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P
V této dílně se dozvíte, jak efektivně 

komunikovat s novináři, a naučíte se dívat na 
vlastní práci jejich očima.

Kdo bude mít zájem o tuto prezentaci, může si ji stáhnout na 
adrese www.eduin.cz v sekci EDUstudie. Případné dotazy 

na   tomas.fertek@eduin.cz

Jak nabídnout své téma médiím



  

CO SE NAUČÍTE 
• Rozlišovat mezi jednotlivými tištěnými médii a 

porozumět tomu, co jejich novináře zajímá.
• Najít skulinu, kterou do novin a časopisů můžete 

propašovat své téma. 
• Efektivněji komunikovat s novináři. To si 

vyzkoušíte formou simulovaného telefonátu do 
redakce.

• Rozumět alespoň z části, jak funguje mediální 
svět a proč se novináři občas chovají jako 
arogantní hlupáci.



  

CO SE NENAUČÍTE

• Psát novinové texty a tiskové zprávy.
• Připravovat efektivní mediální kampaně.
• Bránit se nežádoucí publicitě.
• A mnoho dalších užitečných věcí.
• Každá z takových dovedností totiž vyžaduje 

samostatný seminář, máte-li se ji naučit dobře.



  

VÁŽNÉ VAROVÁNÍ
• Smyslem této lekce je, kromě snahy předat vám 

informace o světě médií, i nácvik stručné a 
efektivní komunikace.

• Proto se na mě nezlobte, pokud vás budu 
přerušovat v řeči, nutit ke stručnosti, peskovat a 
kárat. Je to součást hry. 

• Pokud budete mít pocit, že jsem vůči vám 
osobně nespolečenský a pedantický, nezlobte 
se kvůli tomu a neplačte nahlas.



  

JACÍ JSOU ČEŠTÍ NOVINÁŘI

• Na papír si poznamenejte alespoň tři stručná 
tvrzení, která popisují, co si myslíte o českých 
novinářích

• V tuto chvíli nejde o to, co o nich doopravdy víte, 
ale o to, co si o nich myslíte 

• Tvrzení musí být tak stručné, abych ho byl 
schopen zapsat na jeden řádek. 

• Například: Novináři kradou ježkům veverky.



  

CO SE CHCEME DOZVĚDĚT
• Pokuste se zapsaná tvrzení převést v otázky.
• Otázka má být stručná, aby se vešla na jeden 

řádek a končí otazníkem.
• Na otázku typu: Proč jsou novináři hloupí? 

neumíme odpovědět. 
• Ale na otázku typu Jaké musí mít novinář 

vzdělání? jistě odpověď dostanete.
• Ptát se můžete na cokoli, ale snažte se jít k 

podstatě problému.
• Na co se zeptáte, na to vám odpovíme.



  

KUDY SE DOSTAT DO NOVIN

• Ve skupině si prohlédněte výtisk časopisu nebo 
novin, který jste dostali.

• Určete, co je to za médium (deník, týdeník), kdo 
tyhle noviny čte, kdo je vydává, kolik vychází 
výtisků a jaká je jejich politická orientace.

• Hledejte místa a způsoby, jak byste do těchto 
novin propašovali svůj názor nebo své téma.

• Na práci máte sedm minut. Pak jeden z vás  
bude prezentovat plénu výsledky vaší debaty.



  

TELEFONUJEME DO REDAKCE
• Připravte si rozhovor s redaktorem toho média, 

které dostala vaše skupina k analýze.
• V rámci rozhovoru nabídnete redaktorovi své 

téma tak, aby ho zaujalo.
• Voláte konkrétnímu redaktorovi (jméno, rubrika).
• Vyberte si téma, které dobře znáte, abyste 

obstáli i v delším rozhovoru.
• Nebojte se toho, že budete při rozhovoru dělat 

chyby. Chyby jsou užitečné pro vás i ostatní.
     



  

NEŽ ZDVIHNETE TELEFON, 
uvědomte si, že:

• Novináři jsou povrchní a nevzdělaní a vy s tím 
musíte počítat.

• Je nutné detailně znát médium, které chcete 
oslovit.

• Není nutné to dávat novináři neustále najevo.



  

AŽ VYTOČÍTE ČÍSLO
je dobré mít na paměti, že:

• Při telefonickém rozhovoru rozhoduje prvních 
dvacet vteřin.

• Nabízíte téma, ne svou organizaci.
• Je dobré být co nejkonkrétnější.
• Je nutné téma zjednodušovat, neříkat o něm, že 

je to velmi komplikovaný problém.
• Je-li váš novinář nevzdělaný, vzdělávejte ho. Ale 

pokud možno nenápadně. 



  

PŘI DALŠÍ SPOLUPRÁCI 
nezapomínejte, že:

• Novinář je opravdu nejužitečnější, když je 
nezávislý a neúplatný.

• Realita se nikdy nedá vtěsnat do tak triviálního 
výčtu, jaký vám tu předkládám.



  

DĚKUJI PĚKNĚ ZA 
POZORNOST

Pokud se vám některé informace zdají být občas v 
rozporu s tím, co říkají jiní novináři a vaši mediální 

poradci, máte nejspíš pravdu. Tak to prostě na světě 
chodí.

Tuto prezentaci a další zajímavosti ze světa vzdělávání 
najdete na adrese www.eduin.cz
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