejnosti ukázat, že se premiér nebojí zbavit i vlastních lidí, když nezvládají situaci,“ míní politolog
Univerzity v Hradci Králové Stanislav Myšička. 
Hnutí ANO totiž sice v předvolebních průzkumech stále vede, avšak jeho popularita nyní dost zakolísala. Českou televizí v
neděli zveřejněný průzkum agentury Kantar přisoudil hnutí ANO podporu 27 procent, jeho preference oproti letošnímu červnu
klesly o 4,5 procentního bodu. 
„Průzkumy jasně ukazují pokles preferencí ANO a zároveň dramaticky rostou počty nakažených. Andrej Babiš proto potřebuje
zpět získat důvěru lidí, kteří mají z pandemie obavy, hodně jeho voličů je v rizikových skupinách,“ vysvětluje Tomáš Lebeda,
vedoucí Katedry politologie Univerzity Palackého v Olomouci. 
Premiér se podle něj nynější rošádou snaží napravit své dřívější chyby, které v očích svých voličů napáchal. „Strategie
rychlého rozvolňování opatření a poté velmi pomalého znovuzavádění nebylo vůči voličům ANO logické. Opatření kritizovali
spíš lidé, kteří hnutí ANO nevolí, voliči Andreje Babiše očekávali jiný přístup. Nevím, jestli si to Andrej Babiš a jeho marketingoví
poradci neuvědomovali?“ ptá se Lebeda. 
Samotné odvolání ministra zdravotnictví by podle něj však ke znovuzískání důvěry voličů nestačilo, důležité bylo jméno jeho
nástupce. Lebeda jmenování Romana Prymuly považuje za skvělý marketingový i předvolební tah. „Roman Prymula byl
symbolem dobře zvládnuté první vlny epidemie na jaře. Jeho jmenování důvěru u části lidí obnovit může.“ 
Adam Vojtěch tak podle politologů posloužil jako obětní beránek na vylepšení premiérovy image. „Myslím, že ministr Vojtěch byl
premiérovým otloukánkem, nyní se stal obětním beránkem. Jednal správně, když prosazoval přísnější hygienická opatření,
premiér se však chtěl zalíbit lidu, čímž k současnému stavu hodně napomohl,“ řekl ČTK Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd
UK. 
Hradecký politolog Myšička však upozorňuje i na fakt, že hnutí ANO se už dostalo ke svému stropu podpory a nemá tak mnoho
prostoru pro posilování své voličské základny. „Skupina, která ANO nevolí, tedy většinou lidé mladší a vzdělanější, je nezačne
ve velkém volit jen proto, že vláda koronakrizi předtím zvládla. A podobné je to i u příznivců, kteří sice vidí chybné kroky vlády,
o kterých i diskutují, ale podporovat ANO kvůli tomu nepřestanou,“ vysvětluje. 
Hnutí ANO podle výše zmiňovaného průzkumu Kantaru přišlo zejména o voliče střední generace s vyšším a středním
vzděláním. Mezi důvody patřila i chaotická komunikace vlády v zavádění a rušení protiepidemických opatření. 
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1.90. Vojtěch byl otloukánek. Jeho rezignace souvisí s volbami, tvrdí politologové URL
WEB , Datum: 21.09.2020 , Zdroj: eurozpravy.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.09.2020 01:36 , RU / měsíc: 1 822 845 ,
Celková návštěvnost: 137 303 , AVE: 35 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,53
Odstupující ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) byl otloukánkem premiéra Andreje Babiše (ANO), míní někteří
politologové, které oslovila ČTK. Rezignaci také spojují s blížícími se krajskými a senátními volbami, před kterými Babiš
vzhledem k vývoji koronavirové epidemie v České republice ztrácí půdu pod nohama. Pozitivnímu obrazu vlády, jejího předsedy
i ministra podle nich nepřispívaly neshody například na konci srpna kolem nošení roušek.

doporučujeme 
"Myslím, že ministr Vojtěch byl premiérovým otloukánkem, nyní se stal obětním beránkem. Jednal správně, když prosazoval
přísnější hygienická opatření, premiér se však chtěl zalíbit lidu, čímž k současnému stavu hodně napomohl. Dle politických
zákonitostí však hlava, která padá, je ministrova," uvedl Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy. 
Také podle Ladislava Mrklase z CEVRO Institutu v Praze byl Vojtěch tím, na jehož hlavu se hodilo, když se něco nedařilo.
"Obecně vzato, byl Vojtěch typickým produktem Babišovy premiérské politiky - na první pohled sympatická tvář, nepolitik a
nemanažer, naprosto závislý na premiérovi, a snažící se navodit dojem, že vlastně jde o manažera. Zároveň ovšem také typický
otloukánek, na jehož hlavu se hodí, co se právě nedaří, aniž je očekávána nějaká zásadnější obrana. Jakýkoli pokus o
emancipaci je pak v zárodku zašlapán do země (viz snaha o znovuzavedení roušek na konci srpna)," poznamenal. 
Mrklas nepovažuje Vojtěchovo odstoupení za příliš překvapivé. "Již pár dní bylo jasné, že Andrej Babiš ztrácí půdu pod
nohama, a volby se blíží. Babiš proto musí něco udělat, musí převzít iniciativu," uvedl. 
Podle Petra Justa z Metropolitní univerzity v Praze mohla být důvodem ministrova únava a vyčerpání, nevylučuje ale také tlak
ze strany premiéra. "Těch problematických bodů, kvůli nimž docházelo i mezi vládními představiteli či odbornými komisemi
ministerstva ke sporům, bylo více. Neshody kolem nošení či nenošení roušek byly jen jedním z problémů a k pozitivnímu obrazu
vlády, premiéra a ministra to rozhodně nepřispívalo," konstatoval. 
Částečné znovuzavedení nošení ochrany dýchacích cest provázel zmatek. Vojtěch zprvu 17. srpna oznámil, že bude povinné
ve vnitřních prostorách, jako jsou obchodní centra a pošty, ve veřejné dopravě či ve školách mimo třídy. O dva dny později
ministerstvo zveřejnilo, že roušky se vrátí rovněž například do kadeřnictví a hospod. Měli je nosit i lidé ve zdravotnických
zařízeních, v kinech či divadlech. Po kritice premiéra Andreje Babiše (ANO) a následném jednání Vojtěch oznámil, že roušky ve
školách, obchodech, restauracích či kadeřnictvích povinné nebudou. 
Od 10. září jsou roušky povinné ve vnitřních prostorách budov v celé České republice, zhruba o týden později byly nařízeny i
ve třídách při výuce s výjimkou prvního stupně základních škol. Ode dneška jsou roušky povinné v Praze i v celém
Středočeském kraji na hromadných venkovních akcích, kde bude ve stejný čas více než 100 lidí. 
Vojtěch se rozhodl z funkce odstoupit po necelých třech letech. Novinářům dnes řekl, že Babišovi už předal rezignaci.
Poslancem zůstává. Demisí chce vytvořit prostor pro řešení epidemie nového typu koronaviru, která v posledních dnech
nabývá na závažnosti. Počty případů v září strmě rostly a ve čtvrtek překonaly tři tisíce za den. Ministr již před několika dny
připustil, že měl trvat na tom, aby se roušky začaly nosit uvnitř znovu povinně už od začátku září. 

1.91. Nebuďte slušnej a řekněte pravdu. Jak si Adam Vojtěch neuměl zjednat respekt URL
WEB , Datum: 21.09.2020 , Zdroj: cnn.iprima.cz , Strana: 0 , Autor: Ftv Prima , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 21.09.2020 13:40 , RU /
měsíc: 1 111 577 , Celková návštěvnost: 79 383 , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,88
Video Player is loading. Přehrát video Pauza Ztlumit zvuk Aktuální čas Duration
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Prezident České stomatologické komory o něm prohlásil, že měl „pekelné PR“. Do dějin ale Adam Vojtěch vejde jako ministr
zdravotnictví, který po Leoši Hegerovi sloužil ve svém úřadu nejdéle v polistopadové éře. Životnost ministrů nebo ministryň
zdravotnictví se totiž obvykle počítá v měsících a nikoli v letech. 
reklama 
Příchod koronaviru nebyl pro Adama Vojtěcha (za ANO) zrovna událostí, na které mohl demonstrovat své manažerské kvality.
Ještě v lednu v Poslanecké sněmovně odrážel dotazy opozičních politiků na připravenost České republiky na případnou
epidemii koronaviru tvrzením, že stát nic nezanedbal. „Nemyslím si, že je něco, co bychom zanedbali, nebo že bychom nebyli
připraveni. Prověřoval jsem u dodavatelů roušek, že jich bude dostatek,“ řekl Vojtěch na schůzi dolní komory 28. ledna. 
Do paměti se zřejmě všem vryla vládní tisková konference z počátku března, kde Adam Vojtěch čelil výzvě k vyvození politické
odpovědnosti za výrok o lékařce, která měla skončit v karanténě kvůli podezření na nákazu koronavirem. Informace se později
ukázala jako nepravdivá, za což se Vojtěch omluvil. Předseda vlády Andrej Babiš si však vzal slovo a vyzval Vojtěcha, aby
uvedl, kdo mu tuto informaci předal. „Tak řekněte přesně, kdo vám to řekl. Nebuďte slušnej, řekněte pravdu, kdo vám to řekl,“
řekl Babiš a dále naléhal:„ Jméno! Řekněte jméno!“ Premiér tuto událost vzpomněl i na pondělní tiskové konferenci, kde
oznamoval, že novým ministrem zdravotnictví bude Roman Prymula. „Adam Vojtěch vnesl do politiky slušnost,“ dodal. 
Poslancem zůstávám 
Ostatně nebylo to naposledy, kdy přímo premiér revidoval nějaké kroky či rozhodnutí ministra zdravotnictví, za což si Adam
Vojtěch vysloužil nejen od opozičních politiků narážky na to, že nemá u Andreje Babiše dostatečný respekt a nedokáže svá
opatření prosadit. 
Přitom Adam Vojtěch by jistou dávkou neústupnosti disponovat měl, je totiž vystudovaný právník. Před osmi lety absolvoval
Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, o rok později pak ještě mediální studia na Fakultě sociálních věd  téže univerzity. Před
nástupem do čela rezortu zdravotnictví pracoval jako právník společnosti MAFRA (v letech 2013 a 2014), v červnu 2014 byl
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jmenován tajemníkem na ministerstvu financí, které tehdy vedl nynější premiér Babiš. V září 2016 nastoupil do správní rady
Všeobecné zdravotní pojišťovny. 
Vojtěch se nikdy nestal členem hnutí ANO, zato v roce 2012 vstoupil do Občanské demokratické strany. Ta mu členství v roce
2014 pozastavila a v roce 2018 definitivně zrušila, a to kvůli spolupráci kabinetu Andreje Babiše s komunistickou stranou. V
posledních volbách do Poslanecké sněmovny byl Adam Vojtěch zvolen poslancem za Jihočeský kraj a jak sám uvedl, tento
mandát si ponechá až do konce volebního období. Adam Vojtěch je od loňského října ženatý, jeho manželka je učitelkou. 
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1.92. Doktorandi diskutovali Strategický záměr pro oblast vysokých škol URL
WEB , Datum: 21.09.2020 , Zdroj: vedavyzkum.cz , Strana: 0 , Autor: Vědavýzkum.cz , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.09.2020 03:12 , RU /
měsíc: 22 370 , Celková návštěvnost: 1 685 , Rubrika: Z domova , AVE: 1 200,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,02
Dne 19. 9. 2020 se v Praze na půdě Univerzity Karlovy konalo valné shromáždění České asociace doktorandek a doktorandů.
Jeho hlavními tématy byly představení Strategického záměru pro oblast vysokých škol na období od roku 2021 a volba nového
předsednictva.

Česká asociace doktorandek a doktorandů (ČAD) byla založena v roce 2016 jako iniciativa, jejímž účelem bylo reagovat na
strukturální problémy českého vysokého školství v oblasti doktorandského studia. Jedním z nejpalčivějších problémů byla
přitom výše doktorandského stipendia. V průběhu posledních čtyř let se podařilo prosadit nezanedbatelné zvýšení státního
příspěvku na doktorandy i prominutí plateb za zdravotní pojištění u doktorandů nad 26 let. ČAD se v rámci svých činností
věnuje také osvětě mezi doktorandy – spolek například vytvořil informační příručku pro zájemce o doktorát. Věnuje se také
poradenské činnosti pro doktorandy, včetně té právní. Pomáhá také řešit případy šikany, bossingu či porušování práv.

Nové plány ministerstva pro doktorandy

Nový Strategický záměr ministerstva pro oblast VŠ na období od roku 2021, který na konci června 2020 schválilo Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy, se přitom situací doktorandů relativně dopodrobna zabývá. Cíl zvýšit kvalitu a efektivitu
doktorandského studia představuje dokonce jednu z šesti priorit nového dokumentu. Právě nově připravený strategický záměr
byl jedním ze stěžejních témat letošní valné hromady ČAD.

Šimon Stiburek z Odboru vysokých škol na MŠMT, který Strategický záměr ministerstva pro oblast VŠ na období od roku 2021
pro ČAD prezentoval, zdůraznil důležitost tématu v dokumentu. Podle Stiburka je jedním z hlavních cílů do budoucna zvýšit
úspěšnost absolventů – v ideálním případě by se úspěšnost v doktorském studiu měla pohybovat mezi 70-80 %. „Jedna z věcí,
která pro nás byla velkou bariérou při psaní kapitoly o doktorandech, je to, že situace je na jednotlivých školách a oborech
velmi různorodá. Podobně pestré jsou i zvyklosti toho, jaký je systém doktorského studia na jednotlivých školách,“ vysvětluje
Stiburek dlouhé vyjednávání a přípravy, které psaní strategického záměru předcházely.

Jedním z nejdůležitějších plánů je stanovit minimální výši stipendia pro jednoho doktoranda. „Minimální výše stipendia znamená
jasně dané povinnosti pro doktorandy, například stanoví objem času věnovaného studiu. V tomto směru jsme se inspirovali
například systémy severských států,“ dodává Stiburek. Nový strategický záměr zahrnuje i řadu dalších změn – například
zrušení povinností škol vyměřovat poplatky za studium v cizím jazyce nebo zavedení oponentur disertačních prací před
nezávislou mezinárodní komisí.

Silnou podporu má nový strategický záměr i ze strany České asociace doktorandek a doktorandů. „Kapitolu Strategického
záměru MŠMT zaměřenou na zvýšení efektivity a kvality doktorského studia považujeme za velmi zdařilou. Máme radost, že
jsou v ní jednotlivé cíle a očekávaná opatření formulovány jasně a do značné míry konkrétně a také že pokrývají komplexní
škálu problémů, s nimiž se doktorandi potýkají, od příjmu a sociálního zabezpečení až po odborné vedení," komentovalo nové
vedení ČAD scválené plány ministerstva. „Obzvláště oceňujeme odvahu MŠMT změnit systém financování doktorátů, který by
měl přispět ke koncepčnějšímu přijímání doktorandů. Již to, že se doktorské studium stalo jednou z hlavních priorit Záměru,
vzbuzuje naději, že se skutečně blýská na lepší časy," tvrdí zástupci ČAD.

Řadu zásadních opatření je ale podle Stiburka jen obtížně možné řešit centrálně ze strany MŠMT. Například ošetření vztahu
mezi doktorandem a školitelem – jakou by měl mít školitel kvalifikaci, kolik množství práce či času by měl věnovat jednomu
studentovi či kolik disertačních prací může vést tak zůstáva na jednotlivých školách. „Toto téma je zejména relevantní pro
vnitřní diskuzi na jednotlivých vysokých školách a fakultách.“

Větší propojování i duševní zdraví

Na valné hromadě ČAD se také intenzivně probíraly nejrůznější obtíže a problematické situace, které jednotliví doktorandi a
doktorandky na svých školách řeší. Složitý vývoj stipendií na Univerzitě Palackého v Olomouci popisoval Jan Masopust, který
na tamější univerzitě studuje geoinformatiku. Eva Hnátková z organizace Eurodoc zase mluvila o tématu duševního zdraví,
které pro doktorandy a juniorní vědce po celé Evropě představuje globální problém. „Doktorandi mají třikrát větší problémy s
depresemi, úzkostmi a vyhořením než jiné srovnatelné sociální skupiny,“ připomněla Hnátková. Na duševní zdraví se plánuje v
budoucnu zaměřit i ČAD.

Valná hromada ČAD zvolila na další volební období nové předsednictvo. Novou předsedkyní se stala Šárka Lojdová z
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy a místopředsedy se stali Jakub Šindelář z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy a
Patrik Švančara z Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy. K cílům ČAD na další volební období by měla patřit mimo jiné
i implementace nového strategického plánu ministerstva. „Chceme v nejbližším období zapojit doktorandky a doktorandy do
diskusí o nastavení konkrétní podoby těchto opatření na jednotlivých školách, aby byly skutečně co nejefektivnější. Zároveň
chceme pomoci skloubit studium nově přijatých doktorandů (těch, kteří budou studovat podle nových pravidel) s těmi dříve
zapsanými, aby nedocházelo ke znevýhodnění těch, kteří již teď odvádí kvalitní práci, ale ve ztížených podmínkách. Sladit tyto
dva světy bude pro školy zajisté velká výzva," vysvětluje nové vedení další úkoly, které organizaci čekají. Kromě toho se plánují
věnovat intenzivnější podpoře propojování doktorandů mezi jednotlivými školami i obory a začnou spolupracovat na zakládání
fakultních doktorandských spolků.

Autor: Vědavýzkum.cz (JT)
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1.93. Rezignace Vojtěcha opozici nestačí, Babišovi vyčinili za neschopnost. A co Hamáček? URL
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Reakce na rezignaci ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO) přišly okamžitě. Ačkoliv opozice po odchodu Vojtěcha
volala dlouhodobě, nadšená není. Řada politiků totiž zmiňuje, že se Vojtěch stal jen obětním beránkem a hlavním viníkem je
především premiér Andrej Babiš (ANO). Předsedu vlády pak vyzývají, aby co nejdříve nalezl zástupce, který by ČR dokázal
přes druhou vlnu epidemie v klidu dostat. Babiš zmínil, že Vojtěch byl znechucený politikou a médii a poděkoval mu, ministr
naopak děkoval kolegům a novinářům.

„Po důkladném zvážení odstoupím z funkce ministra zdravotnictví,“ oznámil v pondělí ráno Adam Vojtěch (za ANO) na tiskové
konferenci. Své rozhodnutí obhajoval tím, že chce poskytnout prostor pro řešení druhé vlny epidemie koronaviru. 
Vojtěch, který zůstane ve Sněmovně na postu poslance, již svou rezignaci předal premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Ten
Vojtěchovi veřejně poděkoval na sociální síti twitter za usilovnou práci během jeho téměř tříletého působení ve vládě. Babiš
pak za jeden z důvodů odchodu ministra považuje i to, že byl Vojtěch znechucen politikou a médii. 
Reakce na sebe nenechaly dlouho čekat ani od ostatních členů vlády a od dalších zákonodárců. Ostatně po odchodu ministra
volala opozice již delší dobu. 
Nadšení se nekoná, opozice chce Babišovu hlavu
Nyní ale většina politiků hledí na Vojtěchovu rezignaci s odstupem. Brzy bývalý ministr zdravotnictví se podle nich stal obětním
beránkem a politickým tahem před volbami. „Situace je vážná, ministr zdravotnictví ji nezvládal a Andrej Babiš před volbami
něco udělat musel. Hlavním viníkem ale zůstává premiér a 23. března řekl, že na sebe bere plnou politickou odpovědnost. Tu
nevyvodil,“ okomentovala Vojtěchův odchod předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. 
Podobně se na situaci dívá i poslanec Marek Výborný (KDU-ČSL) a volá po odpovědnosti premiéra. „Ministr konečně pochopil,
že je dobré si vážit sebe sama a nebýt jen hadrem. Jen ale všichni pamatujme, že odpovědnost stále nese premiér, z toho se
nemůže vylhat!“
Místopředseda STAN Petr Gazdík míní, že Babiš potřeboval najít viníka. „A nějakou oběť své vlastní neschopnosti řešit
koncepčně krizové situace,“ napsal na twitteru.
Přisadili si i opoziční Piráti. „Základní problém českého přístupu k boji s epidemií nebyl ministr zdravotnictví, ale premiér, který
místo řešení situace pluje na vlně veřejného mínění. Tenhle problém se bohužel rezignací ministra zdravotnictví nevyřeší,“
uvedl poslanec Mikuláš Ferjenčík. 
Politologové vidí spojitost ve volbách
Jako „hadr“ vnímají Vojtěcha i někteří politologové. „Myslím, že ministr Vojtěch byl premiérovým otloukánkem, nyní se stal
obětním beránkem. Jednal správně, když prosazoval přísnější hygienická opatření, premiér se však chtěl zalíbit lidu, čímž k
současnému stavu hodně napomohl. Dle politických zákonitostí však hlava, která padá, je ministrova,“ uvedl Josef Mlejnek z
Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy.
Také podle Ladislava Mrklase z CEVRO Institutu v Praze byl Vojtěch tím, na jehož hlavu se hodilo, když se něco nedařilo.
„Obecně vzato byl Vojtěch typickým produktem Babišovy premiérské politiky - na první pohled sympatická tvář, nepolitik a
nemanažer, naprosto závislý na premiérovi a snažící se navodit dojem, že vlastně jde o manažera. Zároveň ovšem také typický
otloukánek, na jehož hlavu se hodí, co se právě nedaří, aniž je očekávána nějaká zásadnější obrana. Jakýkoli pokus o
emancipaci je pak v zárodku zašlapán do země (viz snaha o znovuzavedení roušek na konci srpna),“ poznamenal.
Rezignaci také spojují s blížícími se krajskými a senátními volbami, před kterými Babiš vzhledem k vývoji koronavirové epidemie
v České republice ztrácí půdu pod nohama. 
Vojtěchův odchod přichází podle předsedy ODS Petra Fialy s 8 měsíčním zpožděním. Jako jeden z mála ale Fiala nezmínil
případnou rezignaci premiéra Babiše, ale vyzval jej, aby rychle navrhl schopnou náhradu, která dokáže zabránit dalším
zmatkům.
„Rozhodnutí ministra zdravotnictví odstoupit z funkce respektuji. Chtěl bych mu poděkovat za spolupráci,“ uvedl pak
vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD). „Očekávám, že pan premiér co nejrychleji oznámí jméno jeho nástupce tak, aby ministerstvo
zdravotnictví mohlo nadále plnit svou roli v rámci boje s epidemií,“ dodal.
O náhradě se již čile diskutuje. Objevují se jména jako Roman Prymula, který má nyní funkci zmocněnce pro vědu a výzkum a
ve zdravotnictví a který během první vlny epidemie sehrál důležitou roli. 
Některé tipy jsou pak mířené s humorem. „Toho dne byl Karel Havlíček poněkud neklidný. Nařídit zítra budík na třetí? Cesta
mezi nábřežím Na Františku a Palackého mostem se mu nejlépe jevila po řece, ale rána jsou již dost chladná,“ rýpl si na
sociální síti bývalý premiér Mirek Topolánek. Narážel tím na dvojitou funkci ministra Karla Havlíčka (za ANO), který již spravuje
ministerstvo dopravy a průmyslu a obchodu. 
Podle Havlíčka Vojtěch zvládl krizi se ctí. „Adam Vojtěch udělal velký kus práce a je jeho velkou zásluhou, že jsme zejména jarní
vlnu zvládli příkladně. Mimo toho se jedná o čestného a férového člověka, který rezort očistil od mnoha zájmových skupin. Ty
na ministerstvu úřadovaly vždy a byly kryty těmi, kteří ho dnes nejvíce kritizují. Řídit zdravotnictví v době COVID, kdy se ani
tuzemští, ani zahraniční odborníci neshodnou na optimálním řešení, je extrémně náročné,“ reagoval pro Blesk Zprávy.
Adam Vojtěch (za ANO) pozici držel téměř tři roky. Za tu dobu stihl podle svých slov mnoho inovací. Během tiskové konference
zmínil kupříkladu budování sítě urgentního příjmu nebo digitalizaci českého zdravotnictví.
Vojtěch si pak nemyslí, že by se jeho resort s epidemií popral špatně, a zmínil, že během první vlny šla Česká republika spíše
příkladem. Vojtěch je již osmým ministrem, který za dobu vládnutí premiéra Andreje Babiše odstoupil z funkce. Naposledy, a
tedy v lednu 2020, odvolal prezident z funkce ministra dopravy Vladimíra Kremlíka. 
Mluvčí prezidenta Jiří Ovčáček Blesk Zprávám řekl, že „jako vždy v takových situacích bude pan prezident postupovat dle
Ústavy ČR.“
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1.94. Nemám se zač stydět, říká odcházející Vojtěch URL
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22.09.2020 03:12 , RU / měsíc: 13 888 492 , Celková návštěvnost: 1 113 436 , Rubrika: Politika, Koronavirus, Stalo se , AVE: 99 000,00 Kč , Země:
Česko , GRP: 12,37
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) v pondělí ráno oznámil, že končí ve funkci. Na resort míří kritika kvůli situaci okolo
koronaviru – počet nakažených v Česku roste exponenciálně.

Adam Vojtěch své rozhodnutí oznámil v pondělí ráno na tiskové konferenci. „Po důkladném zvážení aktuální situace jsem se
rozhodl, že odstoupím z funkce ministra zdravotnictví ČR. Panu premiérovi jsem už předal svou rezignaci,“ prohlásil ministr. 
„Chci tím vytvořit prostor pro nové řešení epidemie koronaviru, který nás bude ještě nějaký čas provázet,“ uvedl s tím, že mu
epidemie neumožňuje dokončit koncepční změny. 
„Myslím, že jsem pro zdravotnictví pracoval na maximum a dělal vše, aby se to posunulo dopředu. Funkci jsem vykonával ze
všech sil,“ dodal. 
Ministrem covidu-19Vojtěch zároveň oznámil, že mu situace okolo covidu-19 zabraňuje dokončit koncepční změny zdravotnictví,
které rozpracoval. V momentě, kdy začala pandemie, se podle svých slov stal výhradně „ministrem covidu-19“. 
„Covid-19 prakticky řešíme už devátý měsíc – od ledna. Myslím, že jsme se všemi kolegy ve dne v noci dělali maximum pro to,
abychom naše občany ochránili před nákazou, a troufám si tvrdit, že první vlnu jsme zvládli opravdu velmi dobře,“ řekl s tím, že
se zdravotnictví chce věnovat i nadále. Už ale pouze jako řadový poslanec. 
„Byly to sice těžké, ale obohacující skoro tři roky a velká zkušenost. Myslím, že se nemám zač stydět,“ dodal. 
Odcházejícího ministra na Twitteru chválil i premiér Andrej Babiš (ANO). Uvedl, že Vojtěch udělal na ministerstvu víc práce než
většina jeho předchůdců. „A boj s první vlnou viru zvládnul neuvěřitelně. Chápu, že už toho na něj muselo být moc, že byl
znechucený politikou a médii a rozhodl se odejít. Děkuju mu. Za vše. A přeju mu v životě i další kariéře jen to nejlepší,“ napsal k
rezignaci Babiš. 
V neděli ministr v České televizi připustil, že o rezignaci přemýšlel v minulých měsících hned několikrát. „Těch okamžiků bylo
vícero. Devátý měsíc ministerstvo neřeší nic jiného než covid-19, ta situace byla velmi složitá a sám za sebe říkám, že těch
okamžiků, kdy toho měl člověk hodně, tak bylo hodně,“ řekl Vojtěch v pořadu Otázky Václava Moravce. 
Zároveň uvedl, že když jde člověk do čela ministerstva, tak musí počítat se vším. 
„Je to politika, podívejme se na ministry zdravotnictví v historii, já vlastně pracuji jako ministr zdravotnictví dva roky a deset
měsíců, což i tak je poměrně rekordní doba,“ uvedl. 
Pozdě zavedené rouškyNa vládu i samotné ministerstvo zdravotnictví se v posledních týdnech snáší kritika za postup při řešení
epidemie nového koronaviru. Počty nově nakažených s covidem-19 v Česku minulý týden dosahovaly rekordních čísel, ve
čtvrtek přibylo dokonce 3 000 nových případů. 
„Všechna restriktivní opatření z mého pohledu trochu ukvapeně zmizela na počátku července. A čím méně je opatření, tím
snazší má virus šíření v populaci. Takže se to dalo čekat,“ řekl v rozhovoru pro Seznam Zprávy imunolog Václav Hořejší. 
Opozice i část odborné veřejnosti ministerstvu vyčítají chaotickou komunikaci i to, že dříve nezavedlo povinné plošné nošení
roušek ve formě, kterou původně oznámilo. Po zásahu premiéra Andreje Babiše (ANO) Vojtěch původně oznámené kroky zrušil
a zvolil mírnější postup. Z nařízení vyjmul školy, obchody i restaurace – s příslibem dalšího postupu dle semaforu. 
Po veletočích zároveň na svou žádost odešel z ministerského poradního týmu epidemiolog Rastislav Maďar, který zformoval
původní verzi pravidel. Ministerstvo se k nim přibližně s třítýdenním zpožděním vrátilo – spěšně a ze dne na den. 
Vojtěch ale tento moment, který se odehrál v půlce srpna, komentoval pro Seznam Zprávy slovy, že byl v té době jediný, kdo
nošení roušek prosazoval, premiér však na jeho slova nedal. 
„Zpětně mohu říci, že jsem na tom měl trvat více, ale bohužel můj názor nebyl podpořen. Těžko se k tomu ale vracet. Možná
jsem měl jít proti všem a prosadit opatření tak či tak, ale to se nestalo,“ řekl v nedělním rozhovoru Vojtěch pro Seznam Zprávy. 
Babiš promluví večer v televiziZměny ve vedení resortu a také to, jak se bude v epidemii dále postupovat, by měl okomentovat
premiér Babiš - v pondělí večer. 
„Čau lidi dneska nebude a nebude proto, že zítra večer vám chci něco důležitého říct a řeknu to v televizi ve dvacet hodin,“
oznámil premiér na svém Facebooku. 
Vystudovaný právník, kterého si oblíbil BabišNež jej prezident Miloš Zeman v listopadu 2017 jmenoval ministrem zdravotnictví v
první vládě Andreje Babiše, málokdo tušil, jak je mladý právník Adam Vojtěch důležitý pro lídra hnutí ANO. Někteří si jej
pamatovali z první řady pěvecké soutěže Superstar z roku 2005, kde si vysloužil přezdívku Ken. 
Jeho pěvecké schopnosti po jmenování dostatečně připomněl bulvár. Ostatně ještě dlouho se zpěvu věnoval. Až do roku 2014
zpíval v českobudějovickém swingovém orchestru Metroklub Big Band a poté příležitostně hostoval v dalších
českobudějovických tanečních orchestrech Valdaband a Fordance Orchestra. 
Mezitím ovšem studoval. Nejdříve na Právnické fakultě Univerzity Karlovy, kde absolvoval v roce 2012, a souběžně se vrhnul na
sesterské Fakultě sociálních věd  i do studia médií. Druhý magisterský titul získal o rok později. 
A po škole už začala kariéra u ministra financí Andreje Babiše. Pro něj se stal expertem na klíčový obor zdravotnictví. Tomu se
finance věnují zejména kvůli penězům, které putují do zdravotních pojišťoven. Vojtěch se stal tím, kdo pro Babiše přesně
zpracovával analýzy, co se děje v resortu, který ve vládě Bohuslava Sobotky ovládali sociální demokraté. Právě výkony
koaličního partnera na tomto resortu a samotného ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka si vzal Andrej Babiš na mušku. A
Vojtěch mu dodával munici. 
Když se role v koalici po volbách v roce 2017 otočily, dostal Vojtěch na starosti resort, který mimochodem je klíčový pro
podnikání Andreje Babiše. Přes reprodukční kliniky a další zdravotnická zařízení v něm má díky společnosti Hartenberg
nainvestovány miliardy korun. 

1.95. Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch oznámil rezignaci. Jeho nástupcem je Roman Prymula URL
WEB , Datum: 21.09.2020 , Zdroj: zdravotnickydenik.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.09.2020 03:08 , RU / měsíc: 220 000 ,
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Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) se rozhodl po necelých třech letech odstoupit z funkce. Novinářům dnes řekl, že
premiérovi Andreji Babišovi (ANO) už předal rezignaci. Poslancem zůstává. Demisí chce vytvořit prostor pro řešení epidemie
nového typu koronaviru, která v posledních dnech nabývá na závažnosti. Počty případů v září strmě rostly a ve čtvrtek
překonaly […]
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Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) se rozhodl po necelých třech letech odstoupit z funkce. Novinářům dnes řekl, že
premiérovi Andreji Babišovi (ANO) už předal rezignaci. Poslancem zůstává. Demisí chce vytvořit prostor pro řešení epidemie
nového typu koronaviru, která v posledních dnech nabývá na závažnosti. Počty případů v září strmě rostly a ve čtvrtek
překonaly tři tisíce za den. Premiér Andrej Babiš (ANO) ještě dnes odpoledne jmenuje novým ministrem bývalého Adamova
náměstka a současného vládního zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví Romana Prymulu. 

Adam Vojtěch již před několika dny připustil, že měl trvat na tom, aby se roušky začaly nosit uvnitř znovu povinně už od začátku
září. „Dělali jsme všechno pro to, abychom ochránili naše občany před nákazou a troufám si tvrdit, že jsme to v první vlně
zvládli velmi dobře,“ uvedl dnes ráno ministr. Je přesvědčen, že udělal pro zvládnutí epidemie maximum. „Nemám se zač
stydět,“ řekl. Odchodem chce vytvořit prostor pro „nové řešení epidemie koronaviru, která nás bude dál provázet“. 

„Rozhodnutí o své rezignaci mi Adam Vojtěch oznámil v pátek večer,“ vysvětlil odpoledne novinářům premiér Andrej Babiš
(ANO). Novým ministrem zdravotnictví se stane vládní zmocněnec pro vědu a výzkum ve zdravotnictví a bývalý Adamův
náměstek Roman Prymula, Babiš se na tom v neděli dohodl s prezidentem Milošem Zemanem, který ministra jmenuje ještě
dnes. „Já jsem se tak včera s panem prezidentem domluvil, že mému návrhu vyhoví tak, abych ho mohl uvést do úřadu v úterý,
abychom neztráceli čas,“ řekl Babiš již předtím ČTK. Podle něj bude hlavním úkolem pro nového ministra „krizové řízení“
současné vyhrocené epidemiologické situace. 

Vojtěch: podařila se řada změn 

Vojtěch na ranní tiskové konferenci řekl, že za jeho éry se podařila řada změn ve zdravotnictví dokončit nebo nastartovat. Z
věcí, které se mu za necelé tři roky ve funkci podařily, jmenoval zahájení elektronizace zdravotnictví, reformu psychiatrické
péče nebo budování sítě urgentních příjmů v nemocnicích. Podařilo se podle něj také zastavit úbytek zdravotních sester nebo
vrátit význam dohodovacímu řízení mezi zdravotními pojišťovnami a jednotlivými segmenty zdravotní péče, ve kterém se
rozdělují prostředky z veřejného zdravotního pojištění. 

Vojtěch nakonec poděkoval premiérovi, že mu dal důvěru řídit resort zdravotnictví. Babiš ministra v posledních měsících
opakovaně kritizoval, již dříve uvedl, že od května neřeší epidemii vláda, ale zodpovědnost nese ministerstvo zdravotnictví.
Nicméně dnes před novináři Babiš Vojtěcha za jeho práci v čele ministerstva pochválil. „Je to slušný, pracovitý a mladý muž,
který nechtěl již dál pracovat pod tak obrovským tlakem,“ dodal. 

Opozice: viníkem je i premiér 

Opozice k odchodu ministra zdravotnictví vyzývala kvůli nezvládnutí epidemie opakovaně. Šéf ODS Petr Fiala ČTK napsal, že v
osobě ministra Vojtěcha odchází premiérův oblíbenec. „Který toho ale ve funkci dokázal jen velmi málo. Jako ministr se v otázce
pandemie zkompromitoval už v lednu, kdy se vysmíval všem upozorněním. Jeho odchod přichází s osmiměsíčním zpožděním,“
uvedl. Od Babiše očekává, že nového ministra navrhne rychle, aby zabránil dalším zmatkům. 

Šéf lidovců Marian Jurečka na twitteru Vojtěchovo rozhodnutí ocenil. „Myslím, že jeho krok byl logickým vyústěním situace
posledních týdnů. Nicméně destabilizace na ministerstvu zdravotnictví je problém posledních měsíců,“ napsal ČTK Jurečka.
Odchody odborníků z ministerstva a týmů pracujících na zvládání epidemie podle Jurečky dopadají i na Babiše. „Ten často do
práce ministra zasahoval a takový stav není nikdy dlouhodobě udržitelný. V této krizové době je destabilizace na tak klíčovém
resortu velmi špatnou zprávou,“ dodal. Za nutné považuje, aby nový ministr nebyl loutkou premiéra, ale odborník a manažer,
který dokáže situaci řešit. 

Šéfka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová uvedla, že se Vojtěch zřejmě od Babiše dozvěděl, že svou práci už nechce dělat.
„Situace je vážná, ministr zdravotnictví ji nezvládal a Andrej Babiš před volbami něco udělat musel. Hlavním viníkem ale zůstává
premiér, který 23. března řekl, že na sebe bere plnou politickou odpovědnost. Tu nevyvodil,“ uvedla na twitteru. Také podle
šéfa poslanců TOP 09 Miroslava Kalouska nese veškerou odpovědnost Babiš. „Dokud bude premiérem, je úplně jedno, kdo
bude za ANO ministrem zdravotnictví,“ uvedl. 

Místopředseda STAN Petr Gazdík míní, že Babiš potřeboval najít viníka. „A nějakou oběť své vlastní neschopnosti řešit
koncepčně krizové situace,“ napsal na twitteru. 

Maďar: Dal na názor odborníků 

Podle epidemiologa Rastislava Maďara byl Vojtěch jedním z nejlepších porevolučních ministrů zdravotnictví. Dal na názor
odborníků, jen měl problém jej prosadit ve vládě, řekl ČTK Maďar, který byl po odchodu náměstka Romana Prymuly jedním z
klíčových odborníků, jenž ministrovi v době epidemie radil. Po neshodách spojených se zaváděním povinnosti nosit roušky
chystané s ohledem na zahájení školního roku ale koncem srpna odešel. 

„Pandemie způsobila, že se musel věnovat akutní situaci, která je bezprecedentní, ale přesto si většinu času vedl dobře a
dokázal ustát obrovský tlak,“ uvedl Maďar. Ve funkci řešil podle něj také mnoho dalších věcí nesouvisejících s koronavirem,
které čekaly dlouhou dobu ještě z mandátů minulých ministrů. „Otázkou teď je, jestli dostane rezort zdravotnictví v této kritické
situaci jiného schopného ministra. Je to totiž klíčové pro celou zemi a naskočit na rozjetý vlak nebude jednoduché,“ dodal
epidemiolog. 

Adam Vojtěch byl ve volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2017 zvolen poslancem v Jihočeském kraji jako nestraník za
hnutí ANO, do funkce ministra zdravotnictví za hnutí ANO byl jmenován v prosinci 2017. Se svými dvěma roky a devíti měsíci se
stal třetím nejdéle sloužícím ministrem zdravotnictví samostatné ČR, hned po Leoši Hegerovi z TOP 09 (bez tří dnů tři roky) a
Svatopluku Němečkovi z ČSSD (dva roky a deset měsíců). 

Vojtěch se oblasti zdravotnictví věnoval již před svým působením jako ministr. Od června 2014 byl tajemníkem na ministerstvu
financí, kde se zabýval financováním a organizací zdravotnictví a působil také jako poradce předsedy hnutí ANO Andreje
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Babiše pro zdravotnictví. Vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze a mediální studia na Fakultě sociálních věd
UK v Praze. 

-čtk- 

Aktualizováno 21.9.2020, 13:27 hod 

1.96. Výhry a prohry Adama Vojtěcha. Prosadil eRecept, vaz mu zlomila pandemie URL
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Bývalý ministr zdravotnictví Adam Vojtěch byl ve funkci necelé tři roky. Během té doby se zasadil o pokrok v elektronizaci
zdravotnictví nebo v reformě psychiatrické péče. Jeho působení ale narušila pandemie koronaviru, která ho dovedla až k
rezignaci.

Adam Vojtěch, vzděláním právník, byl ministrem zdravotnictví od června 2018. Do stejné funkce byl jmenován už v prosinci
2017, ale tato vláda nezískala důvěru. Zařadil se tak mezi nejmladší ministry v historii České republiky, v době nástupu na
pozici mu bylo 31 let.

Když do funkce nastupoval, za své priority si stanovil elektronizaci zdravotnictví, reformu psychiatrické péče, budování sítě
urgentních příjmů v nemocnicích nebo zavedení měření kvality péče v nemocnicích.

„Jde o to nastavit jasné ukazatele, které bude možné měřit napříč zdravotnickými zařízeními. Funguje to tak v zahraničí,
například v Německu. Je to třeba procento komplikací, reoperací, infekcí, je toho celá řada. Některá data by se pak měla
zveřejňovat, protože pacienti by měli mít právo to vědět,“ popsal tehdy Vojtěch.

Něco se povedlo, něco ne. Na seznam svých výher si může bývalý ministr zapsat třeba zavedení povinného používání
eReceptu a jeho propojení se sdíleným lékovým záznamem pacienta. Ten má zajistit, aby pacient nebral třeba dva léky s
totožnou účinnou látkou. „Lékař již nebude odkázán pouze na informace o užívaných lécích, které mu poskytne pacient, kdy
neexistuje záruka úplnosti a přesnosti takových informací,“ vysvětlil při jeho zavedení Vojtěch.

Adam Vojtěch

Datum a místo narození: 2. října 1986, České Budějovice

Vzdělání: vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze (2012) a mediální studia na Fakultě sociálních věd  UK v
Praze (2013), v současnosti studuje na 1. Lékařské fakultě Univerzity Karlovy

Současné funkce: ministr zdravotnictví (od prosince 2017), poslanec (od října 2017)

Kariéra: v letech 2013 až 2014 působil jako právník ve společnosti MAFRA (mj. vydavatel deníku Mladá fronta Dnes nebo
Lidové noviny), v červnu 2014 se stal tajemníkem na ministerstvu financí vedeném Andrejem Babišem (ANO), od září 2016 byl
členem správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny

Působení v politice: od roku 2012 byl členem ODS, v roce 2014 mu bylo členství pozastaveno a v roce 2018 mu výkonná rada
strany členství zrušila, a to kvůli spolupráci rodící se vlády s komunisty; ve volbách do Poslanecké sněmovny v říjnu 2017 byl
zvolen poslancem v Jihočeském kraji jako nestraník za hnutí ANO.

Rodina: ženatý od 19. října 2019, vzal si učitelku Olgu Píšovou

Zdroj: ČTK

Pod jeho vedením pokračovala i reforma psychiatrické péče, kterou započali Vojtěchovi předchůdci. Svůj provoz spustily třeba
první Centra duševního zdraví. Podle svých slov zastavil úbytek zdravotních sester a navýšil kapacity lékařských fakult.

Za poslední velkou výhru pak lze považovat novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, kterou na konci srpna schválila
vláda. Ta ulehčuje třeba přístup pacientů k vzácným nebo novým lékům. Novinkou je i Národní zdravotnický informační portál
(NZIP), který funguje od letošního července a který má fungovat jako důvěryhodný zdroj informací.

Ačkoliv hlavní ránou byla pro Vojtěcha epidemie nemoci covid-19, již před jejích nástupem na začátku tohoto roku čelil
některým kontroverzím. Kritiku vyvolal třeba některými personálními změnami – mimo jiné odvolal ředitelku pražské Nemocnice
Na Bulovce Andreu Vrbovskou či šéfa Fakultní nemocnice v Ostravě Svatopluka Němečka.Zlom v podobě epidemie

Velké prohry Adama Vojtěcha ale započaly až s epidemií koronaviru. V souvislosti s epidemiologickou situací ho opozice
opakovaně vyzvala k rezignaci.

Asi první „koronavirovou kontroverzí“ byl nákup předražených ochranných pomůcek z Číny. Roušky a respirátory, které v době
nouzového stavu nakoupilo ministerstvo zdravotnictví, byly podle mediálních zpráv několikanásobně předražené. Proto se již
věci věnuje Nejvyšší kontrolní úřad.

V průběhu takzvané první vlny přišla i další kritika. Mnohým vadilo nucené uzavření provozoven či omezení volného pohybu.
Tato opatření ministerstva zdravotnictví v dubnu zrušil Městský soud v Praze, později se proto změnilo jejich právní ukotvení.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 145 / 237

https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/adam-vojtech-rezignoval-byvaly-ministr-zdravotnictvi.A200921_084300_domaci_knn
http://www.newtonmedia.eu/


Největší kritika ale přišla až s koncem první vlny. Tehdy byl naplno spuštěn systém takzvané chytré karantény. O něm řada
médií informovala jako o nefunkčním. S tím ale ministr nesouhlasil, ačkoliv připouštěl slabá místa. Ta zdůvodňoval
decentralizací českého zdravotnictví. „Ty nástroje, které tam jsou, sledování informací elektronicky, to dříve vůbec možné
nebylo. Jsou tam rezervy, to je pravda,“ bránil třeba systém na konci července.

Nejhlasitěji pak vyzvali Vojtěcha k rezignaci demonstranti v Ostravě poté, co tamní krajská hygienická stanice zavedla prakticky
z hodiny na hodinu povinnost nošení roušek. Reagovala tak na rozsáhlý klastr na Karvinsku.

„Páteční oznámení krajské hygienické stanice se stalo poslední kapkou, která nás přiměla vyjít do ulic a veřejně vyjevit svůj
nesouhlas. Nikoli s tím, že vláda a jí podřízené orgány mají ambice řešit situaci kolem šíření koronaviru (nejen) v našem kraji,
ale s tím, jak zmatečně, chaoticky a hlavně opožděně informuje své občany,“ uvedli tehdy organizátoři. K jejich výzvě se přidal
třeba i předseda poslaneckého klubu ODS Zbyněk Stanjura.

Dalším krizovým okamžikem pak byla polovina srpna, kdy ministerstvo zdravotnictví nařídilo povinnost nosit roušky ve vnitřních
prostorách. Po kritice premiéra Andreje Babiše ale Vojtěch oznámil, že roušky ve školách, obchodech, restauracích či
kadeřnictvích povinné nebudou. Po těchto zmatcích odešel z pracovní skupiny pro uvolňování opatření epidemiolog Rastislav
Maďar. Slova chvály po rezignaci

Poté, co Vojtěch v pondělí ráno oznámil svou rezignaci, o něm ale právě i Maďar hovoří pozitivně. „On vždy dal na názor
odborníků, jen měl někdy problém prosadit to na vládě. Pandemie způsobila, že se musel věnovat akutní situaci, která je
bezprecedentní, ale přesto si většinu času vedl dobře a dokázal ustát obrovský tlak,“ řekl Maďar pro ČTK.

Stejně tak premiér Andrej Babiš ho za jeho práci chválí. „Jsem přesvědčen, že kdyby veškerou svou energii nemusel vydat na
boj koronavirem, jednou by se na něj vzpomínalo jako na nejlepšího ministra zdravotnictví,“ napsal na Twitter.

Spolupráci s Vojtěchem si pochválila třeba i ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv Irena Storová, či prezident Svazu
obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza. Naopak třeba podle prezidenta České lékařské komory Milana Kubka měl
Vojtěch rezignovat už dávno.

Foto:
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (30. července 2020)
Dan Materna, MAFRA

1.97. Z ministra zdravotnictví ministrem covidu. Vojtěch patří k resortním rekordmanům, končí kvůli pandemii URL
WEB , Datum: 21.09.2020 , Zdroj: ct24.cz , Strana: 0 , Autor: dolejsim , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.09.2020 03:07 , RU / měsíc:
243 470 , Celková návštěvnost: 18 339 , Rubrika: Domácí , AVE: 5 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,20
Adam Vojtěch končí ve vládě. V kontextu českých ministrů zdravotnictví patřil k těm „trvanlivějším“, rezignaci oznámil zhruba
dva a tři čtvrtě roku poté, co byl poprvé jmenován. Byl členem dvou kabinetů, za sebou – jak sám zdůraznil – má mimo jiné
několik projektů, které mají modernizovat a elektronizovat zdravotnictví. V roce 2020 se ale z ministra zdravotnictví stal (opět
řečeno jeho vlastními slovy) „ministrem covidu“.

Politická příslušnost Adama Vojtěcha zní „nestraník za ANO“, což může svědčit o mnohém. Do politiky se dostal jako poradce
Andreje Babiše; v roce 2013, kdy Babišův Agrofert koupil mediální dům Mafra, pracoval jako právník pro toto vydavatelství.

Veřejně známou osobností byl však Adam Vojtěch již dříve. Pomineme-li jeho hudební kariéru včetně účasti v populární soutěži
Česko hledá SuperStar, stal se v roce 2010 předsedou spolku právníků Všehrd. To se mu podařilo ještě za studií, Právnickou
fakultu Univerzity Karlovy absolvoval v roce 2012, o rok později dokončil také magisterský program mediálních studií na
Fakultě sociálních věd  téže univerzity.

Odkaz

Ministr zdravotnictví Vojtěch oznámil rezignaci

Z Mafry do čela ministerstva

Politika nebyla Adamu Vojtěchovi vzdálená, od roku 2012 byl členem ODS, ale po dvou letech členství v této straně pozastavil
(definitivně je zrušila sama strana mnohem později, když se Vojtěch stal členem vlády, jejíž vznik umožnili komunističtí poslanci).
Tehdy odešel z Mafry na ministerstvo financí, kde vládl Andrej Babiš.

Na ministerstvu byl tajemníkem a zabýval se otázkami financování a také organizace zdravotnictví. Zároveň Babišovi – jenž se v
Sobotkově dostával do sporů s tehdejším ministrem zdravotnictví Svatoplukem Němečkem (ČSSD) – radil v medicínských
otázkách. Působil také v několika společnostech vlastněných státem, mimo jiné zasedal ve správní radě Všeobecné zdravotní
pojišťovny a v představenstvu společnosti Thermal-F, která provozuje karlovarský hotel Thermal.

Ve sněmovních volbách v roce 2017 kandidoval českobudějovický rodák Vojtěch na třetím místě kandidátky ANO v Jihočeském
kraji a uspěl. Nestal se ale jenom poslancem – Andrej Babiš jej vzal i do své první vlády jako ministra zdravotnictví a poté, co
tento kabinet nezískal důvěru sněmovny, stal se Vojtěch i ministrem druhé Babišovy vlády.

Odkaz
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Den D pro Babišovu vládu. Prezident Zeman ji oficiálně jmenoval

E-recept a kritika

V letech 2018 a 2019 zůstalo za Adamem Vojtěchem několik výrazných novinek především v oboru elektronizace zdravotnictví.
„Spustili jsme elektronický recept, lékový záznam pacienta, napsali jsme historický zákon o elektronizaci zdravotnictví,“ shrnul
sám Vojtěch, když svoji rezignaci oznamoval. Například e-recept lze považovat za významný politický úspěch končícího ministra.
Prosadil jej přes odpor části zdravotnické veřejnosti.

Čelil i kritice. Na konci loňského roku – tedy ještě předtím, než z Číny začaly přicházet první zprávy upozorňující na šíření
neznámé nemoci ve Wuchanu – zhodnotil prezident České lékařské komory Milan Kubek dosavadní Vojtěchovo působení tak,
že údajně neřeší akutní problémy, nýbrž „se prezentuje mediálně nafouknutými nepodstatnými detaily“. Šéf Lékařského
odborového svazu Martin Engel jej zase kritizoval pro údajně nedostatečný růst platů.

Odkaz

Ministerstvo chce vymést papíry z ordinací. Elektronizaci ale nebude lékařům vnucovat, slíbil Vojtěch

Vojtěch měl za sebou také řadu výrazných personálních opatření. Odvolal z funkcí ředitele FN Ostrava Svatopluka Němečka,
ředitelku Všeobecné fakultní nemocnice Danu Juráskovou nebo šéfku Nemocnice Na Bulovce Andreu Vrbovskou a následně i
jejího nástupce Františka Nováka. Hovořil o problémech s hospodařením, podal trestní oznámení, Vrbovskou a Nováka později
dokonce obvinila policie.

Ministrem covidu

Až do konce roku 2019 ale šlo o docela „klasická“ témata, se kterými si Adam Vojtěch jako právník se specializací na
zdravotnickou oblast mohl poradit a nějak si s nimi poradil, byť se to neobešlo bez výhrad části veřejnosti. Rok 2020 jej ale
postavil do bezprecedentní situace.

„Ve chvíli, kdy přišel covid, stal jsem se ministrem covidu,“ shrnul on sám. Pandemie nemoci covid-19 uvrhla Česko, Evropu i
celý svět do situace, kdy se zavíraly hranice, omezoval volný pohyb lidí, měla nepředstavitelné dopady nejenom na zdraví části
nakažených lidí, ale také na životy těch, kteří se jí nikdy neinfikovali, a na ekonomiku.

Vojtěch jako nelékař a neepidemiolog musel více než kdy dříve spoléhat na rady jiných. Zprvu se hlavní „odbornou“ tváří
ministerstva zdravotnictví stal tehdejší náměstek pro zdravotní péči a epidemiolog Roman Prymula, brzy se ale začalo hovořit o
tom, že mezi ním a ministrem nepanují ideální vztahy. Krátce poté, co první vlna pandemie opadla, Prymula z ministerstva
odešel a přes léto zůstalo jeho místo prázdné, až v září jej obsadil dosavadní děkan 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy Aleksi
Šedo.

Odkaz

Bez roušky na nákup, do restaurace i na školní chodbu. Vojtěch po jednání s Babišem zmírnil nová pravidla

Odbornou „tváří“ ministerstva se v mezidobí stal především epidemiolog Rastislav Maďar, který ale záhy odešel také – poté co
Adam Vojtěch v srpnu oznámil, že od začátku školního roku začne platit široká povinnost roušek. Ty se měly nosit nejenom ve
veřejné dopravě, ale i v obchodech nebo na školních chodbách. Druhý den Vojtěch většinu těchto opatření odvolal, roušky
ponechal pouze ve veřejné dopravě. Změna přišla po ministrově jednání s premiérem Babišem, který předtím dal najevo, že mu
rozsah povinnosti nosit roušky přijde přehnaný.

Nebylo to poprvé, co Babiš svého ministra zdravotnictví postavil do problematické pozice. Počátkem března, kdy se v Česku
objevili první infikovaní, se jedna pacientka odmítnutá hygienou obrátila na soukromou laboratoř. Ministr Vojtěch poté uvedl, že
se pracovnice laboratoře při odběru vzorků sama nakazila, což nebyla pravda, jak se záhy ukázalo. Babiš pak na tiskové
konferenci Vojtěcha veřejně vyzval, aby prozradil, kdo mu tuto informaci řekl. K tomu se ministr nejprve neměl, ale nakonec se
podvolil.

Třetí nejdéle sloužící ministr zdravotnictví samostatné ČR

Ačkoli Adam Vojtěch nedokončil ve vládě celé její funkční období, patřil z hlediska toho, jak dlouho pracoval v ministerské
kanceláři na Palackého náměstí, k nějúspěšnějším ministrům zdravotnictví samostatné České republiky.

Jmenován byl 13. prosince 2017 jako člen první Babišovy vlády, setrval i v té druhé jmenované o půl roku později, končí tedy
po 33 měsících. Je to o měsíc méně, než kolik vydržel Svatopluk Němeček (ČSSD) v Sobotkově vládě a o necelého čtvrt roku
méně než dosavadní ministerský „rekordman“ Leoš Heger (TOP 09), jenž působil v Nečasově vládě po celou dobu její tříleté
existence.

1.98. Propleskávat Prymulu bude mít Babiš těžké. Má blízko k Hradu, říká politolog URL
WEB , Datum: 21.09.2020 , Zdroj: aktualne.cz , Strana: 0 , Autor: Tomáš Klézl , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.09.2020 03:06 , RU /
měsíc: 4 106 968 , Celková návštěvnost: 741 693 , Rubrika: Domácí , AVE: 20 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 8,24
Odstupující ministr zdravotnictví Adam Vojtěch prosazoval správná opatření, u Babiše je ovšem jako jeho "otloukánek"
nedokázal prosadit, řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz politolog Josef Mlejnek z Institutu politologických studií Fakulty sociálních
věd  Univerzity Karlovy. Vojtěchův nástupce Roman Prymula bude podle něj v silnější pozici, mimo jiné díky dobrým vztahům s
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prezidentem Zemanem.

Jak se bude vzpomínat na Adama Vojtěcha jako ministra zdravotnictví?

Myslím, že se na něj bude vzpomínat na základě té asi nejznámější scény "Jména, řekněte jména," jako na takového Babišova
otloukánka. Ministra, který byl slabý, který když se snažil o něco dobrého nebo vhodného, tak to nedokázal vůči Andreji
Babišovi prosadit. Teď se ukazuje, že ta opatření, která prosazoval, byla správná, ale nechal se premiérem zahnat do kouta, a
ještě u toho působil velmi trapně. Když se ukázalo, že měl pravdu, jsou politické zákonitosti takové, že padne jeho hlava, ne
hlava premiéra.

Jeho reputace Babišova otloukánka, jak říkáte, je tedy zasloužená?

V zásadě ano. Nechal si na veřejnosti líbit věci, které by si asi nikdo jiný líbit nenechal a s tou funkcí by sekl okamžitě. Premiér
k němu často přistupoval, jako by to byl nějaký žáček, který nenapsal úkol. Veřejně ho peskoval. Pro něj to bylo asi lidsky těžko
akceptovatelné a chápu, že toho měl plné zuby.

Nevím ale, jak to bylo s tou rezignací, jestli skončil z vlastního rozhodnutí, nebo jestli byl premiérem chladnokrevně obětován.
Situace se i politicky začíná obracet proti hnutí ANO a premiérovi, o čemž svědčí ten včera zveřejněný průzkum (podle
volebního modelu agentury Kantar CZ, zpracovaného pro Českou televizi, klesla podpora hnutí ANO oproti červnovému šetření
o 4,5 procentního bodu - na 27,5 procenta hlasů - pozn. red.).

Epidemiolog Rastislav Maďar o Vojtěchovi v pondělí řekl, že podle něj patří k nejlepším porevolučním ministrům zdravotnictví.

Myslím si, že ho pochválil, protože zná podobné situace ze zákulisí. Nemám žádné zprávy zevnitř, ale myslím, že bylo navenek
jasné, že pan Maďar odešel, protože měl plné zuby prosazování něčeho, co má odborně podložené, ale z politických důvodů to
padá pod stůl.

Pozitivně ovšem o ministru Vojtěchovi nemluví jen Maďar…

Ano, zaznamenal jsem z médií, že někteří lidé Adama Vojtěcha skutečně hodnotili pozitivně, že se obklopil odborníky a dal na
jejich slovo, že si dal záležet, aby byla jeho epidemiologická rozhodnutí odborně podložena. Dobře také komunikoval.

V zákulisí s ním byla asi rozumná spolupráce, problém je ale v tom, že byl vůči premiérovi slabý, a cokoli rozumného prosadil, to
se zadupalo do země, když se to nehodilo premiérovi do krámu, a ten pak ještě obrazně řečeno pana Vojtěcha profackoval.

"Vůči Prymulovi si Babiš tolik nedovolí"

V čem bude Roman Prymula jiným ministrem zdravotnictví?

Má silnější pozici tím, že je starší, je z oboru, má něco za sebou, a navíc je přímo epidemiolog, takže je to ministr pro pandemii
jako dělaný. Pokud jde o to politické zázemí, tak tady může být důležité, jaké má vztahy k Hradu.

A evidentně je má dobré. Prezident Miloš Zeman ho ještě předtím, než se mu podařilo epidemii zdolat, navrhl na státní
vyznamenání. Pan Prymula také v roce 2014 hodlal kandidovat za Zemanovce, ač nakonec nekandidoval. Bude tam patrně
silná vazba k Hradu, a tudíž si na něj Andrej Babiš nebude moct takto dovolovat, a přece jen on má u veřejnosti větší kredit.
Zpucovat na tiskovce mladého právníka, nedoktora, který sám není moc průbojný, bylo celkem snadné. Propleskávat na
tiskovce Prymulu půjde mnohem hůř.

Bude Roman Prymula úspěšnějším ministrem než Adam Vojtěch?

Má šanci, pokud ta epidemie na podzim začne opadat. Může se stát, že padne a lidé ho budou nosit na ramenou, i kdyby na
tom neměl velkou zásluhu. Může se ale stát, že se to povleče. Má každopádně dobré předpoklady, je veřejností vnímán
víceméně pozitivně, je z oboru a je silnější vůči premiérovi. Určitě si vůči němu víc dovolí a premiér si dovolí méně vůči němu.

U části společnosti má ovšem Prymula pošramocený obraz kvůli období první vlny viru, kdy se stal tváří restriktivních opatření a
proslul výroky o hranicích uzavřených na dva roky.

Ano, část veřejnosti vnímá Romana Prymulu jako rouškového diktátora. Někteří lidé se vůči nošení roušek a opatřením staví
velmi kriticky a vnímají to jako snahu Andreje Babiše o zavedení diktatury. Ještě mu u této skupiny lidí neprospívá minulost u
Zemanovců a styky s Čínou. Převážně je ovšem vnímán spíš pozitivně.

Neměl tedy Babiš hledat někoho jiného? Skloňovalo se například jméno poslankyně za ANO a lékařky Věry Adámkové.

Skupina lidí skeptických vůči Prymulovi jsou samozřejmě nejtvrdší odpůrci Andreje Babiše. Takže u nich si stejně plus neudělá.
Jemu jde teď o to, aby si vylepšil obraz u svých vlastních voličů, kteří jej vnímají když ne pozitivně, tak alespoň neutrálně.

Roman Prymula se jeví jako dobrý tah také proto, že má u veřejnosti alespoň nějaký kredit. Když to vezmu obrazně, tak kdyby
místo Adama Vojtěcha přišel nějaký Vojtěch Adam, člověk z ANO s podobnými nedostatky, tak to nemusí u veřejnosti zabrat.
On sám ví, že si musí u veřejnosti vylepšit ten pošramocený obraz a dosadit do funkce někoho, koho veřejnost respektuje.
Poslankyně ANO, byť specialistka, by asi v tuto chvíli byla slabé řešení.

Ošemetná vládní židle

Představme si hypotetickou situaci, že se pandemie koronaviru nikdy nestala. Byl by Vojtěch úspěšným ministrem?
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Nebýt covidu, tak asi největší problém, který by s ním byl spojený, by byla otázka financování nemocnic. To si ale netroufám
tvrdit, jestli on v této kauze působil pozitivně, negativně, nebo neutrálně. Ale asi by zůstal ve funkci do konce volebního období.

Veřejností nebyl až do pandemie vnímán jako nějaký problémový ministr, ale v nějaké silné podpoře mu bránil jeho mladý věk a
to, že je právník. Ministr zdravotnictví nemusí být jenom doktor, ale myslím, že by veřejnost lépe hodnotila ministra, který by měl
nějakou profesní minulost spojenou se zdravotnictvím.

Na ministerstvu zdravotnictví se ministři mění poměrně často. Proč je zrovna tento resort takto obměňován, například oproti
ministerstvům práce nebo financí?

Může to být dvěma věcmi. První je to, že zdravotnictví je ožehavá tematika pro voliče. Nepopulární ministr zdravotnictví na
každou vládu hází horší světlo než kritizovaný ministr zemědělství.

Druhá věc je ta, že sektorem zdravotnictví protéká velké množství peněz a je tam obrovský vliv lobbistických skupin, včetně
farmaceutických firem. Ty tlaky mohou být obrovské, a pokud ministr nevyjde vstříc nějaké lobbistické skupině, je schopna na
něj najít nějaké kompro. Pak je obětován, aby nedělal špatné jméno. Když se spojí tyto dvě strany, tak z toho vyplývá, že je to
ošemetná vládní židle.

Video: Na Vojtěcha všichni útočili, málo se bránil. Byl nejlepší ministr, řekl Babiš

1.99. Móda podle La femme MiMi: Ženská, nadčasová a udržitelná dřív, než to začalo být trendy URL
WEB , Datum: 21.09.2020 , Zdroj: zeny.cz , Strana: 0 , Autor: Irena Sládečková , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.09.2020 03:12 , RU /
měsíc: 465 774 , Celková návštěvnost: 26 855 , Rubrika: Móda , AVE: 25 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,30
„Matematika mi nejde, celý můj princip zero waste vlastně začal kvůli tomu, že jsem si neuměla spočítat, kolik látky potřebuji
objednat na šaty,“ říká se smíchem návrhářka „MiMi” Nguyen Hoang Lan. Své kousky vždycky navrhovala s ohledem na
odpovědný přístup, upcycling používala dávno před tím, než začal být trendy. Kousky z její dílny zajímavě mixují evropské
nadčasové kousky s asijskými prvky. Začínala šít pro sebe, pak pro kamarádky, později něco začala prodávat v tržnici. Jaká
byla její cesta mezi přední české značky?

Do České republiky jste přišla v roce 1993, když vám bylo patnáct. Do té doby jste vyrůstala ve Vietnamu. Co rozhodlo, že zde
zůstanete?
Měla jsem přijet za maminkou, protože jsme se dlouho neviděly. Odjela, když mi byly čtyři. Původně to bylo jen na návštěvu,
další plán byl jet za strýcem do Ameriky. Ale nějak se mi tu zalíbilo. Máma mi z České republiky posílala pohledy s Makovou
panenkou, žvýkačky Pedro, oblečení od svých známých, co tu dostala, ve kterém mi ve Vietnamu bylo vedro, tak možná jsem to
s ní měla tak spojené, že jsem si tu pak začala připadat víc jako doma.
Co jste udělala jako první, když jste se rozhodla tu zůstat?
Začala jsem se učit česky, historii Evropy a České republiky. Pak jsem se dostala na Fakultu sociálních věd , ale, přiznám se,
vůbec jsem neřešila, co budu dělat. Jestli nakonec neodjedu za strýcem do té Ameriky. U toho jsem si pořád něco přešívala a
pamatuju se, jak mi máma nadávala: Kéž bys tolik času věnovala učení, jako věnuješ oblečení.

Zobrazit příspěvek na Instagramu

Ready to start #2020 A lot of beautiful things will happen #lookingforward #newstart #lafemmemimi #designer #borninsaigon
#basedinprague #madeinprague
Příspěvek sdílený La Femme MiMi (@la_femme_mimi_prague), Led 1, 2020 v 8:10 PST

Oblečení jste měla ráda od dětství?
Oblečení mě vždycky bavilo, ale tady to také byla nutnost, protože mi tu bylo všechno velké. Chodila jsem po sekáčích,
nakupovala v dětských odděleních a přešívala. A také jsem tu neměla zpočátku tolik přátel, takže jsem se musela nějak zabavit.
Později na fakultě se začali přátelé ptát, kde jsem k tomu oblečení přišla a jestli bych nemohla ušít něco pro ně. To byli moji
první klienti. A někteří jsou jimi i dodnes, zrovna nedávno jsem ušila své bývalé spolužačce svatební šaty.
Kde jste začala své věci prodávat?
Maminka měla tehdy v tržnici stánek s čaji a keramikou, tak mi tam vyčlenila místo na oblečení a co prodala, dala mi jako
kapesné. Bylo to legrační, většina obchodníků z Vietnamu prodávala oblečení, alkohol a cigarety a pořád nám vysvětlovali, že
na tomhle nevyděláme. Ale nějak se povedlo oblečení prodávat, pak i přes internet a později i v kamenném obchodě, který
jsme měli dohromady s mámou a bratrem. A v roce 2007 jsem založila svoji značku.
Kdy jste si řekla, že jste návrhářka?
Asi v roce 2005, kdy mne oslovila Dana Brabcová, ředitelka Českých center. Nabídla mi prezentaci, která měla úspěch, pak
jsem se ještě odvážila na Design blok a konečně pochopila, že si ta práce prostě vybrala mě. Že mám klientky, které čekají na
nové věci a rády se vracejí.
Vracejí se doteď?
Ano, musím říct, že i když mám krám v centru Prahy a nakupují zde turisté, vždycky pro mě bylo nejdůležitější dělat oblečení
pro Češky. Vždycky přemýšlím o tom, co české ženy rády nosí, jak se mění vkus, co je baví, jak se mění a jak se mění jejich
život. I proto jsem často ráda v krámu, kde se s nimi setkávám. Nedá se říct, že jsme přímo kamarádky, ale pamatuji si, co si
kupovaly třeba v minulých letech. Některé mi i posílají fotky v oblečení ode mne focené při nejrůznějších příležitostech. To mi
dělá radost. Díky těmto stálým klientkám jsme mimochodem přežili i lockdown kvůli Covidu. Protože mé zákaznice se na novou
kolekci těšily.
Co mají vaše klientky společného?
Určitě mají rády kousky, které mohou nosit dlouho. Mají rády kvalitu. Většina z nich podporuje princip udržitelnosti a
odpovědného chování. A jsou to osobnosti, ať dělají cokoliv.
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Zobrazit příspěvek na Instagramu

....s ¦? #lafemmemimi #dnesnosim #udrzitelnamoda #yeswecan
Příspěvek sdílený La Femme MiMi (@la_femme_mimi_prague), Čec 18, 2020 v 10:18 PDT
Kde se ve vás vzal princip zero waste?
Já jsem v tom vyrůstala. Babička i děda zažili ve Vietnamu několik válek, takže věděli, že každá věc se může hodit. A to učili i
nás. Každá věc má svoji hodnotu a je důležité se o ni starat. Později jsem při přešívání opravdu šetřila každý kousek s tím, že
se později může hodit. No a proto, že mi moc nejde matematika, jsem později moc neuměla vypočítat, kolik látky budu
potřebovat na šaty. A tak mi buď chyběla, nebo přebývala a s tím jsem si také musela nějak kreativně poradit.
Vdala jste se za českého muže a máte dvě děti. Shodnete se na výchově?
Je vidět, že jsme každý vyrůstali v jiném prostředí. Ale vždycky se shodneme na tom, že chceme, aby z našich dětí vyrostli
slušní lidé. A to je stejné ve všech kulturách. U nás fungují hodný a zlý policajt, ale tyhle role si s manželem střídáme. Doma
mluvíme česky, nerozhodli jsme se pro bilingvní výchovu. Tak mne jen trochu mrzí, že děti tolik neumí vietnamsky. Za rodinou
do Vietnamu jezdíme raději méně často, ale na delší dobu. Chci, aby děti poznaly své kořeny, zároveň jsem v letadle
nešťastná, protože je to neekologické, takže hledám nějaký balanc. Ale nakonec nejlépe je nám na chalupě na Vysočině.
Doma jste tedy v Česku?
Ano, vím, že kdybych byla půl roku ve Vietnamu, bude se mi stýskat. Miluji například zdejší přírodu, je taková jednoduchá. Ve
Vietnamu je často špína nebo bych v žádném případě nenechala spát děti jen tak venku, kvůli nebezpečným rostlinám nebo
zvířatům. V české přírodě můžete kdykoliv vypnout a odpočívat.
Stíháte vůbec odpočívat?
Jestli se ptáte na to, kdy přestanu myslet na práci, tak skoro nikdy. Na procházkách nebo na zahradě často přemýšlím o tom,
jak třeba došít nějaké šaty. Ale mám to ráda a baví mě to. Někdy je to samozřejmě stres a jsem vzteklá, když nemůžu přijít na
důvod, proč něco nefunguje. Ale vždycky je důležité přijít na to, proč nejsem spokojená. Jedině tak se posunu dál. Naštěstí
mám klientky, kterým to dokážu vysvětlit a které třeba pochopí, že není potřeba spěchat. Kvůli tomu jsem i přestala dělat
kolekce na přehlídky.
Takže nejste návrhář, jehož práci řídí fashion weeky?
Jeden čas jsem to zkoušela, byla jsem na fashion weeku v Šanghaji, prezentovala ve Vídni a v Linzu, ale nefungovalo mi to.
Byla jsem ve stresu a viděla na svých věcech spoustu chyb. Obdivuji každého, kdo to umí, ale moje cesta to není. Teď
vymýšlím jednu kolekci ročně na jaro a léto, jednu na podzim a zimu a kousky dodělávám postupně. Až jsem s nimi spokojená.
Je něco, co byste zpětně v práci udělala jinak?
I když se něco nepovedlo, ničeho nelituji. Ani téhle zkušenosti s fashion weeky, ani svého pokusu otevřít obchod v
Amsterodamu, což byl asi nejšílenější nápad, co jsem měla, stálo mě to hodně peněz, sil a slz. Ale každá chyba mi přinesla
spoustu zkušeností a ukázala mi, kde je moje cesta.

1.100. Nejdřív koronavirus srovnával s chřipkou, teď mu zlomil vaz. Z Babišova područí se Vojtěch nevymanil URL
WEB , Datum: 21.09.2020 , Zdroj: denikn.cz , Strana: 0 , Autor: Jan Tvrdoň , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.09.2020 03:13 , RU / měsíc:
358 647 , Celková návštěvnost: 41 097 , Rubrika: Česko , AVE: 40 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,46
Analýza: „Stal jsem se ministrem covidu,“ řekl šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch na ranním brífinku, na kterém ohlásil
odchod z funkce. Díky koronaviru získal velkou důvěru mezi lidmi, nyní však krátce před volbami končí.

Dnes čtyřiatřicetiletý Vojtěch usedl do křesla ministra zdravotnictví v prosinci 2017, tehdy v první Babišově vládě, post si
zachoval i v té druhé. Současně je od října téhož roku poslancem, v hnutí ANO působí jako nestraník.

Když vstupoval do vysoké politiky, nebyl úplně neznámý. Důvodem ovšem nebyla politická, nýbrž hudební kariéra. V roce 2005
se totiž zúčastnil soutěže Superstar, odkud si vysloužil přezdívku Ken, kterou mu mnozí předhazují dodnes. O rok později začal
studovat Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde získat titul magistra. Stejný titul má i z Fakulty sociálních věd , kde se
věnoval mediálním studiím.

Přečtěte si takéVojtěch rezignoval. „První vlnu zvládl neuvěřitelně,“ chválí ho Babiš. Podle opozice měl odejít už dávno

Právě na škole si ho vyhlédl Andrej Babiš. Zpočátku Vojtěch působil jako právník v mediální společnosti Mafra, kterou majitel
Agrofertu před nástupem do politiky koupil. V polovině roku 2014 nastoupil na ministerstvo financí jako Babišův tajemník.

Politikou nebyl úplně nepolíbený – letech 2012 až 2018 byl členem ODS. V roce 2014 členství pozastavil, o čtyři roky později
mu bylo zrušeno z toho důvodu, že druhá Babišova vláda chystala spolupráci s komunisty. Vojtěch se také angažoval jako
dobrovolník v prezidentské kampani Miloše Zemana, jak v podcastu Vinohradská 12 upozornil novinář Václav Dolejší.

V horkém křesle

Do čela ministerstva zdravotnictví se Vojtěch vyhoupnul krátce po třicítce. A stal se druhým nejdéle sloužícím šéfem tohoto
politicky tak turbulentního resortu.

Ještě před tím, než se stal ministrem, musel také leccos vysvětlovat. Například svou spolupráci s podnikatelem Tomášem
Horáčkem obviněným ze zmanipulování zakázek. Jak informoval iRozhlas.cz, Vojtěch ještě jako tajemník resortu financí úkoloval
Horáčka, co mu má podnikatel zjistit.

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO). Foto: ČTK
Vojtěch do úřadu vstupoval s velkými plány. Současná vláda se ve svém programovém prohlášení přihlásila ke zvyšování platů
zdravotníků, zvýšení transparentnosti v celém systému nebo lepšímu řízení nemocnic. Tyto ambice ale v posledním roce zcela
přebilo téma koronaviru.
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„Na ministerstvo zdravotnictví jsem přišel, abych provedl systémové změny, ale koronavirus mi je nedovoluje dokončit,“ řekl
během dnešní tiskové konference Vojtěch. „Stal jsem se ministrem covidu,“ dodal s tím, že celou věc řešil se svými kolegy ve
dne v noci.

Přečtěte si takéBabišův krizový chaos. Pokusili jsme se zjistit, kdo v Česku řídí boj proti koronaviru

Právě situace kolem koronaviru je věc, se kterou bude Vojtěch spojován. Zpočátku se k pandemii stavěl poměrně rezervovaně,
což mu zejména opoziční strany v následujících měsících vyčítaly. Vojtěch tvrdil, že stát je na případné šíření viru připraven a
disponuje dostatkem ochranných pomůcek. Což nebyla pravda.

„Prověřoval jsem u dodavatelů roušek, že jich bude dostatek, že se připravuje další dodávka 25 tisíc roušek a jeden český
výrobce jich má v tuto chvíli celkově milion na skladě, takže roušky skutečně budou,“ řekl Vojtěch poslancům, kteří chtěli
koncem ledna o stavu příprav na pandemii diskutovat. K debatě nedošlo a ministrova informace se ukázala jako nepravdivá.
Byla to jedna prvních velkých chyb během pandemie – a to v době, kdy se virus ještě do Česka ani nedostal.

Začátkem února napsal Vojtěch text pro Mladou frontu Dnes, v němž nebezpečí koronaviru v podstatě zpochybňoval. O měsíc
později vláda zaváděla nouzový stav. Buďme však spravedliví: situace byla skutečně slovy Adama Vojtěcha „velmi dynamická“,
a jak se celá pandemie rozjede, tušil málokdo.

V názorové rubrice @mfdnes mírním paniku kolem koronaviru a nabízím fakta. Není třeba se bát, je potřeba být připraven a mít
z onemocnění zdravý respekt. A nezapomínat na “obyčejnou” chřipku, která je v našich podmínkách mnohem větším
strašákem. pic.twitter.com/EwYUDJx7G0

— Adam Vojtěch (@adamvojtechano) February 4, 2020

Nicméně právě tato prohlášení a zejména nedostatek ochranných pomůcek byly terčem opozičních politiků i části společnosti.
Ministerstvo zdravotnictví nedokázalo sehnat ochranné pomůcky pro občany, ti si museli roušky ušít sami. Počáteční problémy
s ochranným materiálem daly prostor ministru vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD), aby takříkajíc nasadil červenou mikinu a sehnal
ochranu před koronavirem v Číně. A alespoň částečně resuscitoval šance ČSSD na posílení její pozice.

Nutno dodat, že Vojtěch byl postaven před situaci, kterou nezažil žádný jeho předchůdce. Před letošním březnem nebyl nikdy
vyhlášen nouzový stav pro celou republiku, stát se nemusel ani potýkat s globální pandemií. Řada nedotažených kroků,
zmatená a chaotická vládní komunikace i různé problémy s restriktivními opatřeními vlády tak kabinet nestály důvěru lidí.

Oblíbený ministr i terč

Ti naopak ocenili, že Česko v porovnání se zahraničím zvládlo celou situaci ze zdravotního pohledu velmi dobře. Hnutí ANO i
sociální demokraté zkraje březnové krize dočasně posílili preference. Dokládá to volební model agentury Kantar CZ pro
Českou televizi.

Vojtěch se díky své viditelnosti zařadil mezi nejdůvěryhodnější politiky v Česku, což se ministrům zdravotnictví příliš často
nedaří. V červnu mu podle výzkumu agentury CVVM věřilo 46 procent lidí. Oproti předchozímu měření před krizí získal důvěru
u pětiny populace. Lépe – a to jen velmi těsně – si vedl pouze Hamáček.

Vojtěchovu podporu veřejnosti dokládá i výzkum organizace STEM. Ta dnes publikovala data, podle nichž je končící ministr
třetí nejpopulárnější stranickou osobností v zemi. Po Hamáčkovi a také premiérovi – ten ovšem od posledního měření oproti
dalším dvěma jmenovaným část podpory ztratil.

V létě se situace kolem pandemie výrazně uklidnila. Počty nakažených dramaticky nerostly, Česko si ovšem zadělalo svou
nečinností na současné problémy. Proti Vojtěchovi se tak začali koncem července výrazně vymezovat sociální demokraté. Před
blížícími se volbami totiž vsadili kompletně na téma koronaviru a terč v podobě premiéra Babiše pro ně visel příliš vysoko.
Začali tak atakovat Vojtěcha.

„Když bych se jako ministr vnitra ‚nemontoval‘ do práce ministra zdravotnictví, na roušky čekáme ještě dneska a premiér by
nemohl chodit a říkat, jak jsme první vlnu zvládli. Vývoj ukázal, kdo měl pravdu,“ řekl Hamáček v polovině prázdnin. ČSSD
střílela do Vojtěcha také ve svém předvolebním spotu.

Faktor Babiš

Jedním z hlavních ministrových hendikepů, který byl viditelný zejména během březnové eskalace koronaviru a také koncem
srpna, byl ve skutečnosti jeho premiér. Vojtěch jako nominand hnutí ANO byl ve vleku Andreje Babiše.

Plně se tato skutečnost projevila v závěru srpna, kdy chtěl ministr vyhlásit plošnou povinnost nosit roušky ve školách. Po
veřejném pokárání od Babiše se toto opatření náhle změnilo a Vojtěch otočil. Celou eskapádu navíc odnesl epidemiolog z
resortu zdravotnictví Rastislav Maďar. Nakonec, jak se ukázalo, dal čas za pravdu původně zamýšlenému plánu na přísnější
opatření. Tehdy sice nepopulárnímu, z dnešního pohledu ale nezbytnému.

Andrej Babiš a Adam Vojtěch. Foto: ČTK
Právě tato situace spolu s tiskovou konferencí, na níž Babiš veřejně Vojtěcha slovy „nebuďte slušnej, řekněte jména“ vybízel ke
shození jeho spolupracovníků, ukazuje na to, že ministr nedisponoval příliš velkou mírou autonomie.

Babiš Vojtěcha příliš nepodržel ani na začátku pandemie. Zpočátku komunikoval všechna opatření víceméně sám. Když zjistil,
že jde o chaotická a kritizovaná opatření, nechal je za sebe řešit právě Vojtěcha. Ministr se postupně dostával do sporů se
svým tehdejším náměstkem Romanem Prymulou.

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 151 / 237

http://www.newtonmedia.eu/


Ten nakonec ministerstvo opustil a dostal místo na Úřadu vlády, kde mu Babiš zřídil funkci vládního zmocněnce. Nyní Vojtěcha
nahradí v čele ministerstva.

Přečtěte si takéVýzkumná agentura nabídla státu dvakrát pomoc s trasováním. Vojtěchův resort se ani neozval, prý o ničem
neví

Premiér končícímu ministrovi veřejně poděkoval, zároveň jej ovšem trochu popíchl. „Udělal na ministerstvu víc práce než
většina jeho předchůdců. A boj s první vlnou viru zvládnul neuvěřitelně. Chápu, že už toho na něj muselo být moc, že byl
znechucený politikou a médii a rozhodl se odejít. Děkuju mu. Za vše. A přeju mu v životě i další kariéře jen to nejlepší,“ napsal
na Twitter Babiš. Na tiskové konferenci pak dodal, že Vojtěch byl nejlepším ministrem v historii České republiky.

O druhé vlně, kterou premiér zkomplikoval svými kroky, Babiš taktně pomlčel. Vojtěchovo angažmá bude již napořád spojeno
právě s řešením koronavirové krize. Lze také očekávat, že i hnutí ANO může s jeho osobou spojit případné neúspěchy, které
Česko dovedly na chvost zemí potýkajících se s koronavirem.

1.101. Spoléháme na české turisty
TISK , Datum: 21.09.2020 , Zdroj: Marketing & Media , Strana: 10 , Autor: IRENA BUŘÍVALOVÁ , Vytištěno: 6 300 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 21.09.2020 00:01 , Rubrika: Retail , AVE: 107 612,91 Kč , Země: Česko
Hračkářství Hamleys prožívá těžké časy. Sází na zážitky a ostrý rozjezd e-shopu.

Hamleys chce krizi překonat i pomocí vlastního e -shopu Jabadaba.cz. Ten loni firma bez větší reklamy spustila a nyní se má
radikálně rozrůst.

* Jak citelně vás krize zasáhla?

Situace pro nás byla a stále je hodně komplikovaná, protože fungujeme na principu, že k nám lidé musí přijít za zážitkem. Češi i
turisté. V obou případech je propad obrovský. Místo, na kterém máme obchod, patří z hlediska nájmu k nejdražším ulicím na
světě. Bylo to komplikované, než jsme se dohodli s pronajímatelem. I teď máme obrovskou ztrátu, nicméně se nám minimálně
do konce roku podařilo nastavit relativně slušné podmínky, abychom byli schopni obchod Na Příkopě udržet.

* A zatím stále nemáte vyhráno…

Problém samozřejmě trvá, protože 60 procent návštěvníků byli tradičně turisté. Léto bylo ale nad očekávání dobré, co se týká
českých turistů. Hodně jsme proto přehodnotili i investice do marketingu. Ještě více jsme se orientovali na Čechy a na regiony
a dařilo se to. Ovšem teď v září máme obrovský pokles, meziročně zhruba o 70 až 80 procent.

* Ztráty vám asi mohl částečně kompenzovat online. Vy jste s ním ale přišli až loni, zhruba čtyři roky po otevření obchodu. Proč
tak pozdě?

Online jsme spustili potichu, v loňském listopadu pod značkou Jabadaba.cz. E -shop, který bychom mohli provozovat pod
franšízou, se nepotkává s naší představou, co na trhu chybí. Otevřeli jsme pod vlastním brandem, abychom měli trochu volnost
v tom, co tam prodáváme a jak to komunikujeme. V e -shopu se nyní hodně zaměřujeme na sběratelské věci, ve kterých vidíme
velký potenciál.

* Sběratelství je tedy novým trendem?

Ten posun vnímáme nejen u hraček. Sběratelskou vášeň pozorujeme i u teenagerů a dospělých. Je vidět, že hračky jako
takové zajímají děti vlastně strašně krátkou dobu, do takových sedmi, osmi let, a velmi brzy začnou sbírat. Proto jsme ani e -
shop nechtěli profilovat jako hračkářství, ale jako obchod s hračkami a vychytávkami pro celou rodinu. Důležitá je pro nás
například značka Iron Studios, to jsou sběratelské figurky z komiksů a filmů. Jsme velmi překvapeni, jak to na českém trhu
funguje. Svým způsobem jsme v šoku, kolik jsou lidé schopni investovat do něčeho, co jim stojí na poličce. (Například soška X -
Men Vs Sentinel #3 Deluxe BDS Art Scale 1/10 stojí 47 900 korun; pozn. red.)

* A co sbírají děti?

Dívky například panenky LOL, Cry Babies, Hairdorables, možná i sběratelské Barbie, většinou chlapci pak figurky ze hry
Fortnite, Pokémony, Hot Wheels… Velmi brzo se děti i teenageři dostávají k Funko POP figurkám. Hračkářské firmy se
samozřejmě trendu přizpůsobují, dělají sběratelské řady. Z obchodního hlediska je to dobrý motiv.

* Takže hračky na dálkové ovládání už tolik netáhnou?

Technologické vychytávky a interaktivní hračky byly vždycky trochu o rodičích. Mají pocit, že kupují něco lepšího než jen
„obyčejnou“ hračku. Nemůžu ale říct, že se letos nebudou prodávat. Navíc je tu pořád spousta dalších hraček, které vyčnívají.
Například kuličková dráha Gravitrax, která pracuje se základními principy fyziky, je velkým hitem.

* Z hlediska obchodu je to v Hamleys spíše o atrakcích, nebo nákupech?

V Hamleys jde opravdu o zážitek. Veškerou komunikaci směřujeme na atrakce, nikoli na hračky. Kromě kolotoče máme laser
games, virtuální realitu, kterou jinde nenajdete, motýlí dům, Lego výstavu na 900 m2. Lidé si pak samozřejmě chtějí i něco
odnést. Nejvíce se asi prodávají hračky, které živě předvádíme v prodejnách, například kreativní a kouzelnické sety. Atrakce
zatím tvoří zhruba 20 procent tržeb a my chceme, aby ten podíl rostl.
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* Jak je na tom s tržbami e -shop?

Postavit e -shop, který by obratově konkuroval prodejně, je náročné. Během karantény jsme se na něj samozřejmě zaměřili
více. Asi nám trend ukážou až letošní Vánoce. Byli bychom rádi, aby se stal stabilní nohou vedle prodejny. Nyní je v něm
maximálně 2500 položek, ale do Vánoc se chceme přiblížit sortimentu, který máme v obchodě — čili 25 tisícům položek. Je to
obrovská logistická výzva.

* Jak ještě se na Vánoce připravujete?

Obrovskou výzvou bude nedostatek turistů. Loni před Vánocemi jsme měli v prodejně i 16 tisíc lidí za jediný den. Ale Vánoce
jsou od poloviny října tradičně silné z hlediska Čechů, proto jsem optimistická. Děti k nám chodí napsat dopis Ježíškovi, což je
taková alternativa ke křížkování v katalogu. Hračky si rovnou vyzkoušejí a svezou se na kolotoči. Samozřejmě budou
dodržována všechna nezbytná hygienická opatření.

* Když krize udeřila, přehodnotili jste nějak marketingový rozpočet?

Museli jsme zrušit v tu chvíli nelogickou složku marketingu na turisty, tedy plochy na letišti, v hotelech, turistické aplikace. O to
víc jsme posílili regionální marketing. Tam vidím obrovský potenciál. Máme na to i výzkum, který ukázal, že lidé k nám opravdu
jezdí z celé republiky. Z hlediska brand awareness je ale velký rozdíl mezi Prahou a zbytkem Česka. V krajích jsou pořád lidé,
kteří o nás vůbec netuší. Televize o nás naštěstí mají zájem. Nemáme problém domluvit reportáž. Také vydáváme Hamleys
Times a rádi bychom je letos dostali i do regionů v rámci tištěných deníků. E -shop zase podpoříme televizní reklamou.

* Minimalismus pomalu proniká i do dětských pokojíčků. Vnímáte tento trend?

Vnímám, že víc a víc lidé chodí za zážitkem, a ne za nákupem. I proto ještě letos plánujeme atrakce rozšířit. Zatím o tom
nemohu ještě mluvit, ale bude to bomba pro teenagery, starší děti a dospělé. Tato nová, v Čechách naprosto unikátní, atrakce
vznikne na úkor plochy s hračkami, takže trend je jasný.

* Cílíte na opravdu rozdílné věkové skupiny. Je to vaše strategie?

Začínali jsme s dětmi do osmi až deseti let věku a jejich rodiči a prarodiči. Následně jsme zjistili, že nám chybí zážitky a sortiment
pro teenagery, turisty, singles nebo páry bez dětí. Rychle jsme na to zareagovali například značkami, které mají nějakou
filmovou licenci. Jsou to třeba obojky a postroje pro psy s licencí Marvel, Avengers, Star Wars, Mickey Mouse a podobně. Je to
trendy a prodává se to.

* Takže zatím nemáte v plánu obchod zavřít? V dubnu to majitel v médiích nevyloučil…

Nebudu se tvářit, že je vše růžové a že rozhodně nezavřeme. Věřím tomu, že koncept je v Česku natolik unikátní, že se nám to
podaří udržet, i když lidé přestanou chodit nakupovat věci. Protože zážitek si online prostě nekoupíte. Samozřejmě nesmí
nastat situace, aby se lidé báli chodit ven. Udržet byznysově místo Na Příkopě je obrovsky těžké. Je to 23. nejdražší ulice na
světě.

* Jít do levnější lokality vás nenapadlo, nebo to nesouzní s vaší filozofií?

To je hodně mimo filozofii značky. My bychom určitě chtěli otevírat menší prodejny na dopravních uzlech. Ať už na terminálu 1
(terminál 2 máme) nebo na větších nádražích. Jsme i v POP outletu v Tuchoměřicích. Ale nedovedu si představit, že bychom
přesídlili s naší hlavní prodejnou jinam, aniž by to poškodilo ty menší.

* Otevřít něco například v Brně neplánujete?

Měli jsme spíše evropské plány. Hledali jsme lokaci ve Vídni, ale tam se nabízela hlavní třída pro turisty, takže to není na
pořadu dne. Zvažovali jsme Bratislavu. Měli jsme pokus s prodejnou v Polsku. Ale to se nám neosvědčilo, tam jsme to ještě
před koronou zavřeli. Bylo to kvůli tomu nákupnímu centru. V současných podmínkách se budeme ale spíše zaměřovat na
rozšíření nabídky atrakcí a zážitků v naší klíčové prodejně Na Příkopě.

***

cv Karolína Steinerová V hračkářství Hamleys působí jako marketingová a PR manažerka od roku 2016. Spoluvlastní
marketingové studio Baloo&Groot, které se orientuje na 2D i 3D grafiku, animace a správu sociálních sítí. Zkušenosti čerpala i
v reklamní agentuře. Vystudovala Fakultu sociálních věd  Univerzity Karlovy.

Foto autor: Foto VOJTĚCH RESLER 

1.102. Martin Kupka: Kdyby Babiš četl méně marketingových průzkumů, možná bychom koronavirus zvládali URL
WEB , Datum: 21.09.2020 , Zdroj: ctidoma.cz , Strana: 0 , Autor: Martin Chalupa , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 22.09.2020 03:12 , RU /
měsíc: 388 852 , Celková návštěvnost: 17 819 , Rubrika: Politika , AVE: 8 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,20
Čísla nakažených novým typem koronaviru stále dramaticky stoupají, kapacity lůžek v nemocnicích se plní. Vláda Andreje
Babiše znovu zaspala a nedokázala se poučit z vlastních chyb, které udělala na jaře. Zatímco tenkrát se to ještě dalo svádět na
neznalost viru i situace, dnes už jde o neschopnost a amatérismus. Jak to vidí poslanec Martin Kupka? Zná plán, kterým se
vláda řídí, existuje něco takového? A jak kandidát na hejtmana Středočeského kraje hodnotí práci současné koalice v čele s
Jaroslavou Pokornou Jermanovou?
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Pane Kupko, co říkáte na opatření v rámci pandemii koronaviru, která před pár dny přijala vláda, přišly podle vás včas?

I v posledních týdnech pokračuje to, co známe z dubna a května, totiž série navzájem protichůdných a popírajících se opatření.
Tak úplně nevím, která máte na mysli… Jestli to, kterým Andrej Babiš před začátkem září prosadil zavedení mírnějších
povinností v obraně před koronavirem, než jaké navrhl, projednal a dokonce už i vyhlásil ministr Vojtěch. Anebo to opravdu
poslední, které je ještě mnohem tvrdší než to původně zamýšlené. Asi se bavíme o něm, že?

Je to tak. I když se zdá, že brzy už ani toto poslední nebude...

Život není laboratoř a nelze přímo a přesně porovnat, jaká by byla realita, kdyby byla přijata jiná opatření a dřív. Ale také nelze
říct, že je nutné věčně improvizovat. Existuje řada postupů, které se osvědčily, přesvědčili jsme se, že fungují epidemiologické
modely. O to víc zamrzí, že současná vláda upřednostnila politický marketing a sebeprezentaci před skutečně efektivní
přípravou na zhoršení situace. Podotýkám, většina odborné veřejnosti byla přesvědčena, že na podzim ke zhoršení situace
dojde. Jak země využila půlroční odklad získaný jarními drastickými zásahy do života celé společnosti a ekonomiky? Na nutnost
připravit se na druhou vlnu jsme upozorňovali všichni, sama vláda deklarovala, že stát připraven bude. Obávám se, že
dostatečně připraven není. Veřejnost měla mít teď jistotu, že v "tradičním" období podzimních a zimních viróz nebudeme muset
znovu vše zavřít, jakmile někdo zakašle. Místo toho pokračuje jarní chaos, nedostatečná informovanost, premiér plácá páté
přes deváté včetně toho, že koupil hygienikům počítače… Koncepce, kritéria, plán? Ne, improvizace.

Pan premiér ještě nedávno říkal, že zvládat pandemii se od nás učí celý svět. Pokud to vůbec někdy platilo, tak teď už to
nemůže tvrdit ani Andrej Babiš. Proč máme najednou takový nárůst nakažených?

Pravděpodobně také proto, že lidé ve vládní opatření ztratili důvěru a berou je jako omezování, nikoli jako ochranu sebe
samých. My lidé obecně neradi děláme věci, na které nejsme zvyklí. A když pak vidíme, že nám je zupácky nařizuje někdo, kdo
se jimi sám neřídí, a ještě říká, že řídí, tak se samozřejmě k tomu omezování nestavíme zrovna přátelsky. To je jeden rozměr.
Druhý a nejspíš vážnější důvod je, že efektivně nefunguje trasování. Ať Babiš stokrát říká, že chytrá karanténa funguje,
skutečnost je jiná. Sami hygienici přiznávají, že "padají na hubu", a snad každý člověk má ze svého okolí zkušenost s tím, jak
dlouho byli lidé s pozitivní diagnózou bez kontaktů kvůli trasování. Velká část lidí je nejspíš odpovědná, sami se zavřou do
karantény, když byli s někým pozitivním v kontaktu, ale neschopnost státu je rychle otestovat je zarážející. A o těch
nezodpovědných nemluvě, ti si dělají z celého koronavitu a karantény jen dobrý den.

Martin Kupka

od ledna 2014 místopředseda ODS

od roku 2010 starosta Líbeznic - od roku 2016 zastupitel Středočeského kraje

- od roku 2017 poslanec

- vystudoval žurnalistiku a masovou komunikaci na Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy

- je ženatý, má dvě děti

Co bude dál, jaký by měl být scénář, abychom zřejmě nastupující druhou vlnu zvládli? Jako poslanec zřejmě víte, jaký má vláda
plán, nebo ne?

My jsme před pár dny zveřejnili pět kroků, které jsou pro zvládnutí situace potřeba. Mimo jiné je podle nás třeba aktivovat
krizový štáb, který je na řešení takových situací připraven a nefunguje v režimu esemeskového managementu jako Andrej
Babiš. Je třeba znásobit kapacity hygienické služby, klidně pořízením služeb nějakého soukromého call centra. Na to nemusíme
nabírat do služebního poměru nové hygieniky. A přišli jsme i s návrhem, aby i lékárny mohly nabízet lidem otestování. Výrazně
by se tak zvýšila tetovací kapacita a omezily fronty.

Roman Prymula a další epidemiologové očekávají dramatický nárůst nakažených, předseda vlády krizi nevidí a dokonce dlouho
odmítal svolat krizový štáb. Máte informace o tom, že je Andrej Babiš vystudovaný virolog nebo epidemiolog či má alespoň
podobné vzdělání?

Podle mých informací není Andrej Babiš ani lékař, ani virolog, ani epidemiolog. Ani to není třeba, takové vzdělání nejspíš nemá
žádný z premiérů na světě. Prostě by jen neškodilo, kdyby četl i něco jiného než marketingové průzkumy a vyhodnocení svého
PR týmu o náladách na sociálních sítích. Kdyby se více díval, jak to dělají tam, kde to funguje lépe, možná by lidé nemuseli
potupně stát ve frontách na testování, které si navíc mnozí musí sami zaplatit. Možná by se lidé nebáli chodit do nemocnic,
takže by nezanedbávali jiná onemocnění ani preventivní prohlídky. Situace je stále vážná a celá země má stále dobrý důvod
zaujmout stejně odpovědný postoj jako při první vlně na jaře, kdy se vzedmula ta obrovská vlna ohleduplnosti, odpovědnosti a
solidarity. Žádná vláda, natož ta současná, neumí jednoho každého jednotlivce ochránit tak, jako se umí ochránit on sám.

Vzpomínám si na kampaň hnutí ANO před pár lety, kde na nás z billboardů křičela věta, že jsme schopný národ, jen nás řídí
nemehla. Co na to dnes říct...?

Snad jen, že to byla jedna z nejpřesnějších předpovědí Babišovy kartářky. Akorát pan premiér nepochopil, že nemluvila o
minulosti a současnosti, ale o budoucnosti, protože kvůli tomu přece lidé za kartářkami chodí.

Vy kandidujete ve Středočeském kraji na hejtmana. A právě zdejší hejtmanka Pokorná Jermanová má na kontě pěkných pár
průšvihů. Sedí právě zde ono heslo o nemehlech nejvíce?

To podle mě není tento případ, protože míra přešlapů a trapasů přesahuje kategorii "mysleli jsme to dobře, ale dopadlo to jako
vždycky". Hejtmanka bohužel dělá ostudu celému Středočeskému kraji, a když teď jezdím po mnoha městech a obcích, tak od
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lidí slyším, že tu situaci velmi správně vnímají. Že by chtěli, aby Středočeský kraj nebyl spojován jenom s trapnými kauzami a
přehmaty, počínaje trestním oznámením na záchranářku, která řekla pravdu. Středočeši si zaslouží lepší vedení kraje, které je
nebude zásobovat skandály, ale naopak rozumnými kroky pomůže občanům překonávat ty aktuální, ale i dlouhodobé
komplikace v jejich životech. Lidé si z daní neplatí kraj, aby je řídil, ale aby jim usnadňoval život.

Mimochodem, co znamená její jméno na čele kandidátky ANO podle vás? Není dostatek jiných odborníků?

Prostě ubývá osobností, které by byly ochotny sloužit ANO a Andreji Babišovi. To se ukazuje v senátních volbách, ve kterých
dlouhodobě hnutí ANO prohrává, a dokazuje to i schopnost hnutí přivinout málo úspěšné politiky z jiných stran napříč
politických spektrem. U nás v kraji to není jiné. Například hned dvojka na kandidátce hnutí ANO, paní Bartoňová Pálková, ještě
před pár lety neúspěšně kandidovala za ODS do senátu a nenechala přitom na Andreji Babišovi nit suchou, a teď ho bude
reprezentovat v největším kraji. Anebo Michaela Vojtová, ta před čtyřmi lety kandidovala za TOP 09. Tak to jen na doplnění,
jakou sestavu dnes hnutí ANO nabízí.

Když jsem se zmínil o těch průšvizích. Už jako krajský zastupitel znáte jména úředníků, kterým byly vypláceny závratné
odměny? Veřejnost to bohužel stále neví...

A já jako opoziční zastupitel také ne. Vyvolali jsme kvůli tomu jednání zastupitelstva, ale nedozvěděli jsme se ani jména, ani
důvody, proč vybraní úředníci dostávali každoměsíční mimořádné odměny. Jsem přesvědčený, že zastupitelé a především
veřejnost mají právo tyto informace dostat, zvlášť když je to tak jednoduchá věc, kterou není třeba složitě zjišťovat.

Pokud byste se stal hejtmanem, zveřejnil byste externí smlouvy zaměstnanců krajského úřadu, které současné vedení také
úzkostlivě tají?

Sám jsem zveřejnil smlouvu, kterou jsem před čtyřmi lety jako náměstek hejtmanky uzavřel se svým externím
spolupracovníkem, a pokládám to za samozřejmé. Je ale podle mě ještě důležitější, aby na kraji vůbec nevznikaly smlouvy na
pochybná plnění. Aby u každé takové smlouvy bylo jasné, jak to kraji pomáhá, proč se taková smlouva uzavřela. A aby
samotné úkoly zadané smlouvami byly srozumitelné a kontrolovatelné.

Proč si vlastně myslíte, že jsou jména stále utajena? Pokud přeci někdo odvede dobrou práci, má být kvalitně zaplacen. To by
nemělo být tajné, nebo ano?

To jste vlastně sám na svou otázku odpověděl. Nevidím žádný důvod, proč by za dobrou práci neměl kraj zaplatit. Pokud chce v
Praze a okolí získat kvalitní zaměstnance, tak je musí umět odměnit. Ale nemůže to fungovat tak, že nebude zřejmé, za co kraj
odměnu vyplatil.

Pane poslanče, dokážete vyjmenovat některé ze 194 krajských nemocnic, které současná koalice zmodernizovala? Alespoň to
z billboardu tvrdí paní Jermanová a pan Babiš...

Když jsem ten billboard viděl poprvé, nevěřil jsem svým vlastním očím. Pokládám za úplně nehorázné založit kampaň na zjevné
lži. Každý si přece dovede dopočítat, že v našem kraji, největším a nejlidnatějším v zemi, máme krajských nemocnic jen pět – a
ani ty hnutí ANO nezmodernizovalo. Nevím, jestli může taková lež oslovit většinu voličů, a jsem přesvědčený, že tak nabubřelá
kampaň nemůže fungovat.

Nicméně, kritika je jedna věc, ale důležité je, co byste pro kraj udělal vy. Jaké konkrétní kroky byste učinil právě ve zdravotnictví
tak, aby to obyčejný občan poznal na kvalitě svého života?

Tak především napravíme, že současné vedení kraje na nějaký čas zastavilo obnovu vozového parku záchranné služby. To je
věc, kterou si v běžném běhu životě málokdo uvědomuje, ale ocení ji, když opravdu jde do tuhého. I vy můžete náhle velmi
nutně potřebovat služby středočeské záchranky a překvapilo by vás, kdyby pro vás přijela sanitka, která najela už půl milionu
kilometrů. To je nebezpečné pro pacienty i pro zdravotníky. Proto vznikl jeden z našich závazků, že v následujících čtyřech
letech zajistíme pro záchranku 100 nových sanitních vozů. Vedle toho budeme pokračovat nejen v plánovaných investicích ve
středočeských nemocnicích a také nezbytné údržbě starších budov – na to se totiž dost často zapomíná. Konečně třetím z
důležitých úkolů pro dobré fungování nemocnic je lepší spolupráce s nemocnicemi, které neprovozuje kraj, ale města nebo i
soukromí vlastníci.

Proč je právě u nemocnic nutná pomoc?

Protože současné úhrady zdravotních pojišťoven nestačí na to, aby bylo možné pořídit nejmodernější techniku a zachovat
klíčová oddělení. Máme pamatovat na péči i pro pacienty, kteří náhodou nežijí nedaleko krajské nemocnice, to pokládám za
důležitý a spravedlivý přístup.

A co krajské silnice? To je další problém vládnoucí koalice. Desítky milionů, které mizí v KSÚS, přitom stále jezdíme na
tankodromech. Jak je to možné a co s tím?

Kraj investoval například v loňském roce do silnic 3,5 miliardy. Ale nejde přece jenom o finanční částky, ty nejsou malé, jde
také o to, jak kvalitně ta práce byla odvedena, jak správně je nastaven systém zadávání veřejných zakázek. A to je věc, která
se musí změnit. Krajská správa a údržba silnic musí lépe kontrolovat odvedenou práci a musí vyžadovat za veřejné prostředky
co nejkvalitnější dílo, které déle vydrží, aby to nedopadlo například jako opravy u Hovorčovic nebo v obci Netřeba. A stejně tak
musí kraj vytvořit systém priorit, aby bylo jasné, kdy se které komunikace budou opravovat nebo budovat. Kritéria pro pořadí
těchto investic musí být veřejná a srozumitelná.

Když si to tak všechno sčítáme dohromady – jsou hesla otevřená radnice pro všechny opravdu jen hesly? Přijde někdy vedení
kraje, které bude vážně transparentní a nebude to jeden skandál za druhým?

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 155 / 237

http://www.newtonmedia.eu/


Já věřím, že přinejmenším v případě kandidátky ODS tomu tak nebude. Máme na ní jednadvacet starostů a místostarostů, za
kterými je vidět práce, a většina z nich byla zvolena opakovaně. Kdyby nekomunikovali otevřeně a nedokázali lidem odpovídat
na otázky, tak by v malé obci i v menším městě už dávno dostali místo hlasů za uši.

Když jsme u skandálů – co manžel paní hejtmanky, už si odpustil nadávky směrem k vám, nebo to mělo ještě dohru?

Kromě zveřejněné omluvy paní hejtmanky jsem nic dalšího nezaznamenal a vůbec se nechci takovou hloupostí víc zdržovat a
jakkoli ji dál komentovat...

...ono někdy pomáhá polít studenou vodou. A propos, voda: jedna z věcí, která trápí nejen Středočeský kraj. Máte řešení?

To jsou vlastně dvě otázky v jedné, související, ale přece jen s různými řešeními. Tou první se ptáte na nedostatek pitné vody,
jinak řečeno na chybějící vodovody. Skutečně v našem kraji je celá řada míst, kde jsou lidé závislí jen na studnách, které
vysychají, jsme v tom dokonce nejhorší v celé zemi. Pro lidi to samozřejmě představuje obrovský problém a každodenní stres.
Hlavně malé obce nejsou schopné dosáhnout ani na spolufinancování k dotačním programům, a proto jim kraj musí s těmi s
mnohamilionovými investicemi pomoci víc, než dosud pomáhal. Jinak se situace nezmění.

A to druhé téma?

Udržení vody v krajině. Jde o to, aby se území našeho kraje dokázalo co nejlépe bránit nedostatku vody v období sucha a
současně nadbytku vody v době povodní. Naši předkové dobře věděli, co je pro krajinu dobré a budovali proto mnoho malých
vodních děl – rybníků, tůní, mokřadů. A tou cestou bychom se měli vydat i my. Proto chceme v dalších čtyřech letech podpořit
budování až 200 malých vodních děl a chceme taky přispět k tomu, aby se do krajiny vracely další prvky, které rychlému
odtoku vody a vysychání půdy brání – meze, remízky i stromořadí. A vést ty, kdo se o půdu starají, aby na ni zase hleděli jako
na dědictví, které předají svým synům a vnukům. Aby se k ní chovali nejen jako k nástroji pro současné výnosy, ale viděli v ní
zdroj bohatství i pro příští generace. A snažili se ji zúrodňovat, ne jenom využívat nebo dokonce drancovat.

KAM DÁL: Středočeské ANO je znovu k smíchu. V rámci kampaně vyrukovalo s taktikou dvě jména, jeden člověk.

1.103. Vojtěch byl otloukánkem Babiše
TISK , Datum: 22.09.2020 , Zdroj: Metro , Strana: 2 , Autor: ČTK , Vytištěno: 175 666 , Prodáno: 260 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
22.09.2020 01:25 , Čtenost: 448 897 , Rubrika: Domov , AVE: 79 420,08 Kč , Země: Česko , GRP: 4,99
Politologové. 

Odstupující ministr zdravotnictví Adam Vojtěch byl otloukánkem premiéra Andreje Babiše, míní někteří politologové. Rezignaci
také spojují s blížícími se krajskými a senátními volbami, před kterými Babiš vzhledem k vývoji koronavirové epidemie v Česku
ztrácí půdu pod nohama. Pozitivnímu obrazu vlády, jejího předsedy i ministra podle nich nepřispívaly neshody například na
konci srpna kolem nošení roušek. 
„Myslím, že ministr Vojtěch byl premiérovým otloukánkem, nyní se stal obětním beránkem. Jednal správně, když prosazoval
přísnější hygienická opatření, premiér se však chtěl zalíbit lidu, čímž k současnému stavu hodně napomohl. Dle politických
zákonitostí však hlava, která padá, je ministrova,“ uvedl Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd  UK. 
Podle Lubomíra Kopečka z Masarykovy univerzity v Brně je překvapivé, že Vojtěch ve funkci zůstal tak dlouho. V průběhu krize
jeho postavení poznamenaly některé chyby, například nepodložené prohlášení před koronavirovou krizí, že zdravotnického
materiálu je dost, míní. „Ještě podstatnější je, že v průběhu koronavirové situace na jaře a v létě se občas dostával do dost
nedůstojných situací. Zvláště v létě kvůli marketingové strategii a komunikaci premiéra vypadal jako ministr, jehož názory na
potřebu určitých omezujících opatření jsou málo důležité – ve srovnání s potřebou udržet oblibu ANO. Výsledek byl, že ministr
zdravotnictví působil jako nepříliš důležité páté kolo u vozu,“ poznamenal. Rezignace podle něj odráží fakt, že hrozí, že se
pandemie vymkne kontrole. 
Také podle Ladislava Mrklase z CEVRO Institutu v Praze byl Vojtěch tím, na jehož hlavu se hodilo, když se něco nedařilo.
„Obecně vzato byl Vojtěch typickým produktem Babišovy premiérské politiky – na první pohled sympatická tvář, nepolitik a
nemanažer naprosto závislý na premiérovi a snažící se navodit dojem, že vlastně jde o manažera. Zároveň ovšem také typický
otloukánek, na jehož hlavu se hodí, co se právě nedaří, aniž je očekávána nějaká zásadnější obrana. Jakýkoli pokus o
emancipaci je pak v zárodku zašlapán do země (viz snaha o znovuzavedení roušek na konci srpna),“ poznamenal. Mrklas
nepovažuje Vojtěchovo odstoupení za příliš překvapivé. „Již pár dní bylo jasné, že Andrej Babiš ztrácí půdu pod nohama, a
volby se blíží. Babiš proto musí něco udělat, musí převzít iniciativu,“ uvedl. 

1.104. Ministr covidu končí předčasně
TISK , Datum: 22.09.2020 , Zdroj: Deník N , Strana: 2 , Autor: JAN TVRDOŇ HANA MAZANCOVÁ , Vytištěno: 7 500 , Prodáno: 6 500 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 22.09.2020 00:02 , Rubrika: Zpravodajství , AVE: 28 198,71 Kč , Země: Česko
Adam Vojtěch nejdřív koronavirus srovnával s chřipkou, teď mu zlomil vaz. Z područí šéfa ANO Andreje Babiše se ministr
zdravotnictví nevymanil. 

Stal jsem se ministrem covidu, řekl šéf resortu zdravotnictví Adam Vojtěch na včerejším brífinku, na kterém ohlásil odchod z
funkce. Díky koronaviru získal velkou důvěru mezi lidmi, nyní však krátce před volbami končí. 
Dnes čtyřiatřicetiletý Vojtěch usedl do křesla ministra zdravotnictví v prosinci 2017, tehdy v první Babišově vládě, post si
zachoval i v té druhé. Současně je od října téhož roku poslancem, v hnutí ANO působí jako nestraník. 
Když vstupoval do vysoké politiky, nebyl úplně neznámý. Důvodem ovšem nebyla politická, nýbrž hudební kariéra. V roce 2005
se totiž zúčastnil soutěže Superstar, odkud si vysloužil přezdívku Ken, kterou mu mnozí předhazují dodnes. O rok později začal
studovat Právnickou fakultu Univerzity Karlovy, kde získat titul magistra. Stejný titul má i z Fakulty sociálních věd , kde se
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věnoval mediálním studiím. 
Právě na škole si ho vyhlédl Andrej Babiš. Zpočátku Vojtěch působil jako právník v mediální společnosti Mafra, kterou majitel
Agrofertu před nástupem do politiky koupil. V polovině roku 2014 nastoupil na ministerstvo financí jako Babišův tajemník. 
Politikou nebyl úplně nepolíbený – letech 2012 až 2018 byl členem ODS. V roce 2014 členství pozastavil, o čtyři roky později
mu bylo zrušeno z toho důvodu, že druhá Babišova vláda chystala spolupráci s komunisty. Vojtěch se také angažoval jako
dobrovolník v prezidentské kampani Miloše Zemana, jak v podcastu Vinohradská 12 upozornil novinář Václav Dolejší. 

V HORKÉM KŘESLE 

Do čela ministerstva zdravotnictví se Vojtěch vyhoupnul krátce po třicítce. A stal se druhým nejdéle sloužícím šéfem tohoto
politicky tak turbulentního resortu. 
Ještě před tím, než se stal ministrem, musel také leccos vysvětlovat. Například svou spolupráci s podnikatelem Tomášem
Horáčkem obviněným ze zmanipulování zakázek. Jak informoval iRozhlas.cz, Vojtěch ještě jako tajemník resortu financí úkoloval
Horáčka, co mu má podnikatel zjistit. 
Vojtěch do úřadu vstupoval s velkými plány. Současná vláda se ve svém programovém prohlášení přihlásila ke zvyšování platů
zdravotníků, zvýšení transparentnosti v celém systému nebo lepšímu řízení nemocnic. Tyto ambice ale v posledním roce
přebilo téma koronaviru. 
„Na ministerstvo zdravotnictví jsem přišel, abych provedl systémové změny, ale koronavirus mi je nedovoluje dokončit,“ řekl
během včerejší tiskové konference Vojtěch. „Stal jsem se ministrem covidu,“ dodal s tím, že celou věc řešil se svými kolegy ve
dne v noci. 
Právě situace kolem koronaviru je věc, se kterou bude Vojtěch spojován. Zpočátku se k pandemii stavěl poměrně rezervovaně,
což mu zejména opoziční strany v následujících měsících vyčítaly. Vojtěch tvrdil, že stát je na případné šíření viru připraven a
disponuje dostatkem ochranných pomůcek. Což nebyla pravda. „Prověřoval jsem u dodavatelů roušek, že jich bude dostatek,
že se připravuje další dodávka 25 tisíc roušek a jeden český výrobce jich má v tuto chvíli celkově milion na skladě, takže roušky
skutečně budou,“ řekl Vojtěch poslancům, kteří chtěli koncem ledna o stavu příprav na pandemii diskutovat. K debatě nedošlo
a ministrova informace se ukázala jako nepravdivá. Byla to jedna prvních velkých chyb během pandemie – a to v době, kdy se
virus ještě do Česka ani nedostal. 
Začátkem února napsal Vojtěch text pro Mladou frontu Dnes, v němž nebezpečí koronaviru v podstatě zpochybňoval. O měsíc
později vláda zaváděla nouzový stav. Buďme však spravedliví: situace byla skutečně slovy Adama Vojtěcha „velmi dynamická“,
a jak se celá pandemie rozjede, tušil málokdo. 
Nicméně právě tato prohlášení a zejména nedostatek ochranných pomůcek byly terčem opozičních politiků i části společnosti.
Ministerstvo zdravotnictví nedokázalo sehnat ochranné pomůcky pro občany, ti si museli roušky ušít sami. Počáteční problémy
s ochranným materiálem daly prostor ministru vnitra Janu Hamáčkovi (ČSSD), aby takříkajíc nasadil červenou mikinu a sehnal
ochranu před koronavirem v Číně. A částečně resuscitoval šance ČSSD na posílení její pozice. 
Nutno dodat, že Vojtěch byl postaven před situaci, kterou nezažil žádný jeho předchůdce. Před letošním březnem nebyl nikdy
vyhlášen nouzový stav pro celou republiku, stát se nemusel ani potýkat s globální pandemií. Řada nedotažených kroků,
zmatená a chaotická vládní komunikace i různé problémy s restriktivními opatřeními vlády tak kabinet nestály důvěru lidí. 

OBLÍBENEC I TERČ 

Ti naopak ocenili, že Česko v porovnání se zahraničím zvládlo celou situaci ze zdravotního pohledu velmi dobře. Hnutí ANO i
sociální demokraté zkraje březnové krize dočasně posílili preference. Dokládá to volební model agentury Kantar CZ pro
Českou televizi. 
Vojtěch se díky své viditelnosti zařadil mezi nejdůvěryhodnější politiky v Česku, což se ministrům zdravotnictví příliš často
nedaří. V červnu mu podle výzkumu agentury CVVM věřilo 46 procent lidí. Oproti předchozímu měření před krizí získal důvěru
u pětiny populace. Lépe – a to jen velmi těsně – si vedl pouze Hamáček. 
Vojtěchovu podporu veřejnosti dokládá i výzkum organizace STEM. Ta včera publikovala data, podle nichž je končící ministr
třetí nejpopulárnější stranickou osobností v zemi. Po Hamáčkovi a také premiérovi – ten ovšem od posledního měření oproti
dalším dvěma jmenovaným část podpory ztratil. 
V létě se situace kolem pandemie výrazně uklidnila. Počty nakažených dramaticky nerostly, Česko si ovšem zadělalo svou
nečinností na současné problémy. Proti Vojtěchovi se tak začali koncem července výrazně vymezovat sociální demokraté. Před
blížícími se volbami totiž vsadili kompletně na téma koronaviru a terč v podobě premiéra Babiše pro ně visel příliš vysoko.
Začali tak atakovat Vojtěcha. 

FAKTOR BABIŠ 

Jedním z hlavních ministrových hendikepů, který byl viditelný zejména během březnové eskalace koronaviru a také koncem
srpna, byl ve skutečnosti jeho premiér. Vojtěch jako nominand hnutí ANO byl ve vleku Andreje Babiše. 
Plně se tato skutečnost projevila v závěru srpna, kdy chtěl ministr vyhlásit plošnou povinnost nosit roušky ve školách. Po
veřejném pokárání od Babiše se toto opatření náhle změnilo a Vojtěch otočil. Celou eskapádu navíc odnesl epidemiolog z
resortu zdravotnictví Rastislav Maďar. Nakonec, jak se ukázalo, dal čas za pravdu původně zamýšlenému plánu na přísnější
opatření. Tehdy sice nepopulárnímu, z dnešního pohledu ale nezbytnému. 
Právě tato situace spolu s tiskovou konferencí, na níž Babiš veřejně Vojtěcha slovy „nebuďte slušnej, řekněte jména“ vybízel ke
shození jeho spolupracovníků, ukazuje na to, že ministr nedisponoval příliš velkou mírou autonomie. 
Babiš Vojtěcha příliš nepodržel ani na začátku pandemie. Zpočátku komunikoval všechna opatření víceméně sám. Když zjistil,
že jde o chaotická 
a kritizovaná opatření, nechal je za sebe řešit právě Vojtěcha. Ministr se postupně dostával do sporů se svým tehdejším
náměstkem Romanem Prymulou, který ho nyní nahradil. 
Premiér končícímu ministrovi veřejně poděkoval, zároveň jej ovšem trochu popíchl. „Udělal na ministerstvu víc práce než
většina jeho předchůdců. A boj s první vlnou viru zvládnul neuvěřitelně. Chápu, že už toho na něj muselo být moc, že byl
znechucený politikou a médii a rozhodl se odejít. Děkuju mu. Za vše. A přeju mu v životě i další kariéře jen to nejlepší,“ řekl
Babiš. 

Babiš Vojtěcha příliš nepodržel ani na začátku pandemie. Zpočátku komunikoval všechna opatření víceméně sám. Když zjistil,
že jde o chaotická a kritizovaná opatření, nechal je za sebe řešit právě ministra. 
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: JAN TVRDOŇ HANA MAZANCOVÁ, redaktor redaktorka 
Foto autor: FOTO: ČTK 
Foto popis: Ministr zdravotnictví na rezignačním brífinku. 

1.105. Bojím se zadlužování domácností
TISK , Datum: 22.09.2020 , Zdroj: Lidové noviny , Strana: 4 , Autor: MICHAL BERNÁTH , Vytištěno: 32 842 , Prodáno: 26 630 , Infotype: Nepojmenováno ,
Datum importu: 22.09.2020 01:25 , Čtenost: 180 764 , Rubrika: Domov , AVE: 158 818,06 Kč , Země: Česko , GRP: 2,01
Pro spoustu lidí znamená epidemie covidu balancování na existenční hraně. Jak se krize promítla do hospodaření domácností,
zkoumal se svým týmem v rámci projektu Život během pandemie sociolog Daniel Prokop z Fakulty sociálních věd  Univerzity
Karlovy. „Mám obavy, že se domácnosti zadluží a na jaře porostou počty exekucí,“ říká v rozhovoru pro LN. 

* LN O některých skupinách lidí píšete jako o prekarizovaných – těch, kteří během pandemie přišli o původní práci a vykrývají ji
dočasnými pracemi. Koho se to obecně dotýká? 

Je to skupina naštěstí relativně malá, pohybuje se mezi jedním a dvěma procenty. Jenže pak je tu ještě druhá, větší skupina,
která je též ohrožená. Jde o lidi, kterým zkrátili úvazek, mzdu, či jsou na nucené dovolené. A těch už je dvanáct procent.
Vypadá to, že k prekarizaci dochází častěji u lidí, kteří neměli ani před pandemií příliš stabilní úvazky – především práce na
dohody či na „živnosťák“. Tito lidé jsou nyní postižení nejvíce, typickou oblastí jsou obchody a služby. Třeba někdo, kdo
pracoval v hotelu střídavě na dohody, nebo i na živnostenský list. A teď si musí přivydělávat pracemi, které jsou na méně hodin
a nedá se ně dlouhodobě spolehnout. Zajímavé na tom také je, že tato skupina nezapadá do definice nezaměstnanosti podle
ministerstva práce a sociálních věcí ani statistiků. 

* LN Ve výstupech studie zmiňujete také to, že změny na trhu práce se dotkly až 30 procent Čechů. To je velká skupina. O
koho modelově šlo? 

Lidí, kterých se změny dotkly přímo, je ve skutečnosti 15 procent. Takže práci buď ztratili, nebo mají výrazně redukované
pracovní hodiny a mzdu. Jenže taková změna zasáhne i lidi kolem nich, nejčastěji členy jejich domácnosti. To už se dostáváme
na těch třicet procent. Nejčastěji to jsou lidé, kteří byli pod hranicí chudoby už před krizí. Úplně nejvíce jde opět o lidi na
dohodách nebo ty, kteří brali peníze na černo. Ti nám říkají, že u nich došlo k velkému omezení příjmů. Takový nejhorší scénář
nám popsalo asi 7 procent lidí. 

* LN Už jste zmínil vládní program Antivirus pro firmy, které tím mohly pokrýt část mezd svých zaměstnanců a nemusely tak
nutně propouštět. Jak hodnotíte jeho účinnost? 

Z počátku jsem k tomu programu byl dost kritický, měl pomalý rozjezd. Ale nakonec se povedl, v jednu chvíli držel až 700 tisíc
míst, teď už je to číslo samozřejmě nižší, tuším, že okolo 400 tisíc. Kdyby Antivirus nebyl, máme tu o stovky tisíc
nezaměstnaných více. Často totiž fungoval totálně – pokrýval v podstatě celou mzdu a lidé pracovali celých pět dní v týdnu.
Udrželi tak kontakt se zaměstnavateli. To se tedy povedlo. 

* LN To se ale bavíme o zaměstnancích. Co ale OSVČ a „dohodáři“, kterým dala vláda jednorázový příspěvek? 

Těm skrze antivirus pomoci nešlo. Problém je, že v Česku máme hodně lidí mimo zaměstnanecké poměry a například částečné
úvazky máme nepoměrně více zdaněné. V Německu na minimálně mzdě odvádíte okolo 22 až 25 procent, u nás je to 38
procent. Motivuje to proto lidi z nižších příjmových skupin pracovat právě v těch prekarizovaných pozicích, které se ale v krizi
téměř nedají zachránit. Je to šedá zóna, o které nemáme moc dobrý přehled. Proto nám třeba vychází, že průměrná mzda
stagnuje, zatímco ta mediánová klesá. To znamená, že nižší mzdy klesaly, zatímco průměrnou mzdu táhly nahoru vysoké mzdy.
Ty v minulém roce naopak rostly. Jak se to promítlo do té šedé zóny, se ale dozvíme až časem. Bohužel nevidíme, že v ní
možná právě teď klesá životní úroveň, a my se pak budeme divit, že budou přibývat exekuce. To bude ostatně tvrdý ukazatel,
na kterém se to projeví jako první. 

* LN Co vám ve výzkumu naopak vyšlo pro domácnosti jako nejlepší štít proti krizi? 

Ukázalo se, že není vůbec špatné být v zaměstnaneckém poměru. Byť možná někteří zaměstnanci o práci po ukončení Antiviru
přijdou. Hodně pomohou také úspory. Když vám klesne mzda o dvacet či třicet procent, ale máte solidní úspory, nespadnete do
existenčních problémů. Když se pokusím výsledky našeho výzkumu interpretovat, tak bych řekl, že velkou roli hrají i výdaje na
bydlení. České domácnosti se totiž neliší ani tolik příjmy, jako majetkem. Domácnosti, které žijí „ve svém“, jsou výrazně
odolnější než ty, které jsou v nájmech či splácejí hypotéky. Hodně pomohla také vyhlášená moratoria, která odložila splácení
úvěrů a hypoték. Týkalo se to okolo 350 tisíc položek od bankovních společností. Ve výsledku to tedy pomáhá stovkám tisíc
domácností. Jenže to v říjnu končí. 

* LN Se současným vývojem by epidemie covidu mohla vrcholit právě někdy v říjnu. Není obnovení splácení časovaná bomba,
které bychom se měli obávat? 

Podle našich odhadů se odložení splátek týkalo asi 300 tisíc domácností. Největší riziko nyní vidím v přechodu z Antiviru na
kurzarbeit, který zkrátí pracovní dobu zaměstnanců a nebude už rozhodně tak vstřícný, jako byl Antivirus. V tomto přechodu se
některé úvazky ztratí. Navíc se bavíme o izikovém období. Mezi srpnem a lednem běžně narůstá nezaměstnanost o 50 až 100
tisíc i bez epidemie. Končí totiž sezonní práce a na trhu se objevují noví absolventi. A v této konstelaci, kdy vláda nezvládá
epidemiologickou situaci, přijde konec moratorií. Výsledkem může být, že hodně domácností začne šetřit a ekonomika bude
zpomalovat. Tím se dostáváme zpět k nárůstu exekucí. 

* LN Dá se na to nějak připravit? 
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V první řadě se musí připravit dobře udělaný kurzabeit. Ale měli bychom myslet také na věci, které se nepodařilo dořešit. Třeba
přístupnější dávky mimořádné pomoci, aby lidé nepřicházeli například o bydlení. Opět se vrátím také k exekucím, musíme je
zpomalit. Dnes 90 procent nově vypsaných exekucí míří na ty, kteří už exekuce mají. Prodlužují se také exekuce, které jsou
absolutně nevymahatelné. Lidé se posílají do exekucí za zcela bagatelní částky. Měli bychom věřitele motivovat, aby byli
ochotní více čekat. Třeba drobnou zálohou, která se vám po vymožení exekuce vrátí. 

* LN Kromě toho doporučujete vládě také opatření, která by měla snížit obavy domácností z dalšího vývoje. Jak chcete docílit
toho, aby se domácnosti nebály? 

Ony se momentálně moc nebojí, což je dobře. Mezi květnem a srpnem se to dost zlepšilo. Například počet domácností, které
deklarovaly, že chtějí snižovat spotřebu, klesl ze 45 procent na 22 procent. Což neznamená, že by jim stát neměl pomoci.
Například nadměrně byly zasaženy chudší domácnosti s dětmi, takže se nabízí rozšířit počet domácností, které berou přídavky
na děti. Je to dle mě lepší cesta, než podporu mířit na „rouškovné“ pro důchodce. Ještě nedávno bralo příspěvek na děti 600
tisíc domácností. Teď už je to jen nejchudších 100 tisíc. Máme tu také solidní podporu v nezaměstnanosti, jenže ta hrozně
rychle klesá. Proto jsme s kolegy z Národní ekonomické rady vlády navrhovali, aby se počítala z příjmů před epidemií. To by
bylo dobré hlavně tehdy, když by nezaměstnanost rostla. No a třetí věc, možná znějící banálně, je zvládnout epidemiologickou
situaci. Lidé se pak nebudou bát opětovného „zmrazení“ země a propouštění. 

* LN Co vám z celého výzkumu plyne jako největší vykřičník pro následující rok? 

Zadlužení až 100 tisíc domácností a navýšení exekucí okolo jara příštího roku. Další obava je pak záměrné omezování
spotřeby domácností. Je totiž vidět, že velká část politiků a expertů nechápe, že promořit se zkrátka nemůžeme. Už proto, že
exponenciála nakažených roste tak rychle, že zdravotnictví zkolabuje dříve, než se promořit stihneme. Srovnejme třeba Dánsko
a Švédsko. Zatímco Dánové nasadili zpočátku poměrně striktní opatření, Švédové nechali vše běžet a šrouby utahovali až v
létě. Propad HDP je u obou zemí srovnatelný, ale ve Švédsku měli více mrtvých. Tím chci říct, že špatně řízená epidemie má
stejně špatné ekonomické dopady jako úplný lockdown. 

* LN Ve vašem předchozím výzkumu Rozdělení svobodou jste roztřídili Čechy do tříd podle jejich ekonomického a sociálního
kapitálu. Jak se do toho promítne covid? 

Opět jde o ty, kteří nemají příliš vysoké příjmy. Jenže pak je to třeba skupina, typicky pracovníků v technických profesích, kteří
měli příjmy slušné. Jsou ale zranitelní ve chvíli, kdy o jejich část nárazově přijdou. Chybí jim totiž třeba sociální kapitál, nemají
se na koho obrátit. Tahle třída by mohla následkem covidu klesnout. Naopak dlouhodobě krize zřejmě posílí digitalizaci
společnosti, z čehož vyplývá, že se nejlépe prosadí mladá metropolitní třída, která bude s technologiemi nejlépe sžitá. 

Foto autor: FOTO MAFRA – MICHAL SVÁČEK 
Foto popis: Lidé se posílají do exekucí za zcela bagatelní částky. Měli bychom věřitele motivovat, aby byli ochotní více čekat,
říká Daniel Prokop. 

1.106. Bojím se zadlužení domácností, přiznává sociolog Prokop. ‚Rodiny potřebují podporu víc než důchodci
rouškovné‘ URL
WEB , Datum: 22.09.2020 , Zdroj: lidovky.cz , Strana: 0 , Autor: Michal Bernáth , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.09.2020 03:01 , RU /
měsíc: 1 855 023 , Celková návštěvnost: 244 802 , Rubrika: Domov , AVE: 35 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,72
Pro spoustu lidí znamená epidemie covidu balancování na existenční hraně. Jak se krize promítla do hospodaření domácností,
zkoumal se svým týmem v rámci projektu Život během pandemie sociolog Daniel Prokop z Fakulty sociálních věd  Univerzity
Karlovy. „Mám obavy, že se domácnosti zadluží a na jaře porostou počty exekucí,“ říká v rozhovoru pro server Lidovky.cz.

Lidovky.cz: O některých skupinách lidí píšete jako o prekarizovaných – těch, kteří během pandemie přišli o původní práci a
vykrývají ji dočasnými pracemi. Koho se to obecně dotýká?

Je to skupina naštěstí relativně malá, pohybuje se mezi jedním a dvěma procenty. Jenže pak je tu ještě druhá, větší skupina,
která je též ohrožená. Jde o lidi, kterým zkrátili úvazek, mzdu, či jsou na nucené dovolené. A těch už je dvanáct procent.
Vypadá to, že k prekarizaci dochází častěji u lidí, kteří neměli ani před pandemií příliš stabilní úvazky – především práce na
dohody či na „živnosťák“. Tito lidé jsou nyní postižení nejvíce, typickou oblastí jsou obchody a služby. Třeba někdo, kdo
pracoval v hotelu střídavě na dohody, nebo i na živnostenský list. A teď si musí přivydělávat pracemi, které jsou na méně hodin
a nedá se ně dlouhodobě spolehnout. Zajímavé na tom také je, že tato skupina nezapadá do definice nezaměstnanosti podle
ministerstva práce a sociálních věcí ani statistiků.

Lidovky.cz: Ve výstupech studie zmiňujete také to, že změny na trhu práce se dotkly až 30 procent Čechů. To je velká skupina.
O koho modelově šlo?

Lidí, kterých se změny dotkly přímo, je ve skutečnosti 15 procent. Takže práci buď ztratili, nebo mají výrazně redukované
pracovní hodiny a mzdu. Jenže taková změna zasáhne i lidi kolem nich, nejčastěji členy jejich domácnosti. To už se dostáváme
na těch třicet procent. Nejčastěji to jsou lidé, kteří byli pod hranicí chudoby už před krizí. Úplně nejvíce jde opět o lidi na
dohodách nebo ty, kteří brali peníze na černo.Ti nám říkají, že u nich došlo k velkému omezení příjmů. Práci na dohody či
příjmy na černo přitom před krizí mělo podle vlastních slov asi 7 % lidí.

Příspěvky na mzdy z programu Antivirus získalo více než 56 tisíc firem, stát vyplatil 14 miliard korun

Lidovky.cz: Už jste zmínil vládní program Antivirus pro firmy, které tím mohly pokrýt část mezd svých zaměstnanců a nemusely
tak nutně propouštět. Jak hodnotíte jeho účinnost?

Z počátku jsem k tomu programu byl dost kritický, měl pomalý rozjezd. Ale nakonec se povedl, v jednu chvíli držel až 700 tisíc
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míst, teď už je to číslo samozřejmě nižší, tuším, že okolo 400 tisíc. Kdyby Antivirus nebyl, máme tu o stovky tisíc
nezaměstnaných více. Často totiž fungoval totálně – lidé nepracovali celých pět dní v týdnu. Udrželi si ale dočasně úvazek a
kontakt se zaměstnavateli. To se tedy povedlo.

Lidovky.cz: To se ale bavíme o zaměstnancích. Co ale OSVČ a „dohodáři“, kterým dala vláda jednorázový příspěvek?

Těm skrze antivirus pomoci nešlo. Problém je, že v Česku máme hodně lidí mimo zaměstnanecké poměry a například částečné
úvazky máme nepoměrně více zdaněné. V Německu na minimální mzdě odvádíte okolo 22 až 25 procent, u nás je to 38
procent. Motivuje to proto lidi z nižších příjmových skupin pracovat právě v těch prekarizovaných pozicích, které se ale v krizi
téměř nedají zachránit. Je to šedá zóna, o které nemáme moc dobrý přehled.Ale i na oficiálních úvazcích vychází, že průměrná
mzda stagnuje, zatímco mediánová klesá. To znamená, že nižší mzdy klesaly, zatímco průměrnou mzdu táhly nahoru vysoké
mzdy. Ty v minulém roce naopak rostly. Jak se to promítlo do té šedé zóny, se ale dozvíme až časem. Bohužel nevidíme, že v ní
možná právě teď klesá životní úroveň, a my se pak budeme divit, že budou přibývat exekuce. To bude ostatně tvrdý ukazatel,
na kterém se to projeví jako první.

Kvůli podvodům u příspěvku OSVČ padlo devět trestních oznámení. Zatím bylo vyplaceno více než 18 miliard

Lidovky.cz: Co vám ve výzkumu naopak vyšlo pro domácnosti jako nejlepší štít proti krizi?

Ukázalo se, že není vůbec špatné být v zaměstnaneckém poměru. Byť možná někteří zaměstnanci o práci po ukončení Antiviru
přijdou. Hodně pomohou také úspory. Když vám klesne mzda o dvacet či třicet procent, ale máte solidní úspory, nespadnete do
existenčních problémů. Když se pokusím výsledky našeho výzkumu interpretovat, tak bych řekl, že velkou roli hrají i výdaje na
bydlení. České domácnosti se totiž neliší ani tolik příjmy, jako majetkem. Domácnosti, které žijí „ve svém“, jsou výrazně
odolnější než ty, které jsou v nájmech či splácejí hypotéky. Hodně pomohla také vyhlášená moratoria, která odložila splácení
úvěrů a hypoték. Týkalo se to okolo 350 tisíc položek od bankovních společností. Ve výsledku to tedy pomáhá stovkám tisíc
domácností. Jenže to v říjnu končí.

Lidovky.cz: Se současným vývojem by epidemie covidu mohla vrcholit právě někdy v říjnu. Není obnovení splácení časovaná
bomba, které bychom se měli obávat?

Podle našich odhadů se odložení splátek týkalo asi 300 tisíc domácností. Největší riziko nyní vidím v přechodu z Antiviru na
kurzarbeit, který zkrátí pracovní dobu zaměstnanců a nebude už rozhodně tak vstřícný, jako byl Antivirus. V tomto přechodu se
některé úvazky ztratí. Navíc se bavíme o rizikovém období. Mezi srpnem a lednem běžně narůstá nezaměstnanost o 50 až 100
tisíc i bez epidemie. Končí totiž sezonní práce a na trhu se objevují noví absolventi. A v této konstelaci, kdy vláda nezvládá
epidemiologickou situaci, přijde konec moratorií. Výsledkem může být, že hodně domácností začne šetřit a ekonomika bude
zpomalovat. Tím se dostáváme zpět k nárůstu exekucí.

Českým dlužníkům přibyly exekuce, průměrně jich mají šest, ukazuje statistika

Lidovky.cz: Dá se na to nějak připravit?

V první řadě se musí připravit dobře udělaný kurzabeit. Ale měli bychom myslet také na věci, které se nepodařilo dořešit. Třeba
přístupnější dávky mimořádné pomoci, aby lidé nepřicházeli například o bydlení. Opět se vrátím také k exekucím, musíme je
zpomalit. Dnes 90 procent nově vypsaných exekucí míří na ty, kteří už exekuce mají. Prodlužují se také exekuce, které jsou
absolutně nevymahatelné. Lidé se posílají do exekucí za zcela bagatelní částky. Měli bychom věřitele motivovat, aby byli
ochotní více čekat. Třeba drobnou zálohou, která se vám po vymožení exekuce vrátí.

Lidovky.cz: Kromě toho doporučujete vládě také opatření, která by měla snížit obavy domácností z dalšího vývoje. Jak chcete
docílit toho, aby se domácnosti nebály?

Ony se momentálně moc nebojí, což je dobře. Mezi květnem a srpnem se to dost zlepšilo. Například počet domácností, které
deklarovaly, že chtějí snižovat spotřebu, klesl ze 45 procent na 22 procent. Což neznamená, že by jim stát neměl pomoci.
Například nadměrně byly zasaženy chudší domácnosti s dětmi, takže se nabízí rozšířit počet domácností, které berou přídavky
na děti. Je to dle mě lepší cesta, než podporu mířit na „rouškovné“ pro důchodce. Ještě nedávno bralo příspěvek na děti 600
tisíc domácností. Teď už je to jen nejchudších 100 tisíc.

Máme tu také solidní podporu v nezaměstnanosti, jenže ta hrozně rychle klesá. Navíc bude některým lidem počítána ze
sníženého příjmu, o jehož část přišli během epidemie. Proto jsme s některými kolegy z Národní ekonomické rady. To by bylo
dobré hlavně tehdy, když by nezaměstnanost rostla.

No a třetí věc, možná znějící banálně, je zvládnout epidemiologickou situaci. Lidé se pak nebudou bát opětovného „zmrazení“
země a propouštění.

Veřejné finance se letos propadnou do schodku 6,4 procent HDP, odhaduje v prognóze ministerstvo financí

Lidovky.cz: Co vám z celého výzkumu plyne jako největší vykřičník pro následující rok?

Zadlužení až 100 tisíc domácností a navýšení exekucí okolo jara příštího roku. Další obava je pak záměrné omezování
spotřeby domácností. Je totiž vidět, že velká část politiků a expertů nechápe, že promořit se zkrátka nemůžeme. Už proto, že
exponenciála nakažených roste tak rychle, že zdravotnictví zkolabuje dříve, než se promořit stihneme. Srovnejme třeba Dánsko
a Švédsko. Zatímco Dánové nasadili zpočátku poměrně striktní opatření, Švédové nechali vše běžet a šrouby utahovali až v
létě. Propad HDP je u obou zemí srovnatelný, ale ve Švédsku měli více mrtvých. Tím chci říct, že špatně řízená epidemie má
stejně špatné ekonomické dopady jako úplný lockdown.

Lidovky.cz:Ve vašem přechozdím výzkumu Rozdělení svobodou jste roztřídili Čechy do tříd podle jejich ekonomického a
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sociálního kapitálu. Jak do toho promítne covid?

Opět jde o ty, kteří nemají příliš vysoké příjmy. Jenže pak je to třeba skupina, typicky pracovníků v technických profesích, kteří
měli příjmy slušné. Jsou ale zranitelní ve chvíli, kdy o jejich část nárazově přijdou. Chybí jim totiž třeba sociální kapitál, nemají
se na koho obrátit. Tahle třída by mohla následkem covidu klesnout. Naopak dlouhodobě krize zřejmě posílí digitalizaci
společnosti, z čehož vyplývá, že se nejlépe prosadí mladá metropolitní třída, která bude s technologiemi nejlépe sžitá. 

Foto:
Daniel Prokop, sociolog.
Michal Sváček, MAFRA
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1.107. Mezinárodní konference o automatizované žurnalistice v Praze Přeposlat článek URL
WEB , Datum: 23.09.2020 , Zdroj: irucz.ru , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.09.2020 01:18 , RU / měsíc: 12 679 , Celková
návštěvnost: 955 , AVE: 1 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,01
Praha hostí mezinárodní konferenci "Challenges of Journalism in the 21st Century - Automated and AI Journalism"

Středisko žurnalistiky umělé inteligence při IKSŽ FSV UK  uspořádá ve čtvrtek 24. září 2020 od 10:00 hodin na Fakultě
sociálních věd  Univerzity Karlovy mezinárodní konferenci s názvem "Challenges of Journalism in the 21 st Century - Automated
and AI Journalism". 
Výsledky svých výzkumů budou prezentovat mezinárodní odborníci na žurnalistiku umělé inteligence, mezi které patří
kupříkladu prof. Charlie Beckett z London School of Economics nebo prof. Neil Thurman z mnichovské Ludwig-Maximilians
Universität. 
V redakcích po celém světě v průběhu posledního desetiletí výrazně vzrostl význam automatizované žurnalistiky a používání
nástrojů umělé inteligence. Od jednoduchého používání šablon až po vysoce sofistikovanou automatizovanou produkci obsahu
ovlivňují všudypřítomné algoritmy každodenní mediální praxi, i proto je výzkum zaměřený právě na tuto oblast velmi populární. 
Tým pod vedením prof. Charlieho Becketta publikoval studii, ve které srovnává praxi 71 různých novinářských organizací z 32
zemí. Novináři pracující s umělou inteligencí odpovídali na otázky týkající se redakční praxe, potenciálu umělé inteligence a
možných rizik, která s sebou tato technologie přináší. 
Z výzkumu vyplynulo, že je umělá inteligence už významnou součástí žurnalistiky, ale je nerovnoměrně distribuována. Dává
novinářům sice větší moc, přichází s ní ale také redakční a etická odpovědnost. 
Na tuto práci navázali i vědci ze Střediska žurnalistiky umělé inteligence na Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy, kteří se
věnují automatizované žurnalistice v českém prostředí. Pro jaké zpravodajství je automatizace vhodná představí v odpoledním
panelu dr. Radek Mařík a dr. Václav Moravec v příspěvku s názvem “Building Czech AI Journalist - Prerequisites". 
Konference se však nebude týkat pouze automatizované tvorby zpravodajských textů. Přednáška prof. Neila Thurmana totiž
nabídne například přehled o relativně novém vývoji v oblasti automatizované žurnalistiky a krátkých zpravodajských videí.
Hovořit bude o tom, co je pro uživatele médií důležité a představí dílčí výsledky z výzkumného experimentu, jehož cílem je zjistit,
jak diváci hodnotí automaticky generovaná zpravodajská videa, a zdali je rozdíl mezi videem vytvořeným počítačem a lidským
reportérem. Mezi hlavní řečníky bude patřit i dr. Sebastian Garcia, který se ve své prezentaci bude věnovat oblasti umělé
inteligence pro detekci propagandy a dezinformací. 
Konferenci zahájí Petr Konvalinka (předseda Technologické agentury ČR) společně s Alicí Němcovou Tejkalovou (děkankou
Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy). Následovat bude série odborných příspěvků od významných vědců a inovátorů,
kteří se zabývají problematikou automatizované žurnalistiky a žurnalistiky umělé inteligence. "Jsem nadšená, že se Fakulta
sociálních věd  v posledních dvou letech stala lídrem mezi českými společenskovědními a humanitními fakultami v oblasti
výzkumu umělé inteligence a velkou měrou je to i díky projektům Střediska žurnalistiky umělé inteligence. Konference obsazená
předními evropskými oborovými odborníky to jen potvrzuje," řekla o konferenci děkanka Fakulty sociálních věd , Alice Němcová
Tejkalová. 
Organizátoři rozdělili konferenci do několika tematických okruhů týkajících nejen novinářské etiky, dezinformací ale i samotného
sběru informací, jejich zpracování a distribuce. Celá konference se z důvodu pandemie covid-19 uskuteční pouze v online
prostředí. "Před pandemií jsme počítali s osobní návštěvou všech zahraničních kolegyň a kolegů, resp. vybraných českých
médií, jež jsou lídry v inovacích. Nakonec bude konference pouze v online prostředí," vysvětluje změnu v organizaci konference
ředitel Střediska žurnalistiky umělé inteligence Václav Moravec a dodává: "Někteří zahraniční odborníci jsou s námi již v
kontaktu delší dobu jako Charlie Beckett či Neil Thurman a mrzí nás, že koronavirová pandemie v čase odsouvá jejich příjezd
do Prahy a návštěvu Fakulty sociálních věd  UK. Oba již projevili zájem o bližší spolupráci se Střediskem žurnalistiky umělé
inteligence při IKSŽ, která by se mohla projevit v internacionálních projektech. Ostatně zájem nejen obou citovaných vědců
ukazuje na dobrou práci členek a členů našeho střediska." 
Konference je určena nejen vědeckým a akademickým pracovníkům, ale také odborné veřejnosti. "Je také pro novinářky a
novináře, kteří se věnují inovativním postupům v automatizované žurnalistice, protože jim chce nabídnout nejen celoevropský
přehled nejnovějších trendů a poznání. Registrujeme i zájem studentek a studentů žurnalistických a mediálních studií nejen z
České republiky," prozradil Václav Moravec. 
Informace pro zájemce o účast: 
Konference "Challenges of Journalism in the 21st Century - Automated and AI Journalism“ proběhne online a bude živě
přenášena prostřednictvím platformy Youtube. V den konání konference bude na stránkách Žurnalistika 5.0 dostupný link na
živé vysílání. Dotazy bude možné klást prostřednictvím emailu: aijournalism@fsv.cuni.cz. 
O Středisku žurnalistiky umělé inteligence (IKSŽ FSV UK ) 
Středisko žurnalistiky umělé inteligence vzniklo za podpory Nadačního fondu Avast na počátku roku 2019 při katedře
žurnalistiky IKSŽ, FSV UK . Jeho cílem je především rozvoj interdisciplinárního výzkumu na poli žurnalistiky, etiky a
počítačových věd. Pracovníci střediska odborně zajišťují výuku volitelných předmětů, jež úzce souvisejí s nástupem
automatizované žurnalistiky a žurnalistiky umělé inteligence, provozují portál Žurnalistika 5.0, popularizující nejnovější poznání v
oblasti žurnalistiky umělé inteligence a automatizované žurnalistiky, realizují kurzy a workshopy v rámci celoživotního vzdělávání
novinářů, vyhledávají doplňkové financování výzkumu a popularizace předmětné problematiky. V současnosti se Středisko
žurnalistiky podílí na řešení několika výzkumů podpořených Technologickou agenturou ČR. Např. TL02000288 Proměna
etických aspektů s nástupem žurnalistiky umělé inteligence, FW01010468 Multimediální platforma Beey, TL03000152 Umělá
inteligence, média a právo a TL04000176 Covid-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na
novinářskou a mediální etiku. 
Kontakt 
Veronika Macková 
Středisko žurnalistiky umělé inteligence 
Email: aijournalism@fsv.cuni.cz 
Tel: +420 606 291 218 
(Protext) 
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Praha 23. září 2020 (PROTEXT) Praha hostí mezinárodní konferenci "Challenges of Journalism in the 21st Century -
Automated and AI Journalism"

Středisko žurnalistiky umělé inteligence při IKSŽ FSV UK  uspořádá ve čtvrtek 24. září 2020 od 10:00 hodin na Fakultě
sociálních věd  Univerzity Karlovy mezinárodní konferenci s názvem "Challenges of Journalism in the 21 st Century - Automated
and AI Journalism". Výsledky svých výzkumů budou prezentovat mezinárodní odborníci na žurnalistiku umělé inteligence, mezi
které patří kupříkladu prof. Charlie Beckett z London School of Economics nebo prof. Neil Thurman z mnichovské Ludwig-
Maximilians Universität. 
V redakcích po celém světě v průběhu posledního desetiletí výrazně vzrostl význam automatizované žurnalistiky a používání
nástrojů umělé inteligence. Od jednoduchého používání šablon až po vysoce sofistikovanou automatizovanou produkci obsahu
ovlivňují všudypřítomné algoritmy každodenní mediální praxi, i proto je výzkum zaměřený právě na tuto oblast velmi populární.
Tým pod vedením prof. Charlieho Becketta publikoval studii, ve které srovnává praxi 71 různých novinářských organizací z 32
zemí. Novináři pracující s umělou inteligencí odpovídali na otázky týkající se redakční praxe, potenciálu umělé inteligence a
možných rizik, která s sebou tato technologie přináší. Z výzkumu vyplynulo, že je umělá inteligence už významnou součástí
žurnalistiky, ale je nerovnoměrně distribuována. Dává novinářům sice větší moc, přichází s ní ale také redakční a etická
odpovědnost. Na tuto práci navázali i vědci ze Střediska žurnalistiky umělé inteligence na Fakultě sociálních věd  Univerzity
Karlovy, kteří se věnují automatizované žurnalistice v českém prostředí. Pro jaké zpravodajství je automatizace vhodná
představí v odpoledním panelu dr. Radek Mařík a dr. Václav Moravec v příspěvku s názvem “Building Czech AI Journalist -
Prerequisites". 
Konference se však nebude týkat pouze automatizované tvorby zpravodajských textů. Přednáška prof. Neila Thurmana totiž
nabídne například přehled o relativně novém vývoji v oblasti automatizované žurnalistiky a krátkých zpravodajských videí.
Hovořit bude o tom, co je pro uživatele médií důležité a představí dílčí výsledky z výzkumného experimentu, jehož cílem je zjistit,
jak diváci hodnotí automaticky generovaná zpravodajská videa, a zdali je rozdíl mezi videem vytvořeným počítačem a lidským
reportérem. Mezi hlavní řečníky bude patřit i dr. Sebastian Garcia, který se ve své prezentaci bude věnovat oblasti umělé
inteligence pro detekci propagandy a dezinformací. 
Konferenci zahájí Petr Konvalinka (předseda Technologické agentury ČR) společně s Alicí Němcovou Tejkalovou (děkankou
Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy). Následovat bude série odborných příspěvků od významných vědců a inovátorů,
kteří se zabývají problematikou automatizované žurnalistiky a žurnalistiky umělé inteligence. "Jsem nadšená, že se Fakulta
sociálních věd  v posledních dvou letech stala lídrem mezi českými společenskovědními a humanitními fakultami v oblasti
výzkumu umělé inteligence a velkou měrou je to i díky projektům Střediska žurnalistiky umělé inteligence. Konference obsazená
předními evropskými oborovými odborníky to jen potvrzuje," řekla o konferenci děkanka Fakulty sociálních věd , Alice Němcová
Tejkalová. 
Organizátoři rozdělili konferenci do několika tematických okruhů týkajících nejen novinářské etiky, dezinformací ale i samotného
sběru informací, jejich zpracování a distribuce. Celá konference se z důvodu pandemie covid-19 uskuteční pouze v online
prostředí. "Před pandemií jsme počítali s osobní návštěvou všech zahraničních kolegyň a kolegů, resp. vybraných českých
médií, jež jsou lídry v inovacích. Nakonec bude konference pouze v online prostředí," vysvětluje změnu v organizaci konference
ředitel Střediska žurnalistiky umělé inteligence Václav Moravec a dodává: "Někteří zahraniční odborníci jsou s námi již v
kontaktu delší dobu jako Charlie Beckett či Neil Thurman a mrzí nás, že koronavirová pandemie v čase odsouvá jejich příjezd
do Prahy a návštěvu Fakulty sociálních věd  UK. Oba již projevili zájem o bližší spolupráci se Střediskem žurnalistiky umělé
inteligence při IKSŽ, která by se mohla projevit v internacionálních projektech. Ostatně zájem nejen obou citovaných vědců
ukazuje na dobrou práci členek a členů našeho střediska." 
Konference je určena nejen vědeckým a akademickým pracovníkům, ale také odborné veřejnosti. "Je také pro novinářky a
novináře, kteří se věnují inovativním postupům v automatizované žurnalistice, protože jim chce nabídnout nejen celoevropský
přehled nejnovějších trendů a poznání. Registrujeme i zájem studentek a studentů žurnalistických a mediálních studií nejen z
České republiky," prozradil Václav Moravec. 
Program konference naleznete zde. 
Informace pro zájemce o účast: 
Konference "Challenges of Journalism in the 21st Century - Automated and AI Journalism“ proběhne online a bude živě
přenášena prostřednictvím platformy Youtube. V den konání konference bude na stránkách Žurnalistika 5.0 dostupný link na
živé vysílání. Dotazy bude možné klást prostřednictvím emailu: 
aijournalism@fsv.cuni.cz. 
O Středisku žurnalistiky umělé inteligence (IKSŽ FSV UK ) 
Středisko žurnalistiky umělé inteligence vzniklo za podpory Nadačního fondu Avast na počátku roku 2019 při katedře
žurnalistiky IKSŽ, FSV UK . Jeho cílem je především rozvoj interdisciplinárního výzkumu na poli žurnalistiky, etiky a
počítačových věd. Pracovníci střediska odborně zajišťují výuku volitelných předmětů, jež úzce souvisejí s nástupem
automatizované žurnalistiky a žurnalistiky umělé inteligence; provozují portál Žurnalistika 5.0, popularizující nejnovější poznání v
oblasti žurnalistiky umělé inteligence a automatizované žurnalistiky; realizují kurzy a workshopy v rámci celoživotního vzdělávání
novinářů; vyhledávají doplňkové financování výzkumu a popularizace předmětné problematiky. V současnosti se Středisko
žurnalistiky podílí na řešení několika výzkumů podpořených Technologickou agenturou ČR. Např. TL02000288 Proměna
etických aspektů s nástupem žurnalistiky umělé inteligence, FW01010468 Multimediální platforma Beey, TL03000152 Umělá
inteligence, média a právo a TL04000176 Covid-19 infodemie: AI komunikační platforma potlačující infodemii ve vazbě na
novinářskou a mediální etiku. 
Kontakt 
Veronika Macková 
Středisko žurnalistiky umělé inteligence 
Email: aijournalism@fsv.cuni.cz 
Tel: +420 606 291 218 
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1.109. Lukašenko složil slib
TV , Datum: 23.09.2020 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 6 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 23.09.2020 16:25 , Sledovanost pořadu: 0 ,
Pořad: Zprávy ve 12 12:00 , Země: Česko

Jaroslav BROUSIL, moderátor 
Běloruský prezident Alexandr Lukašenko složil prezidentský slib. Inaugurační ceremonii, která se původně měla konat v
listopadu, posunul na dnešní dopoledne. Prezidentem Běloruska se tak stal už pošesté. Lukašenkovo prezidentství ale
neuznává opozice, ani Evropská unie. Sedmadvacítka požaduje pro Bělorusy nové transparentní volby.

Jaroslav BROUSIL, moderátor 
Ve vysílání už teď vítám Jana Šíra z fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy. Dobré poledne.

Jan ŠÍR, Institut mezinárodních studií FSV UK  
Dobrý den.

Jaroslav BROUSIL, moderátor 
Co v tuto chvíli znamená složení inauguračního slibu pro další vývoj situace v Bělorusku?

Jan ŠÍR, Institut mezinárodních studií FSV UK  
Myslím si, že se jedná o velice důrazný signál ze strany stávajícího de facto vedení státu. To znamená pana Lukašenky, že se
nehodlá vzdát moci, což samozřejmě je velká komplikace pro hledání východiska z té krize, která otřásá Běloruskem už 2
měsíce. A značně to i limituje možnosti nalezení východiska z takové krize.

Jaroslav BROUSIL, moderátor 
Někteří světoví politici se dříve vyjádřili, že od okamžiku inaugurace nebudou Lukašenka uznávat jako běloruského prezidenta,
jelikož volby nebyly svobodné. Jak podle vás svět nyní zareaguje, zatímco plán pouze sankce, kterou reálně pořád nikdo
neuvalil.

Jan ŠÍR, Institut mezinárodních studií FSV UK  
To je velká otázka, protože ze strany Evropské unie je to hlavní, ten hlavní nástroj, který připravovaly ty sankce, se počátkem
tohoto týdne nepodařilo uvalit protože jedna z členských zemí. Kypr tyto snahy zablokoval. Evropský parlament již přijal dříve
rezoluci, kde prohlásil Lukašenka za nelegitimního vládce s ohledem na ten průběh těch takzvaných voleb, v nichž se prohlásil
za vítěze. Evropská unie sama ústy nejvyšších představitelů, včetně Evropské komise prohlásila, že Lukašenka postrádá,
demokratickou legitimitu, nicméně, jak se to promítne do dalších praktických kroků, jak budou udržovat případné kontakty s de
facto vedením v Bělorusku, nakolik, a kdo všechno bude špatně embargován, a jaké to bude mít dopady, to ještě nevíme a
obávám, že to nevidí ani v Evropské unii, potažmo v dalších metropolích, které tuto krizi jsou dost zasaženy, že na ni nějak
reagují.

Jaroslav BROUSIL, moderátor 
Ten prezidentský slib byl složen dnes dopoledne, už jsou nějaké reakce opozice?

Jan ŠÍR, Institut mezinárodních studií FSV UK  
Opozice od samého začátku dává najevo, že ty volby proběhly takovým způsobem, že to neumožňuje, aby ty oficiální výsledky
byly oznámeny, byly uznány ze strany opozice, žádnou novou čerstvou reakci neznám. Předpokládám nicméně, že by mohla
přijít jiná reakce než, že se jedná o další krok za stranu Lukašenka, který je protizákonný, a který nemůže být jako takový
uznán.

Jaroslav BROUSIL, moderátor 
Hostem zpráv byl Jan Šír, já vám děkuji za rozhovor a přeji hezký den.

Jan ŠÍR, Institut mezinárodních studií FSV UK  
Děkuji za zavolání.
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1.110. NA DŘEŇ z.s.
TISK , Datum: 23.09.2020 , Zdroj: Obchodní věstník , Strana: 0 , Vytištěno: 6 100 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.09.2020 00:03 ,
Rubrika: Změna - Praha, Aktuální stav - Praha , Země: Česko
Obchodní jméno: NA DŘEŇ z.s. 
Sídlo: Dobročovice 5, 250 82 Dobročovice 
IČO: 03052222 
Oddíl: L. Vložka: 59547 Datum zápisu: 4.7.2014 Vymazuje se ke dni: 3.9.2020 – 
Statutární orgán: MAREK SLABÝ. Dat. nar. 16.11.1989. Adresa: Ratibořské Hory 16, Ratibořice, 391 43 Ratibořské Hory.
Členství – Den vzniku členství: 4.7.2014. Funkce: předseda výboru. Den vzniku funkce: 4.7.2014 Zapisuje se ke dni: 3.9.2020
– 
Statutární orgán: MAREK SLABÝ. Dat. nar. 16.11.1989. Adresa: Kolínská 1718/11, Vinohrady, 130 00 Praha 3. Členství – Den
vzniku členství: 4.7.2014. Funkce: předseda výboru. Den vzniku funkce: 4.7.2014 Aktuální stav: NA DŘEŇ z.s.

Sídlo: Dobročovice 5, 250 82 Dobročovice

IČO: 03052222 Způsob řízení: kolektivní 
Právní forma: Spolek Účel subjektu: Dobrovolný, nevládní, neziskový svazek občanů, v němž se spolčili studenti, primárně
Fakulty Sociálních věd  UK, k aktivní činnosti směřující k rozšíření povědomí o darování kostní dřeně a nárůstu počtu
zapsaných v Registru dárců kostní dřeně. Tj. a)pořádání vzdělávacích akcí (přednášky, semináře) pro studenty a veřejnost
b)vytvoření online studentského registru c)pořádání kulturních akcí a kampaní v zájmu udržení povědomí o dárcovství kostní
dřeně a registru dárců d)propagace vstupu do registru dárců kostní dřeně. Nejvyšší orgán: Členská schůze 
Statutární orgán: MAREK SLABÝ. Dat. nar. 16.11.1989. Adresa: Kolínská 1718/11, Vinohrady, 130 00 Praha 3. Členství – Den
vzniku členství: 4.7.2014. Funkce: předseda výboru. Den vzniku funkce: 4.7.2014; MICHAELA ČERNÁ. Dat. nar. 29.8.1989.
Adresa: Dobročovice 5, 250 82 Dobročovice. Členství – Den vzniku členství: 4.7.2014. Funkce: místopředseda výboru. Den
vzniku funkce: 4.7.2014; IVANA MACHOŇOVÁ. Dat. nar. 15.6.1988. Adresa: Bukurešťská 2791/6, 390 05 Tábor. Členství –
Den vzniku členství: 4.7.2014. Funkce: pokladník. Den vzniku funkce: 4.7.2014. Způsob jednání: Jménem spolku společně
jednají předseda a pokladník, místopředseda a pokladník nebo výbor jako celek. Ostatní skutečnosti: Počet členů statutárního
orgánu: 3 OV04125197-20200917

1.111. Experti: Vláda by měla ukončit nedůstojné česko-ruské konzultace, které jsou Potěmkinovou vesnicí URL
WEB , Datum: 23.09.2020 , Zdroj: iHNed.cz , Strana: 0 , Autor: Jakub Janda, Veronika Víchová, Martin Svárovský, David Stulík, Michael Romancov, Jan
Šír, David Svoboda, Jakub Kalenský, Petr Pojman, Roman Máca, Petr , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.09.2020 02:55 , RU / měsíc:
972 852 , Celková návštěvnost: 101 779 , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,13
Jako níže podepsaní specialisté věnující se české zahraniční a bezpečnostní politice vyzýváme vládu České republiky, aby z
následujících důvodů ukončila česko-ruské konzultace, které jsou pro náš stát nedůstojnou fraškou, která skončí jako
Potěmkinova vesnice. 

DŮVOD #1: Putinovo Rusko s námi reálně jednat nechce, nemáme tedy co získat 

Standardní dialog ministerstev zahraničí na úrovni ministrů a jejich náměstků je dostatečný formát jednání vzhledem k tomu, že
nás s Ruskem nepojí žádné spojenecké svazky. Pokud tento formát nefunguje, lze ho stěží nahradit jmenováním zmocněnce,
který navíc reálně zastupuje zejména osobní proruskou pozici prezidenta. Pokud Rusko ani představitel české prezidentské
kanceláře nejmenuje adekvátní protějšek, ale nominuje náměstka ministra zahraničí, lze to číst jako výraz naprostého nezájmu
z ruské strany. Představitel českého prezidenta tak fakticky přejímá roli českého ministerstva zahraničí vůči ruskému
ministerstvu zahraničí, což v žádném případě není v zájmu České republiky. 

Ruská federace projevuje proti našemu státu nepřátelství, a to v řadě oblastí: českým politikům vyhrožoval ruský ministr
obrany, na českou ambasádu v Moskvě a generální konzulát v Petrohradu byly podniknuty fyzické útoky a dochází k
dlouhodobému nárůstu nepřátelské špionáže ruských orgánů proti Česku. Ruská federace navíc zahájila trestní řízení ve věci
demontáže památníku maršála Koněva, přestože sama dlouhodobě nedodržuje Dohodu o vzájemném udržování válečných
hrobů a o ostatky českých legionářů se adekvátním způsobem nestará. 

Ruské státem ovládané sdělovací prostředky systematicky o českém státu lžou. Ruská federace podporuje a organizuje české
extremistické skupiny. Ruský stát provedl masivní kybernetické útoky proti českému ministerstvu zahraničí, jejichž výsledkem
jsou obrovské bezpečnostní a finanční škody pro Českou republiku. Představitelé ruského režimu lživě obvinili Českou
republiku z produkce zbraní hromadného ničení v kauze ruského chemického útoku v britském Salisbury. Naše vstřícnost bude
vykládána jako slabost a nepřátelské aktivity vůči České republice budou dále stupňovány. 

DŮVOD #2: Komunikaci s Ruskem máme, nepotřebujeme nový formát Potěmkinovy vesnice 

Ruská strana odmítla standardní jednání ministrů zahraničí, tudíž nemáme zapotřebí se Moskvy doprošovat. S Ruskem nás na
rozdíl od států EU a NATO nepojí žádné spojenecké vazby. Náš obchod s Ruskem je naprosto marginální, a navíc je
doprovázen velkým množstvím nesplacených pohledávek. Jelikož jsou investice v Rusku úvěrovány Českou exportní bankou a
pojišťovány státní pojišťovnou EGAP, lze konstatovat, že za zpackané obchody s Ruskem často platí český daňový poplatník. 

Prezident Zeman se s prezidentem Putinem setkává oproti svým předchůdcům velmi často a efektem jeho jednání evidentně
není zmenšení nepřátelských aktivit Ruska proti Česku. Naopak, tyto ruské nepřátelské aktivity se každý rok zvyšují. Lze tak
konstatovat, že pokud takového cíle není schopen dosáhnout ani sám prezident Zeman, pak je evidentní, že problém neleží v
oblasti neochoty české strany. 

Připravovaný nestandardní formát česko-ruských konzultací pod vedením Kanceláře prezidenta republiky pravděpodobně
skončí jako Potěmkinova vesnice – očekáváme jednostranné zneužití k ruským státním zájmům, stejně jako tomu bylo v případě
Česko-ruského diskusního fóra. Tam místo deklarované diskuse s představiteli širší ruské společnosti dochází k poskytování
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platformy představitelům diktátorského režimu a konstruktivní výstupy ve prospěch českých zájmů chybějí. 

DŮVOD #3: S Ruskem musíme jednat z pozice síly – multilaterálně v rámci NATO a EU 

K česko-ruské bilaterální relaci dnes není žádná zvláštní agenda vyhovující českým zájmům. Rusko nepřestane vykonávat své
nepřátelské aktivity proti České republice proto, že se vůči němu český stát bude chovat poníženě. 

Navíc bude případné bilaterální jednání, vzhledem k rozdílné velikosti obou zemí a absenci spojeneckých svazků, vždy nutně
asymetrickou záležitostí. Česká republika má naopak učinit vše pro to, aby byla velmi aktivním členem EU a NATO a podílela se
na formování politiky těchto multilaterálních organizací vůči Rusku. Zde agenda existuje a je aktivně řešena. 

V rámci NATO jde o posilování obranyschopnosti jeho východního křídla proti hrozbě ruské agrese. V EU je důležité kontinuální
hodnocení Ruska vzhledem ke stále platným sankcím a k tomu, že lze očekávat jejich periodický přezkum. Protože jsme v obou
organizacích jejich plnoprávnými členy, nehrozí obdobná asymetrie jako v případě bilaterálního jednání s Ruskem. Navíc na
úrovni NATO–Rusko a EU–Rusko probíhá řada jednání, kterých se účastníme. Proto není potřeba nový nestandardní formát,
který je jednoznačně v neprospěch českých zájmů. 

DŮVOD #4: Kancelář prezidenta jedná v zájmu Ruska – nemůže tedy zastupovat Českou republiku 

Kancelář prezidenta republiky již od roku 2014 otevřeně hájí zájmy Ruské federace, nikoliv zájmy České republiky. Prezident
Miloš Zeman hájí ruskou agresi vůči Ukrajině, otevřeně lže o ruských nepřátelských aktivitách nebo cíleně útočí na české
bezpečnostní instituce kvůli jejich práci ve prospěch bezpečnosti Česka. Kancelář prezidenta republiky stojí již šest let na ruské
straně, a proto je naprosto absurdní, aby zastupovala Českou republiku vůči Ruské federaci. Je to vláda, kdo dle Ústavy ČR
zodpovídá za zahraniční a bezpečnostní politiku státu, proto je jejím selháním, že takovou situaci dopustí. 

Představitel Kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák těžko může zastupovat zájmy českého státu, když ještě během jara
bojkotoval jednání českého parlamentu o čínském vyděračském dopisu předsedovi Senátu Kuberovi. Jindrák odmítal
sněmovnímu zahraničnímu výboru přijít vysvětlit své jednání a spoluúčast na tomto vyděračském kroku Číny proti druhému
nejvyššímu ústavnímu činiteli České republiky. Těžko nyní může být konsenzuálním zástupcem českého státu vůči další
nepřátelské mocnosti, Ruské federaci. Jindrák se diskvalifikuje jako důvěryhodný zástupce zájmů České republiky i nadále: z
nepochopitelných důvodů v nedávné době představil své ambice v rámci česko-ruských konzultací pro Sputnik, dezinformační
web financovaný ruskou vládou. Bezpečnostní informační služba tento kanál považuje za jeden z hlavních nástrojů kremelské
propagandy v zahraničí, přesto se vládní zmocněnec rozhodl své plány představit právě zde. 

Pokud ke zrušení těchto konzultací nedojde, pak by vláda měla dopředu vysvětlit, čeho chce tímto jednáním dosáhnout. Česká
vláda by měla zveřejnit mandát a hlavní cíle svého jednání s Ruskou federací. Jako členové české expertní komunity
konstatujeme, že vzhledem k platné Bezpečnostní strategii ČR a Koncepci zahraniční politiky ČR by těmito cíli v rámci
bilaterální agendy měly být: 

1) Ukončení rozsáhlé ruské špionáže proti České republice. 

2) Ukončení rozsáhlých kybernetických útoků Ruské federace proti České republice a jejím spojencům. 

3) Ukončení ruské podpory české extremistické scény. 

4) Ukončení ruským státem organizované dezinformační kampaně proti České republice. 

5) Dosažení diplomatické parity tak, aby ruský stát neměl v České republice dvojnásobně velké zastoupení oproti českým
představitelům na území Ruské federace. 

Podepsáni: 

Petr Hlaváček, vědecký pracovník, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy / Filosofický ústav Akademie věd ČR 

David Svoboda, ukrajinista a historik, Ústav pro studium totalitních režimů 

Michael Romancov, výzkumný pracovník, Fakulta sociálních věd  Univerzity Karlovy 

Jan Šír, výzkumný pracovník, Fakulta sociálních věd  Univerzity Karlovy 

Jakub Janda, ředitel, Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty

Veronika Víchová, vedoucí programu Kremlin Watch, Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty

Martin Svárovský, vedoucí Programu bezpečnostních strategií, Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty

David Stulík, seniorní analytik, Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty 

Jakub Kalenský, seniorní analytik think-tanku Atlantic Council, bývalý česky národní expert v East Strategic Communications
Task Force EEAS 

Roman Máca, analytik, Institut pro politiku a společnost 

Monika Richter, seniorní analytička think-tanku Counteraction, bývalá česká národní expertka v East Strategic Communications
Task Force EEAS 
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1.112. Šmejd Prymula, hlava spiknutí. Z ODS zazněly šokující věci URL
WEB , Datum: 23.09.2020 , Zdroj: parlamentnilisty.cz , Strana: 0 , Autor: jav , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.09.2020 02:50 , RU / měsíc:
1 211 568 , Celková návštěvnost: 207 067 , AVE: 50 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,30
Fialova ODS skrývá ve svých sekretariátech řadu pozoruhodných funkcionářů. Například Miroslava Pašková,
místopředsedkyně oblastního sdružení v Praze 15, šíří po sociálních sítích teorie, že se kolem koronaviru nic katastrofálního
neděje, kromě toho, že čelíme spiknutí farmaceutické lobby, v jejímž centru stojí ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Miroslava Pašková, šestatřicetiletá dvojitá magistra z Fakulty sociálních věd  UK, má za sebou pozoruhodnou pracovní
minulost. Za ministra Alexandra Vondry se objevila na ministerstvu obrany jako manažerka sociálních médií, po skončení vlády
ODS se odebrala jako manažerka marketingu do firmy na vývoj a výrobu bezpilotních leteckých systémů, a od roku 2017
působí jako učitelka na pražské základní škole. Kromě toho vede spolek Vlčí máky, pomáhající příslušníkům ozbrojených sil v
nouzi.

Považuje se za expertku na marketing, PR a bezpečnostní politiku. Vedle toho ale na sociálních sítích čile komentuje veškeré
veřejné dění. V posledních dnech je jejím hlavním tématem nový ministr zdravotnictví Roman Prymula a spiknutí, které prý do
české politiky přináší.

CELÝ ŽIVOTOPIS MIROSLAVY PAŠKOVÉ

„Googlete Prymulu a uzříte perly,“ láká své facebookové přátele. Sama našla třeba výrok z roku 2009, když Roman Prymula
komentoval prasečí chřipku slovy: „Na běžnou sezónní chřipku v Česku každý rok zemře ročně dva až dva a půl tisíce lidí, tedy
dvě procenta všech nakažených“. Covid má podle Paškové smrtnost desetkrát menší, takže nechápe současnou paniku.

Z téže doby také vygooglila výrok Romana Prymuly, že nemáme nosit roušky, protože jsou nehygienické.

Po několika měsících, když se na prasečí chřipku objevila vakcína jménem Tamiflu, ale podle ní Roman Prymula zcela obrátil.
Dovozuje to z jeho varování, že „prasečí chřipka začíná vykazovat vážnější průběh a bere si víc životů než ta, která zasahuje
populaci pravidelně“. Funkcionářka spekuluje, že Prymula tehdy chtěl podpořit prodej léku a obává se, že se to zopakuje i
tentokrát, takže největší peklo od Prymuly zažijeme ve chvíli, kdy bude potřebovat podpořit prodej vakcíny proti covidu.

Pak si místopředsedkyně OS ODS Praha 15 musela ulevit vyznáním, že dobro je normální a správné, a proto je ona pro
„všelikými šmejdy a hajzlíky nepřemožitelná“.

A poté následovalo čtvrté „googlení Prymuly“. Tentokrát našla jiný facebookový příspěvek, který naplno rozkrývá spiknutí,
kterému čelíme.

Jeho autor, vystupující pod jménem Leo Mahoni, varuje, že pravé zlo teprve zažijeme. „Roman Prymula je s největší
pravděpodobností dlouhodobě plánovaným ministrem zdravotnictví. Ten mezičas s Adamem „Kenem“ Vojtěchem bylo jen jakési
intermezzo k tomu, abychom naskočili do globálního vlaku požadovaných politických a sociálních reforem,“ píše doslova.

Tyto reformy mohou prý provést jen lidé jako je Prymula, nikdo jiný by na ně totiž neměl žaludek. Jako ilustraci Prymulovy
osobnosti uvádí jeho podporu centra Tradiční čínské medicíny v Hradci Králové, kdy měl sám Prymula například tvrdit, že
celkovou anestezii při operacích lze nahradit akupunkturními jehličkami. Mahoni cituje názor, že celé čínské centrum byl tunel
spojený s naprostou debilizací národa.

Pak připomíná Prymulův konec v čele hradecké fakultní nemocnice kvůli byznysu jeho dcery. Dodává svědectví „z oboru“, jak
Roman Prymula z pozice předsedy České vakcinologické společnosti ovládá rozhodování o očkování v ČR tak, že se „bez něj
nepohne ani jedna injekční stříkačka“.

Miroslava Pašková text sdílela s komentářem: „Ten člověk je minimálně 11 let placen za to, aby vyvolával paniku.“ Tito koupení
lidé podle ní dnes dotáhli to, co se jim před 11 lety s prasečí chřipkou nepovedlo. Dotáhli to, protože farmaceutický průmysl se
poučil, že musí lidi vystrašit mnohem více.

„To není žádná teorie spiknutí, to se vší vážností je spiknutí,“ zuří funkcionářka ODS. Morální a zodpovědní lidé by podle ní
měli přestat hrát tuto hru.

„Nic katastrofického se neděje. Nějací šmejdi sice vypustili do světa upravený koronavir, ale to neznamená, že budeme skákat,
jak pískají,“ vyzývá. Virus podle ní nejlépe zvládneme tak, že se v první řadě vypořádáme se šmejdy, kteří si na něm postavili
byznys.

1.113. Vysokoškoláci se bouří proti distanční výuce. V Praze plánují demonstraci URL
WEB , Datum: 23.09.2020 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Strana: 0 , Autor: Karolína Novotná , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.09.2020 02:54 ,
RU / měsíc: 3 420 957 , Celková návštěvnost: 660 316 , Rubrika: Domácí , AVE: 99 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 7,34
Stejně jako v jarním období přechází i nyní vysoké školy postupně na distanční výuku. Někde z nařízení hygieny, jinde jde o
iniciativu školy. To se ale nelíbí řadě studentů. Online výuka podle nich nemůže zcela nahradit tu prezenční, plánují proto
demonstraci. Oslovilo to už pět tisíc studujících.
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Budoucí studentka Tereza nastupuje začátkem října do prvního ročníku na Právnickou fakultu Univerzity Karlovy. Celé léto
věděla, že distanční výuka může znovu nastat. Vzhledem k přechodu do nového kolektivu ale doufala, že alespoň první týdny
stráví na univerzitní půdě, ne zavřená u sebe v pokoji.

Přesně to se ale stane. Pražský primátor Zdeněk Hřib totiž v pátek oznámil, že vysoké školy v hlavním městě přejdou na
distanční výuku. A to ještě předtím, než semestr vůbec začal.

„Jsem opravdu zmatená, vůbec netuším, jak to bude probíhat, škola nám zatím neposkytla žádné informace. Přednášky
začínají příští týden a já netuším, co mám dělat,“ svěřila se Tereza, která si nepřála uvést příjmení, ale redakce její celé jméno
zná.

Studentů, které trápí vyhlídka celého semestru stráveného výukou přes konferenční hovory, je víc. „Pojďme se konečně
vzbouřit proti dalšímu nesmyslnému vyhlášení vlády o zavření všech vysokých škol. Distanční výuka nikdy nenahradí klasickou
prezenční a snad sakra nechceme ty tituly dělat doma!!?“ píší organizátoři protestu na Facebooku. Na událost tam již
zareagovalo přes pět tisíc lidí a číslo stále roste.

Prymula hrozí omezením rizikových akcí, zavřením barů od 22 hodin i škol

Jedna z organizátorek, studentka Emma Polomská, říká, že rozhodnutí uspořádat demonstraci učinila ze zoufalství. Do školy
totiž teprve nastoupila, do pátku v ní byla pouze pětkrát. Aby přitom mohla v letním semestru do laboratoří, musí na podzim
úspěšně absolvovat takzvaná cvičení. A to jí i ostatním studentům současná situace velmi znesnadňuje.

Ubezpečuje však, že demonstrace proběhne s nasazenými rouškami a s povolením pražského magistrátu. „Nechci, aby
případná akce byla z nějakého hlediska nelegální, aby z toho náhodou neměli problém účastníci anebo hlavně my –
organizátoři,“ uvedla.

Právě kvůli potřebě vyřízení povolení ostatně protest, který původně zamýšleli na tento pátek, proběhne nakonec až na
začátku října. Otázkou tak je, jestli vláda dříve nezakáže venkovní hromadné akce nad sto lidí, jak v úterý avizoval nový ministr
zdravotnictví Roman Prymula.

„V životě by mě nenapadlo, že o akci projeví zájem tolik lidí. Evidentně je velké množství studentů nespokojené,“ dodala pro
iDNES.cz.

Někde dobrovolně, jinde z donucení

Distanční výuka studenty trápí z řady důvodů. Jedním z nich je třeba to, že se zrušení běžné výuky týká jen vysokých škol,
střední a základní školy zatím zůstávají otevřené. „Když si srovnám velké posluchárny s tím, jak sedí děti vedle sebe v lavicích
na základkách, přijde mi, že pravděpodobnost nákazy by u nás byla nižší,“ míní třeba dvaadvacetiletá studentka brněnské
Masarykovy univerzity Kateřina.

Právě její škola v pondělí rozhodla, že výuka bude po celou dobu semestru distanční. A to jen s několika výjimkami – výukou
prvních ročníků, laboratorních cvičení či dalších malých seminárních skupin v předmětech, kde je praktická výuka nezbytná.

„Synchronní online výuka naplní akreditační podmínky i za současné neutěšené epidemické situace, kdy je řada studentů v
karanténě, za hranicemi, někteří s chronickým zdravotním problémem, další nechtějí riskovat přenos nákazy na své blízké,“
uvedl rektor univerzity Martin Bareš.

Reagoval tak na vyjádření Národního akreditačního úřadu, který plošné zavádění distanční výuky zpochybnil. „Plošné rušení
kontaktní výuky, které nebude dáno vydaným doporučením nebo rozhodnutím příslušné hygienické stanice, ministerstva
zdravotnictví nebo vlády, je nepřípustné,“ uvedl totiž v půlce září úřad.Zavřou se i koleje?

Přechod na distanční výuku má ale i své praktické dopady. Řada studentů totiž v místě studia běžně nebydlí. To je případ
třeba dvaadvacetileté Denisy, která bydlí v Praze, studuje ale v Českých Budějovicích. „Jihočeská univerzita distanční výuku
zatím nezavedla. V Budějovicích jsem ale už podepsala smlouvu na byt na další rok, pokud škola nebude, budu nájem platit
zbytečně,“ popsala.

S rušením smlouvy by ale měla další problémy, neví navíc, jestli se bydlení nebude hodit v jarním semestru. Každý měsíc tak
bude zbytečně zatěžovat rozpočet.

Praha zčervenala. Zákazy návštěv, VŠ distančně, roušky na venkovních akcích

Opačný problém zase mohou mít jiní studenti, a to ti, kteří obývají studentské koleje. Ty by se totiž mohly také zavřít. „Je to
jedno z dalších opatření, které velmi pravděpodobně v tomto týdnu bude přijaté,“ varovala v pondělí hlavní hygienička Jarmila
Rážová pro Český rozhlas.

Distanční výuka je nyní povinná pro pražské vysoké školy. Nařízení se však nevztahuje na zkoušení do deseti lidí, laboratorní,
experimentální a uměleckou práci do patnácti lidí a praktickou výuku. Z rozhodnutí krajského krizového štábu bude učit
distančně i Univerzita Pardubice, naopak plzeňským vysokým školám toto opatření krajská hygienická stanice pouze navrhla.

Od středy přejde z nařízení tamní hygieny na distanční výuku i zlínská Univerzita Tomáše Bati. V pondělí podobné rozhodnutí
učinila dobrovolně brněnská Masarykova univerzita.

Opatření se nelíbí ani čtyřiadvacetileté Květě, která v říjnu nastupuje na Fakultu sociálních věd  Univerzity Karlovy. „S
některými spolužáky jdeme alespoň na pivo, abychom se trochu poznali. Doufám, že do té doby nezavřou kavárny a bary
úplně,“ uzavírá.
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Foto:
ilustrační snímek
Profimedia.cz

1.114. „Veřejnoprávní média budou postupně doničena“ URL
WEB , Datum: 23.09.2020 , Zdroj: mediar.cz , Strana: 0 , Autor: Jakub Jetmar , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.09.2020 02:50 , RU /
měsíc: 84 214 , Celková návštěvnost: 8 714 , Rubrika: Články , AVE: 15 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,10
Podobu své pětisetstránkové monografie promýšlel Václav Moravec skoro dvě dekády. Tak dlouho učí na Fakultě sociálních
věd  Univerzity Karlovy kurzy věnované mediální etice. „Samotné psaní mně zabralo volné večery a prázdniny během
posledních zhruba čtyř let. I protože jsem průběžně dával číst a oponovat dílčí pasáže lidem, které tématům okolo medicíny
nebo umělé inteligence rozumí,“ vysvětluje na úvod setkání s Médiářem Moravec. To trvalo skoro tři hodiny a místy se z něho
stal až generační střet. To ale k hledání pravdivého poznání v dialogu patří. Stejně jako intelektuální provokace.

Pro koho jste knihu psal? Chcete oslovit širší veřejnost? Jde o učebnici určenou hlavně pro studenty vašich kurzů?

Primárně je asi určena studentům nejen naší fakulty, ale všem budoucím novinářkám a novinářům. Jedním z kmotrů je
slovenský novinář Martin M. Šimečka, který kvůli karanténně nemohl přijet do Česka na křest. Svůj projev proto poslal a potěšil
mě jeho postřeh, že se ve druhém plánu snažím novinářů zastávat. Na několika místech také tvrdím, že dobrou žurnalistiku
často formují a deformují i uživatelé médií. Přál bych si proto, aby si novinářská etika našla cestu i k širší veřejnosti, která se
často mylně domnívá, že všechny obsahy prezentované v médiích jsou novinářské.

Psal jste z pozice akademika, přitom jste ale novinářem, který je pod drobnohledem a očekává se od něho maximální
nezaujatost. Sám bych se bál, že budu v takové pozici bojovat s autocenzurou a nebudu tolik kritický ke svým kolegům z vlastní
i cizích redakcí. Jak jste s tím vypořádával?

Já už nemůžu mít horší pověst. Na veřejnou kritiku si nestěžuju, považuju ji za normální, když vstupujete s jakýmkoli dílem do
veřejného prostoru. Kritika ukazuje, že lidem stojí za to reagovat, že to není úplně odfláknuté. Tady jsem volil mezi dvěma
cestami. Akademičtější pojetí, kdy budu abstrahovat od svých vlastních pohledů a kauz, a prolínací dílo na pomezí žánrů. Zvolil
jsem první cestu, kdy používám hlavně příklady ze zahraničí a nejznámější české případy. Mám ale vymyšlené praktické
pokračování, které napíšu po skončení novinářské kariéry. Bude se jmenovat Za hranou a na hraně a rozeberu v ní vlastní
kauzy, které se staly předmětem veřejné diskuse. Ty si schraňuju a doufám, že tam napíšu svá dilemata a vysvětlím, proč jsem
se kdy jak zachoval.

Citujete Maxe Webera poukazujícího na podobnost odpovědnosti novináře a učence. Vy sám píšete jinak, než bych čekal od
novináře. Ten typicky otevírá téma aktuálním, až následně dodává kontext. Tady naopak stavíte velkou teoretickou základnu,
na níž až posléze dodáváte něco konkrétnějšího. Proč takto?

Snažím se jít proti proudu. Když se podíváme na dnešní fungování žurnalistického diskurzu, říkám, že je zapotřebí vrátit se k
základům žurnalistiky. Proto tam jsou teoretické pasáže právě o základech. Žurnalistika jako obor se zrodila z filozofie, dokonce
vznikla dřív než sociologie. Berte to i jako moje subjektivní propagační dílo žurnalistiky jako oboru, který patří do portfolia
společenských věd a má za sebou dlouhou historii.

Jaké jsou tedy největší proměny novinářské etiky?

Inspiruju se Stephenem Wardem a jeho etapizací novinářské etiky, která počíná revolucemi ve Francii a USA a formováním
tisku a žurnalistiky jako součásti veřejné sféry. Žurnalistika se stává zastáncem veřejnosti. Následuje etapa bulvárního tisku a
bezbřehé svobody slova. Tehdejší honba za čtenářem vedla k tomu, že se tisk choval nezodpovědně. Poté přichází 20. století,
dvě světové války a přemýšlení o tom, že bychom měli jako seriózní novináři uvažovat o společenské odpovědnosti. Teď tady
máme sociální sítě, internet a umělou inteligenci. Dostáváme se do etiky žurnalistiky konvergujících médií.

To je ve stručnosti popsání čtyř etap, které v sobě zahrnují pět století. Mluvím hlavně o anglosaském světě. U nás je situace
komplikovanější, proto se v české části věnuju až posledním třiceti letům. Ve 20. století jsme si prošli novinařinou jako
propagandistickou komunikací vládnoucí strany. První republika byla příliš krátkým časovým obdobím, o etapu sociálně
odpovědné žurnalistiky jsme byli ochuzeni.

Václav Moravec. Foto: Vojta Herout

Ocituju vaši větu týkající se současné etapy: „Narůstající význam digitálního barbarství je jednou z hlavních charakteristik nové
doby, v níž odumírají poslední rezidua výdobytků osvícenství.“ To je závažné prohlášení. Co míníte oním digitálním
barbarstvím, které zmiňuje na víc místech?

Ten pojem jsem poprvé viděl v eseji Jiřího Přibáně a líbí se mně na něm, že ukazuje a explicitně pojmenovává něco, co cítím
intuitivně jako novinář. Rozpadají se kompetence. Když jsem byl před sedmi lety poprvé pozván mezi mediky na 2. lékařskou
fakultu, říkali mně "vy novináři filtrujete, de facto cenzurujete informace!" Říkal jsem jim "ne, my je editujeme a ověřujeme". Že
někdo umístí blábol na sociální sítě, přece nemá stejnou váhu jako názor, který je propracován věděním a vzděláním. Oni mně
tehdy nerozuměli. Odjížděl jsem ze setkání poměrně frustrován, protože jakmile to nechápou vysokoškoláci, jak tomu můžeme
čelit u lidí s nižším stupněm vzdělání.

Před dvěma lety mně tamní studenti ale začali vyprávět, jak žijeme v informačním přesycení. "Takže vy začínáte přicházet na
to," říkám jim, "že slova lékaře studujícího šest let začínají mít stejnou váhu jako kdejakého šarlatána? Že jsme se naučili lhát a
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brát to jako normu?" Podívejte se, co si dnes dovolují říkat politici. Podívejte se na dynamiku rychlosti reakcí na sociálních
sítích. Vždyť tam mnoho prostoru pro racionalitu není.

Netvrdím, že se společnost zhroutí, nejsem příznivcem apokalyptických vizí. Myslím ale, že se kyvadlo přehlcení emocionalitou
musí vrátit k racionalitě. Všichni na všechno okamžitě reagujeme – bohužel včetně novinářů. Když mě někdo na sociální síti
nazve idiotem, nebudu mu přece do pěti vteřin odepisovat, že je ještě větší idiot. To je to digitální barbarství. Uměřenost, váha
slova - to vůbec neplatí. Zevšeobecňuju, ale to jsou trendy síťových médií.

Jestli se televizi vyčítalo, že jedeme zprávy v přímém přenosu a potlačujeme kontext, podívejte se, co udělaly sociální sítě.
Nejen že zcela mizí kontext, ale zpravodajská informace se ještě musí vměstnat do 140 znaků a pokud možno mít co nejvíc
emocí, protože hrajeme na lajky.

Rozumím jistému skepticismu, vy ale používáte silná prohlášení typu, že tady máme „totalitní nadvládu pravdivého mínění nad
pravdivým poznáním“. Tedy názory jsou důležitější než fakta. To by ale z podstaty slova totalitní znamenalo, že moje a vaše
práce už nemá žádný smysl.

Berte to jako jistou intelektuální provokaci. Tvrdím, že bychom se měli zamyslet nad některými trendy, které vedou společnost i
k intelektuálnímu úpadku. Nevím, jestli to dělám správně, ale snažím se to vykřičet. Zároveň transformace žurnalistiky přináší
datovou žurnalistiku, solution journalism a další nové cesty a žánry, takže to není práce zbytečná.

Naše práce má smysl, ale každý musí začít u sebe a být v tomhle uměřený. Jako novinář si často říkám, jestli mám reagovat,
když se o mě otírá ten či onen člověk. Jakmile ale budu reagovat, dávám blábolu váhu. Mám odpovědnost a líbí se mně
aristotelovský přístup zlaté střední cesty.

Mě na tom zajímá, jestli váš skepticismus nevede k idealizaci minulosti. Vy hojně používáte pojmy post-faktický, post-pravdivý.
To nahrává představě, že jsme tady někdy měli dobu faktickou, což je velmi komplikovaná věc.

V žurnalistice taková doba byla. Když se podíváme na poslední roky, jsme ve fázi vrcholného barbarství bulváru, jaké jsme
zažívali na konci 19. a začátku 20. století. V reakci na to se začala utvářet zmíněná sociální odpovědnost. Deníky chtěly růst na
budování důvěry ve vztahu ke čtenářům. Zapojily redakčního ombudsmana, začaly přemýšlet, jestli se honit za senzacemi.
Jistě, i v minulém století byly chvíle, kdy si tisk nezasloužil označení čtvrté kontrolní moci ve státě… Vezměme si ale současné
množství přilhávání, dezinformací, okecávání. V tomhle si myslím, že prožíváme etapu, která se zrcadlí s tou bulvární. Klíčová je
míra nedůvěry. Protože jak chcete existovat ve společnosti, kde se všichni uzavíráme do bublin a nejsme spolu schopni
komunikovat?

Václav Moravec. Foto: Vojta Herout

Stran krize důvěry zmiňujete, že rostla s tím, jak „média a jejich novináři ztrácejí pozici advokátů slabých a potřebných“. Na úkor
koho? A můžou si za to média sama?

Mohou i nemohou. Vycházím z výzkumů, které jsme dělali s Jaromírem Volkem o proměnách vnímání postavy novináře v
českém odborném diskurzu. Ekonomická krize způsobila, že část populace ztratila důvěru v novináře, které bereme jako
pomyslné kanárky v dole. Novináři z pohledu veřejnosti nedostatečně upozorňovali na možnost takové ekonomické krize. Můj
oblíbený dokument Inside Job jasně ukazuje, jak lidé z ekonomického establishmentu udržovali nezdravý systém v chodu, jak
na ně byly navazovány akademické instituce… Snaha udržovat systém v chodu a pohodlnost novinářů, to je jedno z vysvětlení,
proč na to neupozorňovali. 

Co sami jako novináři ovlivnit nemůžeme, je zásadní technologická revoluce, jejíž se stáváme de facto obětí. Výzkumy ukazují,
že většinová populace přistupuje k žurnalistickým obsahům a těm sdíleným na sociálních se stejnou vahou. Obávám se, že
koronavirová krize přispěje k dalšímu narušení důvěry publik ve vztahu k novinářům.

Povšimněme si totiž, že se to začíná týkat i přírodních věd. Dosud je společnost považovala za ty, co to umí oproti
společenským blábolistům spočítat. Teď se ukazuje, že přírodní vědy nejsou tak robustní a schopné se ubránit tomu, aby řekly,
že nemůžeme nový vir popisovat za dva měsíce a mít hotovou vakcínu. V knížce zmiňuju, jak dlouho vznik vakcíny trvá.
Podívejte se, co teď dovedou šířit různí epidemiologové a lékaři… Až blázinec s covidem skončí, nedůvěra bude obrovská. 

Nárůst nedůvěry se často spojuje s tím, že jsou novináři odtržení od těch, kterým se právě nedaří. Je pro etiku médií tématem
právě dávání hlasu různým skupinám?

Bezesporu ano. Jde o komplexitu pohledů. Část žurnalistiky je dnes úplně odstíněná, zaslepená a měla by si tohle uvědomit.
Selhává totiž hledání dialogu napříč jednotlivými entitami, které se naopak díky technologií stále víc fragmentarizují. Když jako
novinář přemýšlím nad covidem, je potřeba všímat si těch nejvíc zasažených. To bezesporu nejsou jen senioři. V tomto ohledu
si vážím Nory Fridrichové, která zvedla téma samoživitelek nebo dětských exekucí. Tato témata mají mít větší prostor a být
mainstreamová. Neměli bychom čekat, až politici nastolí vlastní téma a odvedou pozornost od těchto menšin, jejichž advokáty
bychom měli být.

Tohle řešíte i v kapitole o sociologii zdrojů, ve které píšete, že dominují zdroje disponující mocí. Téma aktuálně řeší i Rada ČTK
zabývající se podnětem iniciativy Paměť města. Ta v otevřeném dopise kritizuje časté citace developerů a analytiků bank, kteří
jsou v článcích o bytové politice vydáváni za nezávislé experty. Jak přistupovat k vyváženosti zdrojů, obzvláště v rychlém
provozu zpravodajství?

To je skvělé téma, protože kdo z novinářů tohle dělá důsledně? Vezměme si cenu volání a dat. Vždyť je to stále stejně drahé,
mainstream na to ale hned zapomene, protože ve sněmovně přijali zákon. Jeho dopady už málokdo zkoumá. Obecně mě u
zpravodajství mrzí, že se přizpůsobuje dynamice, rychlosti a zkratkovitosti sociálních sítí. Týká se to bohužel i médií veřejné
služby. Máme jít proti proudu, i když nás část veřejnosti bude nenávidět a vydávat za aktivisty, protože dodávání fakt a kontextu
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považuje za aktivismus.

Mezi námi: ono je s hlasy silných obtížné bojovat a vznikají proti vám kampaně, jenom proto, že se v něčem šťouráte. Mohl bych
mít svatý klid, kdybych neřešil stavební zákon. Nekritizovala by mě advokátní či hospodářská komora… Jak je ale možné, že
zákon hájící zájmy veřejnosti píše jeden z účastníků, zmíněná hospodářská komora? Když ale na něco podobného upozorníte,
v současném českém diskurzu jste za aktivistu. Moravec, Fridrichová a Wollner ale jsou co do aktivismu stále stejní, v
některých momentech možná dokonce měkčí. Co se posunulo, je zpravodajství, které jenom přenáší silnější hlasy často bez
ohledu na fakta.

Mluvil jste o víře v nové formáty typu solution journalism. Občas něco takového vidím na Aktuálně.cz nebo od datařů Českého
rozhlasu, jde ale stále o výjimky. Proč není větších projektů víc?

Víte, čím to je? Manažery redakcí. Berte mě klidně jako sociálního inženýra, pro kterého není modlou neviditelná ruka trhu, ale
tvrdím, že role žurnalistiky má být částečně edukační. Mediální manažer ale řekne "hm, datová žurnalistika? To tady zajímá
málo lidí, to tady mít nebudeme". Na iHNed.cz vydrželi dataři rok a půl, protože to Economii nepřinášelo vysokou čtenost.

Můžu ale mluvit i za Fokus. S mojí šéfkou Andreou Majstorovičovou nám přišlo jako škoda, že se nějakému tématu nevěnujeme
klidně dvě hodiny a do hloubky. Že v televizi málokdo dává prostor studentům. Vždyť je to jejich republika! My jsme ji už zničili,
tak pojďme vzít mladé lidi, ukázat jim zajímavé osobnosti, udělat dvouhodinový pořad. Projektu věřil Zdeněk Šámal, část
manažerů ale říkala "no tak dáme Moravcovi tři díly, vždyť kdo se může na něco koukat dvě hodiny?" Dnes má Fokus dvoj- až
trojnásobnou sledovanost oproti běžnému oknu od osmi do deseti večer na ČT24. 

Tvrdím, že alternativu tady chce poměrně velká část publika. Když to ale nebudeme zkoušet ve větší míře, budou vítězit
pseudomanažeři, podle kterých to nikoho nezajímá. Sami si pod sebou podřezáváme větev, když je v tu chvíli nepošleme
kamsi.

Můžou si posílání kamsi novináři dovolit? Hodně jich pracuje takzvaně externě, což činí jejich pozici složitější.

Každý z nás má přece vlastní integritu, která je v individualizované společnosti možná stále důležitější, protože společnost na ni
slyší víc, než když se jako novináři spojíme. Když jsem etiku začínal učit, kladl jsem větší důraz na samoregulační platformy než
na jednotlivce. Teď se bývalým studentům v duchu omlouvám, že jsem to učil blbě, protože pokud nezačneme každý u sebe,
pomyslnou občanskou rebelií... Nebudu dělat věci, za které bych se musel stydět. Ať mně nadávají. V Kodexu České televize je
výhrada svědomí. Klidně budu kritizovat některé nové členy Rady České televize, protože porušují zákon. My máme podle
Kodexu ČT redakční autonomii. Oni porušují zákon. Já ne.

Podle mě je nutné umět se ohradit. My jsme byli s Hankou Andělovou, Martinem Veselovským a dalšími vychováni Michelem
Fleischmannem tak, ať neztrácíme iluze. Pokud vaše generace, ta nejmladší, přistoupí na to, že jsem externista, potřebuju platit
hypotéku… Od studentů slyším "my jsme v jiné situaci, je tady ekonomická krize, covid ji ještě prohloubí". No jo, ale když
přijdete hned na začátku o iluze a vůli měnit svět, jak v téhle bláznivé době chcete žít?

Václav Moravec. Foto: Vojta Herout

Pozorujete za těch skoro dvacet let na Fakultě společenských věd Univerzity Karlovy proměnu vnímání žurnalistiky a motivací u
studentů?

Pozoruju něco, co mě trápí: část z nich rezignuje na ideály a s tím související rebelství. Mám rád studenty a studentky, kteří
jsou důslední a paličatí. Jednou z nich je Zuzka Černá, která je dnes v 168 hodinách. Nenechá si věci líbit. Umí se na tiskové
konferenci zeptat a nenechá se odbýt. Tisková konference vlády není o tom, že novinář položí otázku, politik řekne blábol a
novinář blábol odvysílá.

Chápu těžkou finanční situaci studentů. Jako student jsem také věděl, jak je těžké vydělat na nájem, a že i tak nebudu v
Pressklubu Frekvence 1 mluvit s pánem propagujícím přímotopy v době rostoucích cen energií na konci devadesátých let.
Nebo když politik Andrej Babiš koupil rádio Impuls, aby posílil svůj mediální vliv, připravilo mě to o část živobytí, ale nebudu v
médiu vlastněném politikem.

Studentům říkám "vy máte šanci neblahé trendy měnit, proč jdete hned během studia do zpravodajství a nevzepřete se
některým nesmyslným pokynům? Proč má prvního pacienta s covidem komentovat premiér a je žlutá obrazovka? Vy máte
načerpat na Erasmu rozhled, co se děje v cizině, a potom tady v dobrém slova smyslu rebelovat. Posílat k šípku nás, kdo
jedeme v zaběhaných rutinách." V tomto vlastně vychovávám rebely.

Hodně novinářů řekne, že žurnalistika je řemeslo, její studium proto není důležité. Co vy na to?

To je rezignace na podstatu žurnalistiky. Tím usekáme, z čeho žurnalistika vznikla – z reflexe. Co je sociologie? Upozorňování
na zásadní problémy ve společnosti, kdy nehledíte na to, že vám bude někdo nadávat. Díla velkých sociologů bývají tvrdé
obžaloby společnosti. Někdy intelektuální provokace, ale založená na pozorování a faktech. Když rezignujeme na hlubší reflexi
společnosti, žurnalistiku vyprazdňujeme.

Ona se to samozřejmě vyprazdňuje už tím, že všichni zamíří do výrobní fabriky zpráv, kde přistupují na to, že v každém titulku
musí být Trump, protože to láká ke kliknutí. Že tam musí být slovo rekordní v souvislosti s covidem. Že se musí vysílat obrovské
množství selektivních dat, čímž média způsobí, že nejdřív republiku uzavřeme, vysílá se od hranic, nepronikne sem ani myš,
pak to rychle uvolníme, teď ji zase budeme zavírat.

Taky mě trápí - a vidím to i u našich studentů -, jak se rezignovalo na rozdělení žánrů na publicistiku a zpravodajství.
Vyprázdnili jsme pojmy. Mám vysvětlovat polovzdělanému radnímu, co je to objektivita? Že vyváženost není, když dáme deset
deka hlupáka a deset deka vzdělance? Pokud ale měříme se stopkami, to tam moderátoři nemusí být. To tam nemusí být ani
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Rada České televize, když vedle sebe stačí postavit nácka a humanistu.

Žurnalistika je sofistikovaná práce, která zaslouží roky studia. My ale řekneme: "umíš psát? Tak jdi do zpravodajství!" Tam toho
kreativního člověka současná praxe stejně zničí, protože uslyší akorát "dej to do minuty a půl – po patnácti vteřinách
asynchron, synchron, asynchron, synchron, asychnchron". To nemusí dělat člověk, to udělá robot. Za chvíli to taky tak bude.

Co vám tedy na současném pojetí vysokoškolského vzdělávání žurnalistů chybí?

Mnoho věcí. Větší práce s jazykem jako s kódem českým i cizím. Už na středních školách bych nařídil povinnou latinu, abychom
pochopili, že jazyk je živoucí systém, který má nějaké kořeny. Dnes se přistoupilo na to, že stačí jenom angličtina. V novinařině
nestačí. Nad to čeština, sémiotika, etika a filozofie a dnes i počítačové vědy. Stačí si vzít aktuální témata – zkreslení týkající se
algoritmů nebo editorství automatizovaných obsahů. To je na roky studia. Naše střední školství ale bohužel učí nenávidět
přírodní vědy a jejich jazyk, matematiku. To říkám jako člověk, který na žurnalistiku prchal právě před matematikou.

My příští rok zahajujeme magisterský podobor Žurnalistika umělé inteligence, o jejíž etice mám taky rozepsanou knížku. Mám
příklad z Financial Times, kde používají algoritmy pro zjištění schematičnosti využívání mužských zdrojů ve svých zprávách. K
tomu se mají používat algoritmy. Ne že budeme personalizovat obsahy a uzavírat se do vlastních stereotypů, jako to dělá Netflix
a podobné služby. Když mě baví sci-fi, neuvidím nic jiného! To jsou přece témata na samostatný předmět a bojím se, že to tady
neučí na žádné škole věnující se médiím a žurnalistice.

Jaké jsou tedy etické výzvy pro média v době digitálních platforem? V knize například zmiňujete, že ani sama média nemají
jasný vztah ke sbírání uživatelských dat.

Etika dat a osobní autonomie uživatelů je jedna rovina. Na téma personalizovaných obsahů a reklamy teď děláme výzkum s
Alžbětou Krausovou z Ústavu státu a práva Akademie věd. Považuju to za zásadní, protože se připravujeme o pluralitu
informací.

Další super téma: kdo je autor automaticky generovaných textů, které už dnes máme z pražské burzy? Jsem to já, protože jsem
pomáhal vytvořit základní šablonu rutin novinářů? Jsou to Jakub Sido a Radek Mařík, kteří psali algoritmy na základě mé
šablony? Má vědět čtenář E15, že text psal stroj? Kdo to bude editovat? Co když se stane, že zdrojové kódy nebudou správně
a zpráva bude nesmyslná? Dokáže editor algoritmy opravit, nebo tam bude sedět matematický hlupák, jako je Moravec?

Čeká nás restrukturalizace redakcí? Majitelé tady jsou miliardáři pojímající média jako svou propagandu, nevidí v nich vyšší cíl.
Když budou mít možnost nahradit pásové zpravodajství roboty, využijí je? Pokud podobné diskuze nezahájíme v novinářském
světě včas, povede to ke zmizení třetiny redakčních míst. Nad se bude šetřit na editorech, poroste množství chyb, a jsme
zpátky u důvěry publika. To jsou výzvy, které nás čekají do pěti, deseti let.

Na to se chci zeptat: jak daleko jsme v automatizaci žurnalistiky? Připomeňme, že na jejím teoretickém i praktickém výzkumu
spolupracujete za Fakultu sociálních věd  UK s Českou tiskovou kanceláří.

V Česku máme nevýhodu malých jazykových korpusů. Neuronové sítě zatím nejsou tak robustní, aby se mohly z našich malých
korpusů učit. V angličtině na úrovni jazyka už skoro nepoznáte, jestli psal text člověk, nebo robot. Že často píše faktické
nesmysly, je věc jiná. I bohaté a neskonale robustnější korpusy selhávají na vyhledávání fakticky správných dat.

Abych se ale vrátil ke složitosti českého prostředí. My jsme v prvotní úloze chtěli využít neuronové sítě pro zpracování shrnutí
zpravodajských seriálů. Ty vydává ČTK při zásadních událostech, třeba když hořela katedrála v Paříži, kdy postupně agentura
vydala desítky zpráv o postupném vývoji, reakcích hasičů, politiků… Po několika hodinách vydá shrnutí. Chtěli jsme vytvořit
algoritmy schopné napsat právě toto fakticky správné shrnutí. Na tom jsme úplně pohořeli. Neuronové sítě nebyly schopné
sepsat ani první čtyři řádky textu. U nás se tedy bude čekat na to, kam se posune vývoj neuronových sítí. Zahraniční
experimenty ale ukazují na kvalitu, která tady bude.

(Samo)regulace podle vás vychází z hledání rovnováhy mezi svobodu slova a odpovědností. Tato rovnováha se poměrně
naléhavě hledá v případě digitálních platforem, které vy sám nazýváte predátory. Jak se na téma díváte?

Nejsem zarputilý technoskeptik, ale míra technooptimismu borců vyvíjecí platformy je často odzbrojující. Často se vracím ke
knížce Perfektnost techniky od Fridricha Jüngera, kde píše, že technika není všeobjímající bůh, který přinese společnosti
štěstí. Vezměme si řeči Marka Zuckerberga a jeho party o tom, že Facebook je komunita, všechno je v ní demokratizované...
Myslím, že bychom měli v první řadě přistoupit na sofistikovanější úvahu, že sociální sítě nejsou jen technologické platformy. To
jsou plnohodnotná zpravodajská média. Ptám se: je televize přeregulovaná, když si ve vysílání nemůžu dovolit říct vulgární
slovo, když jsem honěn za pseudovyváženost? Je televize přeregulovaná z vašeho pohledu nejmladší generace?

Z mého pohledu nemůžete porovnávat amfiteátrové a síťové médium.

Myslím, že ve vztahu ke společenské odpovědnosti určitě můžu. Může si dovolit síťové médium všechno? Listina základních
práv a svobod neplatí v síťovém prostředí? Proč platí pouze v amfiteátru? Proč má soukromý televizní vysílatel hledět na
fakticitu a správnost, když podle Digital News Report považuje polovina mladých sociální sítě za zpravodajské médium?

V tom případě bychom potřebovali ekvivalent Rady pro rozhlasové a televizní vysílání taky pro tisk. Srovnání s televizí je
zavádějící. Navíc se pohybujeme na úplně jiné škále množství obsahu.

Myslím, že u sociálních sítí a elektronických médií přenášejících audiovizuální obsah se má hledat nový regulační rámec.
Mluvím o globálních predátorech v oblasti síťových médií, protože parazitují na kvalitních obsazích. To přece není normální.
Podle dat Evropské audiovizuální observatoře jde Facebooku a Googlu přes 50 % příjmů z videoreklamy v celé Evropě.

Teď se ale posouváme k otázce monopolu spojeného s online reklamou a jeho potencionálnímu rozbití. Nejsem si jistý, že jde o
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stejnou otázku, jakou je hledání mezi odpovědností a svobodou slova.

Ano, sám v sobě nemám tuto otázku vyřešenou, co se stane, když začneme regulovat a omezovat svobodu slova, její absolutní
pojetí spoléhající na to, že každý v sobě má také odpovědnost. Jakmile totiž začneme svobodu slova omezovat, dostaneme se
k tomu, co využívají totalitní nebo autoritářské režimy odkazující na „blaho lidových mas“. Mě ale štve, že neumíme využít pro
sociální sítě tradiční rámce, jako je Listina základních práv a svobod.

Často přemýšlím nad tím, co mám studentům říkat o listovním tajemství. Jako kluka vyrůstajícího v totalitě mně opravdu echt
vadilo, že bolševici četli dopisy. Kolik napařovacích stolů na rozlepování dopisů, které používala StB, ale máme v
kyberprostoru? A my se tomu nevzepřeme? Jak mám novinářům říkat "prosím, neporušujte ochranu soukromí, ctěte listovní
tajemství". Vždyť eroduje. Vy musíte důvěřovat nějakému borci a jeho firmě. A je jedno, jestli se jmenuje Lukačovič nebo
Zuckerberg.

Václav Moravec. Foto: Vojta Herout

Vy jste vlastně stoupenec blockchainu a šifrovaných P2P technologií!

Nejsem. Svoboda slova navíc s financováním částečně souvisí. Jak chcete dělat dobré obsahy, když jsou svázané se
současným ekonomickým modelem platforem? Na otázku, jestli je televize přeregulovaná, odpovídám ano. Česká televize
hrozila pokuta za odvysílání Kober a užovek v osm večer, protože tam zazní vulgarismy. Daleko horší si ale může každý najít
okamžitě na YouTube, který žádné regulaci nepodléhá. Jsem stoupencem toho, abychom zasypali tuto regulační propast mezi
světem nových a tradičních médií. A vás budu provokovat tím, že jsem pro nějakou míru regulace, protože máte představu, že
to je demokratizační prostor. My tady žijeme s důvěrou, zatímco borci si na obrovském množství dat pohrají se světovými
volbami. A vy řeknete "nene, svoboda slova a svoboda nakládání s daty je absolutní".

Jsem zvědav, co nám vyjde z výzkumu personalizované reklamy, protože všeobecné smluvní podmínky jsou u drtivé většiny
médií porušované. Když chcete vypnout cookies, odlinkuje vás to na cizí servery. Kde je o tom celospolečenská diskuse? Kde
je přemýšlení o tom, že provozovatel serveru nedodržující všeobecné smluvní podmínky by měl být sankcionován?

Kdo z médií v Česku se tomu kromě Lupy, Technetu a snad občas i Médiáře věnuje? Ono je to tak složité, že se do toho
nepouští ani novináři, protože stojí čas to pochopit. A čas novináři příliš nemají.

Víte, co tomu ještě přispívá? Technooptimismus. Míra technooptimismu v nejmladších novinářských generacích. Teď se nám
ukázalo v jedné focus group, že experti zabývající se personalizací a počítačovou vědou v sobě také mají míru
technooptimismu, které mě až překvapila.

Já bych podobně mohl říct, že mě překvapuje někdejší míra optimismu českých novinářů v případě porevolučního systému
prosazovaného Václavem Klausem, kterou ti bystřejší z vaší generace už nyní dokážou nahlédnout i kriticky.

Já ho kritizoval už v 90. letech.

Já neříkám, že nutně vy. Mluvím o mainstreamu.

Souhlasím s vámi. Když ale budu hodně drsný, označuju zástupce tohoto mainstreamu za pravicové svazáky, kteří Klausovu
jedinou cestu transformace hájili s pravicovými mávatky. Vždyť to byli bývalí členové SSM. Podívejte se na Mladou frontu Dnes.
Martin Komárek a spol. Odhodili rudá mávátka a vzali mávátka modrá, pravicová. Kdo si dovolil upozornit, že to není jediná
cesta ekonomické transformace a že drancování ekonomických zdrojů není společensky prospěšné, dostal od nich nálepku
zakukleného komunisty. Takže bývalí svazáci a komunisté kádrovali lidi, kteří s komunismem neměli nikdy nic společného.
Bojím se však, že tohle je součástí naší národní mentality.

Vámi citovaný a očividně čtený Václav Bělohradský nedávno zase popisoval otočky o 180 stupňů v čase zlomů v českých
dějinách.

Pozoroval jsem to už jako novinář v devadesátých letech. Když přišel Václav Klaus do Frekvence 1, pouštěl jsem mu Jana
Švejnara kritizujícího kupónovou privatizaci. On si zakryl mikrofon a říká "to jste mně neměl pouštět, vždyť Švejnar byl
nejhloupější člověk z VŠE, který utekl za lepším do ciziny, my v tom komunismu museli žít“. Koukal jsem, co si to vůči Švejnarovi
dovoluje, jenom protože kritizuje jeho doktrínu? Pak tady blábolí o tom, že neexistují změny klimatu? Souhlasím s vámi, ale
bohužel se obávám, že to je součástí naší mentality. I té žurnalistické.

Posunula se tedy podle vás žurnalistika v otázce, že co je sociální, to je gulag?

Podívejte, teď je pro mě jako novináře-pozorovatele zajímavý spor revizionistů historie relativizujících, co se tady dělo. Jsem
opravdu znechucený, když dovedou studenti protestovat proti plakátu, že byla Milada Horáková zavražděna komunisty. Dochází
k idealizaci myšlenek, které si myslím, že vedou k totalitarismu. Ono je to na delší debatu, ale v otázce dění v naší historiografii
mně mluvil z duše profesor Vladimír Just, který se vymezil vůči děkanovi Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Michalu
Pullmannovi.

Varuji před tím, byť jsem za komunismu vyrůstal v chudé rodině a snažil jsem se celý život poctivou prací pořídit byt a chalupu.
Obávám se toho, že pokud nastane chudoba nejmladší generace, která se bude mít hůř než rodiče, povede to k relativizacím
hodnot a regulativním zásahům vůči majetku a všemu, že popřeme předchozí způsob regulace. Kdo má políčko o určité
výměře, bude opět kulak? Jestli budeme říkat, že nejmladší generace nemá kde bydlet, protože ji bohatí uvrhli do chudoby,
může to v budoucnu skončit opět u likvidace střední třídy, do které patřím.

Jakub Jetmar a Václav Moravec. Foto: Vojta Herout
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To není pravda. Vrcholem levicovosti tady jsou navrhované reformy sociologem Danielem Prokopem, které myslí typicky na
samoživitelky a genderový rozměr důchodů. Stejně tak si vůbec nemyslím, že jde v případě revizionistů o návrat kamsi. Tam
vždy je na začátku axiom odsouzení režimu.

Ne, Jakube, revizionističní historici lžou. Přečtěte si dopis profesora Justa. Historik přece nemá nechávat stranou fakta, která se
mu nehodí do jeho výkladového rámce. Že většina lidí v režimu žila, protože jim v mnoha ohledech vyhovoval, je prostě lež.

Rozumím. Můžeme ale vzít nějaký text z tehdejší doby, třeba takovou Moc bezmocných, kde Havel přece vysvětluje, že moc
nepůsobí z jednoho totalitního zdroje, ale prochází napříč společností i každým člověkem. Revizionistický přístup rozvíjí přesně
tuhle myšlenku.

Opravdu se bojím. Založením jsem levičák, který hledí na soudržnost společnosti, sociální odpovědnost. Jako zdůrazňuju
odpovědnost ve vztahu ke svobodě slova, stejně důležitá je i sociální odpovědnost. Absurdní je tvrzení části lidí, podle kterých
jsou úspěšní podnikatelé nové vzory ve společnosti, kteří umí staré hnusné politiky a tradiční strany nahradit. To říkají stejní
svazáci, kteří předtím sloužili totalitní moci a potom… To ani nebylo pravicové budování kapitalismu. Jak může být pravičákem
někdo, kdo byl komunistickým ekonomem prognostického ústavu? Historici z filozofické fakulty by měli zkoumat, že kádrové
rezervy připravené vystřídat staré tváře ve vedení komunistické strany tady najednou tady budovaly pravicové strany ODS a
ODA. Karel Dyba či Vladimír Dlouhý?

Přesně tihle revizionisti z Filozofické fakulty UK, o nichž jste mluvil velmi kriticky, loni vydali kolektivní monografii pojmenovanou
Architekti dlouhé změny. V ní z různých perspektiv ukazují kontinuitu mezi oběma režimy. Typicky technokratickou. Historici se
tomu vskutku věnují.

Část historiků používá úplně stejně oportunistické a technokratické nástroje. V tom mně přijdou neautentičtí. Když se dívám na
argumentaci kolegy Pullmanna a jeho texty, to není plastický výklad poctivého historika. To platí i pro dávání orální historie na
piedestal. Zapomene na fakta, to je přesně v duchu tyranie pravdivého mínění, které určuje hegemon moci. I v historii. Oni
řeknou, že můj tatínek, který nemohl z politických důvodů studovat, stejně jako tisíce dalších, souhlasili s režimem?

Vůbec neobhajuju Pullmanna a nemyslím, že jeho kniha z roku 2011 je extra dobrá. Od té doby také vyšla pojednání o
Pullmannově normalizaci kritická a revidující. Snad jen: vy jste mluvil o možnostech intelektuální provokace, kam dle mého
spadají jeho poslední výroky. Nemyslím, že v tom je šikovný, i jako děkan by měl fakultu reprezentovat mnohem líp. Pouze bych
neodsuzoval celou revizionistickou školu. Vzešly z ní i vynikající věci, jako je třeba kniha Matěje Spurného o bourání starého a
výstavbě nového Mostu. Tohle by historik zaměřený pouze na totalitarismus, typicky Petr Blažek, v životě neudělal.

Myslím, že revizionistická škola je mainstream současné historie. A nastal čas revize revizionismu, v tom je celý spor zajímavý.

Václav Moravec. Foto: Vojta Herout

To ale naprosto odpovídá vývoji západní vědy, která hledá typicky menšinovou perspektivu. O tom se ale můžeme dohádat
jindy. Pobavme se ještě o objektivitě, kterou jsem podle vás vyprázdnila. Výzkumnice Johana Kotišová pojem v rozhovoru pro
Médiář kritizovala nejčastější vnímání objektivity, které vychází z pozitivistické představy poznatelné, čisté reality.

Pro mě má od začátku filozofický význam absolutního nedostiženého cíle, který jsme vyprázdnili pozitivismem nebo dokonce
redukcí objektivity na vyváženost. Westerstahl skládá objektivitu z přibližně čtyř entit, kdy jedna z nejdůležitějších je fakticita.

Sám přemýšlím, v jakém módu ji vnímám jako novinář. Jestli ji nenahrazovat transparentností a nevrátit se k duchu stranického
tisku, což se stejně v tuzemsku děje. Bojím se ale toho, že to v současném prostředí sociálních sítí povede k neschopnosti
dialogu a plurality. Když se podívám na zásady prvorepublikové žurnalistiky, noviny fakticitu v určité míře držely, i když byly
stranické.

Teď nemluvím o médiích veřejné služby, které pod tlakem pseudovyváženosti musí dát prostor devíti žvástům ve
zpravodajském příspěvku, a na fakta už mnoho prostoru nezbývá.

V tomto ohledu zmiňujete pojem post-objektivismus jako explicitní deklarování vlastních názorů. Vy sám přitom nechodíte ani k
volbám.

Protože to u mě vede ke kritičtějšímu pohledu na osobnost, které jsem odevzdal svůj hlas. Mohu se cítit zklamaným voličem. V
tomto pro mě byly také nepříjemné rozhovory s lidmi, se kterými jsem si tykal, znal jsem je, protože otázky k nim byly kritičtější.

V otázce nezávislosti taky odkazujete na Karla Jasperse, který píše "neupsat se žádné filozofické škole". Co takový
liberalismus? A není i samotný Kodex ČT hodnotově zatížený, vychází tak z nějaké školy?

Jakou školu považujete za dominantní v Kodexu ČT? Já to tam nevidím. Liberalismus dnes slouží jako nálepka od
konzervativců. Když říkají, že Moravec je neoliberál a Česká televize pelechem liberální demokracie, co to znamená? Myslím, že
bychom měli podrobněji definovat liberalismus i konzervativismus. Sám se považuju za člověka, který je velmi konzervativní,
protože držím tradiční hodnotový systém. To ale vůbec nutně neznamená rovnítko jen a pouze s národovectvím. Přistupujeme
tady na hru, kdy si někdo přivlastní nálepku a sám si ji definuje. Co je ale konzervativního na paní, která je zprvu svazačkou
budující komunismus, po převratu začne v žurnalistice aktivisticky hájit pravicové hodnoty, následně je kandidátkou komunistů
na prezidentku a pak se obrátí k Bohu a je konzervativně-věřící? Paní Bobošíková je hodnotově konzervativní? Václav Klaus je
konzervativní člověk? A tihle lidé teď budou z konzervativních pozic kádrovat druhé, kdo je tady liberál, progresivista, sluníčkář
a dobroser? Nevím, jestli byste v Kodexu České televize našel převažující ideologii.

Václav Moravec. Foto: Vojta Herout

Nemyslím, že by tam šla identifikovat systematická škola, ale podle mě hodnotově vychází z toho, co vyznává liberálně-
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demokratické zřízení.

Přesnější je říkat pluralitní. To je snad zřejmé i z mé knihy, že jde o pluralitu a hledání dialogu. Kodex České televize je
kupodivu opsaný z Velké Británie od BBC, díkybohu za to. Jestli v něm vidíte ideologii pluralitní demokracie, která reflektuje
hodnotový systém Listiny základních práv a svobod, pak se k tomu hrdě hlásím. A klidně se za pluralitní demokracii a hodnoty v
Listině nechám oběsit.

Kodex České televize nepočítá s novými médii a asi ještě chvíli nebude. V případě známých tváří veřejnoprávních médií se
pravidelně řeší jejich užívání sociálních sítí, naposledy to byl Jakub Železný. Jak vy přistupujete ke svému twitterovému účtu?

Myslím, že novinář může na sociálních vystupovat, zákaz by byl absurdní. Novináři médií veřejné služby ale mají mít uměřenost.
Myslím, že počet mých followerů vůči počtu tweetů je unikátní, protože se snažím být uměřený. Když se ohradím, jako se to
stalo vůči slovům poslankyně Barboře Kořanové z ANO, beru to už jako vrchol, kdy byla prolomena hranice slušného. V tomto
ohledu mě štve, že se televize jako instituce neumí svých lidí zastat jako třeba BBC.

Narozdíl od Jakuba bych nečinil na sociálních sítích veliká gesta. Je ale absurdní, že máme Desatero pro práci novinářů na
sociálních sítích zformulované šéfredaktory či zástupci šéfredaktorů, kteří jsou podle mého sami na sítích aktivističtější než
Jakub, případně se snaží být kritickými žurnalisty, to se přitom neprojevuje ve vysílání, které sami řídí.

Mluvíte o Františku Lutonském?

Nejen.

Jak se díváte na soukromé melouchy veřejnoprávních tváří?

Můžu mluvit pouze za sebe: nedělám je. Stejně tak říkám středním školám, že nechci honorář za přednášky, protože jsem
placen koncesionáři. Ale všimněte si, co si nemůže dovolit Moravec, u jiných prochází. Úplně absurdní je představa, že bych
měl kanál na YouTube, vlastní internetovou televizi a do toho pracoval v Českém rozhlasu. Pravidla bohužel – a tím se naše
společnost vyznačuje – platí jen pro někoho a ostatní se jim mohou vysmívat. Je taky zajímavé, že melouchaření v novinařině je
tolerováno třeba u sportovní žurnalistiky daleko víc než u politické.

To je do nějaké míry pochopitelné.

Myslím, že ne. Přiznám se, že kdybych byl manažerem České televize, nedopustil bych, aby zpravodajské tváře vystupovali v
bundách sponzora Českého olympijského výboru.

Taky si nemyslím, že když jste novináři veřejné služby, nemůžete dělat nic, zatímco lidé ze soukromých médií si mohou dělat, co
chtějí. Do nejmenovaného komentátora Mladé fronty Dnes, který má pravidelnou rubriku v pořadu České televize, nikdo nešije,
že by se měl střídat. Částečně se tím bavím, protože mě kontrola kultivuje. Myslím ale, že bychom měli jako komunita přemýšlet
nad tím, jestli tyhle hrátky nejsou směšné.

Václav Moravec. Foto: Vojta Herout

Přemýšlíte vlastně nad koncem Otázek? 

Nepřemýšlím. Čím déle Otázky moderuji, tím víc mě to baví. A mám radost, že si udržují značnou citační a diváckou odezvu.
Druhá hodina Otázek je od vzniku ČT24 nejsledovanějším pořadem týdne.

Co jste říkal na humbuk okolo posledních voleb do Rady České televize? Ani tak mě nezajímá komentář k personáliím, ale spíš
jestli jste sdílel vzrůstající strach o nezávislost televize, který projevovali mnozí politici i novináři.

Televize a její nezávislost – ona se stejně blíží k parlamentní televizi. V knize kritizuju vystávkované prohloubení politické
závislosti na přelomu let 2000 a 2001. Kodex schvalovaný sněmovnou je přece úplná absurdita. Že to politici naštěstí
nezneužili, aby televizi víc oktrojovali, je věc druhá. Měli bychom protestovat proti tomu, že jsou veřejné instituce ničeny
příchodem barbarů. V první Radách ČT seděli lidé typu doktora Jiřího Grygara. Byly to všeobecně vážené osobnosti, které za
sebou něco měly. Podívejte se, jak dnes vypadá Rada ČTK s celoživotními radními. Jestli je cílem politiků ukázat, že je
zbytečná, zvolením profesionálního radního, který se zajímá pouze o cesťáky, se to povedlo. Je mně líto kolegů z ČTK, že
některým radním musejí vydělávat na platy a cesťáky.

Médií veřejné služby budou stejně dřív nebo později doničena. Je to smutné, protože to bude opět vypovídat o tom, že ničíme
zbytky veřejné sféry. Bezejmenné politické podržtašky v mediálních radách destruují instituce, jejichž značce mají sloužit. To
povede k naplnění konceptu Vladimíra Železného, že televize a rozhlas ať mají maximálně pět procent diváků a posluchačů.
Pak jim vezmeme i poplatky, protože proč si mají lidé platit něco, co nekonzumují?

Neřval bych, že je ohrožena svoboda v České televizi, pokud v ní budou vzdělaní a chytří lidé, kteří za ni budou bojovat. Na
cenzuru musí být dvě strany. Ti, co se nechají, a ti co, cenzurují.

Vy nazýváte Radu ČT jako „kvazipolitické těleso ovlivňované výhradně sněmovnou“. Dokážete si představit změny legislativy
směrem k větší nezávislosti?

Vracím se k otázce po objektivitě a ke své odpovědi o transparentnosti. Nebylo by lepší, kdyby strany nesly skutečnou
odpovědnost za část nominantů? Ať se řekne, že Pavel Foltán je v Radě ČTK za hnutí ANO.

Zrovna v Radě ČTK jako jediné to tak je.
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Je otázkou, jestli by to nemělo být i ve vztahu k rozhlasu a televizi. Neměli bychom převzít německý model, kde mají v zákoně
taxativně vyjmenované společenské organizace? Ať nese Česká biskupská konference před plátci televizních poplatků
odpovědnost za Hanu Lipovskou. Biskupům by se potom hůř vydávala prohlášení, že vlastně nesouhlasí s jejími postoji k
Evropské unii. Pokud by se chovala v rozporu, asi by ji Česká biskupská konference stáhla. Při současné konstelaci
poslanecké sněmovny a politické nekultuře by změna zákona nejspíš vedla k tomu, dát médiím veřejné služby další ránu. Byla
by to asi rána z milosti. Napojit na státní rozpočet a de facto udělat státní média. Říkám si, nebylo by to čisté? Protože tyto
ataky vůči médiím veřejné služby…

To jsou nebezpečné věci, co říkáte. Co vidíme v Polsku, o to nestojím.

U nás se to ale částečně děje!

V jakém smyslu? Vy sám pravidelně připomínáte, že Rada ČT nemůže ovlivňovat obsah.

Ale ona ho ovlivňuje. Začíná se stávat normou, že se před radní chodí zpovídat lidé na druhém a třetím stupni řízení. Bude teď
normální, že budou dávat jednomu podnětu takovou váhu, že tam bude chodit šéfredaktor reportážní publicistiky na náslechy?
Není to pak dramaturgická prověrková komise? Partnerem Rady ČT je přece generální ředitel. Co to může dělat s redakcí? Že
první úmrtí na covid-19 komentuje premiér? Že si premiér může vybrat, jestli půjde do hlavní zpravodajské relace, kde si může
říkat, co chce a nikdo ho nekonfrontuje s daty, protože na to není čas? To už je částečně Polsko. Plíživé Polsko. Nepřeji si to,
ale tady jsem skeptik a myslím, že k tomu dojde.

Politici by chtěli mít respektovanou Českou televizi, jak dnes vychází ze všech výzkumů, ale zároveň jako svou služku. Podobně
jako byla Mečiarova STV. Obojí mít ale nemůžou. Vždyť Václav Klaus to přiznával, že mu chybí státní médium. Celý spor o
média veřejné služby je o tom, že jim chybí státní médium, které jim bude sloužit.

Na druhé straně má Česká televize mezi občanskou společností dobrou pověst. Myslím, že tady stále občanská společnost
existuje. Nedává vám to v rámci plíživého Polska trochu optimismu?

Pravda, nemůžeme Polsko s Českem úplně srovnávat. Věřím v sílu občanské společnosti, protože jinak bych si řekl, že moje
práce je zbytečná a dřív nebo později skončíme na šibenicích různých pseudokonzervaticů.

Mrzí mě ale jedna věc: nekonání. Oni spoléhají na to, že neustálým přilháváním, šikanou a posouváním hranic to vlastně
vysedí a občanskou veřejnost otráví. V tom je jejich strategie úspěšná. V normální zemi by silnější občanská společnost řekla,
co si tady dovoluje kádrovat televizní zaměstnance někdo, kdo má soukromou internetovou televizi, dělá propagační rozhovory
politikům, kterým slibuje svůj hlas pro jejich stranu, a pracuje současně v Českém rozhlasu?

Co vypovídá o Českém rozhlasu, že zaměstnává Luboše Xavera Veselého?

Že má kvazipolitický management, který - aby se udržel - dělá ústupky mocným.

Poslední dekádu v Česku nazýváte „údobím selhání samoregulace žurnalistiky při zásadních změnách vlastníků
zpravodajských médií“. Kdo nebo co podle vás selhalo?

Mě mrzí, že jako novináři neumíme i v redakcích držet víc při sobě. To říkám jako někdo, kdo je v očích veřejnosti
personifikován konfliktem s Danielou Drtinovou. Myslím to, když jsem řekl, že cenzura a to, na co Daniela upozorňovala, v
televizi neexistuje. Ten spor mě dodnes mrzí.

Oceňuju kolegy, kteří odešli po změně vlastníka z média a přišli tak o práci. Třeba Tomáš Němeček, kterého si velmi vážím.
Nebo Renata Kalenská. Šlo ale o odchody jednotlivců, které nezpůsobily médiím reputační problém, jako když se celá redakce
Respektu postavila proti rozhodnutí Zdeňka Bakaly měnit managment. Jako když se redakce Le Mondu postavila proti většímu
vlivu Daniela Křetínského.

Teď jsme ve stavu, kdy ekonomické skupiny používají média především jako entity svého vlivu. Jaderné kufříky, jak to skvěle
popsal Marek Dospiva, který to jediný řekl nahlas. Proč by Petr Kellner, která má reputační problém v Česku i ve světě,
kupoval Novu za částku, která nedává ekonomicky smysl?

Pokud se vrátíme k pojmu post-objektivismus, nemůžeme si aspoň říct, že přece víme, jaké médium reprezentuje jaké zájmy,
takže si je můžeme odečíst?

Proti tomu postavím výzkum, podle kterého veřejnost už nevnímá v dobrém slova smyslu jako služky veřejného zájmu, ale
částečně jako slouhy majitelů médií. Myslím, že nemáme úplně rezignovat nezávislost žurnalistiky na vlastnících. Ona je pak
totiž otázkou, jestli to je stále novinařina.

Takto vidí role a motivace novinářů podle Moravcova výzkumu česká společnost. Zdroj: Zdroj: Kantar TNS a Václav Moravec,
n=5.147 (kvótní výběr, populace 15+), červen 2016. Kantar CZ a autor, n=5.144 (kvótní výběr, populace 15+), červen 2018

Píšete, že média mají etické kodexy, zároveň citujete autora upozorňujícího na jejich reálnou nevymahatelnost. Nadto tady ale
podle vás chybí editoři pro veřejnost, redakční ombudsmani a stavovská tisková rada, kterou tady svého času plánovala Unie
vydavatelů. Jak tedy hodnotíte zdejší krajinu podobných institucí?

Jako ne zcela vyspělou a nedostatečnou. To je smutné vzhledem k tomu, že máme 30 let od počátku transformace mediální
krajiny. Vezměme si jen to obtížné hledání mezi SPIR a ATO jednotné metodiky konzumace mediálních obsahů. Vždyť by to
celé industrii prospělo.

Ono to asi opravdu souvisí s naší kulturou a kontextem střední Evropy. Podívejme se na Skandinávii, kde mají nejvyšší ochotu
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platit za zpravodajský obsah na internetu, obhajobu svobody slova, propracovaný systém samoregulace. Participují na tom
média veřejné služby, soukromá média, profesní a odborové svazy novinářů. Zdejší profesní svaz novinářů nebere ani
samotná žurnalistická obec. Je to bohužel mnoho faktorů dohromady, ale stálo by za to hledat společnou řeč.

Poslední citace. „Noviny jsou mocná zbraň a lidé jim stále věří,“ prohlásil v roce 2013 Andrej Babiš. Platí podle vás tento výrok?

Ono to neplatilo ani tehdy, dnes ještě méně. Babiš sám přiznává, že udělal investicí do Mafry chybu. Kdyby si koupil Ringier,
má vůči své voličské skupině lepší poměr ceny a výkonu.

Stále vidím střet dvou světů: na jedné straně koncentrace, na druhé fragmentarizované pokusy koncentraci čelit. Ideál by byl,
aby oba světy byly v rovnováze. Mě obrovská moc úzkého počtu nadnárodních platforem děsí. Je nebezpečná, ohrožuje
pluralitu. Snaha pěstovat a posilovat systém nonprofitních médií, kam patří i média veřejné služby, je podle mě cesta. Vzhledem
k ekonomické situaci a politickým tlakům je ale asi příliš optimistickou vizí. Jde ale podle mě o jedinou cestu, jak posilovat
informační pluralitu a rozvíjet veřejnou sféru.

Pokud chceme demokracii. Pokud ne, logicky nepodporujme informační pluralitu a nepokoušejme se hledat pravdivé poznání v
dialogu.

Václav Moravec. Foto: Vojta Herout 

1.115. FSV UK  pořádá konferenci o umělé inteligenci v médiích - ŽIVĚ URL
WEB , Datum: 24.09.2020 , Zdroj: financni-web.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.09.2020 11:23 , Celková návštěvnost:
3 000 , AVE: 9 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,03
Praha - Fakulta sociálních věd  Univerzity Karlovy dnes pořádá mezinárodní konferenci s názvem "Challenges of Journalism in
the 21st Century - Automated and AI Journalism".

Výsledky svých výzkumů budou prezentovat mezinárodní odborníci na žurnalistiku umělé inteligence, mezi které patří profesor
Charlie Beckett z London School of Economics nebo profesor Neil Thurman z mnichovské Ludwig-Maximilians Universität.
Konference, pořádaná Střediskem žurnalistiky umělé inteligence při Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty
sociálních věd  UK, se kvůli pandemii covid-19 uskuteční v online prostředí. 
Praha - Fakulta sociálních věd  Univerzity Karlovy dnes pořádá mezinárodní konferenci s názvem "Challenges of Journalism in
the 21st Century - Automated and AI Journalism". Výsledky svých výzkumů budou prezentovat mezinárodní odborníci na
žurnalistiku umělé inteligence, mezi které patří profesor Charlie Beckett z London School of Economics nebo profesor Neil
Thurman z mnichovské Ludwig-Maximilians Universität. Konference, pořádaná Střediskem žurnalistiky umělé inteligence při
Institutu komunikačních studií a žurnalistiky Fakulty sociálních věd  UK, se kvůli pandemii covid-19 uskuteční v online prostředí.

1.116. Speciál - Příjmová chudoba obyvatel
RÁDIO , Datum: 24.09.2020 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 24.09.2020 22:44 , Poslechovost pořadu: 0 ,
Pořad: Speciál 12:10 , Země: Česko

moderátorka 
Na úvod si dovolím několik čísel, člověku hrozí příjmová chudoba, pokud nemá ani 60 % mediánu čistého příjmu. Tato hranice
loni činila 12 818 Kč pro jednotlivce. Pro rodiny byla vyšší. Příjmy domácností v Česku ještě loni rostly. I přes zvýšení částek ale
v zemi přibývá lidí, jimž hrozí příjmová chudoba. Loni to byla desetina obyvatel. Proti předchozímu roku se jejich počet zvýšil o
víc než 60 000. Jak se do těchto čísel promítne koronavirová krize? Nejen o tom budu mluvit teď se sociologem z Fakulty
sociálních věd  Univerzity Karlovy a zakladatelem platformy PAQ Research Danem Prokopem. Dobrý den.

Dan PROKOP, sociolog, FSV UK , platforma PAQ Reasearch 
Dobrý den.

moderátorka 
Mluvíme o hranici chudoby, kolik procent lidí v Česku žije ale pod hranicí chudoby?

Dan PROKOP, sociolog, FSV UK , platforma PAQ Reasearch 
Tak je to asi 10 %, nicméně je nutný říct, že ta hranice, jak jste ji popsala, je taková jako zvláštní definice, protože těch 60 %
mediánu je v každé zemi trochu jiné, protože německý medián mzdy i jako v té své reálné hodnotě po přepočtu na to, co si za
to koupíte, je asi 2× výš než v Česku, takže vlastně ten český chudý je výrazně chudší než ten německý chudý, jo, takže
německý nebo holandský chudý je na úrovni českého středně příjmového člověka, takže se to nedá porovnávat mezi státy, a
hlavně taky, když stoupají mzdy, tak vlastně stoupá ta hranice chudoby a paradoxně do toho padá více lidí, do té relativní
chudoby, takže já raději používám nějaké jiné ukazatele, a to třeba to, že v Česku si 25 % domácností nemůže dovolit nenadálý
výdaj kolem 10 000 Kč, že mu dělá velké problémy, takže to jako vypovídá o tom, kolik je takových zranitelných domácností v
Česku. Těch je asi čtvrtina.

moderátorka 
A stále platí, že nejvíce těch zranitelných domácnosti, o kterých jste mluvil, bychom našli v Ústeckém, Karlovarském a
Moravskoslezském kraji?
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Dan PROKOP, sociolog, FSV UK , platforma PAQ Reasearch 
Určitě, tam taková ta míra té těžké chudoby, tak ta je asi trojnásobně vyšší než ve zbytku republiky a těchhletěch domácností,
které si nemůžou dovolit nenadálé výdaje, tam je kolem 40-50 %.

moderátorka 
No a promlouvá teď do toho, nebo myslíte si, že z toho dlouhodobějšího hlediska do toho promluví koronavirová krize?
Nepřidávají se třeba regiony nebo kraje, které jsou více závislé na příjmech z cestovního ruchu, čili tedy ta zaměstnanost se
více točí kolem cestovního ruchu?

Dan PROKOP, sociolog, FSV UK , platforma PAQ Reasearch 
Ta zaměstnanost nejvíc poklesla zatím v Praze kvůli tomu cestovnímu ruchu, jak říkáte, ale potom právě také v tom
Karlovarském, Ústeckém kraji. Protože ono to sekundárně postihne samozřejmě nějaké výrobní sektory ekonomiky a problém
těch lidí v těchhletěch krajích je taky to, že oni díky tomu, že jsou často v exekucích, v těch krajích je asi 16 % lidí v exekuci, ale
jakoby jsou to často lidé mezi 30 a 60 lety, takže v té jakoby aktivní populaci je to až kolem 30 % lidí v exekuci v těch krajích.
Nebo 25, pardon. A jelikož jsou často lidé v exekuci, tak mají často takové ty příjmy na ruku a podobně, nebo pracují někde na
dohody, na nějakého příbuzného a podobně a to ty naše data, my děláme takový výzkum, že jo, během pandemie, dneska je
další vlna, také ukazují, že tyhlety lidi nejvíc přicházeli příjmy, protože je nejjednodušší pro toho zaměstnavatele to osekat,
protože on nemá tak jako žádný závazek vůči tomu zaměstnanci, takže lidi, který pracovali před krizí na dohodu nebo měli
příjmy načerno, tak nám v tom výzkumu deklarují velmi často, že jakoby ztratili příjmy, nějakých 30 % z nich prostě má velkou
ztrátu příjmů a žádné úspory, takže to se hodně týká právě lidí v těchhletěch chudších regionech, kteří takhle pracují.

moderátorka 
Dá se dát chudoba do souvislosti se zájmem lidí o politiku a jejich politické preference?

Dan PROKOP, sociolog, FSV UK , platforma PAQ Reasearch 
No, jako samozřejmě je nižší výrazně i volební účast, ale ta chudoba má víc jakoby projevů, něco je taková ta měkčí chudoba,
kterou znají lidi na Vysočině nebo na Zlínsku, to, že máte jakoby nižší příjmy a podobně, ale jako to taková ta stabilní chudoba,
dejme tomu, tak ta se vlastně takhle zas tak úplně neprojevuje tou nižší účastí, víc se projevuje taková ta deziluze, když vlastně
jako se ztratíte v tom systému, v těch exekucích a podobně. Takže třeba když jsme dělali výzkum, který srovnával lidi, kteří mají
zkušenosti s exekucemi a nemají, tak i když mají stejný příjem, stejné vzdělání, tak ti, kteří mají zkušenosti s těmi exekucemi,
míň důvěřují institucím, soudům, míň se účastní voleb, míň třeba podporují členství v Evropské unii, takže tam nějaké jako to
zklamání z těch institucí polistopadových je spojeno s tím sociálním systémem a že vám jako nedokázal pomoct nebo že vás
udržuje v nějaké situaci už třeba 10, 15 zad.

moderátorka 
A podléhají lidé v regionech postižených chudobou a třeba mnohačetnými exekucemi víc populismu?

Dan PROKOP, sociolog, FSV UK , platforma PAQ Reasearch 
No, jako ty všechny data, co nám ukazují, že to nejsou ani tak ty lidé, kteří mají exekuce. Ty často volit nechodí, ale ty lidé
okolo častěji volí tyhle strany populistické nebo nějaké radikální, protože samozřejmě jako to vyloučení těch lidí z nějakého
normálního pracovního procesu a ta ztráta těch motivací jejich vede k tomu, že tam jsou silnější ty problémy, které se týkají
sociálního vyloučení, je tam horší školství, má to velké dopady na to, co je důležité pro tu střední třídu, takže je tam horší
poptávka ze strany domácností, proto je tam také horší rozvinutí služeb, takže vlastně i ta střední třída, která žije v těchhletěch
regionech, má kvalitu toho života nižší. Když jsme dělali jednou výzkumy, tak se ukazovalo, že ta střední třída v těchhletěch
regionech vlastně kvalitu svého života v tom regionu hodnotí hůř než nejchudší obyvatelé v nějakých bohatších regionech, a
tihleti lidé, na které působí, to okolí, potom častěji volí ty populistické strany.

moderátorka 
Říká sociolog Daniel Prokop, já vás ještě poprosím, abyste s námi zůstal ve spojení, pro tuto chvíli vám ale děkuji.

moderátorka 
A o praktických dopadech chudoby teď budeme mluvit s ředitelem Agentury pro sociální začleňování Davidem Beňákem, dobrý
den.

David BEŇÁK, ředitel Agentury pro sociální začleňování 
Dobrý den.

moderátorka 
Boj s chudobou je většinou vícegenerační problém. U čeho je tedy nutné začít, aby se někde ten kruh prostě rozpojil?

David BEŇÁK, ředitel Agentury pro sociální začleňování 
Tak máte pravdu, že to je vícegenerační problém, a samozřejmě základem je ta nejmladší generace, kde můžeme ještě
intenzivně působit preventivně a pokusit se něco změnit.

moderátorka 
A daří se to?

David BEŇÁK, ředitel Agentury pro sociální začleňování 
No, tak já si myslím, že jako systémově úplně ne bohužel, v nějakých konkrétních příkladech asi určitě ano, protože jsou docela
úspěšné projekty, které vlastně lokálně působí a nepochybně mají své výsledky, ale vlastně jejich ovoce se samozřejmě projeví
až třeba za 10 let.

moderátorka 
Jak spolupracuje nebo nespolupracuje Agentura pro sociální začleňování s kraji nejvíce postiženými chudobou? Bavíme se tu
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na základě toho, že je tedy před volbami do krajů a do Senátu, tak mě zajímá právě tahleta spolupráce se samosprávami.

David BEŇÁK, ředitel Agentury pro sociální začleňování 
Tak spolupráce s kraji, s některými kraji spolupracujeme, zejména s těmi, kteří projevily samozřejmě zájem, a my kraje ani obce
nemůžeme samozřejmě nutit ke spolupráci, a i když například třeba v Ústeckém kraji nám v minulém roce memorandum o
spolupráci vypověděli, tak pan hejtman nám napsal dopis, ve kterém vlastně jakoby vyjadřuje přání, abychom nadále byli v
kontaktu a spolupracovali.

moderátorka 
A proč tedy vypověděli tu spolupráci?

David BEŇÁK, ředitel Agentury pro sociální začleňování 
Nevím. Politické rozhodnutí, nevím, čím bylo motivováno, v podstatě nebyli jsme nějak intenzivně přizváni k tomu jednání, ale v
zásadě kraje, které chtějí to téma řešit, tak k nim jsme samozřejmě maximálně otevření, a tam, kde to řešíme, jako třeba je
Liberecký kraj, Olomoucký a vycházíme velmi dobře i s Moravskoslezským krajem a řadou dalších krajů, tak to samozřejmě své
ovoce má, i když bychom do budoucna rádi více s nimi spolupracovali, protože jsou opatření, která je lepší dělat na úrovni
krajů než vlastně spojovat individuálně několik obcí dohromady.

moderátorka 
No, jaká opatření je tedy nejlepší dělat na úrovni krajů?

David BEŇÁK, ředitel Agentury pro sociální začleňování 
První věc, kterou řešíme vlastně nejčastěji, to je vlastně kapacita sociálních služeb a tam vlastně vedeme nejčastěji dialog a je
to samozřejmě jedna z nejtěžších asi oblastí také proto, že je to o poměrně velké částce peněz, ale bez vlastně dostatečných
kapacit těch, kteří pomáhají těm, kteří potřebují pomoci. Vlastně nelze to řešení těch problémů posouvat.

moderátorka 
Na celostátní úrovni stále chybí zákon o sociálním bydlení, přesto jsou města nebo kraje, kde se to daří. Příkladem může být
Chomutov, který vykupuje byty od soukromníků. Je to cesta, která by se dala napodobit ve více regionech, nebo je to stále jen
náhradní řešení?

David BEŇÁK, ředitel Agentury pro sociální začleňování 
Je to určitě jedna z cest, zejména proto, že ta legislativa ještě prostě není, je otázkou, zda samozřejmě do konce volebního
období bude, a vyloučeno to samozřejmě není, ale ty příklady právě třeba toho Chomutova, ale i některých dalších obcí jsou
nepochybně hodné následování a mohly by být pro řadu obcí pozitivním přínosem a řešením té situace.

moderátorka 
No a ještě jedno řešení, které se naskytlo městům a obcím v roce 2017, mají možnost tedy vyhlásit na svém území oblast se
zvýšeným výskytem nežádoucích jevů, v nichž se novým žadatelům nevyplácí doplatky na bydlení. Pomohla, nebo naopak
nepomohla tato decentralizovaná pravomoc obcím, městům účinně bojovat s chudobou?

David BEŇÁK, ředitel Agentury pro sociální začleňování 
My se domníváme, že ten výsledek jednoznačný teda není, že tam, kde se to použilo, to opatření, v souladu s tím účelem, tak
to lokálně někde mohlo pomoci, pokud to byla ale cesta plošných vyhlášení, tak se domníváme, že to přineslo starosti jiné,
teďko aktuálně shodou okolností dokončujeme výzkum v oblasti azylových domů, jejich dostupnosti a ukazuje se, že tam v těch
případech, kde obce vyhlásily to opatření obecné povahy šířeji, tak to velmi tvrdě dopadá právě třeba na kapacity azylových
domů a to je velký problém.

moderátorka 
Říká ředitel Agentury pro sociální začleňování David Beňák. Děkuji, že jste byl naším hostem. Na slyšenou.

David BEŇÁK, ředitel Agentury pro sociální začleňování 
Děkuji za pozvání. Na slyšenou.

moderátorka 
A já už teď zvu do vysílání také Kláru Kalíškovou, členku výzkumného týmu IDEA při CERGE-EI. Dobrý den.

Klára KALÍŠKOVÁ, členka výzkumného týmu IDEA při CERGE-EI 
Dobrý den.

moderátorka 
Nakolik mohou kraje nebo obce, tedy regionální a krajští politici ovlivnit, kam budou směřovat peníze z rozpočtu a kolik jich dají
třeba právě na boj s chudobou?

Klára KALÍŠKOVÁ, členka výzkumného týmu IDEA při CERGE-EI 
Tak já teda dle mého názoru si myslím, že ten boj s chudobou by z velké části měl taky být zajištěn spíš tou centrální vládou.
Tam samozřejmě ty kraje hrají svoji roli, pak třeba velmi významnou, třeba v těch sociálních službách, ale já si myslím, že ten
boj s chudobou by u nás naopak měl být trochu víc centralizovaný a měli bysme se spíš soustředit na to, co jako by měla dělat
vlastně vláda pro to, aby ta chudoba se u nás snižovala, abysme bojovali proti obrovskému problému exekucí třeba například a
abysme se připravovali na tu krizi, která s největší pravděpodobností teď přijde v souvislosti s tou koronavirovou pandemií.

moderátorka 
A směřuje do postižených regionů v současné době více peněz na sociální projekty nebo právě ty sociální služby, které jste
zmiňovala<
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Klára KALÍŠKOVÁ, členka výzkumného týmu IDEA při CERGE-EI 
Podle mého názoru vlastně ne, já si myslím, že meziročně se tahleta čísla dlouhodobě spíš jako snižují, spíše vlastně tyhlety
projekty trochu padají v takovou nemilost, obecně tyhlety sociální služby nebo i podpora /nesrozumitelné/ neziskových
organizací a takhle je vlastně u nás, řekla bych, spíš čím dál tím méně podporována a v souvislosti vlastně s tou koronavirovou
krizí bych řekla, že se na tohle téma vlastně úplně zapomnělo.

moderátorka 
Bavíme se tady také o vyplácení dávek, my už jsme to načali v tom předchozím rozhovoru, jaký vliv mají města, obce nebo
jejich nadřízené celky, tedy kraje na vyplácení dávek na bydlení?

Klára KALÍŠKOVÁ, členka výzkumného týmu IDEA při CERGE-EI 
Tak u těch dávek, tam se bavíme teda o příspěvku na bydlení a doplatku na bydlení, to jsou ty hlavní dvě dávky na bydlení a
zároveň jsou to vlastně hlavní dvě dávky pro podporu těch osob, které se dostanou opravdu do velmi výrazných finančních
problémů, to jsou dávky, které mají vlastně docela jasně nastavená pravidla. Tam jsou stropy na vlastně normativní náklady na
bydlení, které je možné uplatnit, které se odvíjí prostě od velikosti domácnosti, velikosti obce, tam se s tím jako příliš hýbat
nedá, když to tak řeknu, tam to pak spíš závisí na tom, jak vypadá ten lokální trh s tím bydlením, jestli ta obec je aktivní ve
smyslu toho, že si třeba drží nějaké prostě obecní byty, ve kterých je schopná nějakým způsobem regulovat ty nájmy, nebo
jestli dochází k tomu, že vlastně se využívá svým způsobem těchhletěch dávek v tom, že na ten trh vstoupí někdo, kdo nabízí
vlastně relativně drahé a velmi špatné bydlení téhleté skupině osob, které prostě vlastně nemají přístup jakoby k jiné formě
bydlení, a pak to v podstatě platí stát na těchhletěch dávkách.

moderátorka 
Vy jste už vlastně mluvila o roli státu, pojďme se teď trošku blíže podívat na některé vlastně projekty, které stát zaměřil právě
na ty postižené regiony. Jak například se osvědčil program Restart, který byl přímo zaměřený nebo je stále ještě zaměřený na
Karlovarský, Ústecký a Moravskoslezský kraj? Pomáhá tenhle třeba řešit předcházení chudobě?

Klára KALÍŠKOVÁ, členka výzkumného týmu IDEA při CERGE-EI 
Tak podle mých informací vlastně, to je taky takový obecnější problém, vlastně nedošlo k nějakému jako opravdu hodnocení
toho projektu. To znamená, že bychom ten projekt hodnotili takovým tím, my tomu říkáme policy evidence, hodnocení, kde by
se používaly nějaké metody, které nám opravdu dovolí zjistit, jestli ten projekt měl nějaký dopad, anebo jestli třeba k tomu
zlepšení v té době v těch krajích došlo z nějakých jiných důvodů. Protože my samozřejmě víme, že se mění spousta věcí, v
současné době teda spíš asi k horšímu, v těchhletěch krajích, ale jinak se třeba i některé věci zlepšují a pak je velmi těžké
odhadnout, když vlastně sledujeme, dejme tomu, bysme se mohli podívat prostě na vývoj chudoby nebo na docházku dětí do
školy nebo nějaké další ukazatele a mohli bysme se dívat, jak v těchhletěch krajích se to vlastně vyvíjí v čase a mohli bysme si
říct, tak tady jsme zavedli tenhleten projekt Restart, zlepšilo se to po tom, co jsme ho zavedli, nebo nezlepšilo, ale tohle je
vždycky strašně problematické. To je vlastně ten typ hodnocení, který se v České republice dělá, ale je velmi problematický,
protože my vlastně nevíme, jestli se nestalo v podobnou dobu něco jiného, nebo jestli prostě není tam jenom nějaký celkový
trend, který prostě vede k nějakému zlepšení, a my ten trend vlastně přiřazujeme tomu projektu. Takže abych mohla vlastně
vám odpovědět na tuhle otázku, tak bysme prostě museli udělat třeba nějaký randomizovaný experiment, třeba i prostě v
malém měřítku, kde bychom nabídli nějaký takovýhle projekt sociálního typu prostě nějaké skupince náhodně vybraných osob,
pak bychom měli nějakou kontrolní skupinu, která by ho prostě nedostala, my bychom je nějak sledovali v čase, a pak bychom
opravdu mohli být schopni říct, že ten projekt pomohl o tolik a tolik v tom a v tom ukazateli prostě té skupině, nebo třeba
nepomohl.

moderátorka 
No, existují i konkrétnější opatření, třeba už na podzim roku 2018 se stát zavázal ke splnění 15 opatření proti chudobě, přímo
proti chudobě tedy. Tehdy se na nich domluvil už s několikrát zmiňovanými postiženými kraji Ústeckým, Karlovarským,
Moravskoslezským. Jak se daří naplňovat tohleto? Je to měřitelné, když jsme se bavili o tom, že někdy to není možné zhodnotit,
tak je tohleto měřitelné?

Klára KALÍŠKOVÁ, členka výzkumného týmu IDEA při CERGE-EI 
Jasně. Samozřejmě, že jsou měřitelné věci. Můžeme si jakoby říct, dáme si za cíl, že, já nevím, snížíme o tolik chudobu, zvýšíme
o tolik prostě třeba vzdělanost, jo, snížíme počet osob, které třeba si nemůžou dovolit ten nenadálý výdaj ve výši 10 000 Kč, to
jsou věci, které samozřejmě jsou měřitelné, my můžeme říct ano, k tomu cíli jsme dospěli, nebo jsme k němu nedospěli, to
jakoby je jasné, to není jakoby problém. Ale spíš je otázka, jakoby čím jsme toho dosáhli, jo, bylo to tím, že prostě ten kraj
zavedl nějaký speciální program, který tomuhle pomohl, nebo to bylo prostě tím, že se v té době, jak jste říkala, že oni tyhlety
plány jsou většinou třeba na 5 nebo i více let, tak bylo to tím, že prostě za těch 5 letech se zlepšila ekonomická situace? Jo,
takže to spíš ta otázka, čím jsme třeba dosáhli toho cíle, kterého jsme dosáhli.

moderátorka 
My se na to budeme ptát i v některých z našich dalších vysílání, do kterého si pozveme Kláru Kalíškovou, členku výzkumného
týmu IDEA při CERGE-EI. Děkuji pro tuto chvíli. Na slyšenou.

Klára KALÍŠKOVÁ, členka výzkumného týmu IDEA při CERGE-EI 
Děkuju, na slyšenou.

moderátorka 
A na závěr, tedy skoro na závěr zvu také vysílání Sašu Uhlovou, reportérku časopisu Alarm, která se ve své práci zabývá
sociální problematikou a chudobou v Česku. Dobrý den.

Saša UHLOVÁ, novinářka, Alarm 
Dobrý den.

moderátorka 
Funguje podle vás v Česku systém sociální pomoci?
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Saša UHLOVÁ, novinářka, Alarm 
No, myslím si, že nefunguje, ten základní problém toho systému je, že místo toho, aby člověku, který se dostane do problémů,
nějak pomohl se z nich dostat, tak tím, že je restriktivně nastavený a zároveň těm lidem poskytuje relativně velmi málo peněz,
tak ti lidé se dostávají do problémů a pak už vlastně se dostávají do šedé ekonomiky. A těch lidí tady máme kolem milionu
podle výzkumů, odhadů, co jsou v šedé ekonomice a to není dobré ani pro ně, ani pro tu společnost.

moderátorka 
Přesto se často operuje tím, že máme sociální systém velmi nabobtnalý, že je tady spousta různých dávek. Je vůbec ten systém
výplaty dávek srozumitelný?

Saša UHLOVÁ, novinářka, Alarm 
Je absolutně nesrozumitelný, já jakoby často, když třeba píšu reportáž, tak ty lidi se mě ptají, protože jsem někdo, kdo má
vysokou školu, a já se obracím na lidi, kteří jsou na to specialisti, protože já nejsem specialista na sociální dávky, a ukazuje se,
že i oni vlastně často jakoby tápají, i lidé vysokoškolsky vzdělaní, kteří mají teda jakoby vzdělání v sociálním oboru, tak jak se to
neustále mění, tak často neví, ptají se právníků, je to prostě tak složitý, že ti lidé nemají šanci se v tom vyznat.

moderátorka 
My jsme se dosud bavili hlavně o strukturálně postižených regionech, kdybychom šli ještě konkrétněji k jednotlivcům, kdo je
podle vás nejvíce chudobou ohroženou skupinou?

Saša UHLOVÁ, novinářka, Alarm 
Lidé v exekuci, samoživitelky, bych jako na první dobrou řekla, pak samozřejmě důchodci, zejména ženy, které žijí z jednoho
důchodu.

moderátorka 
Politici často volají po zpřísňování výplat různých sociálních dávek, protože jsou lidmi podle nich zneužívány. Je to skutečně tak
častý jev?

Saša UHLOVÁ, novinářka, Alarm 
Tak je spousta výzkumů, že to není vůbec pravda. To je nějaká politická mantra, která se tady opakuje, a lidi tomu tak jakoby
uvěřili, občas se objeví nějakej hoax, že někdo, nějaká rodina dostala na dávkách tolik a tolik, a asi existuje takovej jako dojem,
že se zneužívají dávky, ale prostě opak je pravdou. Z těch dávek se nedá žít.

moderátorka 
Na druhou stranu třeba není relevantní chtít po příjemci dávky nějaké záruky nebo nějaké dodržování standardů? V jedné
předvolební debatě pro Deník třeba požadovali politici nastavení hygienických norem v používaných v bytech a tak dále.

Saša UHLOVÁ, novinářka, Alarm 
No, tak to je zajímavý téma. Tak ten člověk, kterej je ve velkých problémech, tak často nemůže sehnat to bydlení a vy přijdete a
řeknete mu, vy máte špatný bydlení, a tak my vám na to nedáme tu dávku, která teda ještě často je dostatečná. On ji stejně
jakoby doplácí z toho, že někde pracuje na černém trhu. Ten systém je zneužívaný v tom smyslu, že je tak restriktivně
nastavený, že ty lidi prostě musí ještě vedle toho dělat načerno. Ale jakoby to, že mají nevyhovující byt, oni by samozřejmě rádi
bydleli ve vyhovujícím bytě. To není problém toho, že by jako byli, tak já nevím, jak bych to řekla, líný, že bydlí prostě někde v
nějaký jako /nesrozumitelné/ ubytovně a platí tam 18 000 nebo kolik, to není jakoby tak, že oni by to chtěli. Oni by taky rádi
bydleli někde v bytě, kde by platili nízký nájem a byl hezkej.

moderátorka 
Dodává... Ano?

Saša UHLOVÁ, novinářka, Alarm 
No, vy jste se o tom bavili předtím, prostě jako musí se tady nějak vyřešit bydlení a exekuce, to jsou dvě takový jako základní
věci.

moderátorka 
Děkujeme za vaše zkušenosti. Saša Uhlová, reportérka časopisu Alarm. Na slyšenou.

Saša UHLOVÁ, novinářka, Alarm 
Na shledanou.

moderátorka 
A já ještě jednou zvu do vysílání sociologa Daniela Prokopa, ještě jednou dobrý den.

Dan PROKOP, sociolog, FSV UK , platforma PAQ Reasearch 
Dobrý den.

moderátorka 
Vysíláme volební Speciál zaměřený na krajskou politiku. Z vašeho pohledu a z toho, co jste slyšel. Nakolik tedy mohou krajští
politici ovlivnit směřování sociální pomoci ve svém kraji?

Dan PROKOP, sociolog, FSV UK , platforma PAQ Reasearch 
Tak já souhlasím s tím, co říkala Klára Kalíšková, že vlastně jako měl by to být taky úkol centrální vlády, ti krajští politici můžou
/nesrozumitelné/ sociální služby, ale třeba jak jste se ptala na ten Restart, tak to je jako úplně plivnutí v moři, to, že tam dají
nějakých 40 miliard za 4 roky nebo 47 do těch tří regionů, protože ta centrální vláda může dělat i věci, nejenom takové ty věci,
jako je přesunování úřadů, o které mluví stále a možná to má smysl v jistém smyslu, ale i věci jako daňovou politikou prostě
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zvýhodňovat ty obyvatele v těch chudších regionech, protože teď, když si vezmeme to chystané zrušení superhrubé mzdy a ta
změna toho danění, tak asi 50 % z toho, co ti lidé ušetří na tom, celá republika, tak půjde za lidmi ze čtvrtiny nejbohatších,
nejvíce příjmových lidí, tudíž jako za lidmi v Praze, v Brně a v bohatých městech a ty lidé v tom Karlovarském kraji nebo
Ústeckém často mají nižší mzdy a ty vlastně na tom moc nevydělají, takže kdybysme měli jakoby německé danění, kde ti
nízkopříjmoví platí ze své superhrubé mzdy kolem nějakých 20-25 % a potom to stoupá, to danění, my místo toho bereme z
těch nízkých mezd kolem 40 procent, tak bysme měli jakoby normálnější systém danění, který nezatěžuje tak ty nízkopříjmové
lidi, tak vlastně těm lidem by zůstalo mnohem víc peněz v těchhletěch regionech, mohli by podporovat ty lokální služby a ten
kraj by vlastně se sám jako zvedal tím.

moderátorka 
Děkuju.

Dan PROKOP, sociolog, FSV UK , platforma PAQ Reasearch 
Nemusí to všechno být prostě dotacema, který jsou zneužívaný.

moderátorka 
Sociolog Daniel Prokop, díky moc. Na slyšenou.

1.117. TemplFest 2020 - Visegrad a Izrael: Láska či pragmatismus? URL
WEB , Datum: 24.09.2020 , Zdroj: ostravainfo.cz , Strana: 0 , Autor: Přednáška Ireny Kalhousové , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
24.09.2020 00:34 , Celková návštěvnost: 10 000 , AVE: 3 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,11
Akce se měla původně konat v březnu 2020, ale byla z důvodu šíření pandemie Covid-19 přesunuta na nový termín 24.9.2020.

Irena Kalhousová je ředitelkou Rady Herzlova centra izraelských studií na Univerzitě Karlově a akademickou pracovnicí na
Fakultě sociálních věd . Dříve působila jako analytička ve výzkumném think-tanu zaměřeném na bezpečnost, jako výzkumnice v
izraelské Herzliy nebo jako hlavní analytička v Pražském institutu bezpečnostních studií. 
Irena Kalhousová se specialuzije na Izrael, arabsko-izraelský konflikt a bezpečnost na Blízkém východě. V současnosti se zájem
jejího výzkumu přenesl více do střední Evropy. 

1.118. Studenti chystají protest proti distanční výuce URL
WEB , Datum: 24.09.2020 , Zdroj: vysokeskoly.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.09.2020 07:58 , Celková návštěvnost:
2 500 , AVE: 3 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,03
Zájem více jak šesti tisíc lidí vzbudila facebooková událost Otevřete vysoké školy. Organizátoři akce chtějí vyjádřit nesouhlas s
uzavřením vysokých škol kvůli pandemii koronaviru. „Distanční výuka nikdy nenahradí klasickou prezenční a snad sakra
nechceme ty tituly dělat doma!!?“ stojí v popisu události, která se původně měla uskutečnit už v pátek. Kvůli obrovskému zájmu
se ale přesouvá až na říjen, aby organizátoři měli dostatek času vyřídit si povolení k uspořádání demonstrace.

„Nechci, aby případná akce byla z nějakého hlediska nelegální, aby z toho náhodou neměli problém účastníci anebo hlavně my
– organizátoři,“ uvedla jedna z organizátorek, Emma Polomská. Pro server iDNES.cz řekla, že rozhodnutí uspořádat
demonstraci učinila ze zoufalství. Polomská studuje na Vysoké škole chemicko-technologické. Zatím byla ve škole tento
semestr jen pětkrát. Jako problém vidí mimo jiné to, že aby v letním semestru mohla začít s prací v laboratořích musí na podzim
úspěšně absolvovat takzvaná cvičení. A to jí i ostatním studentům současná situace, velmi znesnadňuje, uvádí iDNES.cz. 
Jejich protestní akce ale ještě může dostat stopku. Nový ministr zdravotnictví Roman Prymula již avizoval, že v rámci opatření,
které mají zmírnit nárůst počtu covid pozitivních v Česku, možná zakáže venkovní akce s účastí nad 100 lidí. Organizátoři zatím
ujišťují, že na případné demonstraci by se dodržovala všechna hygienická nařízení, jako je například nošení roušek. 
Kromě on-line výuky jako takové vadí studentům také nejistota ohledně bydlení. Hlavní hygienička Jarmila Rážová v pondělí
pro Český rozhlas uvedla, že pravděpodobně dojde k uzavření kolejí. „Je to jedno z dalších opatření, které velmi
pravděpodobně v tomto týdnu bude přijaté,“ upozornila Rážová. 
Některé koleje v Praze nabízí studentům už nyní možnost odstoupit od smlouvy bez sankcí, jinde je to ale složitější. Studentka
Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, kde prezenční výuka zatím stále probíhá, podepsala smlouvu na byt na další rok.
Pokud se ale škola zavře, byt nevyužije a bude muset řešit poplatky spojené s předčasným vypovězením smlouvy. 
Jako problematické vidí někteří studenti i to, že zatímco vysoké školy se postupně zavírají, střední a základní zůstávají
otevřené. „Když si srovnám velké posluchárny s tím, jak sedí děti vedle sebe v lavicích na základkách, přijde mi, že
pravděpodobnost nákazy by u nás byla nižší,“ uvedla dvaadvacetiletá studentka brněnské Masarykovy univerzity Kateřina. 
Studenti také upozorňují na sociální dopady uzavření škol, jako jsou omezené možnosti k seznámení. „S některými spolužáky
jdeme alespoň na pivo, abychom se trochu poznali. Doufám, že do té doby nezavřou kavárny a bary úplně,“ vysvětluje
čtyřiadvacetiletá Květa, která v říjnu nastupuje na Fakultu sociálních věd  Univerzity Karlovy. 
Řada škol chtěla na on-line výuku přejít už začátkem semestru, aby se vyhnuly zmatků spojeným s otevíráním a následným
uzavíráním škol. Proti se ale postavil Národní akreditační úřad, který školám pohrozil, že v případě přechodu na on-line výuku
mohou přijít o akreditaci. Školy tak mohou na on-line výuku přejít jen v případě, že to navrhne či doporučí hygiena. 

1.119. Ukončete česko-ruské konzultace, vyzvali experti vládu. Nestandardní formát poškozuje naši zemi, varují
URL
WEB , Datum: 24.09.2020 , Zdroj: forum24.cz , Strana: 0 , Autor: David Horák , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.09.2020 02:54 , RU /
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Česko sklízí další z hořkých plodů mocenského spojení Zeman-Babiš, tentokrát na poli bezpečnosti. Jsou jím tzv. česko-ruské
konzultace – za daných okolností zcela nestandardní formát mimo veškerá pravidla férových mezinárodních vztahů. Tato
iniciativa v režii Pražského hradu, jíž vláda jen nečinně přihlíží, je proti zájmům České republiky. Více než desítka
zahraničněpolitických expertů proto vyzvala vládu, aby tuto absurdní hradní akci ukončila.

Není chybou České republiky, že běžné diplomatické kanály mezi Českem a Ruskem nefungují. Jde o důsledek nezájmu ruské
strany. Nestandardní, a navíc nedůstojně pojatý formát tzv. konzultací, v nichž se angažuje Pražský hrad, nejenže neřeší tuto
situaci, ale je proti zájmům našeho státu. Je navíc absurdní, aby Kancelář prezidenta republiky, která stojí již šest let na ruské
straně, zastupovala Českou republiku vůči Ruské federaci. Vláda selhala, když takovou situaci vůbec dopustila.

Zhruba taková je podstata otevřeného dopisu více než desítky expertů na českou zahraniční politiku, kteří zároveň připomínají,
že v zájmu naší země je především ukončit rozsáhlou ruskou špionáž proti České republice a ukončení podpory české
extremistické scény.

Zde je text dopisu v plném znění:

Jako níže podepsaní specialisté věnující se české zahraniční a bezpečnostní politice vyzýváme vládu České republiky, aby z
následujících důvodů ukončila česko-ruské konzultace, které jsou pro náš stát nedůstojnou fraškou, která skončí jako
Potěmkinova vesnice.

DŮVOD 1: Putinovo Rusko s námi reálně jednat nechce, nemáme tedy co získat

Standardní dialog ministerstev zahraničí na úrovni ministrů a jejich náměstků je dostatečný formát jednání vzhledem k tomu, že
nás s Ruskem nepojí žádné spojenecké svazky. Pokud tento formát nefunguje, lze ho stěží nahradit jmenováním zmocněnce,
který navíc reálně zastupuje zejména osobní proruskou pozici prezidenta. Pokud Rusko ani představiteli české prezidentské
kanceláře nejmenuje adekvátní protějšek, ale nominuje náměstka ministra zahraničí, lze to číst jako výraz naprostého nezájmu
z ruské strany. Představitel českého prezidenta tak fakticky přejímá roli českého ministerstva zahraničí vůči ruskému
ministerstvu zahraničí, což v žádném případě není v zájmu České republiky.

Ruská federace projevuje proti našemu státu nepřátelství, a to v řadě oblastí: českým politikům vyhrožoval ruský ministr
obrany, na českou ambasádu v Moskvě a generální konzulát v Petrohradu byly podniknuty fyzické útoky, dochází k
dlouhodobému nárůstu nepřátelské špionáže ruských orgánů proti Česku. Ruská federace navíc zahájila trestní řízení ve věci
demontáže památníku maršála Koněva, přestože sama dlouhodobě nedodržuje Dohodu o vzájemném udržování válečných
hrobů a o ostatky českých legionářů se adekvátním způsobem nestará.

Ruské státem ovládané sdělovací prostředky systematicky o českém státu lžou. Ruská federace podporuje a organizuje české
extremistické skupiny. Ruský stát provedl masivní kybernetické útoky proti českému ministerstvu zahraničí , jehož výsledkem
jsou obrovské bezpečnostní a finanční škody pro Českou republiku. Představitelé ruského režimu lživě obvinili Českou
republiku z produkce zbraní hromadného ničení v kauze ruského chemického útoku v britském Salisbury. Naše vstřícnost bude
vykládána jako slabost a nepřátelské aktivity vůči České republice budou dále stupňovány.

DŮVOD 2: Komunikaci s Ruskem máme, nepotřebujeme nový formát Potěmkinovy vesnice

Ruská strana odmítla standardní jednání ministrů zahraničí, tudíž nemáme zapotřebí se Moskvy doprošovat. S Ruskem nás na
rozdíl od států EU a NATO nepojí žádné spojenecké vazby. Náš obchod s Ruskem je naprosto marginální, a navíc je
doprovázen velkým množstvím nesplacených pohledávek. Jelikož jsou investice v Rusku úvěrovány Českou exportní bankou a
pojišťovány státní pojišťovnou EGAP, lze konstatovat, že za zpackané obchody s Ruskem často platí český daňový poplatník.

Prezident Zeman se s prezidentem Putinem setkává oproti svým předchůdcům velmi často a efektem jeho jednání evidentně
není zmenšení nepřátelských aktivit Ruska proti Česku. Naopak, tyto ruské nepřátelské aktivity se každý rok zvyšují. Lze tak
konstatovat, že pokud takového cíle není schopen dosáhnout ani sám prezident Zeman, pak je evidentní, že problém neleží v
oblasti neochoty české strany.

Připravovaný nestandardní formát česko-ruských konzultací pod vedením Kanceláře prezidenta republiky pravděpodobně
skončí jako Potěmkinova vesnice – očekáváme jednostranné zneužití k ruským státním zájmům, stejně jako tomu bylo v případě
Česko-ruského diskusního fóra. Tam místo deklarované diskuse s představiteli širší ruské společnosti dochází k poskytování
platformy představitelům diktátorského režimu a konstruktivní výstupy ve prospěch českých zájmů chybějí.

DŮVOD 3: S Ruskem musíme jednat z pozice síly – multilaterálně v rámci NATO a EU

K česko-ruské bilaterální relaci dnes není žádná zvláštní agenda vyhovující českým zájmům. Rusko nepřestane vykonávat své
nepřátelské aktivity proti České republice proto, že se vůči němu český stát bude chovat poníženě.

Navíc bude případné bilaterální jednání, vzhledem k rozdílné velikosti obou zemí a absenci spojeneckých svazků, vždy nutně
asymetrickou záležitostí. Česká republika má naopak učinit vše pro to, aby byla velmi aktivním členem EU a NATO a podílela se
na formování politiky těchto multilaterálních organizací vůči Rusku. Zde agenda existuje a je aktivně řešena.

V rámci NATO jde o posilování obranyschopnosti jeho východního křídla proti hrozbě ruské agrese. V EU je důležité kontinuální
hodnocení Ruska vzhledem ke stále platným sankcím a k tomu, že lze očekávat jejich periodický přezkum. Protože jsme v obou
organizacích jejich plnoprávnými členy, nehrozí obdobná asymetrie jako v případě bilaterálního jednání s Ruskem. Navíc na
úrovni NATO-Rusko a EU-Rusko probíhá řada jednání, kterých se účastníme. Proto není potřeba nový nestandardní formát,
který je jednoznačně v neprospěch českých zájmů.
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DŮVOD 4: Kancelář prezidenta jedná v zájmu Ruska – nemůže tedy zastupovat Českou republiku

Kancelář prezidenta republiky již od roku 2014 otevřeně hájí zájmy Ruské federace, nikoliv zájmy České republiky. Prezident
Miloš Zeman hájí ruskou agresi vůči Ukrajině, otevřeně lže o ruských nepřátelských aktivitách, nebo cíleně útočí na české
bezpečnostní instituce kvůli jejich práci ve prospěch bezpečnosti Česka. Kancelář prezidenta republiky stojí již šest let na ruské
straně, a proto je naprosto absurdní, aby zastupovala Českou republiku vůči Ruské federaci. Je to vláda, kdo podle Ústavy
zodpovídá za zahraniční a bezpečnostní politiku státu, proto je jejím selháním, že takovou situaci dopustí.

Představitel Kanceláře prezidenta republiky Rudolf Jindrák těžko může zastupovat zájmy českého státu, když ještě během jara
bojkotoval jednání českého parlamentu o čínském vyděračském dopisu předsedovi Senátu Kuberovi. Jindrák odmítal
sněmovnímu zahraničnímu výboru přijít vysvětlit své jednání a spoluúčast na tomto vyděračském kroku Číny proti druhému
nejvyššímu ústavnímu činiteli České republiky. Těžko nyní může být konsenzuálním zástupcem českého státu vůči další
nepřátelské mocnosti – Ruské federaci. Jindrák se diskvalifikuje jako důvěryhodný zástupce zájmů České republiky i nadále: z
nepochopitelných důvodů v nedávné době představil své ambice v rámci česko-ruských konzultací pro Sputnik, dezinformační
web financovaný ruskou vládou. Bezpečnostní informační služba tento kanál považuje za jeden z hlavních nástrojů kremelské
propagandy v zahraničí, přesto se vládní zmocněnec rozhodl své plány představit právě zde.

Pokud ke zrušení těchto konzultací nedojde, pak by vláda měla dopředu vysvětlit, čeho chce tímto jednáním dosáhnout. Česká
vláda by měla zveřejnit mandát a hlavní cíle svého jednání s Ruskou federací. Jako členové české expertní komunity
konstatujeme, že vzhledem k platné Bezpečnostní strategii ČR a Koncepci zahraniční politiky ČR by těmito cíli v rámci
bilaterální agendy měly být:

ukončení rozsáhlé ruské špionáže proti České republice;

ukončení rozsáhlých kybernetických útoků Ruské federace proti České republice a jejím spojencům;

ukončení ruské podpory české extremistické scény;

ukončení ruským státem organizované dezinformační kampaně proti České republice;

dosažení diplomatické parity tak, aby ruský stát neměl v České republice dvojnásobně velké zastoupení oproti českým
představitelům na území Ruské federace.

Podepsáni:

Petr Hlaváček, vědecký pracovník, Filozofická fakulta Univerzity Karlovy / Filosofický ústav Akademie věd ČR
David Svoboda, ukrajinista a historik, Ústav pro studium totalitních režimů
Michael Romancov, výzkumný pracovník, Fakulta sociálních věd  Univerzity Karlovy
Jan Šír, výzkumný pracovník, Fakulta sociálních věd  Univerzity Karlovy
Jakub Janda, ředitel, Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty
Veronika Víchová, vedoucí programu Kremlin Watch, Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty
Martin Svárovský, vedoucí Programu bezpečnostních strategií, Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty
David Stulík, seniorní analytik, Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty
Jakub Kalenský, seniorní analytik think-tanku Atlantic Council, bývalý český národní expert v East Strategic Communications
Task Force EEAS
Roman Máca, analytik, Institut pro politiku a společnost
Monika Richter, seniorní analytička think-tanku Counteraction, bývalá česká národní expertka v East Strategic Communications
Task Force EEAS
Petr Pojman, ředitel, Team 4 Ukraine
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1.120. Čekalo je studium v cizině. Teď sedí na sbaleném kufru a nevědí, co bude URL
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Omezení způsobená covidem zasahují do plánů českým studentům, kteří měli semestr zahájit za hranicemi. Namísto toho mnozí
z nich přerušují studia a absolvují přednášky online ze svých pokojů vedle sbalených kufrů. A čekají.

Čekají na víza, otevření hranic, nebo jakoukoli bližší informaci ze strany univerzit. Situace se liší škola od školy, země od země.
Zatímco v Nizozemsku se na možnou špatnou epidemickou situaci připravili a podmínky uzpůsobili už během procesu zasílání
přijímacích dopisů, čeští studenti mířící například do Číny dodnes netuší, co s nimi bude. 
Čína tak i v této pandemické kapitole hraje svůj tajemný part – nad studenty, jejichž studijní ambice mířily do Asie, visí velká
neznámá. Někteří z nich opustili v prvních měsících pandemie Čínu ve spěchu za doprovodu jednoho zavazadla a dodnes
netuší, jak dlouho budou dokončovat studium přes internet a kdy se setkají se zbytkem svého majetku. Po svých věcech i
inspirativním prostředí pro studium si stýská studentka Natalie z University of Jinan. 
„Studuji druhým rokem díky vládnímu stipendiu a vše funguje jen online, ale trápí mě něco jiného. Protože jsem v Číně v
podstatě žila a odjela nečekaně jen s jedním kufříkem, mám stále aktivní čínskou sim kartu, kde mě čekají měsíční poplatky.
Nechala jsem na kolejích spoustu osobních věcí, včetně ovoce na stole, takže si ani nechci představit, jak můj pokoj po
měsících vypadá. Další problém je, že díky stipendiu jsem bydlela v Číně zadarmo, takže v Česku musím ke studiu čínštiny i
pracovat, k ukončení školy se po nás vyžaduje jazykový certifikát, na který se máme naučit sami, bez toho nám nedovolí
studium dokončit. A vlastně vůbec netuším, jestli se do konce akademického roku do Číny dostanu,“ popisuje pro Seznam
Zprávy studentka Natalie, která přišla nejen o možnost dokončit vzdělání na své univerzitě, ale také o stipendium a majetek. 
Nejistotu zažívají i další studenti čínské filologie z Univerzity Palackého. I pro ně se studium čínštiny smrsklo do jejich notebooku
na dobu neurčitou. „V úterý jsem absolvoval online zápis na univerzitu v čínském Chu-nanu. Online bude probíhat celá výuka,
ale zřejmě budu muset přerušit studium. To bych obnovil ve chvíli, kdy by bylo možné vyjet. Přerušení je však maximálně na
jeden rok a oni sami nejsou schopní říct, kdy budou studenty do země pouštět,“ popsal Jaroslav T. A jiné univerzita v Číně vítá
s otevřenou náručí, čínská ambasáda v Praze ale smýšlí jinak. 
„Momentálně to vypadá tak, že máme zelenou od české vlády i od čínské, ale čínská ambasáda v Praze nám nedá víza. Jinými
slovy jedeme momentálně online výuku na Nankingské univerzitě, kde nám řekli, že až nám kdykoliv v semestru udělí víza, tak
prostě máme přiletět a pokračovat tam. Čekáme na dodatečný akceptační dopis z čínské univerzity, se kterým by mohlo být
vyřízení víza snazší. Poslední informace o stipendiích máme ale třeba z poloviny srpna,“ říká student čínské filologie Filip Š. 
Diametrálně rozdílnou zkušenost popisují studenti, kteří se rozhodli vycestovat v rámci Evropské unie. Hořkosladký pocit z
přijetí na vysněnou školu a následné patálie popsala pro Seznam Zprávy studentka Karlovy univerzity Bára Linhartová. Vliv
pandemie byl cítit už z přijímacích dopisů v červnu. „Amsterdam Business School je státní univerzita, ale byznysové povahy, za
přihlášku jsem tedy dala 3000 korun, za studium se platí necelých 70 000 plus další a další malé výdaje, ze kterých se časem
stávají opravdu velké výdaje. Při zájmu o zajištění bydlení školou je asi hodinový limit na přijetí nabídky a zaplacení nevratného
manipulačního poplatku necelých 20 000 korun,“ popisuje a dodává, že jí nakonec škola umožnila nástup až od roku 2021, kdy
nicméně hrozila online výuka bez možnosti snížení ceny. 
„Nejdřív jsem možnost odsunu nástupu o rok jen přehlídla se
slovy, že to je nemyslitelná varianta, na co bych tu ten rok čekala, beztak se do školy bude dát chodit. Začala jsem nad tím ale
přemýšlet a celý následující týden se odehrával v jednom velkém zmatku a stresu, každý den přicházel nový update od školy,
co se mění, a nikdo neměl přesné informace o tom, jak to bude a co obnáší možnost odložit studium o rok. Každý den jsem jim
psala, jestli nevědí ještě něco víc, každý den jsem obvolávala rodinu, co si o tom myslí, nedokázala jsem přemýšlet nad ničím
jiným. Spojila jsem se s kamarády, co v tu dobu už na stejné škole studovali, a všichni mi řekli jedno a to samé – Amstr prostě
musíš zažít, ne přežít za obrazovkou,“ říká Bára a dodává, že jí rozhodnutí zůstat na pražské fakultě sociálních věd  nakonec
přineslo vzhledem k současné situaci úlevu. 
Situaci výjezdů v rámci evropských škol řeší mimo jiné také Univerzita Palackého v Olomouci. Podle údajů jejího zahraničního
oddělení se pro některé studenty výjezdy podařilo dojednat i pro letošní rok. 
„K dnešku máme v rámci akademického roku 2020/2021 evidováno v souvislosti s pandemií pouze 13 vyjetých stážistů, dalších
15 má schválenou stáž a žádost o finanční podporu a vycestují v nejbližších měsících, což činí 41 % z počtu zadministrovaných
mobilit ve stejném období minulého roku. Za tímto poklesem stojí také stagnace stáží Erasmus+ do zemí mimo EU – ty jsou nyní
prakticky nulové s ohledem na restrikce (vstup na území hostitelské země, omezení v letecké dopravě) a přesouvají se na
pozdější období. Agenda praktických stáží je flexibilní, věříme, že toto procento v dalších týdnech a měsících naroste,
samozřejmě za předpokladu zlepšení epidemiologické situace,“ popsal vedoucí zahraničního oddělení UP David Mikuláš. 
Rozhodnutí nevycestovat, která jdou na vrub epidemii, jsou dílem rozhodnutí jednotlivých studentů či jejich rodičů a dílem
rozhodnutím některých partnerských univerzit, které výměny v ZS buď úplně zrušily, nebo omezily na virtuální výměny. Mezi
takové patří zejména Skandinávie a Nizozemsko, které avizovaly zrušení již dříve, na poslední chvíli ruší výměny např.
varšavské univerzity nebo univerzita v Aténách, dodal Mikuláš. 
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1.121. COVID-19 na školních kurzech
TV , Datum: 25.09.2020 , Zdroj: Prima , Zpráva: 7 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.09.2020 22:04 , Sledovanost pořadu: 0 , Pořad: Hlavní
zprávy 18:55 , AVE: 636 115,00 Kč , Země: Česko , GRP: 6,92

Jaroslav BROUSIL, moderátor 
Seznamovací kurz vysokoškoláků u Máchova jezera se stal ohniskem koronaviru. Nakažených je víc než 100. Jde o studenty z
univerzit po celé republice. Nákaza se tak od nich podle hygieniků zřejmě šíří dál. Jeden ze studentů pro CNN Prima News
uvedl, že si účastníci kurzu stěžovali na příznaky už na místě. Testování proběhlo ale až po jejich návratu domů.

Kamila BEJLKOVÁ, redaktorka 
Právě se díváte najeden z areálů, kam jezdí studenti vysokých škol trávit adaptační kurzy. Tentokrát si kromě zážitků více než
100 z nich přivezlo domů i COVID-19.

účastník kurzu 
Nepřišlo mi to nějak riskantní. Jel jsem se tam seznámil s ostatním studenty.

Kamila BEJLKOVÁ, redaktorka 
Areály pojmou stovky lidí. Ve dvou turnusech se na místě vystřídalo 1400 studentů.

Michal DVOŘÁK, soused rekreačního areálu 
Samozřejmě, že nám to není příjemný, ale žít se s tím musí.

Kamila BEJLKOVÁ, redaktorka 
Podle organizátora Michala Horkého na místě dodržovali hygienická opatření.

účastník kurzu 
Teplotu mi neměřili, ale vyplňoval jsem formulář, že jsem zdravý.

Kamila BEJLKOVÁ, redaktorka 
Příznaky se ale u studentů objevily už na místě.

účastník kurzu 
Lidé si začali stěžovat na konci seznamovacího kurzu. Nějak se to neřešilo na místě. Až když jsme byli doma.

Vladimír PROCHÁZKA, redaktor 
Mezi účastníky akce byli také studenti Univerzity Palackého v Olomouci. Její vedení ale celou záležitost komentovat nechce s
tím, že nepatří mezi organizátory.

Kamila BEJLKOVÁ, redaktorka 
A tak je to i v případě ostatních univerzit. Kurzy si totiž organizují studenti sami.

Radek PIRKL, mluvčí Technické univerzity v Liberci 
Máme z této akce nakažených několik studentů. Jsou to jednotky. Přesná čísla se k nám zatím nedostala.

Vladimír VALENTA, ředitel Krajské hygienické stanice v Liberci 
Pro Liberecký okres to znamenalo zhruba asi 40 případů. Na tady ty případy se potom navazovaly jako další rodinné kontakty.
tak určitě to není těch 40, ale je to řádově víc.

Kamila BEJLKOVÁ, redaktorka 
Na tento víkend měla naplánované kurzy i spousta dalších studentů. Ti z Fakulty sociálních věd  na Univerzitě Karlově se ho
ale raději rozhodli zrušit. Včetně pedagogů jich mělo jet více než 80.

Martin KLOUDA, studen 2. ročníku žurnalistiky na FSV UK  a organizátor kurzu pro 1. ročník 
V tom datu vozu nevymysleli on line seznamovací kurz, na což jsme docela pyšní, protože to nikde jinde nemají.

Kamila BEJLKOVÁ, redaktorka 
Do online setkávání se navíc připojili i pedagogové a v malém počtu se sešli i u táboráku v Praze. Právě k rozumnému chování
a podobným alternativám teď hygienici vyzývají. Krajské štáby a Kamila Bejlková, CNN Prima News.
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1.122. Briefing
TISK , Datum: 25.09.2020 , Zdroj: Hospodářské noviny , Strana: 5 , Vytištěno: 22 595 , Prodáno: 27 003 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu:
25.09.2020 01:59 , Čtenost: 145 603 , Rubrika: Události , AVE: 37 809,66 Kč , Země: Česko , GRP: 1,62
Rozhodli jsme se vzdát poctu našim předchůdcům, kteří svou erudici i sběratelskou vášeň proměnili ve sbírky, jež jsou součástí
kulturního dědictví. 

Tomáš Libánek 

Ředitel Východočeského muzea v Pardubicích, které ke 140 letům trvání otevřelo výstavu Věci vyprávějí. 

ČESKO 

Lidé v karanténě si mohou objednat volební schránku 

Středočeši, kteří jsou v karanténě kvůli covidu-19, si mohou telefonicky objednat přenosnou schránku pro hlasování v
krajských a senátních volbách. Krajský úřad k tomu zřídil zvláštní telefonní linky 257 280 397, 257 280 862, 257 280 680 a 257
280 918. Určeny jsou pro voliče, kteří nemohou z vážných důvodů hlasovat z aut na drive-in stanovištích. Musí mít trvalý pobyt
ve Středočeském kraji nebo na území příslušného senátního obvodu. 

FRANCIE 

French Open škrtá fanoušky v ochozech 

Na tenisové Roland Garros bude smět maximálně tisíc diváků denně. Kvůli šíření koronaviru omezila vláda počet účastníků
velkých akcí v Paříži na tisícovku. 
Organizátoři odloženého French Open, jednoho z nejvýznamnějších turnajů roku, který začne v neděli, počítali s účastí 5000
fandů denně. Původně chtěli pouštět až 11 500 diváků. Ve Francii se koronavirem nakazilo 481 141 lidí, což je po Rusku a
Španělsku nejvíce v Evropě. 

Z TWITTERU 

Ekonomická kondice domácností je takový klid před možnou bouří. Ztrátu práce od března deklarují jen 2 % původně aktivních
(sedí na ofiko data), ale 11–12 % je podzaměstnaných – zkrácené úvazky, mzdy či příjmy typu DPP a na ruku. 

@dan_prokop 

Daniel Prokop, sociolog z Fakulty sociálních věd  UK 

RUSKO 

F1 se v Soči pojede před 30 tisíci diváky 

Poprvé v této sezoně pojedou jezdci formule 1 při nadcházející Velké ceně Ruska před zaplněnými tribunami. 
V hledišti autodromu v Soči bude přes 30 tisíc diváků, což je polovina kapacity. Organizátoři prodali všechny vstupenky.
Úvodních osm závodů šampionátu se kvůli koronaviru, který zavinil odložení začátku ročníku o čtyři měsíce, jelo v rámci
hygienických opatření bez diváků. 

Foto popis: 
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1.123. Říkali mu Ken: Jak se Adam Vojtěch změnil od dob SuperStar? URL
WEB , Datum: 25.09.2020 , Zdroj: sip.denik.cz , Strana: 0 , Autor: Redakce , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.09.2020 03:04 , RU / měsíc:
184 236 , Celková návštěvnost: 26 200 , Rubrika: Příběhy a události , AVE: 25 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,29
Jméno Adama Vojtěcha patří k jednomu z nejvyhledávanějších jmen na českém internetu. Dnes již bývalý ministra zdravotnictví
měl na starosti zavádění nejrůznějších opatření, která měla zpomalit šíření tolik řešeného koronaviru. Na svou funkci však
rezignoval. Jak se vůbec ze semifinalisty soutěže SuperStar stal jeden z nejznámějších českých politiků?

Český politik a právník Adam Vojtěch se narodil 2. října 1986 v Českých Budějovicích. Již od dětství se věnoval hudbě,
vystupoval v dětských muzikálech a pěveckých sborech. Do povědomí diváků se zapsal v roce 2005 svou účastí ve druhé řadě
pěvecké soutěže Česko hledá SuperStar, ve které se probojoval až do semifinále. Díky svému vzhledu si vysloužil přezdívku
„Ken”. Na hudební kariéru po svém odchodu ze soutěže ovšem nezanevřel. 
Mezi lety 2004-2014 zpíval v českobudějovickém swingovém orchestru Metroklub Big Band a následně příležitostně hostoval v
tanečních orchestrech.
Studia a vstup na politickou scénu
Adam Vojtěch vystudoval Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, kde získal titul Mgr. Na Karlově univerzitě získal další
titul Mgr. v oboru mediální studia na Fakultě sociálních věd . V roce 2013 začal pracovat pro Andreje Babiše, působil jako
právník ve společnosti MAFRA, v červnu 2014 se stal tajemníkem na Ministerstvu financí.
V září roku 2016 jej vláda České republiky jmenovala členem správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny. Adam Vojtěch je
rovněž držitelem titulu MHA - Master of Healthcare Administration, který získal na pražském Advance Healthcare Management
Institute.
Byl členem politických stran jako ODS či ANO 2011. Spolupracoval s KSČM. V roce 2017 jej prezident Miloš Zeman jmenoval do
funkce ministra zdravotnictví. Do stejné funkce ho prezident jmenoval i v roce 2018. Na klíčovém postu Adam Vojtěch byl také v
průběhu první vlny pandemie koronaviru. 
Skandály a rezignace
Politik Adam Vojtěch na sebe neblaze upozornil v roce 2017, když v pořadu Jaromíra Soukupa na TV Barrandov hodnotil
vzhled žen v české politice. Vysloužil si za to ostrou kritiku. Poslankyně TOP 09 zhodnotila jeho chování za „absenci
gentlemanství a asertivity”.
V roce 2019 spolupracoval s obviněným lobbistou Tomášem Horáčkem, který byl zainteresovaný v kauze zmanipulovaných
zakázek nemocnic. Ke spolupráci se přiznal pro server iROZHLAS. Přes Horáčka například zjišťoval, jak hospodaří Česká
televize nebo výši příjmu manželky tehdejšího ministra zdravotnictví Svatopluka Němečka. 
S příchodem druhé vlny epidemie koronaviru se rozhodl vzdát se svého postu ministra zdravotnictví. Na jeho místě ho nahradil
Roman Prymula.
Osobní život
Adam Vojtěch si své soukromí střeží a s veřejnosti se o moc informací nedělí. Trvale žije v obci Včelná na Českobudějovicku. V
roce 2019 se oženil. Vzal si svou dlouholetou partnerku Olgu, která se živí jako učitelka. 
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1.124. První komplexní kniha o novinářské etice URL
WEB , Datum: 25.09.2020 , Zdroj: klubknihomolu.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.09.2020 18:07 , Celková návštěvnost:
5 000 , AVE: 1 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,06
Novinářská praxe se postupem času proměnila a redaktoři se musí potýkat s přibývajícími jevy, které ovlivňují jejich práci a
texty. Dopady na českou žurnalistiku má navíc oligarchizace médií, díky čemuž se Česko propadá na žebříčku svobody médií.

Dnešní novináři se při své práci setkávají s řadou eticky sporných situací a jevů, jež mohou ovlivnit jak výkon jejich povolání,
tak texty či pořady, které vytvářejí. Narušování soukromí, fenomén turbonews, takzvaná žurnalistika šekové knížky, klamání či
nekorektní referování o nejnovějších medicínských objevech, to jsou jen některé z nich. Vysokoškolský pedagog a novinář
Václav Moravec ve své monografii představuje novinářskou etiku jako součást aplikované etiky a analyzuje eticky sporné
oblasti činnosti novinářů. Zaměřuje se rovněž na jednotlivé formy samoregulace žurnalistiky, zabývá se jejich vznikem a
vývojem stejně jako etapami novinářské etiky v České republice po roce 1989. Proč se Česko propadá v žebříčku svobody
médií, který sestavuje organizace Reportéři bez hranic? Kdy započala oligarchizace médií v ČR a jaké dopady má na
žurnalistiku? Jaké jsou výzvy etiky konvergujících zpravodajských médií? I tyto otázky se pokouší zodpovědět první komplexní
kniha o novinářské etice v českém jazyce. 
Ukázka z knihy 
Mnohoznačnost pojmu oběť, jak vysvětlují sociologové Walter Kiefl a Siegfried Lamnek (op. cit.), se promítá i do
interdisciplinárně orientovaného oboru označovaného jako viktimologie (nauka o obětech). Je nepochybné, že ačkoliv
viktimologie vznikla jako vědní obor zabývající se oběťmi trestných činů, její poznatky přispívají k pochopení problémů a
životních situací všech osob, které postihl osud oběti. (str. 176) 
O edici 
V edici Společnost vychází díla renomovaných českých i zahraničních autorů, reagující na změny jak ve společnosti samé, tak
na nové myšlenky v širokém oboru lidského myšlení, zvaném prostě společenské vědy. Mezi autory knih z edice Společnost
budou filozofové, politologové, právníci, sociologové, psychologové, historici, a když to bude situace vyžadovat, i psychiatři. 
Zdroj informací: nakladatelství Academia 
Proměny novinářské etiky 
Autor: Václav Moravec 
Počet stran: 472 
Vazba: brožovaná 
Formát: 156×232 mm 
ISBN: 978-80-200-3111-2 
Doporučená cena: 495 Kč 
Knihu Proměny novinářské etiky vydalo nakladatelství Academia. Nezapomeňte si prolistovat ukázku. 
O autorovi 
Václav Moravec se proslavil především moderováním diskusního pořadu Otázky Václava Moravce, který Česká televize
pravidelně vysílá kromě několikaměsíční pauzy už od roku 2004. Spolupracuje jako moderátor a redaktor s BBC, v minulosti
mimo jiné moderoval pořady na ČRo, Frekvenci 1 a na TV Galaxie, působí jako odborný asistent na Fakultě sociálních věd
UK, kterou sám absolvoval. Roku 2003 obdržel za moderování pořadu Interview BBC Cenu Nadace Českého literárního fondu
Novinářská křepelka pro novináře ve věku do 33 let. Je čtyřnásobným držitelem ceny TýTý jako nejoblíbenější osobnost
televizní publicistiky za rok 2007, 2008, 2009 a 2011. 
Zdroj informací: Česká televize 
Nakladatelství Academia vzniklo v roce 1953, původně jako nakladatelství Československé Akademie věd. Název Academia
nese od roku 1966. Vydává původní vědecké monografie a práce českých vědců, díla klasiků vědy, překlady zahraničních
autorů, populárně naučnou literaturu, literaturu faktu, encyklopedie, slovníky, jazykové učebnice, příručky a vysokoškolské
učebnice, ale také kvalitní českou i překladovou beletrii. V nakladatelství dále vychází populárně naučný časopis Živa. 
Doporučení:FacebookTwitterEmailShareSouvisející knihy 
Proměny novinářské etiky 
Moravec, Václav 
Academia, 2020 
OBJEDNAT 

1.125. Dvě ruské stíhačky simulovaly vzdušný souboj. Jedna druhou omylem sestřelila URL
WEB , Datum: 25.09.2020 , Zdroj: cnn.iprima.cz , Strana: 0 , Autor: Ftv Prima , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.09.2020 21:44 , RU /
měsíc: 1 111 577 , Celková návštěvnost: 79 383 , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,88
Video Player is loading. Přehrát video Pauza Ztlumit zvuk Aktuální čas Duration

Načteno 
Stav 
Stream Type LIVE 
Zbývající čas 
Rychlost přehrávání 
1x 
Kapitoly 
Kapitoly 
Descriptions 
descriptions off 
, selected 
Titulky 
subtitles settings 
, opens subtitles settings dialog 
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Ruský pilot při bojovém cvičení omylem sestřelili vlastní stíhačku Suchoj SU-30, která se zřítila asi 170 kilometrů od Moskvy.
Podle ruské státní agentury TASS se neštěstí obešlo bez obětí na životech. 
reklama 
Pýcha ruského letectva, stíhačky Suchoj SU-30 a 35, simulovala během cvičení vzdušný souboj. Pilot jednoho ze strojů chtěl
zmáčknout spoušť fotokulometu, ale místo toho odpálili skutečné střely. Zasažený stíhací letoun se zřítil k zemi, pilot se
katapultoval. 
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„Nácvik měl být bez zbraní, letouny neměly být vyzbrojeny raketami a kanon měl být bez munice. Ale jak se ukázalo, právě v
kanonu SU-35 nějaká munice zůstala. Pilot SU-35 bude asi trestně stíhán,“ popsal spolupracovník CNN Prima NEWS v Moskvě
Jiří Just. 
Cvičení na Kavkaze se účastní 80 tisíc vojáků 
Na jihu Ruska, nedaleko Krymu, Ukrajiny a severního Kavkazu, probíhá vojenské cvičení Kavkaz 2020. Účastní se ho až 80
tisíc vojáků jak z Ruska, tak z Číny, Íránu, Pákistánu či Myanmaru. „Zahraniční účast má navenek demonstrovat, že Rusko na
mezinárodní scéně není izolováno v případě nějaké hlubší konfrontace s protivníkem,“ popsal Jan Šír z fakulty sociálních věd
Univerzity Karlovy s tím, že Rusko může mít i další opory ze stran spřátelených států. 
Vedle tisíce příslušníků ruské národní gardy a pracovníků ruského ministerstva pro mimořádné události se manévrů účastní
také kolem tisícovky vojáků z Arménie a Běloruska. „Je to z pohledu Ruska příležitost dále nacvičit třeba podřízení běloruského
generálního štábu ruskému štábu pro případ, že by došlo na nějaké zostření vojensko-strategické situace mezi Ruskem a
Západem,“ dodal Šír. 
Na cvičení takového rozsahu jako je Kavkaz 2020 by Rusko, stejně jako ostatní země, mělo zvát pozorovatele Organizace pro
bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBSE). To se ovšem v tomto případě nestalo. 

1.126. Nákaza mezi vysokoškoláky. Přes sto studentů onemocnělo na seznamovacím kurzu URL
WEB , Datum: 25.09.2020 , Zdroj: cnn.iprima.cz , Strana: 0 , Autor: Ftv Prima , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.09.2020 23:56 , RU /
měsíc: 1 111 577 , Celková návštěvnost: 79 383 , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,88
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Seznamovací kurz vysokoškoláků u Máchova jezera se stal ohniskem koronaviru. Nakažených je více než sto. Jedná se o
studenty z univerzit po celé republice, nákaza se od nich podle hygieniků šíří dál. Podle jednoho ze studentů si účastníci kurzu
stěžovali na příznaky už na místě, testování proběhlo ale až po jejich návratu domů. 
reklama 
„Nepřišlo mi to nějak riskantní, jel jsem se seznámit s ostatními studenty,“ řekl jeden ze studentů. Areály u Máchova jezera
pojmou stovky lidí, ve dvou turnusech se na místě vystřídalo 1400 studentů. Podle organizátora Michala Horkého na místě
dodržovali hygienická opatření. 
Student Univerzity Pardubice uvedl, že teplotu mu při příjezdu neměřili, ale vyplňoval formulář, že je zdravý. Příznaky koronaviru
se u studentů objevily až na místě. „Lidé si začali stěžovat někdy na konci seznamovacího kurzu, ale na místě se to neřešilo, až
doma,“ dodal student. 
Studenti šíří koronavirus dál 
Mezi účastníky byli také studenti Univerzity Palackého v Olomouci. Její vedení ale celou záležitost komentovat nechce s tím, že
nepatří mezi organizátory. Stejné je to i v případě ostatních univerzit, kurzy si totiž organizují studenti sami. 
„Máme z této akce nakažených několik studentů, jsou to jednotky. Přesná čísla se k nám zatím nedostala,“ informovala
Univerzita Liberec. Podle ředitele liberecké hygieny Vladimíra Valenty to pro okres znamenalo zhruba 40 případů. „Na tyto
případy se potom navazovaly další kontakty, takže to určitě nakonec není jen 40, ale řádově více,“ dodal Valenta. 
Seznamovací kurz on-line 
Na víkend měla naplánované kurzy i spousta dalších vysokoškoláků. Studenti z fakulty sociálních věd  na Univerzitě Karlově se
ho ale raději rozhodli zrušit, jet jich mělo více než 80 včetně pedagogů. Místo toho ve stejném termínu uspořádají on-line
seznamovací kurz. „Na to jsme pyšní, protože to jinde nemají,“ popsal jeden z organizátorů. 
Do on-line setkávání se navíc připojili také pedagogové a v malém počtu se sešli i u táboráku v Praze. Hygienici v současné
době vyzývají k rozumnému chování a podobným alternativám. 
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1.127. Prohra či přidušené vítězství Babiše před sněmovními volbami poškodí
TISK , Datum: 25.09.2020 , Zdroj: Domažlický deník , Strana: 34 , Autor: KATEŘINA PERKNEROVÁ , Vytištěno: 1 390 , Infotype: Nepojmenováno , Datum
importu: 25.09.2020 00:33 , Čtenost: 12 052 , Rubrika: Příloha - volební deník , AVE: 15 591,37 Kč , Země: Česko , GRP: 0,13
Politolog JAN KUBÁČEK v rozhovoru pro Deník řekl: 

Politolog Jan Kubáček přednáší na Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy a domnívá se, že nadcházející říjnové volby
budou pro celostátní politiky velmi důležité. Podle něj je ovšem poznamená nízká účast. 

* Letošní krajské a senátní volby budou v souvislosti s koronakrizí zcela výjimečné. Jak epidemie ovlivní účast a volební
atmosféru? 

Bezesporu výrazně. Je to situace, kterou jsme doposud nezažili, a navíc se dotýká úplně každého z nás. Kdysi dominantní téma
třicetikorunových zdravotních poplatků se v porovnání s obavami z covidu-19 a jeho zvládání jeví jako marginální. Spousta
voličů letos kvůli strachu zůstane doma, ale naopak bude dost těch, které to vyburcuje, budou protestně naladěni, a proto
půjdou hlasovat. 

* Podle agentury STEM/MARK se k volbám chystá až 67 procent lidí (určitě 42 %a spíše ano 25 %). Je to reálné? 

V tomto směru jsem trochu skeptikem. Výzkumy jsou v optimističtější než realita, protože lidé se vidí v lepším světle. Podle mě
bude účast spíše menší. Část disciplinovaných voličů nepřijde, protože se bude bát, a ti váhaví teď najdou důvod, proč tam
raději nejít. Obvykle chodí k urnám v krajském hlasování kolem 35 procent voličů, celorepublikově je rozpětí mezi 28 a 38
procenty. Letos odhaduji, že to bude až o čtyři procenta méně a bude se hrát hlavně o to, kdo přijde. 

* Znamená to např., že pokud se nedostaví v hojnějším počtu senioři, kteří jsou hlavním elektorátem hnutí ANO, ČSSD a
KSČM, může to tyto strany značně poškodit? A naopak masovější účast mladých lidí prospěje třeba Pirátům nebo zeleným? 

Přirovnal bych to k situaci při volbách do Evropského parlamentu, kdy v minulosti nečekaně uspěli Svobodní, protože celková
účast byla nízká, ale jejich voliči se dostavili v reprezentativním počtu. Nyní tedy půjde o to, zda zabodují například Piráti nebo
Trikolóra či regionální uskupení, jejichž příznivci dorazí k urnám takřka demonstrativně. Dokonce to pojmou tak, že centrální
vláda selhala na celé čáře, a proto budou podporovat svoje oblíbence. Jiná skupina voličů zase může cíleně odevzdat hlas
populárním osobnostem svého kraje, což mohou být i současní hejtmani. Celkově bude tendence podporovat charismatické
osobnosti a výrazná bude protestní linka, která podtrhne nespokojenost vůči centru a jeho zmatečné politice. Chaotické pokyny
z vlády totiž lidem začínají velmi komplikovat život, bojí se nejen o své zdraví, ale i o práci. 

* Kdyby hnutí ANO nezabodovalo tak, jak to vypadalo v průzkumu volebního potenciálu společností Kantar pro ČT, v němž
drtivě zvítězilo ve všech regionech, byl by to pro Andreje Babiše vztyčený varovný prst? 

Bezesporu byl. Andrej Babiš je ve složité situaci. Od roku 2016 nebyl poražen a první prohra nebo přidušené vítězství by pro
něj byl reputační problém. Všichni také vědí, že ekonomické komplikace se v plné intenzitě dostaví až příští rok. Pokud by se
pro ANO dostavil výsledek hubený nebo podobný tomu stávajícímu, byla by to pro Andreje Babiše prohra. Navíc poslední před
tím nejdůležitějším kláním, které se blíží, a to jsou volby do sněmovny v roce 2021. 

* Opozici by to posílilo? 

Na začátku by to vytvořilo jistý pocit euforie, ale po sečtení hlasů přicházejí koaliční zásnuby a voliče pochopitelně bude
zajímat, kdo bude vše zaštiťovat v roli hejtmanů a s jakým programem. Může se stát, že se dostaví úspěšná přílivová vlna, ale
nedokáže-li se opozice na ní svézt a bude se chovat tak, jak to demonstruje poslední dva roky, kdy není schopná se
dohodnout na spolupráci, může to potrestat i ji. Pak bychom za rok do kampaně vstupovali za situace, kdy tady bude frustrace
z premiéra, ale i z opozice, která se neumí dohodnout, a pokud ano, nabízí jen staré tváře. 

* Jaký recept se nabízí? 

Určitě bude poptávka po originálním programu, protože je tu sdílený pocit, že se nacházíme v bodě nějaké zásadní změny,
nikoliv drobného výkyvu. Že jde o průlomové období, jež bude společnost posouvat, obměňovat charakter práce, služby státu.
Pro Babiše by bylo nepříjemné vstupovat do příštího roku, kdy nebude po ruce příliš mnoho pozitivních řešení, jako nevítěz
krajských voleb. Strategii před sněmovním kláním by mu to hodně zkomplikovalo. 

Foto autor: Foto: Deník 
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1.128. Prohra či přidušené vítězství Babiše před sněmovními volbami poškodí
TISK , Datum: 25.09.2020 , Zdroj: Frýdecko-místecký a třinecký deník , Strana: 54 , Autor: KATEŘINA PERKNEROVÁ , Vytištěno: 2 050 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 25.09.2020 01:41 , Čtenost: 24 485 , Rubrika: Příloha - Volební deník - Volby 2020 , AVE: 11 748,95 Kč , Země:
Česko , GRP: 0,27
Politolog JAN KUBÁČEK v rozhovoru pro Deník řekl: 

Politolog Jan Kubáček přednáší na Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy a domnívá se, že nadcházející říjnové volby
budou pro celostátní politiky velmi důležité. Podle něj je ovšem poznamená nízká účast. 

* Letošní krajské a senátní volby budou v souvislosti s koronakrizí zcela výjimečné. Do jaké míry epidemie ovlivní nejen účast,
ale i volební atmosféru? 

Bezesporu výrazně. Je to situace, kterou jsme doposud nezažili, a navíc se dotýká úplně každého z nás. Kdysi dominantní téma
třicetikorunových zdravotních poplatků se v porovnání s obavami z covidu-19 a jeho zvládání jeví jako marginální. Spousta
voličů letos kvůli strachu zůstane doma, ale naopak bude dost těch, které to vyburcuje, budou protestně naladěni, a proto
půjdou hlasovat. 

* Podle agentury STEM/MARK se k volbám chystá až 67 procent lidí (určitě 42 procent a spíše ano 25 procent). Je to reálné? 

V tomto směru jsem trochu skeptikem. Výzkumy jsou v optimističtější než realita, protože lidé se vidí v lepším světle. Podle mě
bude účast spíše menší. Část disciplinovaných voličů nepřijde, protože se bude bát, a ti váhaví teď najdou důvod, proč tam
raději nejít. Obvykle chodí k urnám v krajském hlasování kolem 35 procent voličů, celorepublikově je rozpětí mezi 28 a 38
procenty. Letos odhaduji, že to bude až o čtyři procenta méně a bude se hrát hlavně o to, kdo přijde. 

* Znamená to například, že pokud se nedostaví v hojnějším počtu senioři, kteří jsou hlavním elektorátem hnutí ANO, ČSSD a
KSČM, může to tyto strany značně poškodit? A naopak masovější účast mladých lidí prospěje třeba Pirátům nebo zeleným? 

Přirovnal bych to k situaci při volbách do Evropského parlamentu, kdy v minulosti nečekaně uspěli Svobodní, protože celková
účast byla nízká, ale jejich voliči se dostavili v reprezentativním počtu. Nyní tedy půjde o to, zda zabodují například Piráti nebo
Trikolóra či regionální uskupení, jejichž příznivci dorazí k urnám takřka demonstrativně. Dokonce to pojmou tak, že centrální
vláda selhala na celé čáře, a proto budou podporovat svoje oblíbence. Jiná skupina voličů zase může cíleně odevzdat hlas
populárním osobnostem svého kraje, což mohou být i současní hejtmani. Celkově bude tendence podporovat charismatické
osobnosti a výrazná bude protestní linka, která podtrhne nespokojenost vůči centru a jeho zmatečné politice. Chaotické pokyny
z vlády totiž lidem začínají velmi komplikovat život, bojí se nejen o své zdraví, ale také o práci. 

* Klesne-li účast v krajských volbách pod 30 procent, bude z toho možné vyvozovat nějaký závěr o oblibě vládních stran i
opozice? 

Myslím, že ano. Zajisté se najdou lidé, kteří budou autoritu zvolených zastupitelů a senátorů kvůli nízké účasti zpochybňovat,
ale vzkaz voličů budou muset centrální politici vzít v potaz. I kdyby jich přišla jen pětina, má to výpovědní hodnotu, také neúčast
je známkou, kterou lidé vystavují vládnoucí garnituře. 

* Kdyby hnutí ANO nezabodovalo tak, jak to vypadalo v průzkumu volebního potenciálu společností Kantar pro ČT, v němž
drtivě zvítězilo ve všech regionech, byl by to pro Andreje Babiše vztyčený varovný prst? 

Bezesporu byl. Andrej Babiš je ve složité situaci. Od roku 2016 nebyl poražen a první prohra nebo přidušené vítězství by pro
něj byl reputační problém. Všichni také vědí, že ekonomické komplikace se v plné intenzitě dostaví až příští rok. Pokud by se
tedy pro ANO dostavil výsledek hubený nebo podobný tomu stávajícímu, byla by to pro Andreje Babiše prohra. Navíc poslední
před tím nejdůležitějším kláním, které se blíží, a to jsou volby do sněmovny v roce 2021. 

* Opozici by to posílilo? 

Na začátku by to vytvořilo jistý pocit euforie, ale po sečtení hlasů přicházejí koaliční zásnuby a voliče pochopitelně bude
zajímat, kdo bude vše zaštiťovat v roli hejtmanů a s jakým programem. Může se stát, že se dostaví úspěšná přílivová vlna, ale
nedokáže-li se opozice na ní svézt a bude se chovat tak, jak to demonstruje poslední dva roky, kdy není schopná se
dohodnout na funkční spolupráci, může to potrestat i ji. Pak bychom za rok do kampaně vstupovali za situace, kdy tady bude
frustrace z premiéra, ale také z opozice, která se neumí dohodnout, a pokud ano, nabízí jen staré tváře. 

* Jaký recept se nabízí? 

Určitě bude poptávka po originálním programu, protože je tu sdílený pocit, že se nacházíme v bodě nějaké zásadní změny,
nikoliv drobného výkyvu. Že jde o průlomové období, jež bude společnost posouvat, obměňovat charakter práce, služby státu.
Pro Babiše by bylo nepříjemné vstupovat do příštího roku, kdy nebude po ruce příliš mnoho pozitivních řešení, jako nevítěz
krajských voleb. Strategii před sněmovním kláním by mu to hodně zkomplikovalo. 

Foto autor: Foto: Deník 
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1.129. Jan Kubáček: Prohra i přidušené vítězství Babiše před sněmovními volbami poškodí URL
WEB , Datum: 25.09.2020 , Zdroj: bruntalsky.denik.cz , Strana: 0 , Autor: Kateřina Perknerová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.09.2020
03:04 , RU / měsíc: 129 173 , Celková návštěvnost: 18 370 , Rubrika: Zprávy z Česka , AVE: 5 990,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,20
Politolog Jan Kubáček přednáší na Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy a domnívá se, že nadcházející říjnové volby
budou pro celostátní politiky velmi důležité. Podle něj je ovšem poznamená nízká účast.

"Letošní krajské a senátní volby budou v souvislosti s koronakrizí zcela výjimečné. Do jaké míry epidemie ovlivní nejen účast,
ale i volební atmosféru?Bezesporu výrazně. Je to situace, kterou jsme doposud nezažili, a navíc se dotýká úplně každého z
nás. Kdysi dominantní téma třicetikorunových zdravotních poplatků se v porovnání s obavami z covidu-19 a jeho zvládání jeví
jako marginální. Spousta voličů letos kvůli strachu zůstane doma, ale naopak bude dost těch, které to vyburcuje, budou
protestně naladěni, a proto půjdou hlasovat.
Podle agentury STEM/MARK se k volbám chystá až 67 procent lidí (určitě 42 procent a spíše ano 25 procent). Je to reálné?V
tomto směru jsem trochu skeptikem. Výzkumy jsou v optimističtější než realita, protože lidé se vidí v lepším světle. Podle mě
bude účast spíše menší. Část disciplinovaných voličů nepřijde, protože se bude bát, a ti váhaví teď najdou důvod, proč tam
raději nejít. Obvykle chodí k urnám v krajském hlasování kolem 35 procent voličů, celorepublikově je rozpětí mezi 28 a 38
procenty. Letos odhaduji, že to bude až o čtyři procenta méně a bude se hrát hlavně o to, kdo přijde.

Znamená to například, že pokud se nedostaví v hojnějším počtu senioři, kteří jsou hlavním elektorátem hnutí ANO, ČSSD a
KSČM, může to tyto strany značně poškodit? A naopak masovější účast mladých lidí prospěje třeba Pirátům nebo zeleným?
Přirovnal bych to k situaci při volbách do Evropského parlamentu, kdy v minulosti nečekaně uspěli Svobodní, protože celková
účast byla nízká, ale jejich voliči se dostavili v reprezentativním počtu. Nyní tedy půjde o to, zda zabodují například Piráti nebo
Trikolóra či regionální uskupení, jejichž příznivci dorazí k urnám takřka demonstrativně. Dokonce to pojmou tak, že centrální
vláda selhala na celé čáře, a proto budou podporovat svoje oblíbence. Jiná skupina voličů zase může cíleně odevzdat hlas
populárním osobnostem svého kraje, což mohou být i současní hejtmani. Celkově bude tendence podporovat charismatické
osobnosti a výrazná bude protestní linka, která podtrhne nespokojenost vůči centru a jeho zmatečné politice. Chaotické pokyny
z vlády totiž lidem začínají velmi komplikovat život, bojí se nejen o své zdraví, ale také o práci.
Klesne-li účast v krajských volbách pod 30 procent, bude z toho možné vyvozovat nějaký závěr o oblibě vládních stran i
opozice?Myslím, že ano. Zajisté se najdou lidé, kteří budou autoritu zvolených zastupitelů a senátorů kvůli nízké účasti
zpochybňovat, ale vzkaz voličů budou muset centrální politici vzít v potaz. I kdyby jich přišla jen pětina, má to výpovědní
hodnotu, také neúčast je známkou, kterou lidé vystavují vládnoucí garnituře.
Kdyby hnutí ANO nezabodovalo tak, jak to vypadalo v průzkumu volebního potenciálu společností Kantar pro ČT, v němž drtivě
zvítězilo ve všech regionech, byl by to pro Andreje Babiše vztyčený varovný prst?Bezesporu byl. Andrej Babiš je ve složité
situaci. Od roku 2016 nebyl poražen a první prohra nebo přidušené vítězství by pro něj byl reputační problém. Všichni také
vědí, že ekonomické komplikace se v plné intenzitě dostaví až příští rok. Pokud by se tedy pro ANO dostavil výsledek hubený
nebo podobný tomu stávajícímu, byla by to pro Andreje Babiše prohra. Navíc poslední před tím nejdůležitějším kláním, které se
blíží, a to jsou volby do sněmovny v roce 2021.

Opozici by to posílilo?Na začátku by to vytvořilo jistý pocit euforie, ale po sečtení hlasů přicházejí koaliční zásnuby a voliče
pochopitelně bude zajímat, kdo bude vše zaštiťovat v roli hejtmanů a s jakým programem. Může se stát, že se dostaví úspěšná
přílivová vlna, ale nedokáže-li se opozice na ní svézt a bude se chovat tak, jak to demonstruje poslední dva roky, kdy není
schopná se dohodnout na funkční spolupráci, může to potrestat i ji. Pak bychom za rok do kampaně vstupovali za situace, kdy
tady bude frustrace z premiéra, ale také z opozice, která se neumí dohodnout, a pokud ano, nabízí jen staré tváře.
Jaký recept se nabízí?Určitě bude poptávka po originálním programu, protože je tu sdílený pocit, že se nacházíme v bodě
nějaké zásadní změny, nikoliv drobného výkyvu. Že jde o průlomové období, jež bude společnost posouvat, obměňovat
charakter práce, služby státu. Pro Babiše by bylo nepříjemné vstupovat do příštího roku, kdy nebude po ruce příliš mnoho
pozitivních řešení, jako nevítěz krajských voleb. Strategii před sněmovním kláním by mu to hodně zkomplikovalo.

1.130. Volit půjdou ti mladší
TISK , Datum: 25.09.2020 , Zdroj: Mladá fronta DNES , Strana: 14 , Autor: Klára Burešová , Vytištěno: 109 368 , Prodáno: 94 148 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 25.09.2020 02:00 , Čtenost: 497 508 , Rubrika: Praha , AVE: 209 861,03 Kč , Země: Česko , GRP: 5,53
„Očekávám bratrovražednou válku mezi kandidáty opozice,“ míní politolog 

PRAHA Strach z koronaviru může voliče odradit. Účast u senátních voleb, k jejichž prvnímu kolu vyrazí voliči z Prahy 1, Praha 5
a Prahy 9 na konci příštího týdne, bude podle politologa Josefa Mlejnka nízká. Mlejnek se domnívá, že na tom nic nezmění ani
novinky typu drive in volby z okénka auta. 
„Na to, aby člověk, který je v karanténě, sedal do auta a jel někam odvolit, musí být hodně motivovaným voličem,“ myslí si Josef
Mlejnek z Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy. 

* Účast voličů v senátních volbách bývá dlouhodobě nejnižší. Letos v Praze ani nejsou spojené s komunálními volbami, navíc
přišla druhá vlna koronaviru. Jak velkou můžeme očekávat účast? 

Nad účastí se vznáší velký otazník. V Praze není první kolo senátních voleb s ničím spojené, protože tady nejsou krajské volby.
Těžko odhadovat, jak se k tomu Pražané postaví. Hlavní město je oblastí, kde lidé jeví větší zájem o politiku, a spíš by z toho
mohly těžit strany pravicové nebo pravého středu, jako Piráti. Ti jsou v zásadě strana pro městského liberálního voliče. Bude
ale samozřejmě důležité, kteří dva kandidáti se dostanou do druhého kola. 

* V druhém kole senátních voleb v roce 2018 se k urnám dostavilo asi osmnáct procent voličů. Přijde letos ještě méně lidí,
vzhledem k tomu, že se kvůli koronaviru lidé bojí chodit ven? 

Myslím, že ano. Volební účast menší bude. Otázkou je, kolik příznivců doopravdy přijde. Kdyby byla v prvním kole volební účast
20 procent, staví to otazník před legitimitu senátorského mandátu. 

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 195 / 237

https://bruntalsky.denik.cz/zpravy-z-ceska/krajske-volby-kubacek-2020.html
http://www.newtonmedia.eu/


* Jak to může ovlivnit výsledky voleb? 

Tipl bych si, že to bude favorizovat pravici a střed – strany, které mají více příznivců mezi městskými voliči a jsou v Praze silné,
jako Piráti, ODS, TOP 09. Příznivci těchto stran budou spíš hlasovat než třeba voliči ANO a ČSSD. Například ČSSD v Praze
nikdy moc silná nebyla a jak ANO, tak ČSSD jsou strany, které volí silný podíl starších lidí. Takže tady bych očekával, že právě
tito voliči se budou bát více než mladší ročníky a nepřijdou. 

* Ovlivní nějak počet voličů i možnost volby z aut nebo do mobilní volební schránky, pokud jsou v karanténě? 

Pokud jde o volení z auta, tak to už člověk musí být motivovaný, aby to vůbec učinil. Tady je to dost nezvyklá věc, byť tu existují
nějaké drive iny, kde si můžete koupit hamburger jako ve Spojených státech. Čekal bych, že toto nijak zásadně volební účasti
nepomůže. 

* Dají se popsat volební preference občanů v jednotlivých pražských obvodech? 

Dělat volební průzkum v jednom senátním obvodu se asi nikomu nevyplatí. Nezaznamenal jsem žádný průzkum preferencí. Ale
v pražských obvodech to vypadá na bratrovražednou válku spíš mezi příznivci současné celostátní opozice. Do druhého kola
asi proniknou jejich kandidáti. Popere se třeba pirát s představitelem ODS nebo podobně. 

* Proč nejsou senátní volby pro lidi tak přitažlivé jako komunální nebo volby do Poslanecké sněmovny? 

Lidé si nemyslí, že je Senát důležitý. Podle mě je, ale většina voličů to tak nevnímá. 

* Proč je tedy důležitý? 

Je to komora, která může opravit a zkontrolovat legislativu. Pak nelze změnit ústavu bez souhlasu obou komor, takže to
opravdu v tomto smyslu je pojistka demokracie. Základní demokratické normy se dají změnit dost obtížně. Zvlášť když je Senát
složený dost jinak než Sněmovna. Popřípadě schvaluje prezidentovy nominace na ústavního soudce, takže brání hlavě státu,
aby si do Ústavního soudu jmenovala, koho chce. To jsou věci, o kterých si myslím, že jsou pozitivní. Ale bohužel voliči to
takhle nevnímají, protože si těžko Senát spojí s něčím konkrétním a hmatatelným. Sněmovnu ano. Tam se schvalují zákony a
vláda musí mít její důvěru. 

* Občané tedy netuší, proč by měli senátory volit? 

Problém je i v tom, že volby neprobíhají na území celého státu, ale vždycky jenom ve třetině obvodů. Takže lidé si často i musí
zjišťovat, jestli se jich to týká nebo ne. Nebo to pak zjistí, když dostanou do schránky volební lístky nebo si povšimnou nějaké
kampaně. I toto je podle mě problém. Senátní volby nejsou celostátní a nepokrývají celé území státu, a tudíž to trošku sráží
pozornost, kterou by si zasloužily. 

***

Senátní volby Jak hlasovat v karanténě? Senátní volby se konají 2. a 3. října, případné druhé kolo 9. a 10. října. Lidé v
nařízené karanténě či v izolaci o volební právo nepřijdou. Podle zákona schváleného v srpnu mohou hlasovat dvěma způsoby.
* Z auta u drive-in volebního stanoviště. V Praze vzniknou dvě taková místa. Na Letné pro obvody Praha 1 a Praha 5 a na
parkovišti za Poliklinikou Prosek pro Prahu 9. * V domácnosti do zvláštní přenosné volební schránky. Pražané v izolaci si
mohou pozvat komisi domů. Musí si ji ale telefonicky objednat na lince magistrátu (773 026 008, 773 026 020 nebo 773 026
689) nejpozději do 1. října do 20 hodin. 

: Klára Burešová, spolupracovnice MF DNES 
Foto popis: Josef Mlejnek Politolog z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy 

1.131. Do boje o Senát vyráží v Praze 9 jedenáct kandidátů
TISK , Datum: 25.09.2020 , Zdroj: 5plus2 , Strana: 6 , Autor: (eva) , Vytištěno: 329 749 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 25.09.2020 00:03 ,
Čtenost: 672 306 , Rubrika: Krajské volby , AVE: 142 372,74 Kč , Země: Česko , GRP: 7,47
Nejvíc kandidátů v Praze se o křeslo senátora utká ve volebním obvodu číslo 24, kam spadá Praha 9. Mezi kandidáty je děvět
mužů a dvě ženy. 

David Pavlát (ČSSD) 

Historik, komunální politik a bývalý mluvčí Úřadu pro ochranu osobních údajů. Vystudoval moderní české dějiny na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy. Poslední tři roky pracuje ve společnosti Communa jako mluvčí podnikatelských soutěží. Hlavní
témata, která ho zajímají ze širšího politického a společenského hlediska, jsou problematika bydlení, kvalita ovzduší, odliv
finančního potenciálu a složení pracovního trhu. To má podle něj vliv na dlouhodobou kvalitu života lidí. V Senátu by se rád
zapojil do činnosti výborů, které se věnují veřejné správě a lidským právům, případně dalším. 

David Smoljak (STAN s TOP 09 a Piráti) 

Nejstarší syn herce a režiséra Ladislava Smoljaka. V životě prošel nejrůznějšími profesemi od domovníka až po scenáristu,
dramaturga, režiséra a novináře. Posledních šestnáct let žije v pražské Vinoři, kde byl dvakrát za sebou zvolen do místního
zastupitelstva a je radním pro územní rozvoj a životní prostředí. V roce 2019 byl zvolen do Senátu a je obhajujícím senátorem v
obvodu Prahy 9. „Jako senátor chci udělat vše pro to, aby náš stát sloužil svým občanům a nikoli multimiliardářům
podporovaným komunisty,“ říká David Smoljak. Chce například připravit nový zákon o médiích veřejné služby, který posílí jejich
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nezávislost na vládní moci, nebo usilovat o změnu stavebního zákona tak, aby občany a místní samosprávy nepřipravil o
možnost ovlivnit, co a jak se u nich postaví. 

Pavel Franěk (KSČM) 

Specialista v oblasti regionální politiky a cestovního ruchu. Vystudoval Vysokou školu ekonomickou. Nyní působí jako externista
na VŠO, v Hospodářské komoře ČR a v zapsaném spolku GABO. Mezi jeho programové priority patří ozdravení veřejných
financí, podpoření spravedlivých mezd a důchodů, zachování bezplatného vzdělávání na všech stupních veřejných škol. Chce
uzákonit obecné referendum jako způsob rozhodování o nejzávažnějších problémech společnosti. „Pandemií jsou poškozeni
všichni, protože všichni poneseme její následky. Řešením není hledat jednoho viníka, ale společně hledat cesty z krize,“ říká
Pavel Franěk. 

Eduard Stehlík (společný kandidát s ODS – KDU-ČSL) 

Český vojenský historik a spisovatel absolvoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Působil jako jeden z poradců ministra
obrany Vlastimila Picka a roku 2014 se stal ředitelem odboru pro válečné veterány ministerstva obrany. Působí i jako
vysokoškolský pedagog na Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy. Kandidovat se rozhodl, protože Senát chápe jako záruku
demokratického vývoje naší země, záruku toho, že nedojde k návratu poměrů v České republice před listopadem 1989. „Sloužil
jsem této zemi nejen jako voják takřka třicet let a jsem připraven, budou-li voliči chtít, jí sloužit i nadále. Chci, abychom v této
zemi žili spokojeně a bezpečně, abychom se za ni nemuseli stydět a aby se historie neopakovala,“ uvedl Eduard Stehlík. 

Vítězslav Novák (SPD) 

Pracuje jako realitní makléř se zaměřením na komerční nemovitosti, současně podniká v provozování restauračního zařízení.
Vystudoval střední průmyslovou školu, obor průmyslová automatizace, profesní studium na SALES FORCE ACADEMY. Od
roku 2016 je ve funkci předsedy regionální organizace SPD Praha, v politice působí 5 let, nikdy nebyl členem jiné politické
strany. Do senátních voleb kandiduje s cílem prosadit možnost rozhodovat v referendu o důležitých otázkách a bude
prosazovat zrušení Senátu. „Budu první lobbista za demokracii v Senátu,“ slibuje. 

Václav Krása (Trikolóra) 

Předseda Národní rady osob se zdravotním postižením ČR, místopředseda Vládního výboru pro zdravotně postižené občany,
místopředseda Komise pro rozvoj sociálních služeb MPSV ČR, místopředseda spolku Klub občanů bezbariérového domu
Vondroušova. Vystudoval veřejnou správu na Metropolitní univerzitě v Praze. „Chtěl bych se věnovat legislativě pro osoby se
zdravotním postižením, aby se schválil zákon o koordinované rehabilitaci, který by pomohl při začleňování osob se zdravotním
postižením,“ říká. Priority jeho volebního programu jsou doprava, zachování sportovního centra SK Prosek, Kbelského
lesoparku, zvýšení bezpečnosti v krizových oblastech. 

Vladimíra Vítová (Aliance národních sil) 

Publicistka a politoložka na postu senátorky chce podporovat národní zájmy. Reprezentuje vlastenecké politické hnutí, které
požaduje jednoznačně vystoupení z NATO a vystoupení z EU. „To jsou dva nezbytné kroky, aby se Česká republika stala
bezpečnou, samostatnou a soběstačnou zemí. Jedině, když vystoupíme z NATO, tak bude zajištěna naše bezpečnost, uchován
mír. Je nezbytné stát se neutrálním státem,“ říká Vladimíra Vítová. 

Zdeněk Hostomský (Alternativa pro nezávislé kandidáty 2020) 

Přední český virolog a biochemik, od roku 2012 je ředitelem Ústavu organické chemie a biochemie AV ČR. 26 let působil v USA
v oblasti biotechnologického výzkumu. Jeho cíle v Senátu jsou moderní svobodná a dynamická společnost, podpora
vzdělávání, vědeckého výzkumu a přenosu jeho výsledků do praxe, snížení byrokracie a zlepšení zákonodárství a racionální
přístup k epidemii koronaviru, bez paniky a ekonomického propadu. Chce se zaměřit na zdravotnictví, vzdělání a podporu
vědeckého výzkumu ve veřejném zájmu, digitalizaci zdravotnictví a zlepšení komunikace mezi lékařem a pacientem. 

Filip Smoljak (Zdraví Sport Prosperita) 

Sociální pracovník se zaměřením na podporu lidských práv a boj proti sociální i právní nespravedlnosti, syn Ladislava
Smoljaka. Usiluje o reformu právního a justičního systému k snazší vymahatelnosti lidských práv, zejména práva na soudní
ochranu a spravedlivý proces. Zajímá ho racionální doprava a více bytů. Chtěl by zavést pomáhající dovednosti do
vzdělávacího systému. „Usiluji o to, aby dárcovství bylo významnějším pilířem ekonomiky,“ říká. Podporuje cesty vedoucí k
systému, který se nazývá základní nepodmíněný příjem nebo též občanský příjem. 

Lucie Frederika Groene Odkolek (DSZ – ZA PRÁVA ZVÍŘAT) 

Předsedkyně Nadačního fondu Odkolek a scenáristka žije ve Vysočanech a kandiduje za stranu, která bere ochranu zvířat
velmi vážně. Ta se týká i větší podpory útulků. V programu strany je také ochrana kulturních památek. Jako předsedkyně
nadačního fondu Odkolek bojuje za zachování historických nápisů na vysočanských pekárnách. Ráda by se věnovala lokálním
tématům, rychlejší modernizaci a odhlučnění železniční trati, řešení nízkých přeletů letadel, zajištění větší bezpečnosti v parcích
a jasnému a únosnému konceptu developerských projektů. 

Ladislav Pavlíček (Národ Sobě) 

Ve volebním programu má strana Národ Sobě jako první bod nepodmíněný příjem, který prý přispěje ke zvýšení životní úrovně
každého i oddlužení České republiky. Dalším bodem je zrušení letního času. Chtějí zavedení přímé demokracie, právo a
spravedlnost pro všechny, snížení daňové zátěže a ochranu historických a kulturních tradic. 
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Týdeník 5plus2 představuje před senátními volbami kandidáty do Senátu, dnes kandidáty v Praze 9. 

Foto popis: 

1.132. V krajských volbách se hlasuje podle celostátních preferencí
TISK , Datum: 25.09.2020 , Zdroj: Frýdecko-místecký a třinecký deník , Strana: 12 , Autor: Kateřina Perknerová , Vytištěno: 2 050 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 25.09.2020 01:41 , Čtenost: 24 485 , Rubrika: Páteční rozhovor , AVE: 25 478,94 Kč , Země: Česko , GRP: 0,27
Politolog JOSEF MLEJNEK řekl Deníku: 

Působí v Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy, je vyhledávaným politickým komentátorem a
publicistou. Deník s Josefem Mlejnkem hovořil o krajských a senátních volbách, které se uskuteční za týden v době, o níž
bychom právem mohli říct, že je vymknutá z kloubů. 

* Jak se koronavirus podepíše na letošním klání? 

Strašně těžko se to odhaduje právě proto, že situace je unikátní. Obtížné je taktéž předpovědět, jak se do rozhodování voličů
promítne aktuální prudký nárůst infekce, který připomíná jaro letošního roku. Změnu nálady obyvatelstva zaznamenal i premiér
Babiš, který na ni reagoval výměnou ministra zdravotnictví. U krajských voleb je také významně nižší účast než při těch
sněmovních. Pro některé strany bylo v minulosti problémem přesvědčit svoje voliče, aby k volbám do krajských zastupitelstev a
do Senátu přišli. To se týkalo i hnutí ANO, pro něž je nevýhodné, že jeho elektorát do značné míry tvoří starší lidé, kteří se
mohou bát jít k urnám, aby se nenakazili. 

* Zmínil jste bleskovou výměnu v resortu zdravotnictví, kde Adama Vojtěcha vystřídal Roman Prymula. Šlo o čistě politický tah
pro vylepšení image ANO? 

Myslím, že Andrej Babiš k tomu přistoupil hlavně proto, aby přikryl svou chybu a ukázal na nějakého viníka, ačkoli jím Adam
Vojtěch rozhodně nebyl. Ten v létě navrhoval, jak se nyní ukazuje, správná opatření ohledně nošení roušek, ale Andrej Babiš
jich s apelem na zdravý rozum většinu zrušil s tím, že je to přehnané. Teď to staví tak, že za to může Adam Vojtěch, který
epidemii nezvládl a boj s virem ho přemohl. 

* V úterním projevu ovšem připustil, že to byla chyba, když se nechal unést létem. Jinak ale spíš obviňuje opozici, média a celý
svět vůkol, že Adama Vojtěcha, slušného člověka a nejlepšího polistopadového ministra zdravotnictví, uštvaly. 

Ano, byl prý uštván. To, že Babiš uznal chybu, je u něj výlučná věc. Problém je v tom, že politik chybu udělat nesmí. 

* Podle vás ministerská šaráda byla jen zástěrkou související s volbami? 

Jednak jde o volby, jednak o předvolební průzkumy, které ukazují, že preference hnutí ANO klesají. Andrej Babiš a jeho tým si
uvědomují, že pokud by si to lidé vyhodnotili tak, že ze zhoršenou epidemickou situaci může premiér a jeho nezodpovědnost,
mohlo by se to projevit odchodem části voličů od ANO. Průšvih, který se na Babiše jako na politika řítí, ohrožuje celou jeho
politickou kariéru. 

* Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček se znovu umístil v čele žebříčku nejdůvěryhodnějších politiků. Proč se jeho
kladné hodnocení především jako šéfa Ústředního krizového štábu téměř vůbec neodrazilo na preferencích sociální
demokracie? 

Jedna věc je hodnocení konkrétního politika, druhá příklon ke straně, kterou reprezentuje. Hamáčkova aktivita a image
záchranáře v červené mikině nestačí k tomu, aby větší skupina voličů přešla k ČSSD. Pro politickou stranu je zajisté dobře,
když je její lídr vnímán pozitivně, ale je to jen půlkrok. Dokud si voliči neřeknou: ten Hamáček je fakt dobrý, a proto budou volit
ČSSD, ale zůstanou jen u první části té věty, pak to nestačí. Automatismus v této věci nefunguje a je hrozně těžké najít recept,
jak přízeň k předsedovi přetavit do hlasů pro jeho stranu. Asi by měl být zacílen na bývalé voliče ČSSD, kteří přešli k ANO,
protože Babišovo hnutí vnímali jako garanta splnění předvolebních slibů. Teď se hraje o to, aby se vrátili. Možná proto Andrej
Babiš reagoval povoláním Romana Prymuly. Nezapomeňme, že Hamáček už v létě tvrdil, že by se proticovidová opatření měla
zpřísnit. Babišův tým dobře ví, že když Babiš udělá chybu a Hamáček nikoli, mohou se lidé začít vracet k sociální demokracii. 

* Průzkum společností Kantar CZ a Data Collect pro ČT ovšem ukázal, že hnutí ANO by s převahou vyhrálo ve všech krajích.
Na druhém místě stejně jednoznačně skončili Piráti, kteří zatím v krajských radách nezasedají. Je to překvapivé? 

Nutno zdůraznit, že šlo o průzkum volebního potenciálu, který ukazuje možný zisk jednotlivých stran, kdyby se k nim přiklonili
všichni, kdo zvažují jejich volbu. Přesto potenciál zhruba odpovídá celostátním volebním preferencím. A to je další risk
krajských voleb, v nichž lidé převážně hlasují podle svého postoje k celostátní politice, nikoli na základě specifických krajských
témat. Regionální scéna má také smůlu, že zdaleka není tak široce medializovaná jako ta centrální. Málo voličů je natolik
důkladných, že by studovali jednání krajského zastupitelstva a postup hejtmana a radních. Pokud tedy Piráti celostátně rostou,
je celkem logické, že by se to mělo odrazit i v krajských volbách bez ohledu na to, jestli mají nějakou pevnou regionální
strukturu. 

* Očekáváte, že se v povolebním vyjednávání stane to, čeho se Andrej Babiš hlavně pro rok 2021 obává nejvíc, totiž že se
všichni poražení spojí proti ANO, které tak může skončit s jedním či dvěma hejtmany? 

To se pochopitelně stát může, koneckonců něco podobného se ANO přihodilo před čtyřmi lety. Letos je ale pravděpodobnost
tohoto scénáře o něco vyšší kvůli výhledu na sněmovní volby v příštím roce. Centrální stranická vedení možná budou i tlačit,
aby to tak dopadlo a ona mohla voličům ukázat svou zásadovost, že s ANO nikdy do koalice nepůjdou. Krajští politici to
pochopitelně vidí daleko pragmatičtěji, všichni se tam znají, takže sami by to asi takto nehrotili. 

© 2021 NEWTON Media | www.newtonmedia.eu 198 / 237

http://www.newtonmedia.eu/


* Andrej Babiš řekl, že by byl spokojen s obhajobou vítězství v devíti krajích, kde by ale chtěl mít všude hejtmany. Kdyby
výrazně neuspěl, jaký to bude mít dopad na celostátní politiku? 

Pokud by ANO hodně ztratilo, bylo by to pro ně špatné. Šlo by o porážku, která by se s ním vlekla, získalo by negativní nimbus
a ztratilo pel vítěze. V očích voličů mu to může ublížit. 

* Podíváme-li se na věcnou stránku voleb, tak o co vlastně v krajském hlasování jde? Jak důležitým prvkem v politickém
systému krajská zastupitelstva jsou? Připomínám, že Andrej Babiš o nich mluví spíš s despektem. 

To proto, že těch hejtmanů moc nemá, a když už je má, tak jsou problematičtí jako středočeská hejtmanka Pokorná Jermanová.
Objektivně ale mají šéfové krajů těžkou pozici. Podle průzkumu z minulých let jen malá část voličů vůbec zná jejich jméno. Z
toho plyne, že málokdo poctivě hodnotí jejich čtyřleté působení. Když se nějaký hejtman snaží a má dobré výsledky, musí se
modlit, aby jeho partaj na celostátní úrovni na tom byla dobře. Kdyby nebyla, pravděpodobně má málo šancí u voličů uspět.
Proti tomu se na krajské úrovni těžko něco dělá. 

* Z obsahového hlediska jsou kraje důležitý článek řízení? 

Jsou, ale i v tomto směru to mají obtížné, protože většina jejich pravomocí je sdílená. Mají důležité kompetence v oblasti
zdravotnictví, dopravy a školství, ale většinou nejsou výlučné, promlouvají do toho obce i vláda, investice jsou často spojeny s
evropskými fondy. V politologii existuje termín víceúrovňové vládnutí, což znamená, že na všech důležitých akcích v daném
místě participuje několik účastníků. Těžko se pak určuje, kdo může jak za úspěch, tak za neúspěch. Vystavit vysvědčení
krajské politické reprezentaci jen na základě toho, co všechno se v kraji postavilo, může být problematické, neboť zásluha není
jednoznačně adresná, stejně jako to, co se nepovedlo. 

* Od vzniku krajů se s nimi táhne nepříjemný odér malé domů. Začalo to v Ústeckém kraji za hejtmana ODS Jiřího Šulce,
pokračovalo lidoveckým Jiřím Čunkem ve Zlíně, zavřeným středočeským Davidem Rathem z ČSSD. Liberecký Martin Půta byl
očištěn až letos po pěti letech soudních tahanic. Potíže, byť jiného rázu, má i hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová z ANO.
Hrají tyto kauzy v rozhodování voličů roli? 

Může je to ovlivnit, byť ty případy jsou různé. Martin Půta je důkazem, že místní popularita sehrává důležitou roli. Jako
představitel Starostů pro Liberecký kraj je dlouhodobě úspěšný a jeho výborné volební výsledky trestní stíhání nijak
neovlivnilo. Vždy tvrdil, že je nevinný a voliči mu to věřili. Je jedním z mála politiků, který si dokázal vydobýt vlastní regionální
politický kredit a těžit z něj. Kdyby ho neměl, asi by tu aféru nepřežil. David Rath sedí ve vězení, takže to vizáži sociální
demokracie a hejtmanů jako takových určitě nepomohlo. Jaroslava Pokorná Jermanová má problém s manželem, který jezdil
hejtmanským služebním autem a nevybíravě zaútočil na její konkurenty z ODS. To jsou spíš drobnosti, ale voliče to může někdy
rozčílit víc, než nějaká složitá aféra kolem zneužívání evropských fondů. Pravda je, že když už se o nějakém hejtmanovi mluví,
tak většinou proto, že má nějaký problém, že je namočen do korupční aféry, nebo jeho partner jezdí služebním autem.
Málokterý hejtman se probírá pozitivně, byť řada z nich by se určitě mohla vykázat tím, že vyjednala a zařídila řadu věcí ve
prospěch obyvatel regionu. 

* Jednoho takového exhejtmana bychom asi neměli opomenout, neboť šéf Senátu a bývalý vysočinský hejtman Miloš Vystrčil
neměl žádný skandál a nyní zazářil dokonce na celosvětové úrovni. Jak vnímáte jeho politickou kariéru včetně cesty na Tchaj-
wan v souvislosti s prestiží horní komory? 

Vystrčilovu cesta na Tchajwan pozitivně přivítala především ta část voličů, která má obavy z vlivu Číny a Ruska. Ti ji brali jako
symbol odhodlání boje za demokracii a lidská práva. Návštěvou potěšil voliče, kteří dlouhodobě tyto hodnoty zastávají. Lidé,
kteří mají silný vztah ke svobodě a demokracii, tedy k linii, kterou Miloš Vystrčil reprezentuje, zároveň chodí volit a Senát
vnímají pozitivně nebo minimálně neutrálně. Určitě to nejsou zastánci jeho rušení. Chápou, že je to důležitá instituce. 

* Prezident Miloš Zeman míní, že je zcela zbytečná. Jaké nabízíte protiargumenty? 

Senát sehrává řadu pozitivních rolí, ať už v oblasti zkvalitňování legislativy, neboť vrací sněmovně zákony s věcnými
připomínkami. Podle mě je velmi důležité, že Ústavu ČR lze změnit jen se souhlasem obou parlamentních komor, a to je
skutečná pojistka demokracie. Díky tomu je složité provést jakoukoli ústavní změnu. Politické složení Senátu a Poslanecké
sněmovny je dost odlišné, v současnosti ta odlišnost až bije do očí. Některé myšlenky Andreje Babiše, že se Senát zruší nebo
se zavede většinový volební systém, tudíž nemají šanci na úspěch, senátoři by je zarazily. Byly to tak jen jakési balónky, které
vypouštěl, ale dál je legislativně nerozvíjel, neboť si asi sám uvědomil, že mu k jejich prosazení nestačí většina ve sněmovně. V
Senátu by zkrátka neuspěl. Jako důležitou vnímám i pravomoc Senátu schvalovat návrhy na ústavní soudce. Adepty navrhuje
prezident, ale bez souhlasu horní komory nikdo neprojde. V minulosti tak několik nevhodných adeptů neprošlo, čímž se
zabránilo politizaci Ústavního soudu. Právo Senátu schvalovat kandidáty na ústavní soudce je garancí, že funkce ústavního
soudce se nebude udělovat za minulé zásluhy nebo příznivcům současného prezidenta či vlády. To jsou ovšem bohužel věci,
které většina voličů nedocení tak jako politolog. Možná i proto jich k senátním volbám chodí málo. 

***

„Pravda je, že když už se o nějakém hejtmanovi mluví, tak většinou proto, že má nějaký problém.“ 

: Kateřina Perknerová, redaktorka centrální redakce Deníku 
Foto autor: Foto: archiv J. Mlejnka 
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Celková návštěvnost: 101 779 , AVE: 30 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,13
* RAKOUSKO/ČESKO
Vídeň zařadí Prahu mezi rizikové regiony 
Rakousko vydalo kvůli šíření koronaviru varování před cestami do Prahy. Platit začne v pondělí. Český ministr zahraničí Tomáš
Petříček uvedl, že se svým rakouským protějškem Alexanderem Schallenbergem jedná o výjimkách. Chtěl by mimo jiné, aby se
opatření nevztahovalo na už zaplacené zájezdy. Při příjezdu z rizikových oblastí vyžaduje Rakousko negativní test na
koronavirus. Pokud jej dotyčný nepředloží, musí nastoupit do karantény. 

* ČESKO
Středočeské nemocnice zrušily návštěvy 
Krizový štáb Středočeského kraje včera doporučil oblastním nemocnicím zakázat návštěvy pacientů. Důvodem je zhoršující se
epidemická situace. Ředitelé by měli také zvýšit kapacitu lůžek pro pacienty s covidem-19, informovala Helena Frintová z
krajského úřadu. Podle hejtmanky Jaroslavy Pokorné Jermanové (ANO) ředitelé nemocnic doporučení krizového štábu přijali a
snaží se pacienty v lůžkových zařízeních co nejvíce ochránit. 

* ČESKO
Úřad prověřuje rozesílání roušek seniorům 
Rozesílání ochranných prostředků seniorům prostřednictvím České pošty prověřuje Úřad pro ochranu osobních údajů. Na
Twitteru to uvedl předseda úřadu Jiří Kaucký. Odpověděl tak redaktorovi Lidových novin Tomáši Nahodilovi, který se na této
síti ptal, na základě jakého zákonného zmocnění předalo ministerstvo vnitra České poště osobní údaje obyvatel pro doručení
roušek a respirátorů. 

* ŠVÉDSKO
Odměna za Nobelovu cenu se letos zvýší 
Odměna, která je vyplácena laureátům Nobelovy ceny, se letos zvýší o milion švédských korun (2,5 milionu Kč). Nobelova
nadace se rozhodla, že vrátí výši příspěvků na původních deset milionů švédských korun (25,5 milionu Kč). Předání cen v
prosinci se kvůli pandemii covidu-19 uskuteční bez účasti laureátů. 

" 

Každá země má mít právo svobodně si vybrat, kam bude patřit a jaká bude její budoucnost. Otevřeně podporuji to, aby
Evropská unie stanovila konkrétní podmínky pro vstup Ukrajiny do unie. 
Zuzana Čaputová 
slovenská prezidentka 

* ČESKO
Při špatném trendu mohou chybět lůžka s ventilátory 
Kdyby přibývalo nových případů několik týdnů stejně jako nyní, bude problém s dostatkem lůžek s ventilátory. Poslancům
zdravotnického výboru to ve středu na neveřejném jednání řekl ministr zdravotnictví Roman Prymula (za ANO). Nyní je k
dispozici 22 872 lůžek s možností dodávat pacientovi kyslík. Pro pacienty s covidem je vyhrazeno 979 z nich. Podle Prymuly se
jejich naplněnost blíží limitu, ale zatím je kapacita dostatečná. 

* ČESKO
Ombudsman vydal příručku o diskriminaci 
Veřejný ochránce práv vydal příručku antidiskriminačního práva pro výuku budoucích sociálních pracovníků a pracovnic.
Příručka pokrývá oblasti, v nichž se sociální pracovníci s diskriminací lidí setkávají nejčastěji - bydlení, vzdělávání, zaměstnání,
zdravotní péče, prodej zboží a služby. Obsahuje i řadu modelových případů s řešením. Kancelář veřejného ochránce práv to
uvedla na svém webu, kde je i příručka ke stažení. 

* POLSKO
Předseda PiS Kaczyński se stane členem vlády 
Vlivný předseda polské vládní strany Právo a spravedlnost (PiS) Jaroslaw Kaczyński, který je nyní jen řadovým poslancem, se
má stát členem rekonstruovaného kabinetu premiéra Mateusze Morawieckého. Uvedla to agentura PAP. Koalice se v
posledních dnech ocitla v krizi, hovořilo se i o předčasných volbách. Kaczyński se stane šéfem bezpečnostního výboru a bude
dohlížet na ministerstva spravedlnosti, obrany a vnitra. 

* ČESKO
Lékaři budou testovat děti na cholesterol 
Pilotní projekt screeningu časného záchytu familiární hypercholesterolemie (FH) začne koncem roku. Lékaři otestují 10 000
novorozenců v celém Česku. Chtějí najít jak děti s tímto onemocněním způsobujícím vysokou hladinu cholesterolu v krvi, tak i
příbuzné, kteří o své nemoci mnohdy nevědí. Uvedli to zástupci České společnosti pro aterosklerózu (ČSAT) a Ústav
zdravotnických informací a statistiky ČR. 

* ČESKO
Ryby v Bečvě otrávil kyanid, původce se hledá 
Desítky tun ryb uhynulých v řece Bečvě otrávil kyanid. Ukázaly to rozbory vzorků vody. Teď se bude hledat původce havárie.
Případ vyšetřují vsetínští kriminalisté. Jed začal ničit život v řece v neděli. Postupoval od Choryně na Vsetínsku až do Přerova v
úseku o délce 38 kilometrů. Rybáři do kafilérie odvezli 32 tun otrávených ryb. Koncentraci nebezpečných látek v řece se již
podle Povodí Moravy podařilo naředit zvýšením odtoků z přehrad. 

* ČESKO
Věřitelé H-Systemu schválili posudky na prodej bytů 
Věřitelský výbor zkrachovalé společnosti H-System schválil prvních deset znaleckých posudků na prodejní cenu bytů v
Horoměřicích u Prahy. Prodávat se bude 60 bytů, cena je známá u deseti z nich. Jde o byty 1+1 s předzahrádkou, ceny se
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pohybují mezi 45 tisíci a 55 tisíci korun za metr čtvereční. Současným uživatelům se cena při případném odkupu sníží zhruba o
15 procent, což představuje výši investice, kterou lidé vložili do dostavby bytů. 

* NĚMECKO
Oběti zneužívání dostanou až 50 tisíc eur 
Na základě žádosti dostanou oběti sexuálního zneužívání v německé katolické církvi v budoucnu odškodné až 50 tisíc eur
(téměř 1,4 milionu korun). Oznámil to v západoněmecké Fuldě na závěr podzimního shromáždění Německé biskupské
konference její předseda, limburský biskup Georg Bätzing. Platby mají být jednorázové a rozhodovat o nich má v každém
jednotlivém případě nezávislé grémium. 

* Z TWITTERU
Chápu všechna opatření proti koronaviru, ale rozhodnutí pana Prymuly, že pokud na venkovský fotbal přijde více než 50
diváků, musí mít každý sedadlo dva metry od sebe, nechápu. No co, vyhlásíme v místním rozhlase, ať si každý přinese židli z
domu! 
@HerbertPavera 
Herbert Pavera, starosta obce Bolatice na Opavsku a senátor (TOP 09) 

" 

Rozhodli jsme se vzdát poctu našim předchůdcům, kteří svou erudici i sběratelskou vášeň proměnili ve sbírky, jež jsou součástí
kulturního dědictví. 
Tomáš Libánek 
Ředitel Východočeského muzea v Pardubicích, které ke 140 letům trvání otevřelo výstavu Věci vyprávějí. 

* ČESKO
Lidé v karanténě si mohou objednat volební schránku 
Středočeši, kteří jsou v karanténě kvůli covidu-19, si mohou telefonicky objednat přenosnou schránku pro hlasování v
krajských a senátních volbách. Krajský úřad k tomu zřídil zvláštní telefonní linky 257 280 397, 257 280 862, 257 280 680 a 257
280 918. Určeny jsou pro voliče, kteří nemohou z vážných důvodů hlasovat z aut na drive-in stanovištích. Musí mít trvalý pobyt
ve Středočeském kraji nebo na území příslušného senátního obvodu. 

* FRANCIE
French Open škrtá fanoušky v ochozech 
Na tenisové Roland Garros bude smět maximálně tisíc diváků denně. Kvůli šíření koronaviru omezila vláda počet účastníků
velkých akcí v Paříži na tisícovku. Organizátoři odloženého French Open, jednoho z nejvýznamnějších turnajů roku, který začne
v neděli, počítali s účastí 5000 fandů denně. Původně chtěli pouštět až 11&thinsp;500 diváků. Ve Francii se koronavirem
nakazilo 481&thinsp;141 lidí, což je po Rusku a Španělsku nejvíce v Evropě. 

* Z TWITTERU
Ekonomická kondice domácností je takový klid před možnou bouří. Ztrátu práce od března deklarují jen 2 % původně aktivních
(sedí na ofiko data), ale 11-12 % je podzaměstnaných - zkrácené úvazky, mzdy či příjmy typu DPP a na ruku. 
@dan_prokop 
Daniel Prokop, sociolog z Fakulty sociálních věd  UK 

* RUSKO
F1 se v Soči pojede před 30 tisíci diváky 
Poprvé v této sezoně pojedou jezdci formule 1 při nadcházející Velké ceně Ruska před zaplněnými tribunami. V hledišti
autodromu v Soči bude přes 30 tisíc diváků, což je polovina kapacity. Organizátoři prodali všechny vstupenky. Úvodních osm
závodů šampionátu se kvůli koronaviru, který zavinil odložení začátku ročníku o čtyři měsíce, jelo v rámci hygienických opatření
bez diváků. 

* ČESKO
Na silnicích nižších tříd je 2862 mostů nevyhovujících 
V České republice se od roku 2004 téměř zdvojnásobil počet mostů ve špatném až havarijním stavu na silnicích II. a III. třídy. Je
jich 2862 z celkových 12 596. Podle ministra dopravy Karla Havlíčka (za ANO) jde z rozpočtu ministerstva dopravy na opravy
mostů šest miliard korun ročně, částka by se měla zdvojnásobit. Resort chce zřídit expertní pozici pro dohled nad všemi mosty
na silnicích i železnicích v Česku. 

* ČESKO
MŠMT poslalo návod k distančnímu vzdělávání 
Ministerstvo školství rozeslalo do škol návod k fungování distančního vzdělávání. Doporučilo v něm učitelům, aby s žáky
trénovali používání počítačů a prvků výuky na dálku i při běžném provozu škol. Měli by tak předcházet problému, kdy někteří v
případě nutnosti přechodu na výuku na dálku nebudou umět s technikou zacházet. Ministr zdravotnictví Roman Prymula ve
středu řekl, že uzavření prvního stupně ZŠ nepřichází moc v úvahu. 

* USA
Žalobce v USA navrhl Nikulinovi 12 let vězení 
Americká prokuratura navrhla federálnímu soudu v Kalifornii 12 let vězení pro Rusa Jevgenije Nikulina, který byl uznán vinným
z hackerských útoků proti sociálním sítím. Nikulina vydalo do Spojených států předloni Česko po zadržení v jednom z pražských
hotelů v roce 2016. 

* ČESKO
Absolventi univerzity měli promoci pod širým nebem 
Netradiční promoce venku a bez talárů zažili absolventi uherskohradišťské Fakulty logistiky a krizového řízení Univerzity
Tomáše Bati ve Zlíně. Kvůli pandemii koronaviru se promoce uskutečnily pod širým nebem na nádvoří jezuitské koleje. Studenti
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také na sobě nemohli mít z hygienických důvodů tradiční taláry, museli se rozdělit do skupin a mít roušky. Každý absolvent
rovněž mohl pozvat pouze tři hosty. 

* NĚMECKO
VW odškodní diskriminované pracovníky za brazilské junty 
Německá automobilka Volkswagen odškodní částkou 36 milionů realů (149 milionů korun) své bývalé zaměstnance v Brazílii,
kteří kvůli spolupráci firmy s armádou čelili pronásledování v době vlády vojenské junty v letech 1964 až 1985. Brazilská vládní
komise nalezla důkazy, že firmy včetně Volkswagenu tajně pomáhaly armádě vyhledávat možné "podvratné živly" a nebezpečné
odborářské aktivisty v řadách zaměstnanců. Mnoho z pracovníků bylo vyhozeno, zadrženo nebo zastrašováno. 

* USA
Newyorská Metropolitní opera zrušila celou sezonu 
Slavná newyorská Metropolitní opera (Met) zrušila celou nadcházející sezonu a oznámila, že zůstane uzavřená až do září
příštího roku. Vedení opery se rozhodlo, že se nevrátí k původní aktivitě, dokud bude koronavirus představovat nebezpečí.
Opera se sálem pro 3800 diváků obvykle za sezonu uvede 200 představení a ročně do ní zavítá téměř 800 tisíc lidí. Na podzim
roku 2021 se chystá uvést premiéru opery Fire Shut up in My Bones. 

* ČÍNA
V Hongkongu byl zadržen prodemokratický Wong 
Hongkongská policie zadržela známého prodemokratického aktivistu Joshuu Wonga. Podle informací z jeho twitterového účtu
byl zadržen kvůli účasti na nepovoleném shromáždění a za porušení zákona, který zakazoval zahalování obličeje na veřejnosti.
Zákaz zahalování obličeje zavedla v říjnu loňského roku správkyně zvláštního administrativního regionu Carrie Lamová, aby
usnadnila policejní identifikaci účastníků protestů. 

* FINSKO
Nákazu covidem v Helsinkách čenichají psi 
Finsko nasadilo na mezinárodní letiště u Helsinek psy, kteří údajně dokážou odhalit koronavirovou nákazu u lidí. Čtyři měsíce
má trvat zkušební služba čtyř psů různých plemen. Podle ní by se tento alternativní způsob testování mohl stát finančně
nenáročnou a rychlou metodou odhalování infikovaných pasažérů. Čtyři psi vycvičení finským sdružením stopařů začali
pracovat na helsinském letišti v rámci projektu financovaného vládou. 

" 

Zábava na lyžích ano, ale bez apres-ski. 
Sebastian Kurz 
Podle rakouského kancléře bude lyžařská sezona kvůli pandemii jiná, než na jakou jsou lidé zvyklí. Na svahy se sice budou
moci domácí i zahraniční turisté podle něj v zimě vydat, bujarých večírků po lyžování se ale budou muset vzdát. Výraz apres-ski
pochází z francouzštiny a označuje zábavu v restauracích a barech po lyžování. 

* RUSKO
Rusko dodá svůj lék proti covidu-19 do 17 zemí 
Rusko dodá svůj lék proti nemoci covid-19 nazvaný Avifavir dalším 17 zemím, včetně Slovenska. Moskva doposud dala
přípravek k dispozici šesti spřáteleným státům. Lék Avifavir, který v květnu získal povolení od ruských úřadů, je založen na léku
Favipiravir, jenž byl vyvinut v Japonsku a je široce používaný při léčbě virových onemocnění. Favipiravir se testuje také v
Česku. 

* BĚLORUSKO
Při protestech bylo zatčeno 364 lidí 
Při protestech proti inauguraci běloruského prezidenta Alexandra Lukašenka bylo zadrženo 364 lidí. Nevládní organizace
Vjasna dříve zveřejnila seznam 269 zatčených. Šéf diplomacie EU v prohlášení označil středeční uvedení Lukašenka do úřadu
za nelegitimní. Rozhodnutí neuznat Lukašenka jako prezidenta již ve středu potvrdily mimo jiné Německo, Česko a Litva, jakož i
Spojené státy. 

* ŠPANĚLSKO
Španělsko omezuje jachty kvůli kosatkám 
Španělsko zakázalo plout jachtám ve vzdálenosti 100 kilometrů od pobřeží na severozápadě země. Důvodem jsou útoky
kosatek, jež v této oblasti poničily trupy několika lodí. První incident spočívající ve srážce plavidla s kosatkou se odehrál 19.
srpna. Od té doby byla poškozena řada dalších lodí, z nichž některé musely požádat o pomoc pobřežní stráž poté, co se staly
neovladatelnými. 

* FRANCIE
Francie prodlouží otcovskou dovolenou 
Délka otcovské dovolené ve Francii se prodlouží ze stávajících 14 na 28 dní. Sedm dní si pak novopečení otcové budou muset
vybrat povinně. Opatření oznámil prezident Emmanuel Macron, podle nějž jde o pokrokové rozhodnutí, které přispívá k
dosažení rovnosti mezi ženami a muži. Nová legislativa začne platit od července příštího roku. Nevztahuje se pouze na otce, ale
i na takzvaného druhého rodiče, jímž může být i žena. 

* TELEKOMUNIKACE
PPF Telecom Group vydala dluhopisy za 13,5 miliardy 
Telekomunikační skupina PPF Telecom Group vydala dluhopisy v hodnotě 500 milionů eur, tedy v přepočtu zhruba 13,45
miliardy korun. Sedmileté eurobondy jsou úročené ročním fixním kuponem se sazbou 3,25 procenta. Jde již o čtvrtou emisi
dluhopisů telekomunikační divize PPF během 18 měsíců. Výnos bude použit na splacení stávajících bankovních půjček skupiny
PPF Telecom Group. 

* AUTA
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Bývalý šéf VW Winterkorn půjde k soudu za podvod 
Soud v německém Braunschweigu rozhodl o zahájení soudního řízení proti bývalému šéfovi koncernu Volkswagen Martinu
Winterkornovi, který je obviněn z podvodu. V procesu se má objasnit, zda je odpovědný za tržní manipulaci ve skandálu kolem
falšování údajů o emisích naftových motorů automobilky. Žádné datum stání zatím nebylo stanoveno. Hlavní otázkou bude, zda
měl Volkswagen povinnost dát investorům dříve k dispozici informaci o hrozících pokutách. 

* DANĚ
Na dani z příjmů nejvíce odvedla Škoda Auto 
Na dani z příjmů právnických osob stát loni už počtvrté v řadě získal nejvíce od automobilky Škoda Auto, konkrétně 3,65
miliardy korun. Na dalších místech se umístily bankovní skupiny - Česká spořitelna (3,27 miliardy), ČSOB (2,8 miliardy) a
Komerční banka (2,78 miliardy). Ministerstvo financí sestavuje žebříček jen z firem, které ke zveřejnění částek dají souhlas. 

* LETECKÁ DOPRAVA
ČSA přerušují další linky 
České aerolinie (ČSA) přeruší kvůli současné epidemické situaci a s ní spojeným omezením letecké linky do Košic a
Amsterdamu, zatím dočasně. V říjnu dopravce neobnoví ani lety do Bruselu či Varšavy a sníží počet spojů do Kodaně. Kvůli
restrikcím společnost znovu eviduje velký propad poptávky cestujících. 

" 

Šetrná výstavba a renovace budov nám kromě nastartování ekonomiky může pomoci také přiblížit se ke klimatickým cílům,
které si stanovila Evropa. 
Simona Kalvoda 
výkonná ředitelka České rady pro šetrné budovy 

* INDEX
Podnikatelská důvěra v Německu opět vzrostla 
Podnikatelská důvěra v Německu v září vzrostla pátý měsíc po sobě. Podle dat institutu Ifo se index důvěry zvýšil na 93,4 ze
srpnových 92,5 bodu. Je tak na nejvyšší úrovni od února, kdy dosáhl 95,9 bodu. Údaje podle agentury Reuters signalizují, že
se firmy v největší evropské ekonomice vzpamatovávají z koronavirového šoku. O "stabilizaci ekonomiky" hovoří i prezident Ifo
Clemens Fuest. 

* ENERGETIKA
Temelín získal povolení, že může dál provozovat I. blok 
Státní úřad pro jadernou bezpečnost vydal společnosti ČEZ povolení k dalšímu provozu prvního bloku Jaderné elektrárny
Temelín. Úřad to oznámil na svém webu. Inspektoři úřadu a další specialisté vyhodnotili přes 163 tisíc stran dokumentů, v
Temelíně udělali za poslední tři roky více než 200 kontrol. ČEZ požádal o nové povolení letos 25. března. Povolení je na dobu
neurčitou, ČEZ ale musí úřadu pravidelně dodávat bezpečnostní reporty. 

* POHONNÉ HMOTY
Ceny benzinu i nafty mírně klesly 
Ceny pohonných hmot podle dat firmy CCS v Česku znovu mírně klesly. Nejprodávanější benzin Natural 95 od minulé středy
zlevnil o dva haléře na průměrných 27,77 koruny za litr. Nafta se nyní prodává v průměru za 27,08 koruny za litr, což je o osm
haléřů méně než před týdnem. Před rokem byla paliva dražší zhruba o pět korun. Nejdráže je nyní v Praze, nejlevněji v
Ústeckém kraji. 

* TEPLÁRNY
Víkendová studená fronta odstartuje topnou sezonu 
Studená fronta, která by měla o víkendu dorazit do Česka, odstartuje topnou sezonu. Zatímco v minulých letech se zpravidla
začínalo s vytápěním nejdříve na západě Čech a ve vyšších polohách a výjimkou nebylo ani přerušení vytápění po nástupu
babího léta, letos bude vytápění zahájeno celorepublikově prakticky zároveň. Uvedl to mluvčí Teplárenského sdružení ČR
Pavel Kaufmann. 

* CENTRÁLNÍ BANKY
Maďarsko překvapivě zvýšilo depozitní sazbu 
Centrální banka Maďarska zvýšila překvapivě svoji týdenní depozitní sazbu o 0,15 procentního bodu na 0,75 procenta. Snaží
se tak zabránit růstu inflačních rizik. Maďarský forint díky jejímu kroku posílil z pětiměsíčních minim vůči euru. Forint v poslední
době oslaboval, protože druhá vlna koronaviru podkopala naděje investorů na rychlé oživení maďarské ekonomiky. Banka
uvedla, že je i během pandemie odhodlána zachovat stabilitu cen. 

* DOLY
V OKD se otevřou mobilní poradny úřadu práce 
Úřad práce otevře od 1. listopadu v prostorech těžební společnosti OKD na Karvinsku tři mobilní poradenská střediska.
Úředníci tam budou poskytovat veškeré služby zájemcům z řad zaměstnanců, kterých by se v příštích měsících mohlo týkat
propouštění. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) tento týden oznámil, že OKD na konci února ukončí těžbu v
dolech Darkov a ČSA a propustí zhruba 2000 lidí. 

* HDP
Růst důvěry v českou ekonomiku zrychlil 
Důvěra v českou ekonomiku v září vzrostla o 3,9 bodu na 90,9 bodu. Růst důvěry tak zrychlil proti srpnu, kdy se zvýšila pouze
nepatrně, o 0,3 bodu. Český statistický úřad ale upozornil, že aktuální průzkum trval jen do 17. září a nová opatření proti
koronaviru i samotné zhoršení epidemiologické situace tak zachytil jen částečně. V meziročním srovnání je důvěra v českou
ekonomiku stále výrazně nižší. 

* TECHNOLOGIE
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T-Mobile zprovoznil 40 tisíc optických přípojek 
Za tři čtvrtletí letošního roku vybudoval operátor T-Mobile 40 000 nových optických přípojek s rychlostí jeden Gbit/s. Do konce
roku by mělo přibýt dalších více než 30 000 a jejich celkový počet se přiblíží k hranici 200 000 domácností, pro které bude
dostupný vysokorychlostní internet T-Mobilu a digitální televize. Stavební úřady na jaře kvůli koronaviru výrazně zpomalily svoji
činnost a povolování nové výstavby se na nějakou dobu úplně zastavilo. 

" 

Máme tady nejlepší odborníky ze všech firem. Je to největší uzlová rekonstrukce v novodobé historii. 
Martin Borovka 
Šéf stavební firmy Eurovia CS o modernizaci železničního uzlu v Pardubicích. Začala slavnostně včera a skončit má za čtyři
roky. Na starosti ji má konsorcium čtyř firem s názvem Pardubice. 

* POŠTOVNÍ SLUŽBY
Pošta chce za rok 2019 od státu 1,5 miliardy 
Česká pošta požádala stát prostřednictvím Českého telekomunikačního úřadu (ČTÚ) o úhradu čistých nákladů z poskytování
základních služeb za rok 2019 v maximální možné výši 1,5 miliardy korun. V minulých letech mohla pošta dostat na takzvanou
univerzální službu maximálně 500 milionů za rok. Oznámil to ČTÚ v monitorovací zprávě. 

* TRH PRÁCE
Britská vláda podpoří kurzarbeit. Na půl roku 
Britská vláda od listopadu na půl roku podpoří kurzarbeit, nemůže ale zachránit všechny firmy a pracovní místa, oznámil britský
ministr financí Rishi Sunak. Zaměstnanci budou muset odpracovat nejméně třetinu běžné pracovní doby a vláda se
zaměstnavateli pokryjí část mzdy za neodpracované hodiny. Dosavadní vládní podpůrný program, který brání propouštění,
skončí 31. října. Panovaly obavy, že jakmile skončí, firmy začnou masivně propouštět. 

* TECHNOLOGIE
Majitel TikToku chce licenci na vývoz technologií 
Čínská společnost ByteDance, která vlastní aplikaci na sdílení krátkých videí TikTok, požádala v Číně o licenci na vývoz
technologií. Snaží se dovést do konce dohodu s americkými společnostmi Oracle a Walmart, aby tak předešla zákazu činnosti
platformy TikToku v USA. Peking na konci srpna omezil, poprvé od roku 2008, vývoz umělé inteligence včetně technologií,
které využívá i TikTok. 

* CHEMICKÝ PRŮMYSL
Unipetrol dokončil investici za 9,6 miliardy 
Unipetrol převzal ve svém areálu v Záluží u Litvínova na Mostecku od dodavatele druhou část nové polyetylenové jednotky, a
dokončil tak největší investici v českém chemickém průmyslu. Na jaře uvedl do provozu první část jednotky, zařízení vyrábějící
přírodní polyetylen. Nyní spustil i druhou výrobní část, kde vzniká černý polyetylen. Celkové investiční náklady jsou 9,6 miliardy
korun. 

1.134. Podpora integrace migrantů na lokální úrovni URL
WEB , Datum: 26.09.2020 , Zdroj: zpravodajstvi.ecn.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 26.09.2020 10:41 , Celková návštěvnost:
3 500 , AVE: 1 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,04
[Kultura]Konference a semináře

Sdružení pro integraci a migraci (SIMI), Centrum pro sociální a ekonomické strategie Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy
(CESES) a Multikulturní centrum Praha (MKC) Vás společně zvou na závěrečnou konferenci projektu Města a inkluzivní
strategie. 
Dlouhodobě narůstající migrace vytváří nové nároky na města i regiony České republiky. Pro dobře zvládnutou integraci je
přitom donedávna opomíjená lokální úroveň klíčová. Konference Podpora integrace migrantů na lokální úrovni přináší ucelený
pohled na situaci lokální integrace migrantů v ČR. V zásadních oblastech integrace se zaměřuje na dlouhodobý vývoj tématu,
přítomné výzvy, příležitosti i úspěchy. 
Hlavní prezentovaná zjištění stojí na výsledcích tříletého projektu Města a inkluzivní strategie. Konference přináší zkušenosti
samospráv a věnuje se i současným možnostem využití zdrojů dat o integraci. Téma lokální integrace migrantů přitom pojímá v
širším kontextu a přináší srovnání situace z mezinárodní perspektivy a zahraničních zkušeností. 
Konference bude streamovaná a v případě nepříznivé epidemiologické situace bude zcela přesunuta do virtuálního prostoru. 
PROGRAM 
9:00–9:30 Registrace 
9:30–9:45 Úvodní slovo 
9:45–11:00 Nástroje tvorby integrační politiky (panelová diskuse I.) 
11:00–11:30 Přestávka na kávu 
11:30–12:30 Průřezovost integrace v místních samosprávách (panelová diskuse II.) 
12:30–13:30 Oběd 
13:30–14:30 Lokální integrace perspektivou dat (MIPEX 2020 a Databáze integračních projektů) (panelová diskuse III.) 
14:30–14:45 Slovo závěrem místo: Dům Nadace ABF, Václavské nám. 833, 110 00 Praha 1 pořádají: 
kontakt: Vojtěch Zemánek zemanek@migrace.com Tel: +420 773 750 683 související odkazy: 
Akce neni určena pro veřejnost 
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1.135. Zpěvák, herec, aktivista. Každý je „expert“ na covid, jejich názory ale tříští společnost URL
WEB , Datum: 26.09.2020 , Zdroj: ct24.cz , Strana: 0 , Autor: manakv , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.09.2020 02:57 , RU / měsíc:
243 470 , Celková návštěvnost: 18 339 , Rubrika: Domácí , AVE: 5 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,20
Ve snaze ozvláštnit zpravodajství o koronaviru sahají česká média v posledních dnech i po respondentech, jejichž názory jsou
mnohdy až extrémní, případně postrádají kvalifikaci pro komentování pandemie. Dramaturgové a editoři tak proti sobě staví
odpůrce roušek zubaře Romana Šmuclera a biologa varujícího před katastrofou Jaroslava Flegra a vedle toho zmiňují klipy
celebrit jako Janka Ledeckého, Lucie Bílé nebo Báry Basikové, které koronavirus zlehčují. Komu dát prostor a komu už ne?
Jaký názor je ještě „zdravý“ a jaký už je na hraně dezinformace? Tyto a další otázky pokládal pořad Newsroom ČT24.

Zpěvačka Bára Basiková hlásá, že se chce nakazit covidem-19. Lucie Bílá, která nemoc prodělala, ji nazývá „blbou chřipkou“. A
Janek Ledecký celou situaci označil za „chytrou kampaň“. Pokaždé to celebrity uvedly pouze v postech na sociálních sítích,
vzhledem k jejich vlivu a dosahu se ale sdělení dostala do bulváru i serióznějších médií.

„Statusy Ledeckého a Bílé jsou za posledních třicet dní v patnácti nejsdílenějších a nejúspěšnějších statusech českého
Facebooku. Status Báry Basikové je zcela nejúspěšnější. Sdílení jede pořád jako lavina. Samozřejmě, jaký konkrétní dopad to
má, je asi těžko doložitelné,“ říká Jan Tvrdoň z Deníku N s tím, že zanedbatelný dopad zřejmě mít nebudou.

„Ukazuje se, že lidé méně věří tradičním médiím a snaží se dohledávat alternativní zdroje informací. Často to jsou zdroje na
internetu, hlavně sociální sítě. A bohužel jsou tito lidé náchylnější k dezinformacím, protože nejsou schopni konfrontovat to, co
najdou na sociálních sítích, s tím, co referují novináři nebo mainstreamová média,“ popisuje případné nebezpečí Alena
Macková z Fakulty sociálních věd  Karlovy univerzity, která se věnuje sociálním médiím.

Pět minut pro roušky, pět minut proti rouškám

Podobné hlasy jsou navíc v poslední době zajímavé i pro některá seriózní média. „Musíte přinést něco nového a pokud možno
jiného. Vždycky bude v médiích tendence zvát někoho, kdo má nějaký nový pohled nebo se dlouho nikde neobjevil. Tihle lidé
dál rozšiřují debatu. A za těchto okolností je pochopitelné, že titulek ‚koronavirus je jenom chřipečka, do zimy zmizí‘ bude na
zpravodajském serveru prodávat líp, byť vědecký konsenzus je malinko jiný,“ vysvětluje šéf oboru Nová média na Filozofické
fakultě Univerzity Karlovy Josef Šlerka.

Pro zpravodajská média je to svízelná situace; označit něčí názor za lež totiž není jednoduché. Navíc nesmí porušit pravidlo
dvou stran, tedy mít k názoru také názor opačný. „Vyrovnanost ale neznamená pět minut pro roušky a pět minut proti rouškám.
Znamená to přinést argumenty, které jsou, a nabídnout nějaké vodítko pro kritické zhodnocení. A mám pocit, že často se to
omezuje na situaci ‚teď dáme Flegra a proti němu Šmuclera, a tím to budeme mít vyvážené‘,“ doplňuje Josef Šlerka.

Například podle novináře Tvrdoně by byla chyba, kdyby se názory jako ty Janka Ledeckého nebo Báry Basikové nepublikovaly.
„Nemá úplně smysl zas dělat, že tady ty informace nejsou. Spíš se na ně snažit poukázat a říct, proč jsou problematické. Tím
spíš, když se šíří tak masově, jak jsme si řekli na příkladu některých celebrit.“

Odkaz

S koronavirem se šíří i hoaxy. Dezinformátoři používají záběry z filmů i reklam

Rozkol ve společnosti

Podle výzkumnice Aleny Mackové za tuto situaci nemůžou novináři ani čtenáři či diváci. „Ve chvíli, kdy média zpravují o
výzkumech a říkají, že tenhle epidemiolog říká tohle a jiný říká vlastně něco úplně jiného, není divu, že lidé zpochybňují
vědecké výzkumy a zpochybňují autoritu. A když politici nedokážou výsledky nějak interpretovat a zakládat na nich přesvědčivé
argumenty a politická řešení, tak sama média nejsou v pozici, aby říkala, tohle je pravdivé a tohle je nepravdivé,“ domnívá se
Macková.

Proti sobě tak teď stojí dvě skupiny lidí – odmítači roušek, kteří koronavirus zlehčují, a lidé, kteří opatření přijímají a berou na
vědomí možná rizika s koronavirem spojená. Tyto skupiny jsou mezi experty, mezi influencery, mezi novináři a logicky i mezi
jejich čtenáři.

Tématem a dezinformacemi, které se teď kolem koronaviru točí, se bude zabývat pořad Newsroom ČT24. Začíná v neděli ve
22:10.

1.136. Josef Mlejnek: V krajských volbách se hlasuje podle celostátních preferencí URL
WEB , Datum: 26.09.2020 , Zdroj: litomericky.denik.cz , Strana: 0 , Autor: Kateřina Perknerová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 27.09.2020
02:59 , RU / měsíc: 254 017 , Celková návštěvnost: 36 124 , Rubrika: Zprávy z Česka , AVE: 5 990,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,40
Politolog Josef Mlejnek působí v Institutu politologických studií Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy, je vyhledávaným
politickým komentátorem a publicistou. Deník s ním hovořil o krajských a senátních volbách, které se uskuteční za týden v
době, o níž bychom právem mohli říct, že je vymknutá z kloubů.

"Jak se koronavirus podepíše na letošním klání?Strašně těžko se to odhaduje právě proto, že situace je unikátní. Obtížné je
taktéž předpovědět, jak se do rozhodování voličů promítne aktuální prudký nárůst infekce, který připomíná jaro letošního roku.
Změnu nálady obyvatelstva zaznamenal i premiér Babiš, který na ni reagoval výměnou ministra zdravotnictví. U krajských voleb
je také významně nižší účast než při těch sněmovních. Pro některé strany bylo v minulosti problémem přesvědčit svoje voliče,
aby k volbám do krajských zastupitelstev a do Senátu přišli. To se týkalo i hnutí ANO, pro něž je nevýhodné, že jeho elektorát
do značné míry tvoří starší lidé, kteří se mohou bát jít k urnám, aby se nenakazili.
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Zmínil jste bleskovou výměnu v resortu zdravotnictví, kde Adama Vojtěcha vystřídal Roman Prymula. Šlo o čistě politický tah
pro vylepšení image ANO?Myslím, že Andrej Babiš k tomu přistoupil hlavně proto, aby přikryl svou chybu a ukázal na nějakého
viníka, ačkoli jím Adam Vojtěch rozhodně nebyl. Ten v létě navrhoval, jak se nyní ukazuje, správná opatření ohledně nošení
roušek, ale Andrej Babiš jich s apelem na zdravý rozum většinu zrušil s tím, že je to přehnané. Teď to staví tak, že za to může
Adam Vojtěch, který epidemii nezvládl a boj s virem ho přemohl.

V úterním projevu ovšem připustil, že to byla chyba, když se nechal unést létem. Jinak ale spíš obviňuje opozici, média a celý
svět vůkol, že Adama Vojtěcha, slušného člověka a nejlepšího polistopadového ministra zdravotnictví, uštvaly.Ano, byl prý
uštván. To, že Babiš uznal chybu, je u něj výlučná věc. Problém je v tom, že politik chybu udělat nesmí.
Podle vás ministerská šaráda byla jen zástěrkou související s volbami?Jednak jde o volby, jednak o předvolební průzkumy,
které ukazují, že preference hnutí ANO klesají. Andrej Babiš a jeho tým si uvědomují, že pokud by si to lidé vyhodnotili tak, že
ze zhoršenou epidemickou situaci může premiér a jeho nezodpovědnost, mohlo by se to projevit odchodem části voličů od
ANO. Průšvih, který se na premiéra Babiše řítí, ohrožuje celou jeho politickou kariéru.
Ministr vnitra a předseda ČSSD Jan Hamáček se znovu umístil v čele žebříčku nejdůvěryhodnějších politiků. Proč se jeho
kladné hodnocení především jako šéfa Ústředního krizového štábu téměř vůbec neodrazilo na preferencích sociální
demokracie?Jedna věc je hodnocení konkrétního politika, druhá příklon ke straně, kterou reprezentuje. Hamáčkova aktivita a
image záchranáře v červené mikině nestačí k tomu, aby větší skupina voličů přešla k ČSSD. Pro politickou stranu je zajisté
dobře, když je její lídr vnímán pozitivně, ale je to jen půlkrok. Dokud si voliči neřeknou: ten Hamáček je fakt dobrý, a proto
budou volit ČSSD, ale zůstanou jen u první části té věty, pak to nestačí. Automatismus v této věci nefunguje a je hrozně těžké
najít recept, jak přízeň k předsedovi přetavit do hlasů pro jeho stranu. Asi by měl být zacílen na bývalé voliče ČSSD, kteří přešli
k ANO, protože Babišovo hnutí vnímali jako garanta splnění předvolebních slibů. Teď se hraje o to, aby se vrátili. Možná proto
Andrej Babiš reagoval povoláním Romana Prymuly. Nezapomeňme, že Hamáček už v létě tvrdil, že by se proticovidová opatření
měla zpřísnit. Babišův tým dobře ví, že když Babiš udělá chybu a Hamáček nikoli, mohou se lidé začít vracet k sociální
demokracii.
Průzkum společností Kantar CZ a Data Collect pro ČT ovšem ukázal, že hnutí ANO by s převahou vyhrálo ve všech krajích. Na
druhém místě stejně jednoznačně skončili Piráti, kteří zatím v krajských radách nezasedají. Je to překvapivé?Nutno zdůraznit,
že šlo o průzkum volebního potenciálu, který ukazuje možný zisk jednotlivých stran, kdyby se k nim přiklonili všichni, kdo zvažují
jejich volbu. Přesto potenciál zhruba odpovídá celostátním volebním preferencím. A to je další risk krajských voleb, v nichž lidé
převážně hlasují podle svého postoje k celostátní politice, nikoli na základě specifických krajských témat. Regionální scéna má
také smůlu, že zdaleka není tak široce medializovaná jako ta centrální. Málo voličů je natolik důkladných, že by studovali
jednání krajského zastupitelstva a postup hejtmana a radních. Pokud tedy Piráti celostátně rostou, je celkem logické, že by se
to mělo odrazit i v krajských volbách bez ohledu na to, jestli mají nějakou pevnou regionální strukturu.

Očekáváte, že se v povolebním vyjednávání stane to, čeho se Andrej Babiš hlavně pro rok 2021 obává nejvíc, totiž že se
všichni poražení spojí proti ANO, které tak může skončit s jedním či dvěma hejtmany?To se pochopitelně stát může,
koneckonců něco podobného se ANO přihodilo před čtyřmi lety. Letos je ale pravděpodobnost tohoto scénáře o něco vyšší
kvůli výhledu na sněmovní volby v příštím roce. Centrální stranická vedení možná budou i tlačit, aby to tak dopadlo a ona
mohla voličům ukázat svou zásadovost, že s ANO nikdy do koalice nepůjdou. Krajští politici to pochopitelně vidí daleko
pragmatičtěji, všichni se tam znají, takže sami by to asi takto nehrotili.
Andrej Babiš řekl, že by byl spokojen s obhajobou vítězství v devíti krajích, kde by ale chtěl mít všude hejtmany. Kdyby výrazně
neuspěl, jaký to bude mít dopad na celostátní politiku?Pokud by ANO hodně ztratilo, bylo by to pro ně špatné. Šlo by o
porážku, která by se s ním vlekla, získalo by negativní nimbus a ztratilo pel vítěze. V očích voličů mu to může ublížit.
Podíváme-li se na věcnou stránku voleb, tak o co vlastně v krajském hlasování jde? Jak důležitým prvkem v politickém systému
krajská zastupitelstva jsou? Připomínám, že Andrej Babiš o nich mluví spíš s despektem.To proto, že těch hejtmanů moc nemá,
a když už je má, tak jsou problematičtí jako středočeská hejtmanka Pokorná Jermanová. Objektivně ale mají šéfové krajů
těžkou pozici. Podle průzkumu z minulých let jen malá část voličů vůbec zná jejich jméno. Z toho plyne, že málokdo poctivě
hodnotí jejich čtyřleté působení. Když se nějaký hejtman snaží a má dobré výsledky, musí se modlit, aby jeho partaj na
celostátní úrovni na tom byla dobře. Kdyby nebyla, pravděpodobně má málo šancí u voličů uspět. Proti tomu se na krajské
úrovni těžko něco dělá.
Z obsahového hlediska jsou kraje důležitý článek řízení?Jsou, ale i v tomto směru to mají obtížné, protože většina jejich
pravomocí je sdílená. Mají důležité kompetence v oblasti zdravotnictví, dopravy a školství, ale většinou nejsou výlučné,
promlouvají do toho obce i vláda, investice jsou často spojeny s evropskými fondy. V politologii existuje termín víceúrovňové
vládnutí, což znamená, že na všech důležitých akcích v daném místě participuje několik účastníků. Těžko se pak určuje, kdo
může jak za úspěch, tak za neúspěch. Vystavit vysvědčení krajské politické reprezentaci jen na základě toho, co všechno se v
kraji postavilo, může být problematické, neboť zásluha není jednoznačně adresná, stejně jako to, co se nepovedlo.

Od vzniku krajů se s nimi táhne nepříjemný odér malé domů. Začalo to v Ústeckém kraji za hejtmana ODS Jiřího Šulce,
pokračovalo lidoveckým Jiřím Čunkem ve Zlíně, zavřeným středočeským Davidem Rathem z ČSSD. Liberecký Martin Půta byl
očištěn až letos po pěti letech soudních tahanic. Potíže, byť jiného rázu, má i hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová z ANO.
Hrají tyto kauzy v rozhodování voličů roli?Může je to ovlivnit, byť ty případy jsou různé. Martin Půta je důkazem, že místní
popularita sehrává důležitou roli. Jako představitel Starostů pro Liberecký kraj je dlouhodobě úspěšný a jeho výborné volební
výsledky trestní stíhání nijak neovlivnilo. Vždy tvrdil, že je nevinný, a voliči mu to věřili. Je jedním z mála politiků, který si dokázal
vydobýt vlastní regionální kredit a těžit z něj. Kdyby ho neměl, asi by tu aféru nepřežil. David Rath sedí ve vězení, takže to
vizáži sociální demokracie a hejtmanů jako takových určitě nepomohlo.
Jaroslava Pokorná Jermanová má problém s manželem, který jezdil hejtmanským služebním autem a nevybíravě zaútočil na její
konkurenty z ODS. To jsou spíš drobnosti, ale voliče to může někdy rozčílit víc než nějaká složitá aféra kolem zneužívání
evropských fondů. Pravda je, že když už se o nějakém hejtmanovi mluví, tak většinou proto, že má problém, že je namočen do
korupční aféry, nebo jeho partner jezdí služebním autem. Málokterý hejtman se probírá pozitivně, byť řada z nich by se určitě
mohla vykázat tím, že vyjednala a zařídila řadu věcí ve prospěch obyvatel regionu.
Jednoho takového exhejtmana bychom asi neměli opomenout, neboť šéf Senátu a bývalý hejtman Kraje Vysočina Miloš Vystrčil
neměl žádný skandál a nyní zazářil dokonce na celosvětové úrovni. Jak vnímáte jeho politickou kariéru včetně cesty na Tchaj-
wan v souvislosti s prestiží horní komory?Vystrčilovu cesta na Tchaj-wan pozitivně přivítala především ta část voličů, která má
obavy z vlivu Číny a Ruska. Ti ji brali jako symbol odhodlání boje za demokracii a lidská práva. Návštěvou potěšil voliče, kteří
dlouhodobě tyto hodnoty zastávají. Lidé se silným vztahem ke svobodě a demokracii, tedy k linii, kterou Miloš Vystrčil
reprezentuje, zároveň chodí volit a Senát vnímají pozitivně nebo minimálně neutrálně. Určitě to nejsou zastánci jeho rušení.
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Chápou, že je to důležitá instituce.

Prezident Miloš Zeman míní, že je zcela zbytečná. Jaké nabízíte protiargumenty?Senát sehrává řadu pozitivních rolí v oblasti
zkvalitňování legislativy, neboť vrací sněmovně zákony s věcnými připomínkami. Podle mě je velmi důležité, že Ústavu ČR lze
změnit jen se souhlasem obou parlamentních komor, a to je skutečná pojistka demokracie. Díky tomu je složité provést
jakoukoli ústavní změnu. Politické složení Senátu a Poslanecké sněmovny je dost odlišné, v současnosti ta odlišnost až bije do
očí. Některé myšlenky Andreje Babiše, že se Senát zruší nebo se zavede většinový volební systém, tudíž nemají šanci na
úspěch, senátoři by je zarazily. Byly to tak jen jakési balónky, které vypouštěl, ale dál je legislativně nerozvíjel, neboť si asi sám
uvědomil, že mu k jejich prosazení nestačí většina ve sněmovně. V Senátu by zkrátka neuspěl.
Jako důležitou vnímám i pravomoc Senátu schvalovat návrhy na ústavní soudce. Adepty navrhuje prezident, ale bez souhlasu
horní komory nikdo neprojde. V minulosti tak několik nevhodných nominantů neprošlo, čímž se zabránilo politizaci Ústavního
soudu. Právo Senátu schvalovat kandidáty na ústavní soudce je garancí, že funkce ústavního soudce se nebude udělovat za
minulé zásluhy nebo příznivcům současného prezidenta či vlády. To jsou ovšem bohužel věci, které většina voličů nedocení tak
jako politolog. Možná i proto jich k senátním volbám chodí málo.

1.137. Trump je jako Goebbels
TV , Datum: 27.09.2020 , Zdroj: Prima , Zpráva: 5 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.09.2020 00:04 , Sledovanost pořadu: 0 , Pořad: Hlavní
zprávy 18:55 , AVE: 565 923,00 Kč , Země: Česko , GRP: 6,92

Karel VOŘÍŠEK, moderátor 
Prezidentské volby ve Spojených státech se blíží a vzduchem létají ostrá slova.

Klára DOLEŽALOVÁ, moderátorka 
Demokratický kandidát na prezidenta Joe Biden přirovnal svého volebního rivala Donalda Trumpa k Josephu Goebbelsovi,
šéfovi nacistické propagandy vlády Adolfa Hitlera.

Karel VOŘÍŠEK, moderátor 
Americká lobbistická skupina Republikánská židovská koalice žádá od Bidena omluvu.

Petr HOLMAN, redaktor 
Jen 3 dny před prvním televizním duelem obou prezidentských kandidátů vytáhl demokratický kandidát Joe Biden na svého
republikánského soka Donalda Trumpa opravdu silný kalibr. V rozhovoru pro televizi MS NBC ho přirovnal k šéfovi nacistické
propagandy Josephu Goebbelsovi.

Joe BIDEN, demokratický kandidát na prezidenta USA 
Je trochu jako Goebbels. Když říkáte lži dost dlouho, pořád je opakujete, opakujete, opakujete, stane se to všeobecně
přijímaným.

Petr HOLMAN, redaktor 
Biden tak narážel na to, že se Goebbels držel hesla 100× opakovaná lež se stává pravdou.

Jiří PONDĚLÍČEK, Fakulta sociálních věd  Univerzity Karlovy 
Tak samozřejmě přirovnání k pohlaváru nacistického režimu se určitě na mého úhlu pohledu jeví jako extrémní přirovnání,
nicméně já bych rád poukázal na to, že on mluvil opravdu skutečně o jednom jediném aspektu. On neříkal nic o tom, že by
Trumpova politika byla podobná jako nacistická politika nebo že by snad Trump zastával stejné pozice jako Goebbels ideově,
ale mluvil opravdu jenom o tom principu propagandistickém, tedy toho opakovaného lhaní.

Petr HOLMAN, redaktor 
Kvůli výroku o Goebbelsovi žádá po Bidenovi omluvu americká lobbistická skupina Republikánská židovská koalice.

redaktor; citace: Matt BROOKS, šéf Republikánské židovské koalice 
V politické diskuzi není místo na odkazy k holocaustu ani k přirovnávání kandidátů k nacistům.

Jiří PONDĚLÍČEK, Fakulta sociálních věd  Univerzity Karlovy 
Ta reakce té Republikánské židovské skupiny mluví o tom, že pokud někoho přirovnáte k nacistům, tak ukazujete, že nemáte
žádný jiný argument.

Petr HOLMAN, redaktor 
Na výroku už reagoval Donald Trump.

redaktor; citace: Donald TRUMP, americký prezident 
Budu důrazně požadovat test na drogy pro spícího Joea Bidena před nebo po debatě v úterý večer. Přirozeně budu souhlasit i
s testem pro mě.

Petr HOLMAN, redaktor 
Téma bude s vysokou pravděpodobností rezonovat v už zmíněné televizní debatě. Biden v ní také očekává osobní útoky a lži
ze strany současného prezidenta Trumpa. Petr Holman, CNN Prima News.
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1.138. V médiích vystupuje málo expertek, tvrdí organizace. Nabízí jejich seznam URL
WEB , Datum: 27.09.2020 , Zdroj: zpravy.iDNES.cz , Strana: 0 , Autor: Tereza Kučerová , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.09.2020 02:32 ,
RU / měsíc: 3 420 957 , Celková návštěvnost: 660 316 , Rubrika: Domácí , AVE: 99 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 7,34
Asociace pro mezinárodní otázky představila databázi expertek na zahraniční, bezpečnostní a evropskou politiku. Podle autorů
a autorek seznam vznikl kvůli nedostatečnému až nulovému zastoupení žen v médiích, panelových diskuzích a odborných
poradních orgánech. Databáze obsahuje přes sto odbornic a stále se rozrůstá.

V databázi je třeba místopředsedkyně Evropského parlamentu Dita Charanzová, zvláštní zmocněnkyně ministra zahraničních
věci pro region západního Balkánu Janina Hřebíčková, ředitelka Českého centra v BruseluJitka Pánek Jurková, advokátka a
odborná asistentka na Právnické fakultě Univerzity Karlovy Tereza Kunertová nebo vedoucí Katedry evropských studií z
Fakulty sociálních věd  Eliška Tomalová.

„Jedním z hlavních impulsů, proč databáze vznikla, byla nekonečná a cyklící se zkušenost s nedostatečnou, někdy až nulovou
zastoupeností žen v médiích, panelových diskusích a odborných poradních orgánech. Zkušenost je často taková, že pokud v
těchto situacích vznášíte námitku, upozorňujete na tuto formu diskriminace a požadujete vyváženost, velmi často se vám
dostane argumentu, že ženy expertky v dané tematické oblasti nejsou,“ řekla Eva Oliva z Asociace pro mezinárodní otázky.

Podle ní je v oblasti mezinárodního dění a zahraniční politiky mnoho žen. Zdůrazňuje, že se nesnaží vytvářet tlak na naplňování
kvót, ale chtějí obohatit veřejnou debatu o různé úhly pohledu. „Ženy a muži mají v řadě témat odlišnou životní zkušenost, což
je při hledání řešení potřeba zohlednit,“ míní. Databáze má složit jako nástroj pro média a organizátory akcí a diskuzí.
Spravedlivá společnost

Asociace pro mezinárodní otázky na vznik databáze vybírala koncem minulého roku od veřejnosti 70 tisíc, stejnou částku
přidala sama. Příspěvek měl umožnit vznik a první rok chodu databáze a uspořádání workshopů, ve kterých chtěla organizace
připravit 75 studentek na vystupování na veřejnosti.

Seznam všech expertek

„Vytvořit databázi je jedna věc, držet ji v chodu a aktuální je věc druhá a mnohem důležitější, bez které by byla k ničemu. To, že
nás lidé finančně podpořili, pro nás bylo také indikátorem, že jdeme správným směrem,“ vysvětlila Oliva.

„Dokud bude znevýhodněná jedna skupina společnosti, a to třeba v podobě kdy není dlouhodobě zastoupen její hlas ve
veřejné diskusi, nemůžeme za takových podmínek hovořit o spravedlivé společnosti. Proto podporujeme aktivity, které
pomáhajíodstraňovat genderové stereotypy a zlepšovat podmínky žen a mužů, jak v rodinném, tak veřejném prostředí,“
zakončila.

Foto:
ilustrační snímek
Profimedia.cz
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1.139. Minář chce založit novou stranu, politologové varují: Roztříští opozici ještě víc URL
WEB , Datum: 28.09.2020 , Zdroj: eurozpravy.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.09.2020 01:55 , RU / měsíc: 1 822 845 ,
Celková návštěvnost: 137 303 , AVE: 35 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,53
Založení nové politické strany Mikulášem Minářem by oslabilo a roztříštilo opozici. Vyplývá to z názorů politologů, které oslovila
ČTK. Podle některých z nich by takový krok posílil především předsedu hnutí ANO, premiéra Andreje Babiše (ANO). Minář
dnes oznámil, že odchází z čela spolku Milion chvilek. Chce se rozhodnout, zda založí vlastní politickou stranu.

doporučujeme 
Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu v Praze ČTK řekl, že ho informace o zakládání nového hnutí vyděsila. "Odpůrci Babišova a
Zemanova stylu i obsahu vládnutí nemají problém s tím, že by si nemohli vybrat v důsledku malé nabídky. Právě naopak,"
poznamenal. Opozice je podle něj natolik roztříštěná, že to volbu voličů komplikuje. "Zakládat nový subjekt považuji za špatný
nápad, který prospěje jedinému člověku - Babišovi," poznamenal. Minářovi proto doporučil, aby se přidal k některé již existující
straně nebo hnutí. 
Petr Just z Metropolitní univerzity v Praze Minářovu motivaci chápe, domnívá se ale, že jím založený nový subjekt se bude prát
o hlasy se stávajícími opozičními stranami. Podotkl, že Minář sice tvrdí, že chce oslovit voliče nové, dosavadní nevoliče či
stávající voliče koaličních stran, neřekl ale zatím, jak to chce udělat. Minář podle něj hovoří o tom, že ze sociologických sond,
které má k dispozici, má 20 procent voličů ANO pozitivní či neutrální vztah k Milionu chvilek. "I kdyby se mu podařilo všechny
tyto hlasy 'přetáhnout' od ANO, k čemuž ale nemusí vůbec dojít, anebo ne v takovém objemu, bude to znamenat nějakých pět
až šest procent. O zbytek by si konkuroval s ostatními opozičními stranami," myslí si Just. Upozornil, že zatím ale není jasné,
čím se chystá oslovit dosavadní nevoliče, což jakékoli odhady výrazně omezuje. 
Pokud podle Lubomíra Kopečka z Masarykovy univerzity v Brně Minář založí vlastní formaci, půjde o krok ke tříštění opozice,
která je již dnes značně rozdělená. 
Poznamenal také, že spolek Milion chvilek stál do značné míry na "protibabišovském" tématu. "Vystavět na tom, že jsem proti
Babišovi, úspěšný subjekt, je podle mě málo pravděpodobné. To by musela být koncepčně širší záležitost," uvedl Kopeček.
Poukázal na to, že současná česká politická scéna je "mimořádně plná" různých formací. Podotkl také, že Minář se chystá nové
hnutí založit v době, kdy pro společnost je důležitá otázka koronaviru a záležitost tzv. babišových kauz není v popředí zájmu. Je
proto podle něj sporné, zda bude mít jeho snaha skutečně nějaký efekt. Zároveň vyslovil názor, že Minářův odchod bude
znamenat konec Milionu chvilek, protože hnutí přijde o svůj "motor". 
Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy považuje Minářovo rozhodnutí za logický krok. "Milion chvilek pro
demokracii nemůže demonstrovat čili jeho potenciál pohřbila pandemie," podotkl. Zároveň podle něj Minář dlouhodobě
kritizoval i opoziční strany, že nemají vize a nedokážou pořádně spolupracovat. "Takže se do toho musí pustit sám. Reálně ale
hrozí, že opozici ještě více rozdrobí," uvedl. 
Milion chvilek vznikl po sněmovních volbách v roce 2017, které vyhrálo hnutí ANO vedené nynějším premiérem Babišem.
Spolek pořádá demonstrace, při nichž kritizuje Babiše mimo jiné za střet zájmů a nedodržování volebních slibů. Loni v červnu
na pražské Letné se největší demonstrace Milionu chvilek zúčastnilo podle organizátorů až 250.000 lidí. Minář řekl, že dal
funkci předsedy spolku k dispozici v pátek. Spolek to v sobotu přijal a za nového předsedu si zvolil Benjamina Rolla, který
podobně jako Minář v čele Milionu chvilek působí už od jeho vzniku 
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1.140. ‚Špatný nápad, který prospěje jen Babišovi.‘ Minářova strana podle politologů roztříští opozici URL
WEB , Datum: 28.09.2020 , Zdroj: lidovky.cz , Strana: 0 , Autor: ČTK , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.09.2020 03:29 , RU / měsíc:
1 855 023 , Celková návštěvnost: 244 802 , Rubrika: Domov , AVE: 35 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,72
Založení nové politické strany Mikulášem Minářem by oslabilo a roztříštilo opozici. Vyplývá to z názorů politologů, které oslovila
ČTK. Podle některých z nich by takový krok posílil především předsedu hnuí ANO, premiéra Andreje Babiše. Minář v pondělí
oznámil, že odchází z čela spolku Milion chvilek. Chce se rozhodnout, zda založí vlastní politickou stranu.

Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu v Praze řekl, že ho informace o zakládání nového hnutí vyděsila. „Odpůrci Babišova a
Zemanova stylu i obsahu vládnutí nemají problém s tím, že by si nemohli vybrat v důsledku malé nabídky. Právě naopak,“
poznamenal. Opozice je podle něj natolik roztříštěná, že to volbu voličů komplikuje.

„Zakládat nový subjekt považuji za špatný nápad, který prospěje jedinému člověku - Babišovi,“ poznamenal. Minářovi proto
doporučil, aby se přidal k některé již existující straně nebo hnutí.

Milion chvilek je občanská iniciativa a kandidovat nebude, řekl to nový předseda Roll

Petr Just z Metropolitní univerzity v Praze Minářovu motivaci chápe, domnívá se ale, že jím založený nový subjekt se bude prát
o hlasy se stávajícími opozičními stranami. Podotkl, že Minář sice tvrdí, že chce oslovit voliče nové, dosavadní nevoliče či
stávající voliče koaličních stran, neřekl ale zatím, jak to chce udělat. Minář podle něj hovoří o tom, že ze sociologických sond,
které má k dispozici, má 20 procent voličů ANO pozitivní či neutrální vztah k Milionu chvilek.

„I kdyby se mu podařilo všechny tyto hlasy ‚přetáhnout‘ od ANO, k čemuž ale nemusí vůbec dojít, anebo ne v takovém objemu,
bude to znamenat nějakých pět až šest procent. O zbytek by si konkuroval s ostatními opozičními stranami,“ myslí si Just.
Upozornil, že zatím ale není jasné, čím se chystá oslovit dosavadní nevoliče, což jakékoli odhady výrazně omezuje.

Pokud podle Lubomíra Kopečka z Masarykovy univerzity v Brně Minář založí vlastní formaci, půjde o krok ke tříštění opozice,
která je již v pondělí značně rozdělená.

Minář odešel z čela Milionu chvilek. Chce založit politické hnutí a jít do sněmovních voleb

Poznamenal také, že spolek Milion chvilek stál do značné míry na „protibabišovském“ tématu. „Vystavět na tom, že jsem proti
Babišovi, úspěšný subjekt, je podle mě málo pravděpodobné. To by musela být koncepčně širší záležitost,“ uvedl Kopeček.
Poukázal na to, že současná česká politická scéna je „mimořádně plná“ různých formací.

Podotkl také, že Minář se chystá nové hnutí založit v době, kdy pro společnost je důležitá otázka koronaviru a záležitost tzv.
babišových kauz není v popředí zájmu. Je proto podle něj sporné, zda bude mít jeho snaha skutečně nějaký efekt. Zároveň
vyslovil názor, že Minářův odchod bude znamenat konec Milionu chvilek, protože hnutí přijde o svůj „motor“.

Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy považuje Minářovo rozhodnutí za logický krok. „Milion chvilek pro
demokracii nemůže demonstrovat čili jeho potenciál pohřbila pandemie,“ podotkl. Zároveň podle něj Minář dlouhodobě
kritizoval i opoziční strany, že nemají vize a nedokážou pořádně spolupracovat. „Takže se do toho musí pustit sám. Reálně ale
hrozí, že opozici ještě více rozdrobí,“ uvedl.

Milion chvilek vznikl po sněmovních volbách v roce 2017, které vyhrálo hnutí ANO vedené nynějším premiérem Babišem.
Spolek pořádá demonstrace, při nichž kritizuje Babiše mimo jiné za střet zájmů a nedodržování volebních slibů. Loni v červnu
na pražské Letné se největší demonstrace Milionu chvilek zúčastnilo podle organizátorů až 250 000 lidí. Minář řekl, že dal
funkci předsedy spolku k dispozici v pátek. Spolek to v sobotu přijal a za nového předsedu si zvolil Benjamina Rolla, který
podobně jako Minář v čele Milionu chvilek působí už od jeho vzniku

Foto:
Předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář na tiskové konferenci k plánu dalších protestních akcí v Praze.
ČTK
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1.141. Milion chvilek je občanská iniciativa a nebude nikdy kandidovat, říká nový předseda URL
WEB , Datum: 28.09.2020 , Zdroj: czpravy.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 28.09.2020 23:14 , RU / měsíc: 347 614 , Celková
návštěvnost: 26 751 , AVE: 5 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,30
"Milion chvilek nestojí a nepadá s tím, kdo je zrovna předsedou. Milion chvilek je již přes dva roky spolek nadšených
demokratů, tým zkušených lidí a také síť propojující aktivní občany celé České republiky," řekl Roll.

Když začal Mikuláš Minář o možném politickém angažmá mluvit, začalo být podle Rolla jasné, že by se jako předseda spolku
dostal do střetu zájmů. Už v srpnu mu proto prý neformálně předal svou roli, v pátek oficiálně na funkci rezignoval. Členové
spolku následně zvolili Rolla předsedou. "Je to obrovská příležitost ukázat, že Milion chvilek nikdy nestál jenom na Mikulášovi,
že je to celá řada lidí, kteří se na těch aktivitách podíleli už dříve," uvedl Roll. 
Podle Rolla se i v minulosti z některých členů spolku stali političtí kandidáti. "Po nových osobnostech vstupujících do politiky
voláme od počátku našeho působení. Voláme po tom, aby aktivní občané překonali ostych, obavy a často i odpor a vstoupili do
politického zápasu," vysvětlil předseda. "Jako spolek se cestou přímého politického kroku nevydáme. To není naší rolí. Naší
rolí je informovat, burcovat a propojovat," dodal. 
Politologové: Minář ještě více roztříští opozici 
Mikuláš Minář uvedl, že je potřeba, aby vzniklo nové politické hnutí, schopné oslovit část voličů, kterou nedokázala oslovit
sněmovní opozice, nebo i dosavadní nevoliče. Zatím se stýká s potenciálními kandidáty či experty, kteří by s ním chtěli
spolupracovat. 
Založení nové politické strany Mikulášem Minářem by oslabilo a roztříštilo opozici. Vyplývá to z názorů politologů, které oslovila
ČTK. Podle některých z nich by takový krok posílil především předsedu hnuí ANO, premiéra Andreje Babiše (ANO). Minář dnes
oznámil, že odchází z čela spolku Milion chvilek. Chce se rozhodnout, zda založí vlastní politickou stranu. 
Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu v Praze ČTK řekl, že ho informace o zakládání nového hnutí vyděsila. "Odpůrci Babišova a
Zemanova stylu i obsahu vládnutí nemají problém s tím, že by si nemohli vybrat v důsledku malé nabídky. Právě naopak,"
poznamenal. Opozice je podle něj natolik roztříštěná, že to volbu voličů komplikuje. "Zakládat nový subjekt považuji za špatný
nápad, který prospěje jedinému člověku - Babišovi," poznamenal. Minářovi proto doporučil, aby se přidal k některé již existující
straně nebo hnutí. 
Petr Just z Metropolitní univerzity v Praze Minářovu motivaci chápe, domnívá se ale, že jím založený nový subjekt se bude prát
o hlasy se stávajícími opozičními stranami. Podotkl, že Minář sice tvrdí, že chce oslovit voliče nové, dosavadní nevoliče či
stávající voliče koaličních stran, neřekl ale zatím, jak to chce udělat. 
Minář podle něj hovoří o tom, že ze sociologických sond, které má k dispozici, má 20 procent voličů ANO pozitivní či neutrální
vztah k Milionu chvilek. "I kdyby se mu podařilo všechny tyto hlasy 'přetáhnout' od ANO, k čemuž ale nemusí vůbec dojít, anebo
ne v takovém objemu, bude to znamenat nějakých pět až šest procent. O zbytek by si konkuroval s ostatními opozičními
stranami," myslí si Just. Upozornil, že zatím ale není jasné, čím se chystá oslovit dosavadní nevoliče, což jakékoli odhady
výrazně omezuje. 
Pokud podle Lubomíra Kopečka z Masarykovy univerzity v Brně Minář založí vlastní formaci, půjde o krok ke tříštění opozice,
která je již dnes značně rozdělená. 
Poznamenal také, že spolek Milion chvilek stál do značné míry na "protibabišovském" tématu. "Vystavět na tom, že jsem proti
Babišovi, úspěšný subjekt, je podle mě málo pravděpodobné. To by musela být koncepčně širší záležitost," uvedl Kopeček.
Poukázal na to, že současná česká politická scéna je "mimořádně plná" různých formací. Podotkl také, že Minář se chystá nové
hnutí založit v době, kdy pro společnost je důležitá otázka koronaviru a záležitost tzv. babišových kauz není v popředí zájmu. Je
proto podle něj sporné, zda bude mít jeho snaha skutečně nějaký efekt. Zároveň vyslovil názor, že Minářův odchod bude
znamenat konec Milionu chvilek, protože hnutí přijde o svůj "motor". 
Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy považuje Minářovo rozhodnutí za logický krok. "Milion chvilek pro
demokracii nemůže demonstrovat čili jeho potenciál pohřbila pandemie," podotkl. Zároveň podle něj Minář dlouhodobě
kritizoval i opoziční strany, že nemají vize a nedokážou pořádně spolupracovat. "Takže se do toho musí pustit sám. Reálně ale
hrozí, že opozici ještě více rozdrobí," uvedl. 
Milion chvilek vznikl po sněmovních volbách v roce 2017, které vyhrálo hnutí ANO vedené nynějším premiérem Babišem.
Spolek pořádá demonstrace, při nichž kritizuje Babiše mimo jiné za střet zájmů a nedodržování volebních slibů. Loni v červnu
na pražské Letné se největší demonstrace Milionu chvilek zúčastnilo podle organizátorů až 250.000 lidí. Minář řekl, že dal
funkci předsedy spolku k dispozici v pátek. Spolek to v sobotu přijal a za nového předsedu si zvolil Benjamina Rolla, který
podobně jako Minář v čele Milionu chvilek působí už od jeho vzniku 
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Občas se objeví na pultech kniha, která by měla být příručkou nejen pro politiky, ale i pro lidi, kteří chtějí a umějí přemýšlet.
Kniha s výše uvedeným názvem od Daniela Prokopa mezi ně jistě patří.

Název Slepé skvrny je příznačný. Na sítnici oka je vedle makuly (místa nejostřejšího vidění) i slepá skvrna, kudy ze sítnice
odcházejí vlákna optického nervu a kde nejsou žádné světločivé prvky, jež by umožnily vidění. V zorném poli si její přítomnost
nikdo neuvědomuje, ale má ji každý z nás. I přes pocit, že vše vidíme ostře, může některý detail uniknout jen tím, že se objevil
právě v uvedené slepé skvrně.To, co platí v optice, platí i v sociologii.

Kniha je rozdělena do sedmi kapitol. Názvy 
Chudoba, Školství, Menšiny a radikalismus, Populismus a demokracie, Zdroje a potřeba nové spravedlnosti, Mýty a metafory a
Volby a výzkumy dávají celkem jasný přehled, s kterými sociálními jevy nás chce autor seznámit.

V první kapitole se autor zaobírá novým rozdělením společnosti na třídy a konceptu tří kapitálů, které ony třídy dělí. Vedle
ekonomického kapitálu existuje i kapitál sociální (tedy osobní kontakty daného jedince) a kapitál kulturní (stupeň vzdělání a
orientace a pohyb v kultuře aspolečnosti).V naší české společnosti je na rozdíl od jiných států velmi úzká elita sdílející
extrémně vysoké podíly všech kapitálů, která je kvantitativním průzkumem nezachytitelná. Poté existuje zajištěná střední třída
(cca 22 % obyvatel), dále tzv. nastupující kosmopolitní třída (11 %). Poté existuje skupina tzv. nižší střední třídy, do níž patří
tzv. tradiční pracující třída, poté ohrožená třída a třída místních vazeb. Na opačném konci elit je třída strádající (18 %). Právě
přítomnost či absence výše zmíněných kapitálů přesně definuje postavení každé ze sedmi tříd. U každé z těchto tříd pak celkem
logicky plyne její vztah ke společnosti,volebním preferencím, vztahu k demokracii či naopakk autoritářskému režimu a obecně
ke každodenní politice.

Autor si široce všímá exekucí jako novodobého moru. Jedinec v exekuci je brán většinově jako nezodpovědný člověk, který si
půjčil více, než je schopen splácet. Na tvrdých datech tento mýtus vyvrací, neboť jen zhruba třetina všech exekucí spadá do
výše uvedeného mechanismu. Zbytek patří do různých fint půjčování peněz, kde právně nepostižitelné predátorské firmy
úmyslně zatajují svá smluvní pravidla, aby poté na jedinci, který se přesně neorientuje v právnických formulacích, vyždímaly
mnohokrát více, než zapůjčená částka. Autor vypočítává, že lidé v exekuci pak stojí náš stát mnohem více, než kdyby jim bylo
rychle pomoženo a byli oddluženi. Odchod dlužníků do šedé ekonomiky či jejich případný pád na úplné dno je pro
společnostmnohem dražší.Jako perličku autor uvádí fakt, že Miloše Zemana volila většinově právě třída ohrožená a třída
strádající, aniž by jim došlo, že to byla právě vláda Miloše Zemana, která v roce 2001 schválila zákon o exekuci, který zejména
pro ně znamenal pád do chudoby.

V druhé části, týkající se školství, je meritorní věta Jany Strakové v úvodu kapitoly: „To, jak se té které společnosti daří a
zejména jak se v ní žije, do značné míry záleží na tom, jak vzdělaná a kultivovaná je ta nejméně vzdělaná část populace.“ Autor
uvádí, že výkonnost našeho školství je vzhledem ve srovnání s ostatním světem průměrná, a to jen díky snaze těch, kteří v
něm pracují, neboť v porovnání s civilizovanými zeměmi naší velikostí je deficit ve školství ročně 50 miliard Kč.

V dalších kapitolách popisuje naši společnost a tvrdá data jsou někdy velmi nepříjemná. Kupříkladu na škále humanity, kde je
stupnice od 0 po 100 a obrázek opice nad nulou a člověka na číslem 100, je průměrná odpověď našeho občana nad muslimem
(o němž nic nevíme) 38, u Romů je to 48.Tento problém nazývá autor dehumanizací společnosti, jež je rovněž dána postojem
mnoha našich politiků. Všímá si, jak snadno podléháme mýtům. Kupříkladu největší teroristické útoky v Evropě za poslední léta
nespáchali migranti, ale ti, kteří se v Evropě narodili a byli zde i vychováni. Referendum může být velmi ošidné, neboť hraniční
výsledky jsou velmi často dílem náhody a stejné referendum o týden později či jen trochu jinak položená otázka by znamenaly
jeho pravý opak. Podobných paradoxů je v knize mnohem více.

Autor nabízí vedle zmíněných dat i jistá řešení, která však – v systému čtyřletého volebního období, a tedy velmi krátké doby k
realizaci – jsou nepopulární a strana, jež by si je dala do štítu, by pravděpodobně neuspěla.Kniha poskytuje čtenáři množství
ne zcela známých fakt, jež Daniel Prokop dává do mnohdy zajímavých souvislostí, které právě naše slepé skvrny snadno
přehlédnou, ale které jsou pro pochopení současných společenských jevů nepostradatelné.

Autor je sociolog, působí na Fakultě sociálních věd  University Karlovy, je ročník 1968. Knihu vydalo nakladatelství Host v roce
2019, náklad neuveden.

Převzato z blogu Tomáš Vodvářka se souhlasem autora
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Mikuláš Minář rezignoval na funkci předsedy spolku Milion chvilek a oznámil svůj záměr vstoupit do politiky se svým hnutím.
Podle politologa Josefa Mlejnka z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy se síly opozice ještě více roztříští. Krok Mináře je
však podle něj logickým vyústěním jeho názorů.

Mikuláš Minář rezignoval na funkci předsedy spolku Milion chvilek. Chce založit hnutí, se kterým by se v příštím roce zřejmě
zúčastnil sněmovních voleb. Nemůže odchod Mináře Milionu chvilek uškodit? Byl jejich nejvýraznější tváří.

To jim samozřejmě může ubrat na popularitě. Mikuláš Minář byl významnou tváří spolku Milion chvilek. Zároveň si myslím, že
jistá, možná docela velká část příznivců spolku jeho odchod do politiky nebude vnímat pozitivně.
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Myslíte kvůli tomu, že by pak na straně opozice mělo vzniknout další hnutí?

Ano. Příznivci to mohou požadovat za další tříštění sil. Samozřejmě záleží na tom, jak konkrétně ten přechod do politiky bude
vypadat. Jestli Minář založí své vlastní hnutí, nebo se spojí s někým jiným. (Minář jednal například s poslancem, starostou
Prahy 7 a lídrem uskupení Praha sobě Janem Čižinským, pozn. red.)

On sám ale do médií říkal, že není definitivně rozhodnut a vše oznámí až po krajských volbách. Zčásti si myslím, že to jeho
oznámení je takovým testováním terénu, aby i na základě nějakých reakcí veřejnosti poupravil svůj přechod do politiky.

Už jste zmiňoval ono možné další roztříštění sil, Minář sám v minulosti opozici vyčítal, že se nedokáže spojit. Jak osobně
vnímáte jeho rozhodnutí vy?

Já si myslím, že z jeho strany je to logický krok. Spolek demonstroval proti současné vládě Andreje Babiše, jejich silným
tématem byla i nezávislosti justice. Minář však poté začal přesouvat pozornost i kritiku na opoziční strany a chtěl, aby Milion
chvilek přispělo k jejich integraci.

Z rozhovoru pro média bylo cítit, že je zklamán, že nebyl schopen ze stávajících stran „vyždímat“ něco, co by mohlo přinést
změnu stávajících politických poměrů. Takže je to logické vyústění jeho názorů, ale jak jsem již říkal, na druhou stranu to může
ještě víc roztříštit již tak roztříštěný tábor.

Za týden máme krajské a senátní volby. Neměl Minář oznámit svůj záměr o možné politické kariéře už dřív?

Krajské volby by pro něj nebyly tím nejlepším terénem. Nejvhodnější volby pro start nového hnutí jsou právě volby parlamentní.
V krajských bývá nižší volební účast a voliči se často rozhodují i podle toho, jak jednotlivé strany reflektují krajská, regionální
témata. Milion chvilek doposud stavěl témata, která byla převážně celostátního charakteru: stav české politiky, střet zájmů
premiéra a tak dále. V krajských volbách by mohl snadno narazit.

Kroky k volbám

Stoupenci iniciativy Milion chvilek pro demokracii během se sešli při pochodu Kroky k volbám. (28. září 2020)

Pochodem Kroky k volbám, kterého se v Praze zúčastnilo asi 70 lidí, chtěl v pondělí spolek Milion chvilek pro demokracii
připomenout blížící se volby, podpořit volební účast a zájem lidí o veřejné dění. Akce se konala i na dalších místech v Česku.

Například v Hradci Králové se pochodu podle organizátorky Lucie Javůrkové zúčastnila asi dvacítka lidí. Průvod vyrazil od
zastávky MHD Pod Strání do městské části Nový Hradec Králové k soše sv. Václava vedle kostela sv. Antonína.

Zdroj: ČTK

Hraje zde nějakou roli i pandemie koronaviru a omezení činnosti Milionu chvilek?

Ta zde podle mého hraje velkou roli. Právě ta hnutí Milionu chvilek trošku „přidusila“, protože během epidemiologických
opatření nebylo možné dělat velké demonstrace, přitom právě Milion chvilek měl svou činnost hodně postavenou na tom, že
dovede uspořádat velkou demonstraci.

Oni samozřejmě celou dobu vyzývali své příznivce, že mezi demonstracemi, v tom mezidobí, by neměli sedět se založenýma
rukama, že by měli vyvíjet nějaké aktivity. Tady si myslím, že nenalezli takovou odezvu jak čekali a v tomhle aspektu poněkud
narazili. I proto si asi Minář řekl, že potenciál spolku se vyčerpal a je na čase, aby jednal on sám a jinak.

Jaké dáváte šance Minářovi a jeho případnému hnutí v parlamentních volbách. Myslíte si, že jeho jméno bude dostatečně silné,
aby přitáhlo voliče?

Myslím si, že problém bude v tom, že společnost je rozdělena na určité segmenty.A právě o voliče ze středového - liberálního
segmentu - je hodně zájemců Máme tam TOP 09, STAN, Piráty, zčásti ODS a případně i lidovce. Takže v tom prostoru je
„přecpáno“. Pokud by se tam měl „nacpat“ ještě Minář, hrozí situace, že se o relativně malý segment voličů bude prát spousta
lidí. A pak se taky může stát, že budou volby s výsledkem, kdy třeba čtyři strany z tohoto tábora obdrží 4,9 procent. To je
katastrofická vize.

Nebylo by lepší, kdyby se Minář přidal k nějaké jiné straně či jinému jménu, jako je například Čižinský?

Určitě by bylo lepší, kdyby s někým spolupracoval. I kvůli tomu, že volební systém pro volby do Poslanecké sněmovny může
penalizovat i stranu, která má 5-6 procent, ale nemá silnou regionální přízeň. To bylo možné vidět například při minulých
volbách, kdy TOP 09i STAN kandidovaly odděleně a každá z nich překonala těsně 5 procent hlasů, ale na mandátech získaly
méně. Třeba i kvůli tomu se poslední roky apeluje na to, aby opozice vystupovala jednotně, nebo minimálně ve dvou různých
blocích. 

Foto:
Předseda spolku Milion chvilek Mikuláš Minář na demonstraci na Václavském náměstí (10. prosince 2019).
Petr Topič, MAFRA
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Vyzýval ke společné spolupráci, teď chce opoziční blok ještě více štěpit. V takovém duchu se nesou komentáře politiků ke
zprávě, že předseda spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláš Minář chce založit vlastní politické hnutí a kandidovat do
Poslanecké sněmovny. Zákonodárci se na sociálních sítích shodují, že kroku nerozumí a jde proti tomu, co spolek prosazoval.
Šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek přidal i rýpavou glosu. Nepochopení záznívá rovněž od politologů.

Jinak politicky ospalý den v pondělí narušila zpráva, která překvapila nejen členy parlamentu. Minář oznámil, že rezignoval na
post předsedy spolku Milion chvilek pro demokracii a vydává se na politickou dráhu. Aktivista to sdělil serverům iHned a DeníkN
s tím, že definitivní rozhodnutí o jeho politickém angažmá padne za několik dní.
Spolek přitom opakovaně na svých demonstracích prohlašoval, že nejde o politické uskupení a ani takové ambice nemá. Minář
v neděli uvedl, že to je právě ten důvod, proč odchází – chce, aby Milion chvilek i nadále bylo nadstranickou občanskou
aktivitou.
Opozice: Bude dál štěpit
Část politiků je však přesvědčena, že celý duch spolku se tímto krokem politizuje. A nejkritičtěji komentují fakt, že během
demonstrací opakovaně padaly výzvy k větší spolupráci opozičních stran a přitom přední člen chce založit vlastní politické
hnutí, které bude konkurovat zavedeným opozičním partajím. 
„Vyvolal naději na změnu. Vyzýval, aby strany netříštily síly. Teď s poslancem KDU-ČSL zakládá další pražskou stranu… co
roztříští síly. Andrej Babiš dnes bude slavit,“ hodnotil zprávu místopředseda STAN Petr Gazdík. Reagoval tím i na fakt, že Minář
ve svém oznámení zmínil, že se radí mimo jiné se starostou Prahy 7 a lídrem uskupení Praha sobě Janem Čižinským.
Podobně hovoří Gazdíkova stranická kolegyně Věra Kovářová. „Spojuji, spojuji a najednou koukám, že štěpím, štěpím,“ uvedla
k plánované kandidatuře Mináře.
Stejná slova zaznívají i z KDU-ČSL. „Je velmi zvláštní, když někdo, kdo volá po sjednocování a větší spolupráci, nakonec tuto
výzvu přetaví a pojme tak, že svým krokem dělá pravý opak. Těžko tomu původnímu úmyslu pak věřit,“ sdělil šéf lidovců Marian
Jurečka.
A kritický je i europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). „Milion chvilek by si měli uvědomit, co chtějí. Pokud je to snaha
porazit Babiše, tak upřímně nechápu snahu založit nějaké nové hnutí. Tím mu naopak pomohou a rozbijí snahu opozice
sjednotit se a změnit zde současnou vládu. Osobní ambice každého z nás by měly jít stranou,“ míní europoslanec.
Komentář si neodpustil ani šéf poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek. „To je velmi inspirativní úvaha. Po odchodu ze
Sněmovny bych mohl založit úplně novou občanskou iniciativu ‚Deset milionů chvilek pro demokracii‘ a oslovit tak všechny,
kterým jeden milion připadá málo,“ napsal na twitteru s odkazem na oznámení.
Nechápe ani řada politologů
Názory politologů se do jisté míry shodují s opozicí. Ladislav Mrklas z CEVRO Institutu v Praze řekl, že ho informace o zakládání
nového hnutí vyděsila. „Odpůrci Babišova a Zemanova stylu i obsahu vládnutí nemají problém s tím, že by si nemohli vybrat v
důsledku malé nabídky. Právě naopak,“ poznamenal. Opozice je podle něj natolik roztříštěná, že to volbu voličů komplikuje.
„Zakládat nový subjekt považuji za špatný nápad, který prospěje jedinému člověku - Babišovi,“ poznamenal. Minářovi proto
doporučil, aby se přidal k některé již existující straně nebo hnutí.
Petr Just z Metropolitní univerzity v Praze Minářovu motivaci chápe, domnívá se ale, že jím založený nový subjekt se bude prát
o hlasy se stávajícími opozičními stranami. Podotkl, že Minář sice tvrdí, že chce oslovit voliče nové, dosavadní nevoliče či
stávající voliče koaličních stran, neřekl ale zatím, jak to chce udělat. Minář podle něj hovoří o tom, že ze sociologických sond,
které má k dispozici, má 20 procent voličů ANO pozitivní či neutrální vztah k Milionu chvilek.
„I kdyby se mu podařilo všechny tyto hlasy 'přetáhnout' od ANO, k čemuž ale nemusí vůbec dojít, anebo ne v takovém objemu,
bude to znamenat nějakých pět až šest procent. O zbytek by si konkuroval s ostatními opozičními stranami,“ myslí si Just.
Upozornil, že zatím ale není jasné, čím se chystá oslovit dosavadní nevoliče, což jakékoli odhady výrazně omezuje.
Pokud podle Lubomíra Kopečka z Masarykovy univerzity v Brně Minář založí vlastní formaci, půjde o krok ke tříštění opozice,
která je již dnes značně rozdělená.
Josef Mlejnek z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy považuje Minářovo rozhodnutí za logický krok. „Milion chvilek pro
demokracii nemůže demonstrovat čili jeho potenciál pohřbila pandemie,“ podotkl. Zároveň podle něj Minář dlouhodobě
kritizoval i opoziční strany, že nemají vize a nedokážou pořádně spolupracovat. „Takže se do toho musí pustit sám. Reálně ale
hrozí, že opozici ještě více rozdrobí,“ uvedl.
Je to risk, uznává aktivista
Minář své myšlenkové pochody rozvedl v pondělí na facebooku. „Jsem přesvědčen, že jedinou cestou k rozpohybování
současné mizerné a zablokované situace, je vytvořit nové politické hnutí, které dá dohromady ty nejskvělejší lidi této země
ochotné převzít osobní odpovědnost a pokusit se proměnit Českou republiku k lepšímu,“ vysvětloval, proč se ke kroku
odhodlal. „Pokud se má něco změnit, je naprosto nutné oslovit i tu část voličů, kterou současná opozice oslovit nedokáže,“
dodal aktivista.
Podle svých slov si uvědomuje, že je to velký risk, nicméně chce to alespoň zkusit, jelikož by si to jinak do konce života vyčítal.
„Může to vypadat bláznivě a nepravděpodobně. Ale právě tak se někdy na počátku jeví přicházející zásadní společenské
změny. A právě s tím už mám dobrou zkušenost,“ uvedl Minář.

1.145. Hrad chce v čele antimonopolního úřadu náměstka z vnitra Mlsnu. Dny Rafaje se zdají být sečteny URL
WEB , Datum: 29.09.2020 , Zdroj: lidovky.cz , Strana: 0 , Autor: Martin Shabu , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.09.2020 03:18 , RU / měsíc:
1 855 023 , Celková návštěvnost: 244 802 , Rubrika: Domov , AVE: 35 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 2,72
Dny Petra Rafaje v čele antimonopolního úřadu se zdají být sečteny. Naplňuje se tak scénář, o kterém informovaly Lidové
noviny už před dvěma týdny, kdy předsedu Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS) přijal prezident Miloš Zeman v
Lánech.

Ačkoli ani jedna strana tehdejší schůzku nekomentovala, podle zdrojů Lidových novin na ní zaznělo, aby se Rafaj rozmyslel a z
funkce odstoupil. Součástí lánského setkání bylo i to, aby dal Zemanovi do konce září vědět, jak se rozhodl. Pokud by totiž šéf
ÚOHS nerezignoval, může ho Zeman odvolat.
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A Hrad je hlavním hybatelem také ve výběru Rafajova nástupce v čele instituce, která bdí nad férovým fungováním trhu. Dle
informací Lidových novin by se jím měl stát Petr Mlsna, dlouholetý člen legislativní rady vlády a náměstek ministra vnitra pro
řízení sekce legislativy, státní správy a územní samosprávy.

Rafaj dostal od Zemana jasné ultimátum, aby rezignoval na šéfa ÚOHS, tvrdí zdroje

„Chce ho tam Hrad. Je na něm shoda mezi představiteli koalice,“ prozradil Lidovým novinám důvěryhodný zdroj. Další dva lidé
obeznámení s děním okolo ÚOHS redakci potvrdili, že se v zákulisí jméno Mlsna skutečně skloňuje.

Už v minulosti Hrad prosazoval Mlsnu do funkce ministra spravedlnosti ve vládě premiéra Andreje Babiše (ANO). Nakonec post
zaujala jiná Zemanova chráněnkyně Marie Benešová.

Tentokrát by ale měl mít Mlsna cestu do čela antimonopolního úřadu volnou. Babiš, ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) ani
jeho náměstek Mlsna na dotaz Lidových novin neodpověděli.

Že je jednačtyřicetiletý Mlsna jen krůček od klíčového postu předsedy Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS),
potvrdil LN dokonce člen vlády, který si nepřál být jmenován.

Formálně výběru předsedy ÚOHS předchází návrh vlády. Daného adepta pak jmenuje prezident. Ve funkci může být maximálně
dvě po sobě jdoucí šestiletá období.

Současnému předsedovi Petru Rafajovi druhý mandát vyprší až příští rok, vzhledem k množství skandálů, které se okolo jeho
osoby a ÚOHS řeší, však dojde k přepřahání dříve. Jak se to může stát? Prezident může odvolat předsedu antimonopolního
úřadu, narušuje-li závažným způsobem důstojnost své funkce anebo narušuje-li nezávislost a nestrannost úřadu. Jinou
možností je rezignace. Mlsna jede

Náměstek Mlsna patří mezi zkušené vládní právníky. Za svoji kariéru už prošel pozicemi náměstka také na ministerstvech
spravedlnosti a školství, mládeže a tělovýchovy.

Antimonopolní realitka: známým tekly miliony. Je to další důkaz morálního rozpadu celého úřadu, říká analytik

V Nečasově vládě zastával funkci ministra bez portfeje a šéfa Legislativní rady vlády. Kromě toho byl náměstkem
místopředsedkyně vlády Karolíny Peake (dříve VV, později LIDEM).

Známý byl i Mlsnův pokus stát se zástupcem Česka u Soudního dvora EU v Lucemburku. Ačkoli ho Nečasova vláda v roce
2013 na tento post doporučila, Lucemburk jeho nominaci kvůli nesplnění formálních kritérií na evropského soudce
odmítl.Vyzná se i ve fotbalové legislativě

Kromě práva je Mlsnovou vášní fotbal. V minulosti dokonce pískal druholigová utkání. V letech 2016 až 2018 působil jako
místopředseda komise sudích fotbalové asociace. Tehdejší předseda komise Polák Michal Listkiewicz v deníku Sport uvedl, že
mu Mlsnu za místopředsedu doporučil kontroverzní fotbalový boss Miroslav Pelta. „Zákulisí mého výběru neznám,“ uvedl k tomu
následně Mlsna.

Náměstek z vnitra sehrál důležitou roli i v přijetí bleskové policejní reorganizace v roce 2016. Při ní se sloučila protikorupční a
protimafiánská jednotka. Na protest kvůli negativnímu ovlivnění případů tehdy policii opustil šéf ÚOOZ Robert Šlachta.
Náměstek Mlsna připravil pro ministra vnitra Milana Chovance (ČSSD) analýzu, zda se změny dotknou živých kauz. Výsledek?
„Analýzu dělal můj náměstek (Petr) Mlsna a je to právní posouzení směrem k živým kauzám, jestli je to ovlivní, či neovlivní.
Vyplývá z ní, že to kauzy neovlivní za splnění určitých podmínek,“ okomentoval to před čtyřmi lety Chovanec. Složitá mise

Mýtná kauza: Rafaj i jeho místopředsedkyně neuspěli se stížností proti prohlídkám v jejich bytech

Chystaná rošáda v čele antimonopolního úřadu přichází v době, kdy se instituce vážně otřásá kvůli netransparentnosti
počínání vedení i problematickému rozhodování. K odvolání Rafaje a zásadním strukturálním změnám vyzvaly Ústecký a
Liberecký kraj i neziskové organizace, které se zabývají bojem s korupcí. LN minulý týden informovaly o podivných pronájmech
nemovitostí členů vedení. Kromě toho, že Rafajovi platí úřad bydlení u stranického známého, za pronájem bytu prvního
místopředsedy Hynka Broma vydal ÚOHS dva miliony, a to jeho majitelce Evě Kubišové, která je ovšem v ÚOHS také
místopředsedkyní.

A to není jediný skandál. Loni v březnu se na ÚOHS odehrála policejní razie, během níž probíhal zásah i u Rafaje a
místopředsedkyně úřadu Kubišové. Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) se zabývají
podezřením okolo mýtného tendru. Později vyšlo najevo, že se Rafaj setkal se šéfem poslaneckého klubu ANO Jaroslavem
Faltýnkem. A ten předtím jednal s Karlem Feixem, ředitelem firmy Kapsch, která do loňska provozovala v Česku mýto.

„Podezření na možnou trestnou činnost v souvislosti s ÚOHS je nadále předmětem prověřování a nemohu to nijak dál
komentovat,“ řekl LN minulý týden Radek Mezlík, žalobce Vrchního státního zastupitelství v Olomouci.

KAIN: Hra o českou pověst. Antimonopolní úřad nás ještě může přijít draho

Rafajova schůzková aktivita byla ale širší. Kritiku si vysloužil i za „rande“ s hejtmanem Zlínského kraje Jiřím Čunkem (KDU-
ČSL). „Rafaj ho opakovaně utajeně a nestandardně navštívil přímo ve Zlíně. Jeho úřad následně dal zelenou výsledkům
soutěže na projekt kontroverzní nové zlínské nemocnice za osm miliard, který Čunek tvrdě prosazuje,“ uvedl v červenci web
Aktuálně.cz s tím, že se o setkání zajímá policie.

Jako o možném nástupci na Rafajovo místo se v minulosti hovořilo i o 1. místopředsedovi ÚOHS Bromovi. A LN narazily i na
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jméno Jana Sixty, státního tajemníka na ministerstvu zemědělství.

Vizitka náměstka ministra vnitra Petra Mlsny

Datum narození: 13. listopadu 1978

Vzdělání: Právnická fakulta UK (1998-2002, titul JUDr. v roce 2003) a německá a rakouská studia na Fakultě sociálních věd
UK (2001-2003; titul PhDr.); na Právnické fakultě získal titul PhD. (2006)

Současná funkce: náměstek ministra vnitra pro řízení sekce legislativy a archivnictví (od května 2015)

Kariéra: zaměstnanec odboru kompatibility s právem EU na Úřadu vlády ČR (2003 až 2006); ředitel kabinetu ministra a
předsedy Legislativní rady vlády (únor 2006 až září 2006); šéf sekretariátu Legislativní rady vlády (říjen 2006 až listopad
2007); ředitel Odboru vládní legislativy (listopad 2007 až srpen 2010); náměstek ministra spravedlnosti a předsedy Legislativní
rady vlády (srpen 2010 až červenec 2011); náměstek místopředsedkyně vlády (červenec 2011 až prosinec 2012); ministr bez
portfeje a předseda Legislativní rady vlády ve vládě Petra Nečase (jako nestraník; prosinec 2012 až červenec 2013); náměstek
ministryně spravedlnosti a předsedkyně Legislativní rady vlády (červenec 2013 až leden 2014); náměstek ministra školství
(únor 2014 až květen 2015)

Ostatní :Vyučuje na katedře německých a rakouských studií FSV UK  (od 2004) a katedře ústavního práva Právnické fakulty
UK (od 2005). Byl také členem několika pracovních komisí podílejících se na přípravě zákonů v oblasti hospodářské soutěže,
telekomunikací, práva veřejných zakázek nebo vojenství. Autor více než 100 publikovaných statí, odborných článků v oblasti
ústavního, evropského a mezinárodního práva. Hovoří německy, anglicky a francouzsky.V květnu 2009 jej Jan Fischer navrhl
do funkce ministra spravedlnosti ve své přechodné vládě, přednost ale nakonec dostala Daniela Kovářová, nominovaná ODS.
Mezi roky 2011 a 2013 se ucházel o funkci soudce Soudního dvora EU, Nečasova vláda jej dokonce v únoru 2013 nominovala.
Poradní výbor soudu ho ale odmítl s tím, že není dostatečně zkušený. Nová vláda premiéra Jiřího Rusnoka pak souhlasila s
opětovnou nominací dosavadní soudkyně Ireny Pelikánové, kterou přitom v lednu 2013 vláda Petra Nečase odmítla.Mlsna se
angažuje také kolem sportu, v současnosti je členem poradního sboru ombudsmana Českého olympijského výboru. V minulosti
byl rovněž aktivním fotbalovým rozhodčím ve druhé lize a mezi roky 2016 a 2019 působil jako místopředseda Komise
rozhodčích Fotbalové asociace. Na přelomu let 2018 a 2019 ale skončil, podle svých slov kvůli etickým důvodům."Do
fotbalových struktur se vracejí lidé spojení s opileckou kauzou či korupčními aférami z minulých let. Fotbal dělám pro radost a
nesouhlasím s tím, kam směřuje. S takovými věcmi nechci být spojován," uvedl Mlsna v únoru 2019. Proti jeho slovům se ale
ohradil předseda komise Jozef Chovanec, podle kterého Mlsna neplnil svěřené úkoly, až na jednu výjimku na podzim nechodil
na minisemináře a nefungoval jako týmový hráč. Podle Chovance se Mlsna nesmířil s nově nastaveným fungováním komise po
odchodu Michala Listkiewicze v létě 2018.Zdroj:ČTK

Foto:
Petr Mlsna, náměstek ministra vnitra a expert na ústavní právo.
Tomáš Krist, MAFRA
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1.146. Deprese ze samostudia. Studenti během koronaviru čelí novým výzvám URL
WEB , Datum: 29.09.2020 , Zdroj: avcr.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.09.2020 17:27 , Celková návštěvnost: 1 500 , AVE:
3 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,02
Je zřejmé, že rok 2020 bude více než s čímkoli jiným spojen s nemocí covid-19. Ovlivňuje všechny sféry našeho života.
Obrázek o tom, jak první vlna pandemie zasáhla vysokoškolské studenty, dokresluje aktuální průzkum sociologů z Akademie
věd ČR a Univerzity Karlovy. Dokázali se mladí lidé vypořádat s vládními opatřeními? A jaké výhledy vědci mají pro druhou
vlnu?

Zatímco děti do lavic usedly už na začátku září, vysokoškoláci do svých alma mater vstupují již tradičně o měsíc později.
Některé vysoké školy či univerzity výuku odstartovaly ve čtvrtém zářijovém týdnu, jiné studenty přivítají až 5. října. Vítání ovšem
letos bude naprosto odlišné od minulých let. Například v Praze se vzhledem k nařízení hygienických stanic posluchači fakult se
svými pedagogy vůbec nesetkají. A situace se zpřísňuje každým dnem. 

První vlna covidu 
Není pochyb o tom, že letošní školní i akademický rok výrazně poznamená pandemie nového typu koronaviru, který se do
Evropy dostal v lednu 2020. Nouzový stav, vyhlášený 12. března 2020, zahrnoval mimo jiné uzavření vysokých škol. 
Semináře prostřednictvím webových platforem byly jednou z možností, jak nahradit prezenční výuku. 
Tehdy všeobecný lockdown téměř zastavil život. Alespoň na oko. Ulice i budovy byly prázdné, lidé se – minimálně dokud je
nenalákalo slunečné počasí – zdržovali doma. Ve skutečnosti řada procesů běžela, byť utlumeně dál: kola ekonomiky se musejí
točit, ve školství se učivo musí odučit, zkoušky odzkoušet a diplomy předat. Není prostor pro výpadek. 
Ke slovu proto přišly alternativní formy výuky. Prezenční studium vystřídalo distanční, zavedly se různé webináře, online
semináře či přednášky, navýšila se také míra samostudia a vzrostla e-mailová komunikace kantorů se studenty. 

Ať se s tím poperou 
Na to, jak se s novou, dosud nepoznanou situací vyrovnávali právě vysokoškoláci, se zaměřil průzkum Sociologického ústavu
AV ČR a Fakulty sociálních věd  UK, který je součástí mezinárodního projektu. „Zapojilo se do něj sedmadvacet zemí. Díky
tomu budeme moci porovnat, jak studenti různých národností fungovali při omezeních v první vlně pandemie. Prozatím máme k
dispozici jen data z české části průzkumu, ale očekáváme, že výstupem celého projektu bude i knižní publikace výsledků,“ tvrdí
jeden z jeho autorů Jan Klusáček ze Sociologického ústavu AV ČR. 
Co dotazování v rámci sedmi českých univerzit ukázalo? „Zejména nás překvapilo, jak výrazně pozitivněji mladí lidé vnímali
výuku po internetu v porovnání se samostudiem. Když už nemohli chodit na přednášky prezenčně, ocenili snahu vyučujících
vést je alespoň v online formě. A ne to celé takříkajíc hodit studentům na hlavu, poslat jim materiály a literaturu k nastudování,
ať se s tím sami popasují,“ říká Jan Klusáček. O tom svědčí i grafy níže, jejichž pravé sloupce ukazují nejvyšší stres a zátěž na
studenty v případě, že samostudium převažovalo nad online výukou. 
Průměry pociťované studijní zátěže a stresu podle poměru nárůstu online výuky a osobního studia před první vlnou pandemie
covidu-19 a během ní 
Právě negativně vnímané samostudium přitom podle 6497 vyhodnocených dotazníků v průběhu pandemie vzrostlo téměř
dvojnásobně, o 7,8 hodiny týdně. Výuka prostřednictvím webových videokonferenčních platforem, jež se v době před
koronavirovými omezeními využívala minimálně, dosáhla během sledovaného období, tedy mezi 28. dubnem a 19. květnem,
navýšení o 4,5 hodiny týdně. 
Počet hodin týdně strávených ve vyučování, osobním studiem a placenou prací 

Průzkum pokračuje 
„Vysokoškoláků jsme se také ptali, zda se nebojí, že ten nápor nezvládnou a budou muset studium ukončit. Tady celkem
logicky sebevědoměji vystupovali ti z vyšších ročníků, kdežto prváci se cítili být daleko více ohroženi,“ poznamenává Jan
Klusáček. 
Zvýšené nároky na studium, větší zátěž a stres, strach z neúspěchu, ale i nemožnost společenského setkávání s vrstevníky,
méně pracovních příležitostí a úbytek finančních prostředků. Jak sociologové zjistili, to vše se odrazilo v pocitech smutku,
frustrace a úzkosti. V porovnání s daty z roku 2014 vysokoškoláci letos v dubnu a květnu měli daleko větší sklon k depresivitě. 
„Jakmile se semestr rozběhne naplno, jsme připraveni v průzkumu pokračovat i při podzimní vlně pandemie, abychom mohli
přinést relevantní čísla o tom, jak studenti na koronavirová omezení reagují,“ slibuje Jan Klusáček. Více pozornosti chce spolu
s kolegy Michaelou Kudrnáčovou ze Sociologického ústavu AV ČR a Petrem Soukupem z Fakulty sociálních věd  UK věnovat
tomu, jak se vysoké školy poučily z jarní vlny a výpadku prezenční výuky, a pocitu ohrožení nebo důvěry ve státní instituce u
studentů. 
Připravila: Jana Bečvářová, Divize vnějších vztahů SSČ AV ČR 
Foto: Shutterstock, archiv Sociologického ústavu AV ČR 

1.147. Zrušení voleb by otřáslo demokracií. ODS získá hejtmana, ČSSD propadne, říká pro EZ šéf STEMu URL
WEB , Datum: 29.09.2020 , Zdroj: eurozpravy.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.09.2020 02:28 , RU / měsíc: 1 822 845 ,
Celková návštěvnost: 137 303 , AVE: 35 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 1,53
ROZHOVOR – Vůbec si nepřipouští, že by nastal jejich odklad. Ředitel neziskové výzkumné agentury STEM Martin Buchtík je
přesvědčený, že krajské i senátní volby proběhnou i přes avizované vyhlášení nouzového stavu kvůli sílící koronavirové
pandemii v řádném termínu. „I když zrušení voleb považuji za nepravděpodobné, příkladný odklad by ohrozil vnímaní
demokracie i stability současného systému. Jakékoli měnění termínu voleb nejen u nás, ale i všude ve světě, je významný
precedens, který bude vždycky vystaven výrazné kritice,“ říká v rozhovoru pro EuroZprávy.cz sociolog a analytik Buchtík.

doporučujeme 
Kdyby byl nouzový stav vyhlášen čtrnáct dní před volbami, znejistěl by. Ředitel neziskové výzkumné agentury STEM Martin
Buchtík tvrdí, že v tom případě by krajské a senátní volby, které se mají konat 2. až 3. října, byly v ohrožení. „Když se ale
vyhlásí nouzový stav dva nebo tři dny před nimi a zároveň se neudělají nějaká drastická omezení s tím související, pak to volby
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neovlivní,“ je přesvědčený analytik, který v posledních deseti letech realizoval řadu výzkumů a sociologických studií spojených
zejména s kvalitou života, životním stylem a formováním veřejného mínění. 
Absolvent doktorského studia na Fakultě sociálních věd  na Univerzitě Karlově predikuje, že v krajských volbách mohou
nejvíce získat ty strany, které nemají co ztratit, anebo partaje, které v minulých krajských volbách roku 2016 dosáhly velmi
slabého výsledku. „Do této skupiny určitě patří Piráti, kteří před čtyřmi lety měli v krajských volbách relativně malý volební zisk.“
Buchtík naopak propad předpovídá ČSSD. „Ztratí jak v krajských volbách, v nichž před čtyřmi lety byla poměrně dost silná, tak i
senátních, kde pokles bude ještě větší. Obhajuje zde deset křesel a takový výsledek se jí zcela jistě letos nepodaří zopakovat,“
tvrdí v rozhovoru pro EuroZprávy.cz. 
Sociolog favorizuje ODS, podle něj téměř jistě získá alespoň jeden post hejtmana, který strana postrádá. „Občanští demokraté
mají velký potenciál pro případné tvoření koalic, pokud v některých krajích budou chtít zvolené strany vyblokovat hnutí ANO
anebo KSČM. Považuji tedy za dost pravděpodobné, že hejtmana mít budou.“ 
Buchtík se vyjádřil i k nedávnému rozhodnutí Mikuláše Mináře, který opustil spolek Milion chvil pro demokracii, aby založil svoje
politické hnutí či uskupení, s nímž by kandidoval v parlamentních volbách, které se mají uskutečnit příští rok na podzim. „Je to
od něj zajímavý tah. Pokud se totiž neodehraje kombinace několika zásadnějších změn, pak podle dat, jakými STEM disponuje,
složí po volbách hnutí ANO koalici s jednou stranou, maximálně se dvěma. A tady se právě otevírá cesta pro nově
připravované hnutí či stranu, která může rozhýbat stojaté vody na politické scéně,“ míní šéf agentury STEM. 
Podle něj tak šéf nového uskupení může oslovit voliče současné opozice. „Vždyť právě oni hořekují nad tím, že vlastně opozice
nemá jasného lídra, není schopna se aktivizovat a nějakým způsobem být efektivně konkurenční vůči současné vládě,“
konstatuje expert, který v minulosti mimo jiné řídil CVVM (Centrum pro výzkum veřejného mínění) a tým sociálního a politického
výzkumu v MEDIANu. 
KDO NEUSPĚL PŘED ČTYŘMI LETY, MÁ NYNÍ VELKOU ŠANCI 
Pane doktore Buchtíku, myslíte si, že je reálné odložit nadcházející krajské a senátní volby, když vláda hodlá ve středu jednat o
vyhlášení nouzového stavu z důvodu rostoucí koronavirové pandemie? 
I když zrušení voleb považuji za nepravděpodobné, případný odklad by neprospěl vnímaní demokracie, stability současného
systému. Jakékoli měnění termínu voleb nejen u nás, ale i všude ve světě, je významný precedens, který bude vždycky
vystaven výrazné kritice, zvláště v takto ožehavých momentech. Proto nemá ani cenu se bavit, zda by odklad nějaké straně
prospěl či nikoli. 
Dobře, ale není podezřelé, že o nouzovém stavu má vláda jednat ve středu, když právě v tento den mají začít hlasovat lidé v
karanténě či v izolacích na drive-in stanovištích? 
Když se vyhlásí nouzový stav dva nebo tři dny před nimi a zároveň se neudělají nějaká drastická omezení s tím související, pak
to volby neovlivní. Aby to mělo na volby výraznější dopad, pak by nouzový stav musel být vyhlášen čtrnáct dní před jejich
termínem. 
Kdo může podle vás v současné době nejvíce vytěžit z krajských a senátních voleb? 
Nejvíce mohou získat ty strany, které nemají co ztratit, anebo partaje, jež v minulých krajských volbách dosáhly velmi slabého
výsledku. Do této skupiny určitě patří Piráti, kteří před čtyřmi lety měli v krajských volbách relativně malý volební zisk. O rok
později se už ale jako silná strana dostala do parlamentu, takže zaznamenali obrovský skok. Nicméně, kdo může ztratit, bude
určitě ČSSD, která byla ještě před čtyřmi roky poměrně dost silná. Ještě větší propad zaznamená v boji o Senát, kde obhajuje
deset křesel a zcela jistě se jí takový výsledek letos nepodaří zopakovat. 
Je v silách ODS, aby vydobyla post hejtmana, který ji čtyři roky chyběl? 
V minulosti ho měli, stačí si vzpomenout, že kraje byly modré, pak se situace přelila a vládla v nich oranžová barva. Proto je
velmi pravděpodobné, že se demokratům hejtmanské křeslo podaří získat, navíc ODS je nyní poměrně silná. Rovněž má velký
potenciál pro případné tvoření koalic, pokud v některých krajích budou chtít zvolené strany vyblokovat hnutí ANO anebo
KSČM. Považuji tedy za dost pravděpodobné, že hejtmana mít budou. 
MINÁŘ SVÝM KROKEM MŮŽE OSLOVIT I VOLIČE OPOZICE 
Byť krajské volby ještě ani neproběhly, strany už řeší parlamentní volby, které proběhnou příští podzim. Jak v této souvislosti
hodnotíte krok Mikuláše Mináře, který opustil post předsedy spolku Milion chvilek pro demokracii a ohlásil svůj záměr, jímž je
založení vlastního politického hnutí, s nímž chce jít do voleb? Je pro vás jeho rozhodnutí překvapením? 
Předně bych řekl, že Minářovo rozhodnutí u mě žádný šok nevyvolalo, protože v kuloárech se neustále spekuluje, že se
zakládají nové strany, takže těchto informací je spíše přehršel. Osobně jsem už od začátku roku slyšel zprávy o tom, že se
chystají patery předčasné volby, do toho dvoje prezidentské, takže se dalo počítat, že se i v reálu něco odehraje. Co se ale
týče hodnocení Minářova kroku, je nutné říci, že je to zajímavý tah. Protože z dat, jimiž jako agentura STEM disponujeme, je
patrné, že pokud se nestane nějaká zásadnější změna anebo kombinace několika zásadnějších změn, abych byl přesný, pak
volby zhruba dopadnou tak, jak nyní ukazují předvolební modely. To znamená, že hnutí ANO bude schopné složit koalici s
jednou stranou, maximálně se dvěma. A tady se právě otevírá cesta pro nově připravované hnutí či stranu, která může
rozhýbat stojaté vody na politické scéně. Některým stranám se tak nabízí potenciál, aby se zvedly, či se aktivizuje jejich voličská
základna. Naopak pro odpůrce hnutí ANO, potažmo jeho předsedy Andreje Babiše jako polarizující osoby v české politice, to
může znamenat také výrazný propad voličských hlasů. Rovněž to může způsobit, že řada uskupení zůstane pod pětiprocentní
hranicí, která je nutná pro vstup do parlamentu anebo pod příslušnou hranicí, pokud budou tvořit koalice. 
Právě další drobení politické scény může být pro hnutí ANO výhodné. Co pro Andreje Babiše znamená vstup Mikuláše Mináře
do politiky? Ještě jako předseda spolku Milion chvilek pro demokracii premiéra na dvou letenských demonstrací drtivě kritizoval.
Voliče Andreje Babiše spolek nějakým způsobem neoslovil, spíše dokázal aktivizovat druhou část společnosti. A tak se
domnívám, že Andrej Babiš či hnutí ANO nemá důvod k nějakému nepokoji. Alespoň bych to řekl. Je zajímavé, že Mikuláš Minář
deklaruje, že nově rodící se uskupení se chce zaměřit na voliče hnutí ANO. Klíčová je tedy otázka, jaké osobnosti k sobě Minář
přivede, jaká témata zvolí a také, jaké finanční prostředky bude mít k dispozici, protože ty jsou pro jakoukoli kampaň či pro
rozjezd politické strany velice důležité. 
Jak hodnotíte reakci opozice, která je pochopitelně změnou kurzu Mikuláše Mináře zaskočena? Vyčítá mu, že nejdříve vybízí ke
spojování opozice, aby ji pak následně štěpil. 
Mikuláš Minář se tímto rozhodnutím stal soupeřem opozice a ona se vůči němu musí vymezit. Volební modely z hlediska
hypotetického sestavování vlády říkají, že je samozřejmě lepší brát voliče vládním stranám, ale z pohledu zisku jedné konkrétní
volební strany, zvláště v této době, je jednodušší oslovovat voliče podobných stran, to znamená členy takzvaného
demokratického bloku. Proto je jasné, že když na scénu vstoupí nový subjekt, který může opozici ohrozit, pak se musí, jak jsem
říkal, proti němu vymezit jako vůči soupeři. A právě tady zmíněná rétorika štěpení hlasů politického spektra je myslím velmi
efektivní a velmi funkční, neboť je hluboce zarytá představa, že založit nové uskupení či partaj je velice špatné. Na druhou
stranu i voliči současné opozice hořekují nad tím, že vlastně opozice nemá jasného lídra, není schopna se aktivizovat a
nějakým způsobem být efektivně konkurenční vůči současné vládě. 
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1.148. "CHTĚLA JSEM TO vzdát.“
TISK , Datum: 29.09.2020 , Zdroj: Blesk pro ženy , Strana: 16 , Autor: IVANA BACHORÍKOVÁ , Vytištěno: 134 466 , Prodáno: 80 416 , Infotype:
Nepojmenováno , Datum importu: 29.09.2020 00:03 , Čtenost: 334 460 , Rubrika: Rozhovor , AVE: 637 280,44 Kč , Země: Česko , GRP: 3,72
PAVLÍNA WOLFOVÁ (48): 
Geny ji předurčovaly ke kariéře v šoubyznysu. Nabízelo se herectví po dědovi Františku Filipovském a mámě Pavlíně
Filipovské nebo zpěv po otci Petru Spáleném. 

Pavlína Wolfová chvíli o kariéře v šoubyznysu vážně uvažovala. Nakonec se ale proslavila jako reportérka a posléze
moderátorka. Je jednou z tváří CNN Prima News, kde moderuje pořad 360 °. Přitom chybělo málo a vzdala to. 

* Vaši nadřízení jsou asi s vámi spokojení, když vám pořad přesunuli na lepší vysílací čas, ale co vy, jak sama sebe hodnotíte? 

Tak sama se sebou jsem celý život soustavně nespokojená, na tom se nic nemění. Ale jsem strašně nadšená. Spousta kolegů
se smála, když jsem jim hned na začátku říkala, že mám dream work. Prý jak to můžu vědět. Ale je to tak, pro mě je to opravdu
to nejzábavnější, nejlepší a nejdůležitější ze všeho, co jsem kdy dělala. 

* Já si myslím, že vám ten pořad sedí, a proto vás baví. 

Přitom jsem se hrozně hledala. Ve velkém studiu jsem nebyla sedmnáct let, což je strašně dlouho, to už je pak poznat. Sice
jsem dělala něco menšího na Barrandově (Takhle si tu žijeme!, pozn. red.), ale že bych měla svůj pořad, to ne. V duchu jsem si
říkala, že by muselo přijít skutečně něco, co mi za to bude stát, abych se na obrazovce zase začala ukazovat. Protože, co si
budeme povídat, v mém věku je to výzva obléknout se, nalíčit a zase znovu snášet ty komentáře na sociálních sítích. Není to
jednoduchý. Ale naštěstí nemám čas se tím moc trápit. Té práce je tolik… A čím víc pracuji, tím víc mám pocit, že je to lepší, a
čím míň spím, tím míň mám kruhy pod očima. To vždycky říkávala moje matka: Kdo nespí, nemá kruhy pod očima. A teď si
připadám jako ryba ve vodě, tak jsem se nikdy necejtila. 

* Ale začátky byly těžké. Přitom lidi před kamerou zpovídáte už více než dvacet let. Byla jste jednou z moderátorek diskuzního
pořadu Áčko kdysi na Nově. 

Od té doby se všechno strašně změnilo. I to studio. Je úplně jiný. Najednou jsem měla pocit, že jde o jinou hru, než jsem doteď
hrála. Je tam jiný světlo, jiný kamery, jediné, co zůstalo, jsou kameramani. Když jsem po těch letech mezi ně znovu přišla, říkali:
Ježíš, čau, tak to je fajn, to bude v pohodě. Jenomže když jsem tam pak stála, v pohodě to vůbec nebylo. Byla jsem tak
zaskočená, že jsem si chvíli opravdu myslela, že to nepůjde, že už tuhle práci dělat nemůžu. Všechno bylo nějak rychlejší a já
nebyla mocná přesně reagovat. Měla jsem pocit, že i ti kameramani jsou z toho zklamaní. Protože mě znali a pamatovali si, že
když přijdu, mohou si být jisti, že to klapne, že to bude přinejmenším v pořádku, bez průseru, že to utancujeme. A najednou
jsem tam stála a na nich bylo vidět, jak jsou z toho rozpačití. I já byla rozpačitá. Po dvou zkouškách jsem seděla dole v
garážích, brečela a říkala si, že to nedám, že už to v sobě nemám. Pak jsem se naštvala a teď si naopak myslím, že to mám a
že po těch sedmnácti letech je to takový odleželý. A konečně mám pocit, že jsem se do toho dostala, že je to v pořádku. 

* Co ten pořad sděluje lidem, co je vaším úkolem? 

Řekněme, že hledá různé úhly pohledu na události a informace, které nás obklopují. Snažím se zvát si zajímavé hosty, kteří
mají co říct, a nejsou to nutně ti, co se vyjadřují všude ke všemu. Reagujeme na aktuální dění a aktuální události rovná se
většinou politika. Ale mými hosty nejsou jenom politici. Obzvlášť teď, v době koronaviru, se všechno posunulo jinam. Takže
vysíláme i o vědě, protože o ní chtějí mluvit všichni a všichni to chtějí sledovat. Ale mluvíme i o kultuře, o filmu, nemáme žádné
limity. 

* Váš dědeček František Filipovský byl významným hercem, maminka hrála v Semaforu, otec Petr Spálený zpívá… Nenapadlo
vás jít v jejich šlépějích? 

Napadlo, proto jsem kdysi dělala zkoušky na konzervatoř. Ale usoudili jsme společně s komisí, že jsem z naší rodiny
nejošklivější, že nemluvím tak hezky jako moji předci, a jediné, co mi jde, je zpívání, ale taky ne líp než mým příbuzným. Tak
jsme uměleckou dráhu zavrhli. To mi bylo čtrnáct. Ale díky tomu jsem mohla začít přemýšlet o tom, že začnu přemýšlet, a tak
jsem novinářka. A to je dobrý, lepší. 

* Možná by vás to na jevišti ani nebavilo. 

Je pravda, že mi nikdy nevyhovovalo, nevyhovuje a vyhovovat nebude, abych četla cizí věty a myšlenky. I kdyby je napsal sám
Shakespeare. Já si potřebuju i tu holou větu, která má sdělit něco tak základního, jako třeba, že se hlasuje o rozpočtu, napsat
sama. 

* A s tou přijímací komisí na konzervatoři jste vážně vedla dialog? 

Jsem strašně senzitivní, takže jsem to vycítila. To bylo stejné jako teď v televizním studiu při prvních dvou zkouškách. Cítila
jsem mezi kameramany to zklamání. On vám to nikdo neřekne, ale já věděla, o co jde. Poprvé jsem se s tím setkala v těch
čtrnácti. 
Nakráčela jsem před komisi a oni tak trochu čekali moji mámu se štíhlejma dlouhejma nohama a taky mýho dědečka s tím super
talentem a trošku i tátu s jeho laškovným nakřáplým hlasem. 
A přišla jsem já. Na druhou stranu naši by zase vůbec neobstáli v tom, co já dělám. A to mi moje matka denně opakuje. 
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* Co dělá maminka? 

Vysílá v rádiu a jezdí, furt zpívá. Máma je v pohodě. Teď si skřípla nerv, tak kulhá, ale rozhodly jsme se, že to nebudeme trpět
a zapracujeme na tom. Bude jí osmdesát a já bych chtěla mít tu páru, co ona. Každý den se dívá na můj pořad a pak mi hned
telefonuje. Když jí to nezvednu, tak zavolá v půl jedný ráno. Jenom aby mi řekla, jaký to bylo, co se mi povedlo. 

* Má dobré připomínky? 

Je strašně kritická, což ve výsledku znamená, že má dobrý postřeh. 

* Jak je na tom táta? Před časem měl velké zdravotní problémy. 

Táta se drží. Měl jet koncertní šňůru, ale covid mu to překazil. 

* Máte dvě děti, i s nimi jste spokojená? 

Děti jsou skvělý. Matildě bylo sedmnáct a je zamilovaná, takže mě už nepotřebuje. Trochu jsem se toho období obávala, ale je
krásný sledovat to. A Matouš je taky zamilovaný, ale do baseballu. Když to shrnu, tak buď hraje baseball, nebo se někam
přesouvá, aby hrál baseball. 

* Takže taky nebude hercem ani zpěvákem? 

Matouš měl tímhle směrem našlápnuto několikrát, ale je tak línej, že už ani moc nemluví, takže by mu to nejspíš nešlo.
Sportovci obecně málokdy dobře vyslovují a on propadl baseballu. Všichni na to koukáme jako blázni. Je mu patnáct, žije si ve
svém světě a občas nás do něj pustí. 

* Zahrál si v nějakých filmech? 

Nikdy. Ale zahraniční produkce si ho párkrát vybraly, protože byl rozkošnej, blonďatej a uměl anglicky. Dokonce málem hrál ve
filmu o Čikatilovi (Andrej Čikatilo, ruský sériový vrah a kanibal, zavraždil několik desítek žen a dětí, pozn. red.) jednoho z
chlapečků. Kolega Baldýnský mu vysvětlil, o co jde, aby se nestrachoval, Matouš se naučil pár ruských vět, co po něm chtěli, a
šel na konkurz. A tam mu řekli, že by se točilo měsíc kdesi v tramtárii, načež se můj syn zamyslel a povídá: Já ale nemůžu, já
mám v tu dobu zápas v Jablonci nad Nisou. To mu bylo asi jedenáct. Takže jeho hereckou kariéru zabil turnaj v Jablonci nad
Nisou. A pak řada dalších na stejně důležitých místech. 

* Musím vám složit poklonu, že vypadáte moc dobře, tvář máte skoro bez vrásek. Je to dědičné, nebo máte nějaký recept? 

A viděla jste moji mámu? Máme dobrou genetiku. A taky o sebe pečujeme. Plastiky ani botox ale nemám. Piju akorát rozpustný
kolagen, ale teprve tři měsíce. Že by to už bylo vidět? Tak to je dobrý! 

***

MINI VIZITKA 

Narodila se 22. prosince 1971 v Praze. Absolvovala Fakultu sociálních věd  Univerzity Karlovy. Na TV Nova byla v roce 1996
reportérkou pořadu Na vlastní oči. 

„KONEČNĚ MÁM POCIT, ŽE JSEM SE DO TOHO DOSTALA.“ „MÁMA JE STRAŠNĚ KRITICKÁ A MÁ DOBRÝ POSTŘEH.“ 

Tři nej PAVLÍNY WOLFOVÉ 

PRÁCE Každý den se těší do práce. CNN Prima News minulý týden odvysílala stý díl jejího pořadu. 

CESTOVÁNÍ Na „stará kolena“ začala cestovat. Miluje Asii. 

RODINA Po zesnulé babičce Matildě pojmenovala svoji dceru. 

Foto autor: Foto: Profimedia.cz, archiv časopisu Moje Psychologie, archiv TV Prima, Facebook.com 
Foto popis: Pavlína Filipovská vypadá stále dobře. 
Foto popis: Pavlína Wolfová byla dvakrát vdaná. 
Foto popis: Nyní ji můžete vidět v pořadu 360°. 

1.149. Česká startupová štika ze Sydney. Adam Hejl chce zjednodušit investování do akcií a má na to první miliony
URL
WEB , Datum: 29.09.2020 , Zdroj: czechcrunch.cz , Strana: 0 , Autor: Ondřej Holzman , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.09.2020 09:54 ,
Celková návštěvnost: 3 500 , AVE: 14 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,04
V posledních měsících neustále slyšíme, jak zejména americké technologické firmy boří na burzách rekordy.

Růsty, ale i pády o desítky nebo rovnou stovky procent, kolikrát klidně ze dne na den, nejsou v současnosti na akciových trzích
výjimkou, a každý si chce ze skutečně nadýchaného koláče alespoň kousek uloupnout. Dnes může investovat do akcií opravdu
každý, ale také se každý může velmi jednoduše spálit. 
Své o tom ví Adam Hejl, se kterým si voláme na trase Praha–Sydney, kde zrovna se svým týmem již třetím měsícem neúnavně
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pracuje na novém startupu. Jmenuje se StockStory a pro dnešní dobu je jako dělaný – lidem, kteří kolikrát skoro ani neví, co to
akcie jako taková vlastně je, chce pomoci, aby při investování na burze dělali lepší rozhodnutí, méně chyb a ve výsledku tak
dosáhli lepších zisků. 
První velké peníze už česko-australský projekt nabral také od investorů, ale to předbíháme. Příběh začíná možná trochu
překvapivě na Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy, kde Adam Hejl studoval politologii a mezinárodní vztahy. Odjakživa ho
totiž bavila politická ekonomie a veřejné dění, a tak se přes ministerstvo vnitra a působení v parlamentu dostal až k vlastní
agentuře, která zrealizovala několik úspěšných a oceňovaných volebních kampaní. 
„Práce mě naplňovala, ale po osmi letech jsem měl pocit, že jsem uvnitř toho akvárka už příliš dlouho a nevidím ven. Chtěl jsem
si dát od politiky pauzu a najít prostor, kde mohu něco vytvořit sám za sebe,“ popisuje Adam Hejl, jak opustil úspěšný byznys,
který zakládal se svým vysokoškolským učitelem politologie Petrem Sokolem. V té době mu však životní cestu zkřížila dnes již
manželka Natálie, se kterou se před pěti lety odstěhoval do Sydney. 
adam-hejl3 
Adam Hejl, zakladatel startupu StockStory Foto: StockStory 
V nejlidnatějším městě Austrálie už pak Adam Hejl práci v politice nehledal. Naopak se vrhl do oblasti, která ho vždy zajímala,
ale v Česku pro ni nebyl úplně prostor. Lákadlem pro něj byly akciové trhy, a tak se jako první zaměstnanec přidal k tehdy
začínajícímu startupu Simply Wall St, který převáděl komplikovaná finanční data do přehledných vizualizací a infografik. 
Cílem Simply Wall St. bylo – jak už napovídá název startupu – zjednodušovat lidem investování na Wall Street, a pochopitelně
nejen tam. Adam Hejl v australském startupu, který postupně od investorů nabral přes 2 miliony dolarů, vybudoval velký
marketingový tým a jejich produkt využívaly desítky tisíc investorů, jenže po čase mu došlo, že to pořád není ono. 
productboard hledá posily na pozicích Více na CzechCrunch Jobs productboard Product Designerproductboard productboard
Senior Director of Product Managementproductboard 
CDN77 hledá posily na pozicích 
CDN77.com Účetní se zájmem o FinTech a automatizaci 
CDN77.com 
CDN77.com Online marketér pro globální trh (junior/senior) 
CDN77.com 
Zpracovat desítky tisíc dat a nabídnout je zákazníkovi v graficky přívětivých a minimálně na první pohled přehledných
infografikách totiž pořád nefunguje pro každého. Dnes i díky aplikacím jako Robinhood nebo Revolut investují do akcií stále
více i ti, kteří nemají vůbec žádný finanční background, a tak jim graf, kde je vidět třeba to, jak rostou firmě příjmy vůči zisku
nebo jaké je její zadlužení, stejně nic neřekne. 
„Investovat dnes může opravdu každý už od pár dolarů. Jenže lidé, kteří investují, nemají vzdělání ve financích, aby si mohli
udělat potřebnou analýzu, a kvůli tomu dělají chyby, jež je stojí značné peníze,“ potvrzuje své dlouholeté zkušenosti Adam Hejl.
„Současné platformy sice lidem dávají přístup k datům, ale nedávají jim žádné odpovědi.“ 
Vyprávění akciových příběhů 
Proto vznikl startup StockStory a také jeho název je všeříkající – chce totiž vyprávět „akciové příběhy“, jež i investorům-
začátečníkům dají dobrý přehled o tom, jak se vlastně dané firmě daří. Neučiní tak spletitými grafy nebo čísly, ale tím, na co
jsou lidé odjakživa zvyklí – psaným textem, přesněji příběhem. Trik pak tkví v tom, že ho celý bude generovat chytrý algoritmus.
Algoritmicky generovaný text sice může znít na první pohled podivně, ale Hejl už s ním má zkušenosti. Produkt využívající
algoritmicky generované texty už totiž postavil i v jeho předchozím působišti v Simply Wall St, a když z něj začátkem letošního
roku odcházel, následující měsíce strávil důkladnou analýzou trhu. Se stovkami investorů z celého světa strávil hodiny na
videohovorech, aby si poskládal vše, co je potřeba k fungujícímu produktu. 
„Sbíráme obrovské množství dat, které automatizovaně zpracováváme. Kdybychom je ale dali lidem, zavalíme je a k ničemu jim
nebudou. Proto za ně uděláme i celou analytickou práci, vyhodnotíme je a výsledek naší analýzy prezentujeme v textu, který je
algoritmicky generovaný a psaný způsobem, aby ho pochopili i lidé, kteří nemají vzdělání ve financích,“ popisuje Adam Hejl v
kostce svůj nový startup. 
„Budeme nejrychlejší na světě, kdo poskytne analýzu, co takové výsledky znamenají.“ 
Ve StockStory jsou teprve na začátku, ale už teď má jeho zakladatel jasno, jak má celý proces fungovat. Příkladem může být
vyhlašování finančních výsledků, po kterém často akcie buď vystřelí vzhůru, když jsou lepší, než se předpokládalo, nebo
naopak klesají dolů. A StockStory chce být mezi prvními, kdo investorům poskytne analýzu, co se vlastně stalo, jak se může
cena akcií bude vyvíjet a proč. 
„Budeme nejrychlejší na světě, kdo poskytne analýzu, co takové výsledky znamenají. Podíváme se, jak se firmě dařilo v
porovnání s předchozím obdobím, zda pokračuje v nastolené trajektorii, nebo se objevily nějaké problémy, a tak dále.
Automatizovaně zpracujeme obrovské množství dat a během pár minut vydáme textovou analýzu,“ říká Hejl s tím, že do půl roku
by chtěl trvání celého procesu stlačit pod minutu. 
sydney 
StockStory bude sídlit v Sydney a vývojový tým postaví v Praze 
Nejde přitom jen o dobré heslo do marketingových kampaní. Na burze se skutečně často hraje o vteřiny, které rozhodují o tom,
jak významně investor své peníze znásobí, nebo naopak jak rychle dokáže zastavit propad. StockStory sice prozatím nemá
ambici přímo radit, zda má investor danou akcii koupit, nebo prodat, ale co nejjednodušším způsobem mu napoví, zda se firmě
daří, má svůj byznys dobře postavený nebo třeba jestli má ještě hodně peněz a v nejbližší době nezkrachuje. 
Přenechat takovou práci, která se týká zpracovávání velkého množství dat a čísel, počítačům se zdá být logické. Na trhu ale
stále existuje mnoho firem, zejména z éry před internetem, které zaměstnávají finanční experty a ti analýzy pro individuální
investory sepisují ručně. Sice vzhledem ke kapacitním omezením zvládnou pokrýt jen malou část trhu, jejich analýzy mohou mít
své mezery a vydávají se se zpožděním, ale přesto mají miliony platících zákazníků, protože často na trhu nic lepšího není. 
Řeč je přitom minimálně o milionech investorů, přičemž těch, kteří „na burzu“ přichází díky novým aplikacím, jako jsou zmíněné
fenomény dneška Robinhood či Revolut, a vlastní analýzu si neudělají, je stále více. Právě na ně StockStory cílí a důkazem, že
se trefil do černého, je i brzké navázání partnerství s jedním z největších technologických hráčů, který může celý byznys rychle
vystřelit dopředu. 
torsus-min Přečtěte si také 
Monstrózní vozy ve službách OSN i vlády USA. Nenápadná značka Torsus z Prahy definuje oblast extrémní přepravy 
Jeho jméno zatím Adam Hejl tají, ale druhým dechem sdílí i další velkou zprávu. StockStory totiž hned pár měsíců po oficiálním
startu přilákalo první investory. Celkem 700 tisíc dolarů, v přepočtu přes 16 milionů korun, do česko-australského projektu
poslalo tuzemské Credo Ventures a několik angel investorů v podobě zakladatelů jiných úspěšných projektů. 
„Adam Hejl je přesně ten typ zakladatele, které v Credo Ventures hledáme. Prokázal, že umí postavit úspěšné produkty, a díky
jeho předcházejícím zkušenostem má unikátní vhled do rychle rostoucího trhu akciových investorů. Zároveň díky jeho
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‚hustler‘mentalitě už v takto rané fázi startupu uzavřel lukrativní distribuční partnerství se světovým hráčem,“ líčí pro
CzechCrunch Andrej Kiska z Credo Ventures. 
Hejl přitom potvrzuje, že si mohl vybírat z celé plejády investorů, jež hned od začátku jeho produkt zaujal. Nakonec si ale vybral
zkušené a v zahraničí uznávané investory z Creda, k nimž se připojili také zakladatelé z Productboardu (který spoluzakládal
Adamův bratr Daniel) a úspěšných australských startupů Tyro Payments, Spaceship Super a UpGuard. 
andrej-kiska-min 
Andrej Kiska, jeden z partnerů fondu Credo Ventures Foto: Credo 
S Českou republikou však nemá Stockstory pojit jen původ jeho zakladatele a sídlo prvních investorů, ale také vývojový tým.
Například po vzoru zmíněného Productboardu se Adam Hejl rozhodl vybudovat byznysovou část firmy v Sydney, zatímco
vývojový tým má sedět v Praze. Zkušenosti tak může nasávat i od svého bratra, který řídí vývoj Productboardu rovněž z Česka,
zatímco byznys jeho spoluzakladatel Hubert Palán řídí ze San Franciska. 
„V Česku je obrovské množství talentovaných lidí, kteří mají pro typ práce, kterou budeme dělat, skvělý potenciál, ale není tam
příliš projektů, kde by šlo pracovat s tolika zajímavými datasety, jako jsou akciové trhy, a dělat globální produkt s aspirací
pomoci obrovskému množství lidí,“ vysvětluje Adam Hejl svou motivaci za zřízením české pobočky. 
Situaci mu teď poněkud komplikuje globální pandemie koronaviru, která mu nedovoluje z Austrálie přicestovat do České
republiky, ale i tak je Adam Hejl na aktivní misi, aby k sobě do svého ambiciózního projektu našel spoluzakladatele a
technologického šéfa (CTO), protože sám se bude věnovat zejména rozvoji produktu a byznysu přímo v Sydney. A rozhodně by
se nebránil, kdyby šel ve stopách úspěšných českých startupů jako Productboard, který už v investicích nabral 1,5 miliardy
korun, dál. 

1.150. Zásilkovna spouští vlastní výdejní boxy. Mohou stát kdekoliv, ovládají se mobilem a balíky přes ně půjde i
posílat URL
WEB , Datum: 29.09.2020 , Zdroj: czechcrunch.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 29.09.2020 11:13 , Celková návštěvnost:
3 500 , AVE: 14 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,04
Výdejní místo Z-Box od Zásilkovny je energeticky soběstačné a ovládá se přes mobilní aplikaci

Zatímco Česká pošta z některých menších měst a obcí po celé zemi odchází, konkurenční Zásilkovna dělá všechno proto, aby
mohli její služby pro posílání zásilek využívat opravdu všichni. Nedávno oznámila, že si lidé přes její službu Mezi námi poslali už
dva miliony balíků, a teď přichází s vlastními výdejními místy, aby bylo vyzvednutí zásilky co nejjednodušší. 
Alza, Mall, Rohlík nebo Pilulka a nově i Zásilkovna. Nevyjmenováváme jen přední hráče tuzemské e-commerce scény, ale také
firmy, které doručují nákupy mimo jiné do vlastních výdejních míst. Ta mají ve svém názvu obvykle slůvko „box“ a výjimkou není
ani Zásilkovna, která na to však přeci jen jde trochu jinak. 
Její Z-Boxy jsou unikátní tím, že jsou zcela soběstačné. Pohání je pouze solární panely a díky tomu mohou stát skutečně
kdekoliv. Navíc se ovládají přes mobilní aplikaci, přes níž si již lidé zvykli vyplňovat adresu, když posílají balík. Tím pádem se
zákazník ani nemusí ničeho dotýkat a ťukat do displeje. Klíčové zároveň je, že přes Z-Boxy bude možné zásilky nejen přijímat,
ale podobně jednoduše také podávat. 
zasilovna-zbox-jenstejn-min 
Jedno z prvních výdejních míst Z-Box od Zásilkovny se nachází ve středočeské obci Jenštejn Foto: Zásilkovna 
„Revoluční technologie Z-Boxů umožňuje jejich provoz v podstatě kdekoliv. Pro nás se tak otevírá obrovská příležitost
doručovat zásilky do míst, kam jiní doručovat nechtějí, neumí nebo zde své služby omezují,“ říká Simona Kijonková,
zakladatelka Zásilkovny a šéfka holdingu Packeta, do něhož rychle rostoucí logistická služba spadá. 
Skupina do vývoje Z-Boxů, které si vytvořila kompletně in-house, investuje desítky milionů korun a mimo výše zmíněných
odlišností budou fungovat na stejném principu jako třeba AlzaBoxy, Mall Boxy, Pilulka Boxy nebo Rohlík Pointy. Otevřené
budou pro zákazníky nonstop a objeví se nejen v menších městech a vesnicích, ale také v developerských rezidenčních a
komerčních projektech, obchodních centrech či náměstích a parkovištích. 
productboard hledá posily na pozicích Více na CzechCrunch Jobs productboard Product Designerproductboard productboard
Backend Engineer, Node.js/Typescriptproductboard 
CDN77 hledá posily na pozicích 
CDN77.com Účetní se zájmem o FinTech a automatizaci 
CDN77.com 
CDN77.com Online marketér pro globální trh (junior/senior) 
CDN77.com 
„Stanou se přirozenou součástí sítě našich klasických výdejních míst a pomohou nám pokrýt další velké území České
republiky. Zákazníkům opět výrazně zvýšíme komfort doručování zásilek,“ doplňuje Kijonková, která chce se svým týmem do
konce roku spustit až 150 Z-Boxů. Díky tomu by se měl celkový počet výdejních míst Zásilkovny v Česku vyšplhat zhruba na 3
800. 
První Z-Box již vyrostl ve středočeské obci Jenštejn, která má tisíc obyvatel a je ideálním příkladem místa, kde vidí Zásilkovna
příležitost rozšířit své služby. Nechat si doručit balík do moderního výdejního místa přitom bude stejně drahé jako na jakékoliv
jiné výdejní místo firmy. Pro vyzvednutí balíku je nutné mít nainstalovanou aplikaci Zásilkovna a zapnuté Bluetooth, díky čemuž
se aplikace automaticky spáruje a otevře schránku se správnou zásilkou. 
simona-kijonkova2 
Simona Kijonková, zakladatelka Zásilkovny Foto: Nguyen Duy McLavin/CzechCrunch 
Podobně jako konkurenční řešení je také Z-Box variabilní v tom, jak může vypadat. Zásilkovna počítá se dvěma až šesti
sloupci, přičemž každý sloupec má deset schránek se třemi různými velikostmi. Do verze se šesti sloupci, tedy šedesáti
schránkami, může firma dle svých propočtů doručit až 10 tisíc zásilek ročně. Aktuálně již po republice stojí 11 Z-Boxů a další
mají v nejbližších týdnech rychle přibývat, v příštím roce už je chce firma počítat v jednotkách tisíc. 
V loňském roce zvládla celá skupina přepravit 19 milionů zásilek, přičemž letos již během prvních devíti měsíců toto číslo o
několik milionů překročila a plánuje zakončit celý rok na více než dvojnásobku. Obrat se v roce 2019 vyšplhal téměř na 1,3
miliardy korun a letos Packeta očekává tržby ve výši 2,5 miliardy korun. 
V posledních měsících neustále slyšíme, jak zejména americké technologické firmy boří na burzách rekordy. Růsty, ale i pády o
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desítky nebo rovnou stovky procent, kolikrát klidně ze dne na den, nejsou v současnosti na akciových trzích výjimkou, a každý
si chce ze skutečně nadýchaného koláče alespoň kousek uloupnout. Dnes může investovat do akcií opravdu každý, ale také se
každý může velmi jednoduše spálit. 
Své o tom ví Adam Hejl, se kterým si voláme na trase Praha–Sydney, kde zrovna se svým týmem již třetím měsícem neúnavně
pracuje na novém startupu. Jmenuje se StockStory a pro dnešní dobu je jako dělaný – lidem, kteří kolikrát skoro ani neví, co to
akcie jako taková vlastně je, chce pomoci, aby při investování na burze dělali lepší rozhodnutí, méně chyb a ve výsledku tak
dosáhli lepších zisků. 
První velké peníze už česko-australský projekt nabral také od investorů, ale to předbíháme. Příběh začíná možná trochu
překvapivě na Fakultě sociálních věd  Univerzity Karlovy, kde Adam Hejl studoval politologii a mezinárodní vztahy. Odjakživa ho
totiž bavila politická ekonomie a veřejné dění, a tak se přes ministerstvo vnitra a působení v parlamentu dostal až k vlastní
agentuře, která zrealizovala několik úspěšných a oceňovaných volebních kampaní. 
„Práce mě naplňovala, ale po osmi letech jsem měl pocit, že jsem uvnitř toho akvárka už příliš dlouho a nevidím ven. Chtěl jsem
si dát od politiky pauzu a najít prostor, kde mohu něco vytvořit sám za sebe,“ popisuje Adam Hejl, jak opustil úspěšný byznys,
který zakládal se svým vysokoškolským učitelem politologie Petrem Sokolem. V té době mu však životní cestu zkřížila dnes již
manželka Natálie, se kterou se před pěti lety odstěhoval do Sydney. 
adam-hejl3 
Adam Hejl, zakladatel startupu StockStory Foto: StockStory 
V nejlidnatějším městě Austrálie už pak Adam Hejl práci v politice nehledal. Naopak se vrhl do oblasti, která ho vždy zajímala,
ale v Česku pro ni nebyl úplně prostor. Lákadlem pro něj byly akciové trhy, a tak se jako první zaměstnanec přidal k tehdy
začínajícímu startupu Simply Wall St, který převáděl komplikovaná finanční data do přehledných vizualizací a infografik. 
Cílem Simply Wall St. bylo – jak už napovídá název startupu – zjednodušovat lidem investování na Wall Street, a pochopitelně
nejen tam. Adam Hejl v australském startupu, který postupně od investorů nabral přes 2 miliony dolarů, vybudoval velký
marketingový tým a jejich produkt využívaly desítky tisíc investorů, jenže po čase mu došlo, že to pořád není ono. 
productboard hledá posily na pozicích Více na CzechCrunch Jobs productboard Product Designerproductboard productboard
Backend Engineer, Node.js/Typescriptproductboard 
CDN77 hledá posily na pozicích 
CDN77.com Účetní se zájmem o FinTech a automatizaci 
CDN77.com 
CDN77.com Online marketér pro globální trh (junior/senior) 
CDN77.com 
Zpracovat desítky tisíc dat a nabídnout je zákazníkovi v graficky přívětivých a minimálně na první pohled přehledných
infografikách totiž pořád nefunguje pro každého. Dnes i díky aplikacím jako Robinhood nebo Revolut investují do akcií stále
více i ti, kteří nemají vůbec žádný finanční background, a tak jim graf, kde je vidět třeba to, jak rostou firmě příjmy vůči zisku
nebo jaké je její zadlužení, stejně nic neřekne. 
„Investovat dnes může opravdu každý už od pár dolarů. Jenže lidé, kteří investují, nemají vzdělání ve financích, aby si mohli
udělat potřebnou analýzu, a kvůli tomu dělají chyby, jež je stojí značné peníze,“ potvrzuje své dlouholeté zkušenosti Adam Hejl.
„Současné platformy sice lidem dávají přístup k datům, ale nedávají jim žádné odpovědi.“ 
Vyprávění akciových příběhů 
Proto vznikl startup StockStory a také jeho název je všeříkající – chce totiž vyprávět „akciové příběhy“, jež i investorům-
začátečníkům dají dobrý přehled o tom, jak se vlastně dané firmě daří. Neučiní tak spletitými grafy nebo čísly, ale tím, na co
jsou lidé odjakživa zvyklí – psaným textem, přesněji příběhem. Trik pak tkví v tom, že ho celý bude generovat chytrý algoritmus.
Algoritmicky generovaný text sice může znít na první pohled podivně, ale Hejl už s ním má zkušenosti. Produkt využívající
algoritmicky generované texty už totiž postavil i v jeho předchozím působišti v Simply Wall St, a když z něj začátkem letošního
roku odcházel, následující měsíce strávil důkladnou analýzou trhu. Se stovkami investorů z celého světa strávil hodiny na
videohovorech, aby si poskládal vše, co je potřeba k fungujícímu produktu. 
„Sbíráme obrovské množství dat, které automatizovaně zpracováváme. Kdybychom je ale dali lidem, zavalíme je a k ničemu jim
nebudou. Proto za ně uděláme i celou analytickou práci, vyhodnotíme je a výsledek naší analýzy prezentujeme v textu, který je
algoritmicky generovaný a psaný způsobem, aby ho pochopili i lidé, kteří nemají vzdělání ve financích,“ popisuje Adam Hejl v
kostce svůj nový startup. 
„Budeme nejrychlejší na světě, kdo poskytne analýzu, co takové výsledky znamenají.“ 
Ve StockStory jsou teprve na začátku, ale už teď má jeho zakladatel jasno, jak má celý proces fungovat. Příkladem může být
vyhlašování finančních výsledků, po kterém často akcie buď vystřelí vzhůru, když jsou lepší, než se předpokládalo, nebo
naopak klesají dolů. A StockStory chce být mezi prvními, kdo investorům poskytne analýzu, co se vlastně stalo, jak se může
cena akcií bude vyvíjet a proč. 
„Budeme nejrychlejší na světě, kdo poskytne analýzu, co takové výsledky znamenají. Podíváme se, jak se firmě dařilo v
porovnání s předchozím obdobím, zda pokračuje v nastolené trajektorii, nebo se objevily nějaké problémy, a tak dále.
Automatizovaně zpracujeme obrovské množství dat a během pár minut vydáme textovou analýzu,“ říká Hejl s tím, že do půl roku
by chtěl trvání celého procesu stlačit pod minutu. 
sydney 
StockStory bude sídlit v Sydney a vývojový tým postaví v Praze 
Nejde přitom jen o dobré heslo do marketingových kampaní. Na burze se skutečně často hraje o vteřiny, které rozhodují o tom,
jak významně investor své peníze znásobí, nebo naopak jak rychle dokáže zastavit propad. StockStory sice prozatím nemá
ambici přímo radit, zda má investor danou akcii koupit, nebo prodat, ale co nejjednodušším způsobem mu napoví, zda se firmě
daří, má svůj byznys dobře postavený nebo třeba jestli má ještě hodně peněz a v nejbližší době nezkrachuje. 
Přenechat takovou práci, která se týká zpracovávání velkého množství dat a čísel, počítačům se zdá být logické. Na trhu ale
stále existuje mnoho firem, zejména z éry před internetem, které zaměstnávají finanční experty a ti analýzy pro individuální
investory sepisují ručně. Sice vzhledem ke kapacitním omezením zvládnou pokrýt jen malou část trhu, jejich analýzy mohou mít
své mezery a vydávají se se zpožděním, ale přesto mají miliony platících zákazníků, protože často na trhu nic lepšího není. 
Řeč je přitom minimálně o milionech investorů, přičemž těch, kteří „na burzu“ přichází díky novým aplikacím, jako jsou zmíněné
fenomény dneška Robinhood či Revolut, a vlastní analýzu si neudělají, je stále více. Právě na ně StockStory cílí a důkazem, že
se trefil do černého, je i brzké navázání partnerství s jedním z největších technologických hráčů, který může celý byznys rychle
vystřelit dopředu. 
torsus-min Přečtěte si také 
Monstrózní vozy ve službách OSN i vlády USA. Nenápadná značka Torsus z Prahy definuje oblast extrémní přepravy 
Jeho jméno zatím Adam Hejl tají, ale druhým dechem sdílí i další velkou zprávu. StockStory totiž hned pár měsíců po oficiálním
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startu přilákalo první investory. Celkem 700 tisíc dolarů, v přepočtu přes 16 milionů korun, do česko-australského projektu
poslalo tuzemské Credo Ventures a několik angel investorů v podobě zakladatelů jiných úspěšných projektů. 
„Adam Hejl je přesně ten typ zakladatele, které v Credo Ventures hledáme. Prokázal, že umí postavit úspěšné produkty, a díky
jeho předcházejícím zkušenostem má unikátní vhled do rychle rostoucího trhu akciových investorů. Zároveň díky jeho
‚hustler‘mentalitě už v takto rané fázi startupu uzavřel lukrativní distribuční partnerství se světovým hráčem,“ líčí pro
CzechCrunch Andrej Kiska z Credo Ventures. 
Hejl přitom potvrzuje, že si mohl vybírat z celé plejády investorů, jež hned od začátku jeho produkt zaujal. Nakonec si ale vybral
zkušené a v zahraničí uznávané investory z Creda, k nimž se připojili také zakladatelé z Productboardu (který spoluzakládal
Adamův bratr Daniel) a úspěšných australských startupů Tyro Payments, Spaceship Super a UpGuard. 
andrej-kiska-min 
Andrej Kiska, jeden z partnerů fondu Credo Ventures Foto: Credo 
S Českou republikou však nemá Stockstory pojit jen původ jeho zakladatele a sídlo prvních investorů, ale také vývojový tým.
Například po vzoru zmíněného Productboardu se Adam Hejl rozhodl vybudovat byznysovou část firmy v Sydney, zatímco
vývojový tým má sedět v Praze. Zkušenosti tak může nasávat i od svého bratra, který řídí vývoj Productboardu rovněž z Česka,
zatímco byznys jeho spoluzakladatel Hubert Palán řídí ze San Franciska. 
„V Česku je obrovské množství talentovaných lidí, kteří mají pro typ práce, kterou budeme dělat, skvělý potenciál, ale není tam
příliš projektů, kde by šlo pracovat s tolika zajímavými datasety, jako jsou akciové trhy, a dělat globální produkt s aspirací
pomoci obrovskému množství lidí,“ vysvětluje Adam Hejl svou motivaci za zřízením české pobočky. 
Situaci mu teď poněkud komplikuje globální pandemie koronaviru, která mu nedovoluje z Austrálie přicestovat do České
republiky, ale i tak je Adam Hejl na aktivní misi, aby k sobě do svého ambiciózního projektu našel spoluzakladatele a
technologického šéfa (CTO), protože sám se bude věnovat zejména rozvoji produktu a byznysu přímo v Sydney. A rozhodně by
se nebránil, kdyby šel ve stopách úspěšných českých startupů jako Productboard, který už v investicích nabral 1,5 miliardy
korun, dál. 
Přihlaste se k pravidelnému odběru našich rychlých novinek ze světa byznysu, startupů a technologií. 

1.151. Trump versus Biden
TV , Datum: 30.09.2020 , Zdroj: CNN Prima News , Zpráva: 7 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.09.2020 15:04 , Sledovanost pořadu: 0 ,
Pořad: Zprávy ve 12 12:00 , Země: Česko

Josef KLUGE, moderátor 
Chaos a osobní útoky, i taková byla první debata kandidátů na prezidenta Spojených států. Donald Trump a Joe Biden se
střetli v Clevelandu v Ohiu.

redaktorka 
Trump a Biden tváří v tvář v souboji ve velmi osobní rovině.

Joe BIDEN, bývalý viceprezident USA 
Sklapnul byste už? To je tak neprezidentské!

Donald TRUMP, americký prezident 
Na tobě není noc chytrého, Joe!

redaktorka 
Bez podání ruky kvůli šíření koronaviru a také bez servítek.

Joe BIDEN, bývalý viceprezident USA 
Všechno, co doteď řekl, je zkrátka lež.

Donald TRUMP, americký prezident 
Zvládl jsem toho víc než ty za 47 let, Joe.

redaktorka 
Byla to příležitost nejen říct svůj názor, ale i to, co soupeř dělá špatně.

Donald TRUMP, americký prezident 
Chce uzavřít tuto zemi a já ji chci nechat otevřenou.

Joe BIDEN, bývalý viceprezident USA 
On nemá žádný plán.

redaktorka 
Debatu vedl moderátor Chris Wallace z Fox News. Rozdělil ji do šesti bloků. Každý měl 15 minut a vyhrazené téma. Tím prvním
byl i výběr kandidátky na uvolněné místo u Nejvyššího soudu Amy Coneyové Barrettové, a to krátce před volbami.

Donald TRUMP, americký prezident 
Máme fenomenální kandidátku.

Joe BIDEN, bývalý viceprezident USA 
Měli bychom počkat, až uvidíme, jaký bude výsledek těchto voleb.
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Donald TRUMP, americký prezident 
Vyhráli jsme volby, a proto máme právo ji vybrat.

redaktorka 
Mluvilo se ale i o šíření koronaviru. Spojené státy jsou nejzasaženější zemí na světě. Onemocnělo tam víc než 7 milionů lidí,
přes 200 000 z nich s koronavirem zemřelo.

Joe BIDEN, bývalý viceprezident USA 
Prezident nemá žádný plán.

Donald TRUMP, americký prezident 
Získali jsme roušky, vyrobili ventilátory. To byste nedokázali. Jsme jen týdny od vyrobení vakcíny.

Joe BIDEN, bývalý viceprezident USA 
Vím, jak tu práci dělat.

redaktorka 
Prezident Trump čelil i otázce, jestli je pravdivá informace New York Times, že údajně neplatil federální daně z příjmů.

Donald TRUMP, americký prezident 
Zaplatil jsem miliony dolarů na daních.

redaktorka 
A nakonec násilné protesty v amerických městech v posledních dnech.

Joe BIDEN, bývalý viceprezident USA 
Toto je prezident, který všechno používá jako argument, aby vyvolával rasovou nenávist.

Donald TRUMP, americký prezident 
Věříme v právo a pořádek. Vy ne!

redaktorka 
Byla to první ze tří debat. Ty další čekají Trumpa a Bidena 15. a 22. října.

Josef KLUGE, moderátor 
A o podrobnostech první prezidentské debaty teď už víc amerikanista Jiří Pondělíček z Fakulty sociálních věd  Univerzity
Karlovy. Dobré poledne.

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií FSV UK  
Dobrý den.

Josef KLUGE, moderátor 
Ta dnešní debata mezi prezidentem Trumpem a Joe Bidenem byla, mírně řečeno, velmi dynamická. Je obvyklé, že by se
prezidentské debaty nesly v podobném duchu jako právě tahle ta poslední?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií FSV UK  
Ne, to rozhodně obvyklé není. Ono se to změnilo velmi v roce 2016 právě s kandidaturou Donalda Trumpa. Ale většinou ty
prezidentské debaty byly daleko uměřenější. Například Al Gore v roce 2000 byl kritizován jenom za to, že při odpovědích
George Bushe tak jako arogantně povzdychával, čímž dával najevo, že tedy s tím nesouhlasí, že kandidát na prezidenta říká
nesmysly. A už jenom za to byl kritizován. Takže když si to srovnáme s tím letošním rokem, tak samozřejmě je to naprosto
naprosto někde jinde.

Josef KLUGE, moderátor 
Podle vašeho názoru, dominoval některý z kandidátů v té noční debatě? Respektive vedl si některý z kandidátů podle vás
lépe?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií FSV UK  
Čistě co se týče nějaké agresivity nebo toho, jak moc byl vidět, tak určitě si vedl lépe Donald Trump. Nicméně Joe Biden ho
také při některých příležitostech, dá se říct, poměrně hezky usadil. I když přesně o tom by zrovna ta debata být neměla. Komu
ta debata nakonec prospěje, to uvidíme. Já jsem zatím viděl jenom ty takzvané /nesrozumitelné/, kde tedy to dopadlo vlastně
poměrně podobně, jako jsou ty preference. To znamená asi 48 % respondentů řeklo, že vyhrál Joe Biden, asi 40 %, že vyhrál
Donald Trump, a 10 %, že to byla remíza. Nicméně jak se to promítne do toho prezidentského souboje, to vidíme tak nejdříve
za týden.

Josef KLUGE, moderátor 
A tím už částečně odpovídáte na moji následující otázku, tedy jaký vliv na výsledek voleb tyto debaty vlastně mohou mít?

Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií FSV UK  
Mohou mít velký vliv. Například v roce 1980 se mluví o tom, že právě prezidentská debata pomohla Ronaldu Reaganovi
stáhnout ten výrazný náskok Jimmyho Cartera a volby vyhrát. Nicméně řekl bych, že v těch posledních letech, jak je to politické
prostředí čím dál tím více polarizováno a čím dál tím větší procento voličů je vlastně pevně rozhodnuto pro jednoho či pro
druhého kandidáta, tak ten vliv je menší a menší.

Josef KLUGE, moderátor 
Říká amerikanista Jiří Pondělíček, který teď byl hostem našeho vysílání. Díky.
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Jiří PONDĚLÍČEK, amerikanista, Institut mezinárodních studií FSV UK  
Děkuju za pozvání. Na shledanou.

1.152. Speciál - Co zmůžou kraje v oblasti životního prostředí?
RÁDIO , Datum: 30.09.2020 , Zdroj: ČRo Plus , Zpráva: 1 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.09.2020 22:14 , Poslechovost pořadu: 0 ,
Pořad: Speciál 12:10 , Země: Česko

Martin MATĚJKA, moderátor 
Teď začíná speciální vysílání Českého rozhlasu Plus, slovo mají Martina Mašková a Jan Burda.

Jan BURDA, moderátor 
Děkujeme, máme 8 hodin a 8 minut, potvrzuji to, co řekl Martin Matějka v závěru zpráv, příští minuty budou svým způsobem
speciální, monotematické, s jakými otázkami?

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 
Co zmůžou kraje v oblasti životního prostředí?

Jan BURDA, moderátor 
Jak se to konkrétní projevuje v Moravskoslezském kraji?

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 
A jak moc tato tématika oslovuje voliče v nadcházejících volbách?

Jan BURDA, moderátor 
O tom budeme mluvit, budeme se dále ptáte, jmenovitě Jan Burda...

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 
... a Martina Mašková. /znělka/

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 
Jednotlivé regiony se potýkají s odlišnými problémy v oblasti životního prostředí, ale v posledním volebním období měly
přinejmenším jedno společné. Největší objem peněz kraje vyplatily skrz kotlíkové dotace. Penězi kraje podporují i posílení
zdrojů pitné vody nebo boj proti kůrovcové kalamitě. My se teď vrátíme k těm zmíněným kotlíkovým dotacím, detaily zjišťovala
datová novinářka serveru irozhlas Nela Krawiecová. Dobré ráno.

Nela KRAWIECOVÁ, datová novinářka 
Dobrý den.

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 
Vyplácení kotlíkových dotací, tedy příspěvku na výměnu kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním, probíhalo, jak víme, ve
více vlnách. Který kraj v posledním volebním období vyplatil nejvíc peněz?

Nela KRAWIECOVÁ, datová novinářka 
Je to tak. Kotlíkové dotace jsou navíc jediné, které kraje vyplácejí za pomoci Státního fondu pro životní prostředí. V posledním
volebním období kraje svým obyvatelům vypsaly hned 3 výzvy. Například ve Zlínském kraji bylo proplaceno zhruba 5000 výměn
kotlů v celkové částce 560 000 000 Kč. Ale vůbec nejvíce žadatelů získalo příspěvek právě v Moravskoslezském kraji. Stát
přispěl částkou jedné miliardy korun, kraj, tedy ten Moravskoslezský, ke každé částce přidal dalších 7,5 tisíce. Navíc se zapojilo
téměř 90 moravskoslezských obcí, které podle svých možností také přispěly jednotlivým občanům, kteří o tuto pomoc vlastně
žádali. Program si ale pochvalují také v Ústeckém kraji, kde letos dokonce vypsali čtvrtou dotační výzvu. V posledním volebním
období mezi 3,5 tisíce domácností kraj přerozdělil téměř 373 000 000 Kč.

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 
Už jsme v úvodu naznačili, na co konkrétně se dotace vztahují, ale teď to ještě doplníme spolu s čísly.

Nela KRAWIECOVÁ, datová novinářka 
Ano. Kotlíkové dotace podporují výměny kotlů na pevná paliva. Na výběr mají žadatelé z několika variant a dotace Státního
fondu pro životní prostředí pokryje přibližně 80 % jejich nákladů. Jednotlivé kraje jsou potom zodpovědné za přerozdělování
těchto peněz. Například při výměně za tepelné čerpadlo mohou zájemci získat příspěvek až 120 000 Kč. Stejně tak u kotlů na
biomasu a u těch plynových je výše příspěvku maximálně 95 000 Kč.

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 
K dalším regionálním problémům patří boj proti kůrovci, o jakých částkách se bavíme v tomto případě a odkud kraje peníze
přerozdělují?

Nela KRAWIECOVÁ, datová novinářka 
V případě boje proti kůrovci mohou kraje žádat o finanční příspěvek na hospodaření v lesích přímo z rozpočtu Ministerstva
zemědělství. Například na Vysočině bylo od roku 2017 na tyto účely vyplaceno 168 000 000 Kč. Ale jen v letošním roce kraj
vlivem pokračující kalamity evidoval velký nárůst nových žádostí, a do konce roku tak plánuje vyplatit dalších zhruba 150 000
000 Kč. V již zmíněném Moravskoslezském kraji dotační program na hospodaření v lesích dokonce považují za jeden z
nejúspěšnějších a přímo z krajského rozpočtu přispěli částkou 10 000 000 Kč. Na Pardubicku se jednalo o částku poloviční.

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 
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Oblast životního prostředí bývá považována za prioritu, ovlivnila nebo změnila to nějak pandemie koronaviru?

Nela KRAWIECOVÁ, datová novinářka 
Překvapivě ano, například v Libereckém kraji letos z důvodu koronaviru nespustili dotační program na podporu ekologické
výchovy a osvěty, u kterého ale zároveň zaznamenávají pravidelně nejvyšší převis požadavků. Peníze kraj použil k zajištění
ochranných pomůcek.

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 
Tolik naše kolegyně, datová novinářka serveru irozhlas Nela Krawiecová. Děkujeme, na slyšenou.

Nela KRAWIECOVÁ, datová novinářka 
Na slyšenou.

Jan BURDA, moderátor 
V Moravskoslezském kraji má oblast životního prostředí na starosti náměstkyně hejtmana Jarmila Uvírová zvolená za ANO, i
vám dobrý den po telefonu.

Jarmila UVÍROVÁ, náměstkyně hejtmana MS kraje pro životní prostředí /ANO/ 
Dobrý den.

Jan BURDA, moderátor 
Jaký zájem o kotlíkové dotace jste ve vašem kraji celkově zaznamenali?

Jarmila UVÍROVÁ, náměstkyně hejtmana MS kraje pro životní prostředí /ANO/ 
Tak o kotlíkové dotace v našem kraji je zájem obrovský, mohu říci, že například v druhé kotlíkové výzvě, kdy jsme spustili
elektronické žádosti, tak byly dotace vyčerpány během dvou minut. Byli jsme zvědaví, jak to bude ve třetí výzvě, to je ta
poslední, a tam to bylo rovněž velice podobné.

Jan BURDA, moderátor 
A dopad na životní prostředí, paní Uvírová? Dá se to změřit? Tušíte například, o kolik procent lokálních topenišť je teď méně ve
vašem kraji?

Jarmila UVÍROVÁ, náměstkyně hejtmana MS kraje pro životní prostředí /ANO/ 
Tak celkem odhadem máme asi zhruba 50 000 nebo respektive měli jsme 50 000 nevyhovujících kotlů a díky právě kotlíkové
výzvě, respektive třem výzvám kotlíkových dotací jsme vyměnili jich polovinu. A doufám, že budeme pokračovat i dále.

Jan BURDA, moderátor 
To jsou tedy lokální topeniště, jak jsou na tom průmyslové podniky? Mohou jít svým způsobem příkladem veřejnosti, těm
majitelům lokálních topenišť, nebo ne?

Jarmila UVÍROVÁ, náměstkyně hejtmana MS kraje pro životní prostředí /ANO/ 
Tak v minulosti byly právě, například třeba datujeme rok 2002, tak největším znečišťovatelem byly právě průmyslové podniky,
které byly největším zdrojem prašnosti. Dnes jejich podíl vyloženě klesl na zhruba pětinu, takže dnes jsou největším zdrojem
prachu právě lokální topeniště, které dříve měly prašnost ze 37 % a dnes jsou se svými 72 procenty opravdu největším
znečišťovatelem.

Jan BURDA, moderátor 
Ano, ale promiňte, abychom na druhou stranu u těch průmyslových podniků neusnuli na vavřínech, vyzývá kraj například k
investicím do ještě lepších, jemnějších filtrů, které v rámci toho průmyslu nepustí i ty pevné částice, ty menší myslím?

Jarmila UVÍROVÁ, náměstkyně hejtmana MS kraje pro životní prostředí /ANO/ 
Samozřejmě jsme neusnuli na vavřínech a kromě kontrol a z nich vyplývajících integrovaných povolení, kde zpřísňujeme
podmínky, tak samozřejmě vyzýváme i jinými způsoby k další ekologizaci, a tím snížení podílu prašnosti, myslím si, že se nám to
daří, dokladem toho jsou například dobrovolné dohody, kde průmyslové podniky se zaváží, ať už je to s určitým finančním
plněním, nebo k vlastním aktivitám na snížení prašnosti nad rámec svých zákonných povinností.

Jan BURDA, moderátor 
Určitě zásadní změna, kterou čeká Moravskoslezský kraj, je načasovaná, připravovaná, řekněme, připravovaný odklon od těžby
uhlí, je to ale připraveno? Je jasný plán, co kdo bude dělat, jak se budou kompenzovat dopady do různých odvětví
společnosti?

Jarmila UVÍROVÁ, náměstkyně hejtmana MS kraje pro životní prostředí /ANO/ 
Tak tady toto neřeším přímo já, nicméně samozřejmě má to souvislost s životním prostředím, tyto plány na uzavření dolů v
podstatě vznikly na ministerstvu a my samozřejmě se s tím budeme muset nějakým způsobem vyrovnat a řešit, co dál, jak
průmyslové podniky, které nezbytně ke své výrobě potřebují právě uhlí, tak vlastně budeme je iniciovat k zahájení převodu na
nízkouhlíkovou výrobu. A myslím si, že už první vlaštovky jsou, například společnost Liberty Ostrava.

Jan BURDA, moderátor 
Což bude určitě i obnášet velké investice. Tolik náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje pro životní prostředí Jarmila
Uvírová. Děkuji vám, na slyšenou.

Jarmila UVÍROVÁ, náměstkyně hejtmana MS kraje pro životní prostředí /ANO/ 
Také děkuji, na shledanou.

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 
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A ve Speciálu Plus věnovanému životnímu prostředí v kraji dostává slovo Karel Polanecký, energetický expert Hnutí Duha.
Dobrý den i vám.

Karel POLANECKÝ, energetický expert Hnutí DUHA 
Dobrý den.

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 
Před chvílí zazněla informace o těch dobrovolných dohodách s průmyslovými podniky, které tedy z pohledu kraje by mohly
přispět ke snížení prašnosti, jaký je váš pohled? Jsou dostatečně motivační?

Karel POLANECKÝ, energetický expert Hnutí DUHA 
Dobrovolná dohoda jako nástroj se využívá, samozřejmě není to úplně tak silné, jako kdyby byly podniky tlačeny k nějakým
opatřením zákonem, nicméně je třeba říct, že opravdu ty plány, které podniky v ostravském regionu mají, tak vypadají poměrně
slibně. Zmiňovaný příklad, Ocelárny Liberty je opravdu velmi ambiciózní, dostat se na uhlíkovou neutralitu v roce 2030
přechodem na jinou technologii, v zásadě jde o to, že daleko víc oceli by se vyrábělo v elektrických pecích a velmi by vzrostl
podíl výroby oceli ze šrotu, tak to je opravdu ambiciózní projekt a myslím, že ta strategie, kterou firma /nesrozumitelné/, je
životaschopná.

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 
Kdybyste tedy mohl mluvit o rozhodování krajů o emisích, chovaly se vesměs v tom uplynulém volebním období odpovědně,
řekněme, ekologicky?

Karel POLANECKÝ, energetický expert Hnutí DUHA 
Já myslím, že je potřeba mezi kraji hodně rozlišovat. Pokud mluvíme o Moravskoslezském kraji, tak ten patří mezi 3 kraje, které
jsou zařazeny mezi celoevropské oblasti, u nichž je potřeba počítat s transformací kvůli útlumu těžby uhlí. A myslím, že z těch
českých krajů Moravskoslezský kraj je na tom z pohledu přípravy na tu transformaci nejlépe. Protože dokáže připravovat
projekty, které následně budou financovány z evropských peněz, z takzvaného /nesrozumitelné/ fondu, který je přímo zaměřen
právě na oblasti postižené útlumem uhlí. Já osobně jsem se setkal s lidmi z Moravskoslezského energetického centra, což je
příspěvková organizace kraje, který podle mého názoru velmi účinně pracují na monitoringu toho, jaké projekty by se v kraji
daly realizovat, a to, jak to mapují, dává šanci, že ty projekty opravdu budou připraveny a ten Moravskoslezský kraj v té
transformaci bude napřed.

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 
Kraje mají v oblasti životního prostředí vlastně celou řadu kompetencí. Kromě toho rozhodování o emisích třeba mají pravomoci
v oblasti územního plánu, posuzování vlivu na životní prostředí. Které z nich podle vás nejlépe dokázaly využít? Na které
nejlépe reagují, kromě tedy té emisní oblasti?

Karel POLANECKÝ, energetický expert Hnutí DUHA 
Tak samozřejmě pokud jde o posuzování vlivu na životní prostředí, tam je to velmi složité posuzovat jinak než projekt od
projektu. A myslím, že ta praxe už je poměrně dobře zaběhlá, a nevím teď o tom, že by někde v mém okolí došlo k nějakému
výraznému pochybení v této oblasti.

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 
Jaké má ale kraj nástroje v situacích mimořádných, jako byla teď třeba ta ekologická havárie s úhynem ryb v Bečvě?

Karel POLANECKÝ, energetický expert Hnutí DUHA 
Tak v tomto případě je nejdůležitějším orgánem Inspekce životního prostředí, která je podřízena přímo ministerstvu, takže tam
samozřejmě nějaká součinnost s krajem pravděpodobně je, ale musím říct, že prakticky, jak tohle probíhá, s tím nemám osobní
zkušenost. Samozřejmě inspekce musí být v kontaktu s někým, kdo to prostředí zná nebo kdo zná ten region. Ale tohle přesně
není můj obor, takže tam vám v tuhle chvíli nepomůžu.

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 
My jsme nebo vy jste se zmínil před chvílí o tom, že pro Moravskoslezský kraj ten útlum těžby vlastně znamená ten příslib
budoucích evropských dotací. Protože to se týká řady evropských regionů. Do toho putují peníze. Budou mít dost peněz na
oblast životního prostředí ty regiony, ty kraje, které tuto vlastně výhodu nemají?

Karel POLANECKÝ, energetický expert Hnutí DUHA 
Ten /nesrozumitelné/ fond je jenom jedním balíkem, který se dá využít na investice do projektů v oblasti životního prostředí.
Vedle něj samozřejmě jsou k dispozici nadále i peníze z dražeb povolenek. Tak jako doposud. To je balík, ze kterého je
financovaný například program Nová zelená úsporám. Vedle toho Česká republika je mezi státy, které mohou čerpat peníze z
takzvaného modernizačního fondu, což v příštích 10 letech bude znamenat zhruba 130 miliard korun zase v závislosti na ceně
povolenky v emisním obchodování. A teď je úplně nový balík, takzvaný Recovery fund nebo fond obnovy, bych asi nejlépe řekl
česky, ve kterém jsou opět významné peníze, a tam půjde o restart ekonomiky a projekty, které souvisejí zejména se
snižováním emisí skleníkových plynů, jsou i v tomto balíku preferovány.

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 
Ještě stručně, jaká je z vašeho pohledu ta efektivita kotlíkových dotací? Dokážeme říct, jak reálně snižují emise?

Karel POLANECKÝ, energetický expert Hnutí DUHA 
Kotlíkové dotace jsou takovým speciálním projektem z toho důvodu, že ve chvíli, kdy ten projekt začínal, tak samozřejmě všichni
jsme věděli to, o čem mluvila paní náměstkyně, a to, že individuální vytápění je už v České republice nejvýznamnějším zdrojem
znečištění v oblasti jemných prachových částic. A byla příležitost využít část peněz evropských z fondů prostřednictvím krajů.

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 
Čili to efektivitu má z vašeho pohledu.
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Karel POLANECKÝ, energetický expert Hnutí DUHA 
Je to tak, že ten program byl nastaven tak, že byl velmi atraktivní, čímž opravdu jako přitáhl, vzbudil velký zájem. Na druhou
stranu dokázal podpořit menší počet projektů, než kdyby ta podpora byla na jeden projekt nižší a těch žadatelů by mohlo být
uspokojeno víc.

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 
Karel Polanecký, energetický expert Hnutí Duha. Díky i vám. Na shledanou.

Karel POLANECKÝ, energetický expert Hnutí DUHA 
Děkuju, na shledanou.

Jan BURDA, moderátor 
A náš dnešní Speciál před volbami do krajů uzavře politolog Petr Jüptner z Institutu politologických studií Fakulty sociálních
věd  Univerzity Karlovy, po telefonu dobré ráno i vám.

Petr JÜPTNER, Institut politologických studií FSV UK  
Dobré ráno.

Jan BURDA, moderátor 
Obecně, zajímá voliče ekologie? Například i v rozměru tedy těch krajských voleb?

Petr JÜPTNER, Institut politologických studií FSV UK  
Tak kdybych měl odpovědět jedním slovem, tak bych asi nakonec došel k závěru, že nezajímá, protože to voličské chování, tam
je řada různých motivů, je tam, řekněme, touha po prosperitě, je tam, řekněme, jsou tam zásadní politická témata a ta
ekologická témata jsou spíše na okraji. A jak jste správně řekl, je potřeba se dívat na ty specifika těch krajských voleb.
Například v parlamentních volbách určitě ten příklon k těm postmateriálním hodnotám v té moderní době, ten zvýšený zájem o
ekologická témata mezi zejména mladými lidmi nebo v části společnosti tak může dostat do Poslanecké sněmovny některé
strany nebo pomoci stranám, jako je Strana zelených nebo případně Piráti, ale v krajských volbách se domnívám, že tato
témata viditelná nejsou, takže tak velkou roli hrát nebudou. A musíme si uvědomit, že krajské volby nejsou pouze jako jenom o
těch krajských tématech, ale že se do nich promítají i ta témata národní, to vidíme i v té volební kampani, která s těmi kraji
nemají až zas tak tolik mnoho společného, anebo dokonce témata lokální, kdy se snaží starostové na kandidátkách
jednotlivých stran, řekněme, voličům ukázat, že by na úrovni kraje mohli třeba zase pomoci své obci. Takže ta krajská témata
jsou pouze jako jednou částí těch samotných krajských voleb a v rámci těch krajských témat se domnívám, že je určitě takovou
osvědčenou zásadou, že každá strana tu ekologii nějakým způsobem zpracovanou má ve svém programu, ale určitě tam
nehraje nějakou důležitou nebo zásadní roli.

Martina MAŠKOVÁ, moderátorka 
No a nemohl by právě ten zájem o ekologii přizvat k těm krajským volbám více mladých lidí?

Petr JÜPTNER, Institut politologických studií FSV UK  
Tak otázka je, jestli politici na té krajské úrovni dokážou toto voličům vysvětlit, dokážou jim ukázat, že ty krajské volby jsou o
těch ekologických tématech, a já s váma souhlasím, že tady je zvýšený zájem o tu ekologii mezi částí společnosti, ale opravdu
se nedomnívám, že by se to mělo promítnout zrovna do těch krajských voleb. Ostatně, když se podíváme na ty volební
kampaně, tak ty volební kampaně probíhají na té krajské úrovni poměrně konsensuálně. To znamená, že tam vlastně není
nějaký střet mezi těmi stranami, nevidíme tam situaci i v tom Moravskoslezském kraji, že by jedna strana přísahala na
ekologická témata, vymezovala se vůči jiné straně, která má jiný pohled na věc. Takže pro voliče to není úplně viditelné a ten
příklon k těmto postmateriálním hodnotám a, řekněme, k tomu životnímu prostředí se dle mého názoru projeví spíše na té
parlamentní úrovni. A zajímavá otázka může být třeba dostavba dálniční sítě, jak se na ni díváme třeba z pohledu ekologie, kdy
vidíme v některých krajích, že ta dostavba dálniční sítě je prioritou, to může být třeba příklad jižních Čech, případně
Královéhradeckého kraje, ale tam vidíme, že existuje konsensus mezi těmi politickými stranami na té dostavbě, a prakticky
nenajdeme stranu, která by se, řekněme, proti té dostavbě dálnic nějakým nějakým způsobem vymezovala, další otázka, která
se nabízí, je, zdali v těch krajských volbách kandiduje nějaká strana, která má ekologii nebo životní prostředí jako prioritu číslo
číslo jedna. Těchhletěch stran tady vidíme napříč Českou republikou celou řadu a záleží, jak budou tyhlety konkrétní strany
úspěšné.

Jan BURDA, moderátor 
Omlouvám se, že vám do toho vstupuji, každopádně kraj má řadu kompetencí, například územní plán, posuzování vlivu na
životní prostředí, dokáže kraj tyto kompetence, tato témata dostat k lidem, udělat z toho záležitost obecného zájmu? A prosím o
zhruba minutovou odpověď.

Petr JÜPTNER, Institut politologických studií FSV UK  
Pokusím se. Ty samotné kompetence voličům toho příliš neřeknou a myslím si, že ani úředníci to nezvládnou. Myslím si, že to je
na těch samotných politicích a kandidátech, aby, řekněme, tyhlety témata k voličům dostali, a já bych řekl, že zdaleka ten
potenciál tady není vyčerpaný a nejde zdaleka jenom o ty explicitně vyjmenované kompetence, ale krajskou samosprávu. Oni
můžou prostě v rámci rozvoje toho svýho území dělat jakoby v podstatě, co chtějí, a dávat peníze, do čeho chtějí, takže ty jejich
možnosti jsou ještě daleko širší i v té oblasti ekologie, než zákon explicitně vyjmenovává.

Jan BURDA, moderátor 
Možná, že do budoucna je tedy velkým tématem to, jak říci lidem v kraji, co všechno pro ně kraj může udělat nebo dělá. Petr
Jüptner z Institutu politologických studií Univerzity Karlovy. I vám děkuji za účast ve Speciálu Českého rozhlasu Plus. Na
slyšenou.
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1.153. Každá strana má ekologii v programu pro krajské volby, ale je to spíš okrajové téma, hodnotí politolog URL
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V nadcházejících krajských volbách otázky životního prostředí příliš nerezonují, říká Petr Jüptner z Institutu politologických
studií Fakulty sociálních věd  při Univerzitě Karlově. „Voličské chování má řadu různých motivů, ale ekologická témata jsou spíš
na okraji,“ připouští.

Větší příklon k postmateriálním hodnotám v moderní době a zvýšený zájem o ekologická témata lze vidět spíš ve volbách do
parlamentu, říká politolog. Zájem o to mají hlavně mladí lidé, kteří mohou do sněmovny dostat partaje, jako jsou Piráti nebo
Zelení.

Jüptner připomíná, že krajské volby často nejsou jen o krajských tématech, ale promítají se do nich i celostátní nebo naopak
lokální problémy třeba na úrovni obcí.

V zásadě je ale podle Jüptnera hlavně na samotných kandidátech, aby voličům dobře vysvětlovali, co kraje mohou a nemohou
zařídit. „Kraje jsou samosprávou a mohou si v rámci územního rozvoje dělat, co chtějí. A dávat peníze do čeho chtějí. Jejich
možnosti jsou i v oblasti ekologie širší, než zákon explicitně vyjmenovává,“ dodává politolog.

Kotlíkové dotace

Mezi kladně hodnocené projekty zaměřené na zlepšování životní prostředí patří kotlíkové dotace – slouží k výměně kotlů na
pevná paliva. Díky těmto dotacím se krajům podařilo úspěšně přerozdělit největší objem peněz, částečně i z unijních fondů.

Největší úspěch měl program v Moravskoslezském kraji, kde krajský úřad rozdělil občanům peníze od státu, ke každé
schválené žádosti přidal 7500 korun a přispělo i několik obcí. „Zájem je stále obrovský,“ hodnotí náměstkyně hejtmana
Moravskoslezského kraje Jarmila Uvírová (za ANO).

A dodává: „Měli jsme 50 tisíc nevyhovujících kotlů a za tři kola dotací jsme vyměnili zhruba polovinu. A doufám, že budeme
pokračovat dál.“

Energetický expert hnutí DUHA Karel Polanecký vidí za úspěchem projektu dobrou informovanost lidí. „Ve chvíli, kdy začínal,
jsme všichni věděli, že individuální vytápění je v České republice nejvýznamnějším zdrojem znečištění v oblasti jemných
prachových částic. A program byl nastaven velmi atraktivně.“

Při výměně za tepelné čerpadlo nebo kotel na biomasu mohou zájemci získat příspěvek až 120 tisíc korun. U plynových kotlů je
to až 95 tisíc. Polanecký ale tvrdí, že kdyby obnos vyplacený na jednotlivé nové kotle byl nižší, dalo by se uspokojit větší
množství žadatelů.

Poslechněte si celý audiozáznam speciálu Jana Burdy a Martiny Maškové ke krajským volbám.
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1.154. Na Erasmus vyjede až o polovinu méně studentů. Pobyty ruší buď oni sami, nebo jejich univerzity URL
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Na Erasmus vyjede až o polovinu méně studentů. Pobyty ruší buď oni sami, nebo jejich univerzity Před 5 minutamiStudenti
českých univerzit kvůli koronaviru ruší, nebo odkládají svoje odjezdy na studijní pobyty v programu Erasmus. Podle zástupců
tuzemských univerzit jich letos do ciziny vyjede až o polovinu méně, podíl mají i zahraniční univerzity, které pobyty odříkají. A ti
vysokoškoláci, kteří se na něj chystají, budou muset v případě studia v oblasti s vyšší nemocností podepisovat prohlášení, že
jsou si vědomi rizik i toho, že může být problém s čerpáním peněz ze zdravotního pojištění.

„Řádným výběrovým řízením programu Erasmus+ prošlo v rámci naší fakulty celkem 359 studentů. Výjezd stornovalo 49
studentů a 58 studentů přesunulo výjezd ze zimního semestru na letní. Oproti minulému roku bude propad mobilit minimálně o
cca 20 procent,“ uvedl Jakub Říman z Fakulty sociálních věd  Univerzity Karlovy. 
Odjezd už zrušila i studentka FSV Univerzity Karlovy Martina Robotková. Ta se chystala na letní semestr v Barceloně. „Už na
jaře, když jsem se na Erasmus hlásila, jsem přemýšlela, že si přiberu na další akademický rok nový obor. Vzhledem k tomu, že
se v prváku na Erasmus jet nemůže, jsem si musela vybrat. Chvíli na to přišel covid-19, tak jsem se rozhodla, že bude lepší
Erasmus zrušit a jet v příhodnější dobu,“ vysvětlila Robotková. 
Výjezdů výrazně ubylo i na ostatních fakultách největší české univerzity. „V běžném akademickém roce na Univerzitě Karlově
vysíláme do zahraničí celkem třináct set studentů. V letošním roce jde v zimním semestru zatím přibližně o polovinu běžného
počtu. Hodně studentů nicméně zatím pouze výjezd odložilo na letní semestr, často z podnětu zahraniční vysoké školy, a
nadále ho plánuje uskutečnit,“ okomentovala situaci koordinátorka programu Erasmus Univerzity Karlovy Ivana Herglová. 
Na letní semestr posunula svůj odjezd také dvacítka studentů z Univerzity Pardubice, dvacet jich pak pobyt zrušilo úplně. Na
Univerzitě Palackého v Olomouci zatím potvrdilo svůj odjezd přibližně 110 uchazečů. „Odhadujeme, že v zimním semestru
vyjede cca 45 procent studentů Univerzity Palackého nominovaných do programu výběrovým řízením v únoru 2020. Za obvyklé
situace odstupuje z programu cca 20 procent vybraných studentů,“ sdělila ČT univerzitní mluvčí Gabriela Sýkorová
Dvorníková. 
Pobyty podle ní ruší i samotné zahraniční univerzity. „Jde o rozhodnutí některých partnerských univerzit, které výměny v zimním
semestru buďto úplně zrušily, nebo omezily na virtuální výměny. Jedná se zejména o skandinávské země a Nizozemí, tyto země
avizovaly zrušení již dříve, teď na poslední chvíli ruší výměny např. varšavské univerzity nebo univerzita v Aténách,“ popsala
Sýkorová Dvorníková. 
„Mezi univerzitami, které se rozhodly zahraniční studenty nepřijímat, jsou například Technische Universität Dortmund, University
College Dublin, univerzita v Oslu nebo Universiteit van Amsterdam. Každopádně většina evropských univerzit zůstala pro
zahraniční studenty otevřená, a to bez ohledu na zemi původu daného studenta,“ doplnila Radka Vavroušková z
komunikačního oddělení Domu zahraniční spolupráce. 
Výjezd jen s podpisem prohlášení o vědomí rizik 
Zhoršení situace v zahraničí letos univerzity bedlivě sledují. Pokud by studenti museli předčasně ukončit svůj pobyt z
epidemiologických důvodů, stipendium za dny strávené v zahraničí jim zůstane. 
„Stipendium studentům náleží za dobu strávenou v zahraničí, ať už budou studovat fyzicky či online. V případě, že se během
semestru budou muset přesunout ze zahraničí do ČR, bude jim ponechána poměrná část stipendia za dny strávené v
zahraničí,“ sdělila Radka Vavroušková z komunikačního oddělení Domu zahraniční spolupráce. 
Některé univerzity ale po studentech požadují, aby podepsali ještě před odjezdem do rizikových zemí prohlášení, že jsou si
vědomi rizik spojených s pandemií. 
„Vyšší moc a možnost ponechat si část stipendia se uplatní ale jen, pokud se v dané hostitelské zemi situace výrazně zhorší.
Například Španělsko je pro nás již nyní červené. Studenti tam odjeli s vědomím této skutečnosti a podepsali i čestné
prohlášení, že vědí, že v takovém případě může být omezeno např. i čerpání zdravotního pojištění,“ prohlásila koordinátorka
programu Erasmus Univerzity Karlovy Ivana Herglová. 
Do jedné ze sousedních zemí se nakonec rozhodla na Erasmus program vyjet studentka Univerzity Palackého Eliška Míčková,
přestože zahájila své tamní studium, obavy z vývoje situace ji neopustily. 
„Protože absolvuji aktuálně svůj Erasmus program v Rakousku, mám největší obavy ze zavádění nových přeshraničních
opatření mezi touto zemí a ČR. Nepříjemné by také bylo zrušení prezenční výuky a omezení jakéhokoliv sociálního kontaktu,
což jsou právě motivy, kvůli kterým jsem na Erasmus vyjela, v takovém případě by pak celý program pro mě postrádal trochu
smysl,“ okomentovala Míčková. 
O zahraniční studenty přichází i Česko. Nechtějí studovat online 
Do Brna na Masarykovu univerzitu přijede oproti loňskému roku studovat o stovku méně studentů. Propad studentských pobytů
je tak zhruba o čtvrtinu. „V podzimním semestru očekáváme příjezd 296 zahraničních studentů v rámci programu Erasmus+; na
podzim roku 2019 jsme na Masarykově univerzitě přivítali v témže semestru 396 studentů,“ řekla tisková mluvčí Masarykovy
univerzity Tereza Fojtová. 
Pokles zaznamenávají i ostatní univerzity. Na poslední chvíli rušili zahraniční uchazeči svůj pobyt v Praze kvůli přechodu na
online výuku. Univerzita Karlova tak hlásí pokles zájemců o šedesát procent. „V běžném roce na Univerzitě Karlově studuje
přibližně 1900 až 1950 přijíždějících Erasmus studentů. Z toho na zimní semestr běžně přijíždí 1350 z nich. V tuto chvíli bychom
na aktuální semestr měli přijmout 830 studentů. S přechodem na online výuku v Praze nám přišlo ještě několik nových storen,
ale šlo o jednotky,“ sdělila Ivana Herglová. 
Ještě větší komplikace způsobila pandemie mimoevropským zájemcům o studium v Česku. Často marně shánějí víza kvůli
uzavření českých zastupitelských úřadů v zahraničí, cestu znemožňují i bezpečnostní a zdravotní opatření na straně České
republiky i partnerských univerzit. „U přijíždějících studentů byl v letošním akademickém roce pokles na 27 studentů ze 47 v
minulém akademickém roce. Jde tedy o poměrově značný úbytek,“ okomentovala situaci Fojtová z Masarykovy univerzity. 

1.155. Centrum pro otázky životního prostředí: Co studie Deloitte opomíjí a v čem se mýlí? URL
WEB , Datum: 30.09.2020 , Zdroj: ekolist.cz , Strana: 0 , Autor: 30.9.2020 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 01.10.2020 01:54 , RU / měsíc:
301 353 , Celková návštěvnost: 16 261 , AVE: 3 500,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,18
Polemika se studií „ Ekonomie změny klimatu. Včetně dopadů na Česko “. Zapomněli jste heslo? Změňte si je Přihlásit se
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mohou jen ti, kteří se již

zaregistrovali 
(V případě, že se vám správně nezobrazují některé obrázky či vzorce, stáhněte si, prosím, dokument ve formátu pdf
Oceňujeme, že se konzultační společnost Deloitte, jako jeden z mála komerčních subjektů v ČR, problematikou změn klimatu
dlouhodobě zabývá. Jedním z výstupů těchto aktivit je nejnovější analýza dopadů vyvolaných změnou klimatu pro ČR (Deloitte
2020). Tuto studii vítáme, protože přispívá k odborné debatě o závažných problémech, kterým musíme čelit. 
Avšak závěry provedeného modelování dopadů klimatické změny - a to jak ve vydané tiskové zprávě, tak v následně
uveřejněné studii - nejsou adekvátně podložené, trpí omezeními použitého přístupu a neměly by být používány k zobecnění, o
které se studie pokouší. Pokusíme se v následujících bodech vysvětlit proč. 
Omezení modelového přístupu 
Studie je založena na jednoduché analýze vztahu mezi průměrnými ročními teplotami a průměrnými srážkami na jedné straně a
hrubým domácím produktem (HDP) na straně druhé. Ukazatel HDP je indikátorem ekonomického výkonu, který ovlivňuje nejen
teplota a srážky (navíc zjednodušené na roční průměry). Kvůli vzájemné provázanosti ekonomik a “přelévání” efektů, zejména v
EU, je málo pravděpodobné, že fixní efekty pro země a čas zachytí všechny ostatní efekty, které autoři studie v regresním
modelu mezi vysvětlující proměnné nezahrnuli. Na nevhodnost modelu ukazuje skutečnost, že výsledky odhadů pro různé
specifikace modelu (bez fixních efektů, s jedním fixním efektem, a se dvěma fixními efekty) jsou v podstatě totožné. Od 60. let
minulého století (tedy během prakticky celého analyzovaného období) rostl HDP na osobu téměř ve všech zemích v důsledku
zvyšující se produktivity. Ve stejném období však rostla také teplota. 
Obrázek 1 
To platí také pro případ České republiky, jak ukazuje obrázek 1. To že je teplota pozitivně korelována s HDP, ovšem
nevypovídá nic o tom, jestli je mezi těmito ukazateli příčinná souvislost (kauzalita). 
Zvolený analytický přístup studie Deloitte proto spíše ukazuje na náhodnou korelaci ( spurious correlation ), nikoli na kauzální
vztah mezi teplotou a HDP (který platí pro sektor zemědělství). Nesmyslnost tohoto postupu můžeme ilustrovat na (náhodné)
korelaci mezi teplotou a HDP pro různé země. Vyšší hodnotu korelačního koeficientu mají právě země, které mají z oteplení
profitovat nejvíce – bohaté země Severu s mírnějším klimatem (r=0,70 pro V. Británii, 0,57 pro Norsko, 0,56 pro Švédsko, nebo
0,77 pro USA oproti 0,49 pro ČR), viz obrázek 2. 
Obrázek 2 
Představme si, že podobným (a veskrze nesprávným) způsobem budeme vysvětlovat závažnost povodní, které jsou pozitivně
korelované s teplotou a srážkami. Stejný modelovací přístup by v tomto případě indikoval zcela opačný výsledek - globální
oteplování je špatné (působí více závažných povodní), nikoli že vede ke zvýšení HDP. 
Shrneme-li výše uvedené, použitý ekonometrický přístup není vhodný pro odhad kauzality mezi HDP a teplotou. Analýza se
nezabývá možnou opačnou (reverzní) kauzalitu (tj. HDP › emise GHG › zvýšené koncentrace uhlíku v atmosféře › skleníkový
efekt › zvýšená teplota), ani zpožděním efektu. Výsledky prezentovaného modelu jsou velmi pravděpodobně zkreslené. Odhady
vycházející z modelu postaveného na historických datech bez zohlednění vzájemných propojení ekonomik mohou trpět
značnou chybovostí, viz např. studie think-tanku Resources for the Future (Newell, Prest, & Sexton, 2018). 
Dá se také očekávat, že korelace mezi počasím nebo klimatem na jedné straně a HDP na straně druhé se bude výrazně lišit
mezi regiony; model však předpokládá jeden, průměrný efekt, a ignoruje heterogenitu v analyzované korelaci. Studie testuje
efekt zemí s velmi teplým klimatem a s menším HDP pouze prostřednictvím binárních (dummy) proměnných, autoři však
netestovali specifikaci, která by umožnila prozkoumat rozdílnost vztahu mezi teplotou/srážkami a úrovní HDP mezi regiony).
Studie také nezmiňuje, zda bylo provedeno alespoň základní vyhodnocení nejistot uvnitř vzorku (within-sample uncertainty). Ze
všech těchto důvodů lze proto u predikce na lokální úroveň (tj. pro ČR) očekávat velkou chybovost. To může doložit výsledek
odhadu specifikace modelu Deloitte 
který jsme provedli na stejných datech ale pouze pro ČR pro období 1991-2019. Pro ČR není vztah mezi teplotou (roční rozdíly
a kvadratický tvar) a HDP (rozdíly v HDP na osobu v přirozeném logaritmu) statisticky významný (t-statistiku uvádíme v závorce
pod odhady regresních koeficientů, n=28, R =0,258, F(3,25)=2,90). 
HDP ČR - jako otevřené exportní ekonomiky - je zásadně závislý na vývoji na světových trzích, a proto nelze jeho vývoj oddělit
od vývoje světové ekonomiky. Vzájemnou provázanost ekonomik, které budou vystavené stejnému šoku (klimatické změně),
ovšem studie nemodeluje. V případě klimatické změny lze předpokládat posun obecné rovnováhy světových trhů do zcela
jiného optima, než v jakém je nyní nebo byl v minulosti; pokud tomu tak bude, výsledky analýzy historických dat nejsou validní. 
Jedná se o statický pohled, neboť použití populačně vážených teplot a srážek jen minimálně zohledňuje možnou (či spíše
pravděpodobnou) migraci obyvatel, která bude patrně výraznější ve více postižených oblastech (zvl. v Africe), ani ztrátu hodnot
dlouhodobého kapitálu (pozemky, budovy, atd.). 
Nevhodná specifikace modelu a měření proměnných 
Do specifikace ekonometrického modelu vstupují roční průměry hodnot za jednotlivé země (teploty, srážky). Použití průměrné
roční teploty pro analýzu efektu oteplování je nevhodné. V řadě zemí se teplota a srážky mění v čase (za měsíc, týden) a roční
průměr je tak jen velmi hrubou aproximací popisu prostředí, což vede k mezi ekonometry obecně známému zkreslení v
důsledku agregace (“aggregation bias”). Změna ročních průměrů v čase je přitom výrazně nižší než souběžně probíhající růst
ekonomik, a tak vede k pozitivnímu koeficientu náhodné korelace. Jak se již dnes ukazuje (a do budoucna ještě více), budou
klimatické extrémy - vlny veder, sucha atd. - častější a velmi pravděpodobně povedou naopak k vyšším ekonomickým škodám.
Pravidlem ekonometrických studií podobného druhu je užívání klimatických dat za kratší časovou jednotku nebo proměnných,
které lépe popisují změny klimatu (odchylka od dlouhodobého normálu, variabilita, extrémní jevy). 
Předpoklad kvadratické specifikace u teploty a srážek by bylo zapotřebí napřed testovat, neboť v predikci jsou do modelu
dosazovány hodnoty teplot, které se nevyskytují v historických datech. 
Ačkoliv si studie klade za cíl analyzovat vztah mezi HDP a klimatickou změnou (změny teploty v dlouhodobém horizontu), tak
spíše analyzuje vztah mezi HDP a (krátkodobými) změnami počasí. Z popisu modelu se zdá, že autoři definují teplotu jako
změnu teploty za rok, avšak škody způsobené změnou klimatu přichází v důsledku pomalého dlouhodobého zvyšování teploty,
ne z krátkodobých změn. 
Interpretace výsledků 
Výsledky studie pro ČR je podle nás nutné interpretovat velmi obezřetně, mnohem obezřetněji, než to činí samotná studie. A to
v souladu s předpoklady použitého modelovacího přístupu, tak, jako to činí autoři podobných publikovaných studií
používajících analogický model a data (např. Newell, Prest a Sexton, 2018). Použitý model neukazuje na to, jak je uvedeno ve
shrnutí studie, že “Výsledky potvrzují vliv teploty na ekonomickou aktivitu”. I když je vliv modelován jako jednostranný (teplota ›
HDP), ve skutečnosti tomu tak být nemusí (což studie netestuje; navíc, pokud by se toto snažila modelovat, očekávali bychom
zpoždění reakce změny HDP na změnu teploty). Použitý model ukazuje pouze na to, jak dobře lze pomocí jedné/dvou
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proměnných, které jsou ovšem velmi provázané (vysoce korelované) s řadou dalších proměnných, modelovat souvislost
meziroční změny HDP s meziročním vývojem klimatických proměnných. Teplota i srážkovost zde pravděpodobně vystupují jako
proměnné zastupující soubor nepozorovaných, neměřených a proto vynechaných důležitých proměnných, které zůstaly v
chybové složce, a od nichž je nelze snadno oddělit (v odborné literatuře se v tomto ohledu mluví o “omitting variable problem”). 
Predikované dopady na HDP na základě změny teploty (a srážek) v minulosti odrážejí pouze část potenciálních efektů na
společnost. Nezahrnují netržní statky jako například zdraví obyvatel, některé služby přírody a ekosystémů ani dopady
potenciálních extrémních událostí, které se nevyskytují v historických datech. Studie sice tyto dopady změny klimatu uvádí, ale
pak k odhadu ekonomických dopadů změn klimatu používá jen indikátor HDP, který měří ekonomický výkon, ale neměří
(ekonomický) blahobyt lidí. 
Studie předpokládá, že vztah mezi teplotou a HDP na základě historických dat lze použít k odhadu budoucího dopadu
globálního oteplování na HDP. Předpoklad rovnosti změn počasí v prostoru a klimatických změn v průběhu času však ignoruje
roli energie v příčinách změny klimatu (Keen, 2020). Někteří klimatologové navíc varují, že již zvýšení průměrné globální teploty
o 2°C může vyvolat „kaskádovou sadu bodů zvratu“, které by mohly uvést planetu do horkého klimatického stavu, který je
existenční hrozbou pro civilizaci (Lenton et al., 2019; Steffen et al., 2018). Analýza vlivu těchto bodů zvratu je zahrnuta v jiných
ekonomických přístupech než studie Deloitte využívá, např. v rozšířeném DICE modelu (Lemoine a Traeger, 2014, 2016; Cai et
al., 2016; Lontzek et al., 2015; Rising et al., 2020). Ekonomická analýza bodů zvratu se vylepšuje s novými poznatky z oblasti
klimatologie a ekonomové jako Lemoine a Traeger (2014) explicitně vyzývají klimatology k zlepšení znalosti o efektech bodů
zlomu na dynamiku systému. Na nové podmínky se bude příroda s největší pravděpodobností adaptovat, což může vést k
nepředvídaným reakcím a extrémním klimatickým jevům (povodně, sucho, atp.). Tvrzení autorů studie, že “Naopak země s
chladnějším podnebím se mohou těšit, že postupné oteplování sníží náklady spojené se zimním ročním obdobím a zlepší
výsledky v zemědělství, případně v dalších odvětvích" je poměrně odvážné, hlavně však není podložené výsledky studie. 
Zvýšení teploty nebo srážek nepředstavuje jen položku v regresní rovnici. Závěr autorů, který navrhuje, že na tom budeme v
ČR v důsledku zvýšení globální teploty lépe, opomíjí fakt, že ekosystémy, biota a prostředí, které nás obklopují, nejsou holá
statistická čísla. Ve skutečnosti představují systém, který musí být v rovnováze, jež může být nenávratně narušená, a to
nemůže být reflektováno v projekcích stavících na krátkodobých (ročních) změnách teplot v minulosti. 
Výsledky studie jsou zcela v příkrém rozporu s výsledky odhadů velkého počtu studií analyzující společenskou hodnotu uhlíku,
které prošly standardním peer-review procesem v prestižních časopisech. Důvody tak zásadně odlišných výsledků studie
Deloitte by měly být proto pečlivě popsány, zejména v případě, kdy studie Deloitte s největší pravděpodobností nebyla
oponována na srovnatelné úrovni jako články publikované v prestižních vědeckých časopisech. 
Hodnoty koeficientu determinace uvedené u panelových regresí jsou extrémně vysoké, což ukazuje spíše na zdánlivou regresi
(viz bod 1), silnou korelaci obou vysvětlovaných proměnných (či minimálně jedné z proměnných s chybovou složkou) než na
kvalitu těchto modelů (v podobné studii od Newella, Presta a Sextona, 2018:31), která používá i totožný model, jsou koeficienty
determinace R2 cca třetinové; tato studie také přehledně shrnuje nejistoty spojené s výpočtem pomocí různých specifikací
modelu, které mají zásadní dopad na výsledné výpočty – tj. zda je celkový efekt na HDP kladný či záporný, a jaká je teplota
spojená s maximálním predikovaným HDP). Na téměř shodné velikosti odhadnutých koeficientů bez fixních efektů, s fixním
efektem na čas nebo země a s efekty jak pro čas tak země jsme už poukazovali výše. 
Autoři předpokládají kvadratický vztah mezi teplotou/srážkami a HDP a dochází k závěru, že “kvadratická křivka popisující relaci
mezi HDP a teplotou… dosahuje nejvyšší hodnoty při teplotě 15,1 °C”. Teplota vstupuje však do modelu jako rozdíl mezi
průměrnými ročními teplotami pro dva následující roky (což potvrzuje odvození efektu na změnu HDP z hodnot odhadnutých
parametrů ?1=1.108 a ?2=-0.036 prezentovaných v Tab. 2 studie). Jestli jsme správně pochopili specifikaci modelu (popis
proměnných a modelu ve studii je vskutku skromný a více detailů by bylo přínosem pro srozumitelnost postupu), tak výsledkem
odhadu je efekt rozdílu dvou ročních průměrů teplot na roční rozdíl logaritmů HDP na osobu (tj. (lnY1 - lnY0) = ln(Y1/Y0) ? %?
HDP). Na tomto místě připomínáme, že od roku 1990 se průměrná roční teplota meziročně měnila v intervalu od -1,6 °C do
+1,5 °C. Závěrem studie je, že české ekonomice (agregátně) prospěje nárůst průměrné teploty až do 15,1 °C, což by byly
klimatické podmínky srovnatelné s klimatem v Jemenu, Kongu nebo Fiji. 
Náklady omezení klimatických změn 
Druhá část cost-benefit analýzy, která “se zabývá otázkou, kolik bude českou ekonomiku redukce emisí CO2 stát ve smyslu
omezení ekonomického růstu”, postrádá základní dokumentaci. Nejsou popsány metody analýzy ani použitý model.
Deklarovaná procenta omezení ekonomického růstu se proto nedají hodnotit. 
Pro další informace, prosím, kontaktujete Milana Ščasného, email: milan.scasny@czp.cuni.cz 
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Když se s nimi procházíte po parku a bavíte, působí jako dokonale sladěná dvojka. Doplňují se, mají podobné zájmy a zbožňují
volné chvíle se svými dvěma dětmi. Ministr zahraničí Tomáš Petříček a jeho manželka Iva nás v rozhovoru pro LP-Life.cz
nechali nahlédnout do svého soukromí a zavzpomínali i na to, jak spolu začali randit na vysoké škole. Věděli jste, že se
spontánně vzali krátce před tím, než odjeli do ciziny na Erasmus, nebo že se ministr rád „vrtá“ v záhonech? Že ne? Pak
pokračujte ve čtení…

Pane ministře, vaše paní o vás prohlašuje, že jste turbomyš. Je to pravda? 
Tomáš: Neřekl bych, že jsem přímo turbomyš, také rád odpočívám nebo si vezmu knížku. Ale má pravdu, že mi úplně nejde být
v klidu a do ničeho se nevrhat. Nesnáším nečinnost. 

Máte jako ministr stále práce nad hlavu? Můžete vůbec nějak plánovat? 
Tomáš: V politice se neustále něco děje, takže plánování není úplně možné a je nutné reagovat na aktuální dění. Musím být
připravený reagovat 24 hodin denně po celý týden, protože v dnešním světě jsou informace velmi rychlé a očekává se stejně
rychlá reakce na jakoukoliv událost ve světě. Ale snažím se efektivněji využívat čas, který věnuji poradám na ministerstvu i s
kolegy v sociální demokracii. 
Tomáš: Nemyslím si, že je to nevděčné ministerstvo, i všichni kolegové ministři musí být připraveni reagovat na aktuality a
všichni jsme neustále na telefonu. 
Iva: V našem životě jsou dva módy. Když jsou děti doma, člověk často Tomáše vyhlíží jako takovou záchranu. A ve chvíli, kdy
děti doma nejsou, je to pohodička, protože za ním můžu dorazit a být s ním, což je moc fajn. Baví mě vidět Tomáše u práce. 
Jak často Tomáše ruší telefon, když máte třeba klidnou romantickou večeři nebo jste na výletě? 
Iva: Často, ale už jsme si na to zvykli. Vyhovuje mi, když mi Tomáš vždy dopředu řekne „budu něco ve 12 mít“, a já se na to
dovedu zadaptovat a trochu tomu náš program přizpůsobit. On pak vždycky zaleze na nějaké tiché místečko, já „odcloním“ děti,
a když si to odbaví, zase se vrací. Obdivuju na něm, že je schopen velmi rychle přepínat. 
Tomáš: Ale také máme pravidlo, že když společně jako rodina jíme, tak telefon nemá být na stole. 

A dodržujete to? 
Tomáš: Občas dostanu jasné varování, že jsem porušil pravidla. (úsměv) 
Jak vypadá ideální den, když máte volno, nejsou v dohledu žádné pracovní plány… 
Tomáš: Většinou si uděláme poklidné ráno. Když jsme na chalupě, tak snídaně trvá klidně hodinu. Rádi jezdíme na výlety,
někdy vyrazíme na kolo nebo přes léto k vodě. Nebo si dáme volno na zahradě a „rochníme“ se v záhoncích. 
Iva: Je bezvadné, že jsme zavedli institut siesty a děti ho respektují. Díky tomu máme po obědě čas si něco přečíst, což máme
oba dost rádi. S narozením dětí tato záliba dostala dost na frak. 
(smích) 
Tomáš: Ano, počet přečtených knih rapidně klesá. 

To doženete, až děti vyrostou… 
Tomáš: Knihovna čeká, až půjdu do důchodu. (směje se) 

A co čtete, když se k tomu dostanete? 
Tomáš: Různorodé knihy. Čtu odbornou literaturu k zahraniční politice, teď mám rozečtenou knihu o umělé inteligenci. A rád
čtu také historické knihy, fantasy a sci-fi. 
Iva: Jsem členkou KDU-ČSL, ale nejsem praktikující, jsem spíše spící člen. V politice se nepohybuju, vzešla jsem z neziskového
sektoru a byznys sféry, kde jsem hodně pracovala se ženami z top managementu. Občas ale Tomáše doprovázím na akce
ČSSD, při kampani spolu jezdíme a jako ministra zahraničí ho doprovázím na různé recepce nebo společenské události. 

Baví vás společenské recepce? 
Iva: Před koronakrizí to bylo opravdu intenzivní, cítila jsem, že jsme na hraně „produkčních“ sil – přichystat se, zajistit děti a
další věci. Doufám, že na podzim se mi to podaří lépe ukočírovat, abych nebyla všude. 
Tomáš: To je vždy největší výzva – říct, že někam nemůžete. Není v lidských kapacitách jít na všechny konference nebo aktivity
diplomatického sboru, na které bych rád s Ivou šel. Stává se nám, že máme za večer i dvě nebo tři povinnosti. 
Iva: Je důležité se rozhodnout, kde být, a kde nebýt. Abychom měli čas na děti. Chci, aby se nedostávaly do „presu“, když mi
něco chtějí říct, a já jim nedávám dostatek pozornosti. Snažím se vycítit, kdy už je toho hodně, abych se mohla stáhnout a dělat
zázemí doma. 
Jak to vypadá, když si zvete diplomata „na kobereček“ a chcete mu za něco vyčinit? V poslední době se to párkrát stalo… 
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Tomáš: Mohl bych použít literární popis diplomacie – umění poslat někoho k čertu, a ten dotyčný vám za to ještě poděkuje.
(směje se) Ale samozřejmě, když řešíme závažné věci ve vztazích mezi Českou republikou a další zemí, je to vždy korektní.
Jako diplomaté musíme hájit zájmy naší země a zároveň víme, že náš diplomatický protějšek dělá totéž. A to, že něco tvrdě
prosazujeme, neznamená, že se chováme nediplomaticky. 

Povězte mi, jak jste se poznali a kdy jste spolu začali randit? 
Iva: Poznali jsme se na Fakultě sociálních věd . Oba jsme studovali mezinárodní vztahy a velkou lstí jsme se vzájemně sbalili.
Tomáš tvrdil, že má třídní sraz, a jestli tam nechci jít taky. A já mu tvrdila, že mám také třídní sraz. Ale ve skutečnosti nebyl
třídní sraz ani na jedné straně a skončili jsme spolu na nějakém koncertě v Akropoli… 
Tomáš: To ne… Pozval jsem tě na koncert v Národním domě na Smíchově. 

A předtím jste se někde potkali? 
Iva: Vzpomínám si, že Tomáš kvůli mně chodil na seminář Úvod do aristotelské filozofie. (smích) 
Já jsem tam chodila proto, že to byly jednoduché dva kredity, a Tomáš tam chodil kvůli zájmu o… 
Tomáš: Zájmu o filozofii. Bylo to s docentem Havlíčkem a vedly se tam dobré debaty. 

Kdy jste měli svatbu? 
Tomáš: Brali jsme se poměrně brzo, protože jsme společně chtěli odjet na Erasmus. Bylo to velmi spontánní, chtěli jsme jet na
rok do zahraničí a napadlo nás, že bychom mohli vyrazit už jako manželé. Mně bylo 23 a tobě 21… 
Iva: Bylo to dost spontánní. Původní plán byl vzít se po Erasmu, ale pak jsme si řekli, že je to jedno. Takže na přípravu svatby
bylo asi osm týdnů. 

A jak dlouho už jste spolu? 
Tomáš: Měli jsme 15 let od svatby a 17 let od chvíle, kdy jsme se poznali. 

Stále vás to baví? 
Iva: Jsou i jednodušší disciplíny. (smích) Ale stále nám to dává smysl. 

Co je na manželství nejlepší? 
Iva: Můžu se o Tomáše opřít. 
Tomáš: Souhlasím. Když vám dochází síly, tak vás ten druhý podpoří. To jsou chvíle, kdy je partnerství důležité. A děti jsou
tmelem toho všeho. 

Stěžujete si doma i na politiku? 
Tomáš: Občas. Ale někdy právě tím vznikají naše spory, protože já si večer nerad povídám o tom, co jsem dělal v práci a co se
mi stalo. Kdežto Ivka si chce o práci povídat. Většinou skončíme u podobné odpovědi, kterou teď mají naše děti, když se jich
ptáme, jak bylo ve škole. „Dobrý.“ A v práci to bylo také „dobrý“. 
Iva: A já potom řeknu: „Dej do toho více úsilí.“ (směje se) Dokážu poznat, že se mu nechce povídat, a ten největší dárek pak je,
že se ho neptám. Stačí mi ujištění, že nevyhořel Černín. (sídlo ministerstva zahraničí, pozn. red.) 

Měl jste někdy strach o život? 
Tomáš: Jaký strach o život? 
Iva: No a to je přesně jeho odpověď. A mně už tady „jede“, jak byl otrávený Navalnyj, jestli mu dělat krabičky do práce. Ale pak
jsem si řekla, že to je moc práce a raději to riskneme. (směje se) 
Tomáš: Nikdy jsem se necítil v nebezpečí, v Česku je toho málo, co nám hrozí. Větší pravděpodobnost je, že potkáte kapsáře v
tramvaji. Více mám strach, když prší a jedu rychle z kopce na kole. Na vlhké silnici se necítím úplně nejstabilněji. (úsměv) 
Když jsme spolu mluvili před rokem, říkal jste, že jste v politice přibral osm kilo. A chtěl jste to shodit… 
Tomáš: Přiznám se, že se to moc nezlepšilo. A v době koronakrize jsem naopak pár kilo nabral. Naštěstí se mi to teď v létě
trochu podařilo shodit, je to i tím, že jezdím hodně na kole. Ale ten cíl mám stále. 

Pořád pár kilo dolů? 
Tomáš: To určitě. Asi si dovedete přestavit, jaké to je, jet na kole do kopce, když máte něco přes sto kilo… Kdybych měl o
deset kilo míň, tak to pojede líp. (směje se) 

Co vás v této náročné době dokáže rozradostnit? 
Iva: Mně udělalo velkou radost setkání s paní Susan Pompeo (manželka ministra zahraničí USA Mikea Pompea, který v srpnu
navštívil Česko, pozn. red.). Líbil si mi její vnitřní klid a byl pro mě velkým povzbuzením. Bylo vidět, jak se mají s manželem rádi,
a říkala jsem si, že když dva lidi drží při sobě, mohou zvládnout enormně náročnou práci. 

1.157. Michaela Klevisová: Když jsem začínala psát, vůbec jsem netušila, že jsou v Česku detektivkáři tolik
podceňovaní URL
WEB , Datum: 30.09.2020 , Zdroj: literarky.cz , Strana: 0 , Infotype: Nepojmenováno , Datum importu: 30.09.2020 20:09 , Celková návštěvnost: 4 680 ,
AVE: 8 000,00 Kč , Země: Česko , GRP: 0,05
Napsal Veronika Pechová Kategorie: Literatura Zveřejněno: 30. 9. 2020 18:39

Dvojnásobná držitelka Ceny Jiřího Marka, které jí vynesly knihy s kriminalistou Bergmanem, jehož nejnovější případ Drak spí,
vyšel letos, je velkou milovnicí koček a právě jím věnovala také tři knížky. Díky otci spisovateli a mamince novinářce má
Michaela Klevisová psaní v genech. 
Pocházíte z Prahy a vyrůstala jste na jejím okraji v rodině spisovatele a dramatika Vladimíra Klevise a novinářky. Jak
vzpomínáte na své dětství a jak vás ovlivnilo psaní rodičů? Také jste chtěla psát? 
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Rodiče pořád něco psali a bavili se o tom. Táta se přátelil se spoustou spisovatelů, scházeli se u nás doma a povídali si o
svých rukopisech. Takže mi dlouho připadalo, že když někdo řekne „jdu pracovat“, znamená to, že bude něco psát. Pamatuju
si, jak mě jednou na návštěvě u kamarádky šokovalo, že nemají doma ani jeden psací stůl. Naši měli každý jeden a já svůj
vlastní dostala ve čtyřech letech. V pěti jsem se sama naučila číst a psát – rukou i na psacím stroji. Dodnes mám schovaný
rukopis o morčatech, samozřejmě plný hrubek, který jsem naťukala na stroji ještě dřív, než jsem šla do první třídy. V pubertě
jsem se ale od téhle linie odklonila, vyrostlo ze mě totiž hodně živé a společenské dítě. Neuspokojovalo mě sedět doma a číst si
nebo psát příběhy. Raději jsem chtěla něco zažívat, potřebovala jsem zábavu, akci, lidi, přírodu – jezdila jsem s partou na
vandry, chodila ke koním. Tehdy jsem se chtěla stát třeba veterinářkou, psycholožkou, fotografkou… Na žurnalistice jsem si
pak vybrala specializaci fotografická tvorba. Ale stejně jsem se nakonec k psaní vrátila, asi zvítězily geny… 
Vystudovala jste žurnalistiku a v tomto oboru také stále působíte a píšete o knižních novinkách a psychologické články pro
Cosmopolitan. V roce 2007 jste jako spisovatelka debutovala detektivní knížkou Kroky vraha s kriminalistou Bergmanem. Co
vás přivedlo k psaní právě detektivní tvorby? 
Měla jsem období, kdy jsem hodně četla klasickou britskou detektivku. P. D. Jamesovou, Ruth Rendellovou, Dicka Francise…
Pak jsem jednou v knihovně zjistila, že už mám od svých oblíbených autorek a autorů všechno přečtené. Z toho vzešlo
rozhodnutí zkusit něco v tomhle stylu napsat sama. Tak vznikly Kroky vraha. A protože jsem za svoji prvotinu hned dostala
Cenu Jiřího Marka za nejlepší detektivní knihu roku, byla to velká motivace napsat další krimi příběh. Od začátku mě ale při
psaní mnohem víc než linie o vyšetřování baví psychologická rovina. Ráda popisuju osobní životy postav a jejich vzájemné
vztahy, důvody, proč se chovají tak, jak se chovají. Knihu začnu psát vždy až ve chvíli, kdy mám do hloubky zpracované
postavy, jejich charakteristiky a příběhy. Vražda stojí na okraji, popisuju ji velmi věcně a stručně, stejně jako její vyšetřování.
Hlavní jsou lidé a jejich osudy. Snažím se, aby byli opravdoví a čtenář měl při čtení pocit, že je osobně zná. Takže jsem si už
mockrát kladla otázku, jestli jsem nakonec neudělala chybu, když jsem se pustila do psaní detektivek. Už dlouho mě láká
napsat prostě román bez kriminální linie. Právě s ním začínám. 
Vašim hlavním literárním hrdinou je šéf pražského oddělení vražd Josef Bergman, který své zapeklité případy řeší také v
knihách Zlodějka příběhů, Dům na samotě, Ostrov šedých mnichů, Zmizelá v mlze, Sněžný měsíc a nejnověji Drak spí. Měla jste
nějaký předobraz, podle kterého jste začala psát kriminalistu Bergmana? Je vám něčím blízký? 
Vždycky mi byl sympatický inspektor Adam Dalgliesh z knih P. D. Jamesové, jeho klid a úroveň. Také jsem měla ráda seriál
Vraždy v Midsomeru, uklidňovala mě stylizovaná atmosféra anglického venkova i rozvážný inspektor Barnaby. Chtěla jsem také
mít ve svých knihách inteligentního, klidného, vyrovnaného a empatického vyšetřovatele bez vnitřních démonů, ovšem ne kopii
výše zmíněných detektivů, ale opravdového a uvěřitelného českého kriminalistu. Představila jsem si člověka, se kterým bych
dokázala dlouhodobě vycházet, a vyšel mi z toho Bergman. Je mi blízký tím, že si na nic nehraje, je sám se sebou srovnaný, je
schopen empatie a pokory vůči životu. Vyzařuje přirozenou autoritu, aniž by dělal velká gesta, dokazoval si svou sílu a trousil
obhroublé hlášky. Jsem s ním moc spokojená, ráda se k té postavě vracím. 
Podle čeho mu „vybíráte“ případy, které bude řešit, buď doma se svými podřízenými kapitánem Adamem Danešem a
kapitánkou Sylvii Sedlákovou, nebo soukromě na dovolené? 
Obvykle ze všeho nejdřív vymyslím prostředí, kde se bude děj odehrávat. Až pak přemýšlím, co by se tam mohlo stát. Nápady
obvykle přicházejí intuitivně, najednou si představím určitou postavu a výsek jejího života nebo nějaký její myšlenkový pochod,
aniž bych přesně věděla, odkud to ke mně přišlo. Občas mě inspiruje nějaká zpráva v médiích, tak to bylo třeba v případě
Sněžného měsíce. Věděla jsem, že chci napsat příběh z Beskyd, kde mě fascinují staré roubenky v horách, ve kterých ještě
staří lidé žijí prostým stylem života, na jaký jsou zvyklí. Je to mizející svět, který jsem chtěla zachytit. Zápletka se ale nakonec
zrodila na základě článku o tom, že pytláci v Beskydech postřelili rysici, která následně zemřela hlady, a zůstala po ní v lesích
koťata. Z frustrace a zoufalství z lidské bezohlednosti a bezcitnosti vykrystalizoval nápad napsat detektivku, ve které půjde
mimo jiné i o pytláctví. Trochu jiné to bylo s poslední detektivkou Drak spí – nápad na příběh z jihočeských Sudet jsem nosila v
hlavě už řadu let. Vždycky jsem ale nakonec rozepsala jinou detektivku. Tím pádem jsem na rozmýšlení toho příběhu měla
opravdu hodně času, což mu, myslím, nakonec prospělo. 
V roce 2008 jste za svoji prvotinu Kroky vraha získala Cenu Jiřího Marka pro nejlepší detektivní knihu roku a stala jste se
nejmladší držitelkou tohoto ocenění v ČR. Stejnou cenu vám vynesl taky váš třetí román Dům na samotě. Co to pro vás
znamená? 
Obě ceny mě motivovaly k dalšímu psaní. Jinak jsem se totiž zpočátku setkávala s obrovským despektem vůči žánrové
literatuře. Lidé se mě ptali, proč jsem se rozhodla psát „jen“ detektivky, nebo mi nějaký novinář sdělil, že se mu moje knížka
sice líbí, ale krimi literaturu ze zásady nerecenzuje. To bylo frustrující. Když jsem začínala psát, vůbec jsem netušila, že jsou v
Česku detektivkáři tolik podceňovaní. Já se přitom od začátku snažila o kvalitní literaturu. 
Kromě detektivek jste napsala také tři knížky plné příběhů „o kočkách a jejich lidech“ – Čekání na kocoura, Kocour z
Montmartru a Štěstí je zadarmo. Jak se vám „kočičí příběhy“ psaly a bude něco nového? 
Kočičí příběhy pro mě byly vyloženě za odměnu – pustila jsem se do nich, protože jsem si potřebovala odpočinout od
detektivního žánru a všeho negativního, co k němu patří. Kočky miluju, život bez nich si neumím představit. Ráda poznávám
podobně střelené lidi, povídám si s nimi a zjišťuju, jak moc máme společného. Nedávno jsem se třeba u regálu s kočičím
krmením v samoobsluze dala do řeči se starší paní. Povídaly jsme si tam snad čtvrt hodiny a oběma nám bylo líto, že už
musíme jít. Rozjasnilo mi to den. Příběhy vyslechnuté při podobných setkáních jsem si roky zapisovala, přidala k nim svoje
vlastní a udělala z nich tři knížky. Než nashromáždím další, potrvá to asi ještě několik let. Nejde to uspěchat. 

Kde všude nacházíte inspiraci pro psaní? 
Vlastně na každém kroku. Pozorně poslouchám, co si lidé vyprávějí, jak na sebe vzájemně reagují, domýšlím si jejich vztahy,
problémy, osudy… Večer si pak zapisuju, co mi během dne blesklo hlavou – v tu chvíli se to třeba do momentálně psané knihy
nehodí, ale jednou se z toho může stát důležitá pasáž do další knížky. Baví mě psát příběhy z různých míst – při práci pak v
duchu vlastně cestuju. Je to ideální způsob, jak strávit zimu: sedět u počítače, ale v duchu se při tom toulat třeba v Holandsku
nebo Norsku u moře, po kopcích v Beskydech nebo po lesích v České Kanadě. Jednou věcí jsem si ale téměř jistá: nejspíš
nikdy nenapíšu příběh z centra velkého města. Není to totiž moje oblíbené prostředí a především ho moc dobře neznám. Sice
jsem vyrostla v Praze, jenže v klidné periferní čtvrti se zahradami. S kamarádkami jsme po škole lítaly po lese, nejspokojenější
jsem byla u prarodičů na venkově. A v dospělosti jsem nikdy nebyla kavárenský typ. V centru Prahy jsem moc času nestrávila,
spíš jím jen občas z nutnosti rychle proletím. Často se mě lidi ptají, kdy pošlu Bergmana vyšetřovat na Malou Stranu nebo
Staré město. Tak to asi nikdy. 
Patříte mezi nejoblíbenější autorky detektivek. Jaká jste čtenářka vy? Obdivujete P. D. Jamesovou, která stvořila detektiva
Adama Dalglishe... 
P. D. Jamesovou jsem hodně četla mezi dvacítkou a třicítkou, všechny její knihy jsem slupla několikrát. Ovšem od doby, co
detektivky sama píšu, už je moc nečtu. A současná krimi produkce plná nesmyslného násilí až sadismu je mi vyloženě odporná.
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Mám své oblíbené autory, ke kterým se vracím, to je třeba irský prozaik William Trevor, podle mě geniální autor s citem pro
detail a atmosféru příběhu. Byl jedním z laureátů na Nobelovu cenu za literaturu, přitom u nás je docela podceňovaný, v
češtině nevyšly zdaleka všechny jeho knihy. Baví mě dánská prozaička Helle Helle, norský autor Per Petterson, norská autorka
Hebjorg Wassmo. Vlastně jsou to samí severští autoři, možná to má něco společného s mojí láskou k severským zemím.
Všichni jsou důkazem, že severská literatura nemusí být ani trochu drsná a krutá, ale může být plná citu a emocí. 

A co čas na odpočinek? Jak ráda trávíte chvíle volna? 
Byly doby, kdy jsem byla opravdu přepracovaná. Psala jsem měsíčně deset až dvanáct článků pro časopis, překládala knihy z
angličtiny, do toho psala své vlastní, ze všech stran na mě doléhaly termíny. Když jsem se loni tři měsíce nemohla vyhrabat z
obyčejné virózy, šla jsem do sebe a uvědomila si, že někde musím polevit. Od roku 2017, kdy mi vyšla kniha Zmizela v mlze, už
bych se bývala uživila jen jako spisovatelka, ale setrvačností jsem dál jela ve starých kolejích. Tak jsem si řekla: A dost. Dnes
už píšu pro časopis jen pár článků pro radost a věnuju se hlavně svým knihám. Je to úleva. Období, kdy intenzivně píšu od
rána do noci a myslím jenom na příběh, může vystřídat několik týdnů, kdy jenom odpočívám. Ideálně na zahradě s kočkami
nebo na procházkách po lese. Když potřebuju přivolat inspiraci, vyrazím chodit do přírody sama. Právě při procházkách anebo
taky za volantem auta ke mně přichází úplně nejvíc nápadů na další knihy. Anebo když topím v kamnech na dřevo. Nevím proč,
ale když škrtnu sirkou a poslouchám, jak oheň začíná praskat, vždycky hned začnu přemýšlet nad knížkou, kterou právě píšu. 
Michaela Klevisová se narodila v Praze 22. 6. 1976. Otec spisovatel Vladimír Klevis a maminka Naďa byla novinářkou.
Vystudovala žurnalistiku na Fakultě sociálních věd  UK v Praze. Píše do časopisů. Věnuje se překladům beletrie z angličtiny.
Píše detektivky s kriminalistou Bergmanem. Dvakrát obdržela Cenu Jiřího Marka. 
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