
Časopis Stoják na Multimediálním dni v Brně 

V pátek 22. listopadu 2019 se část členů redakce časopisu Stoják vycházejícího ve škole vydala  

na Multimediální den na Fakultu sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Hlavní téma letošního 

11. ročníku bylo Důvěra a média.  

Mohli jsme tedy, mimo jiné, zhlédnout přednášku a diskusi s moderátorem Událostí ČT Martinem 

Řezníčkem. Dozvěděli jsme se, jaká je novinářská praxe v BBC, jak náročná je práce zpravodaje v USA, 

jak někteří lidé ohrožují důvěru ostatních v média a umí s nimi manipulovat nebo jak funguje Česká 

televize. 

Někteří z nás se zúčastnili workshopu, ve kterém šéfredaktor Fotobanky ČTK Petr Mlch mluvil o práci 

fotoreportérů a fotoeditorů z ČTK a o tom, jak se vyhnout riziku zkreslení události na fotografii. 

V průběhu celého dne se také kromě mnoha dalších workshopů konal Mediální jarmark, na němž 

měla svůj stánek média jako Česká televize, Český rozhlas, iRozhlas.cz, Česká tisková kancelář, 

Hospodářské noviny, Mladá fronta Dnes, Radio R, Studex.tv, časopis Atrium nebo Brněnský deník 

Rovnost. Nás nejvíce ze všech zaujala studentská televize Studex.tv / MUNI TV a univerzitní rádio 

Radio R. Mohli jsme dokonce navštívit velmi dobře vybavené studio Radia R, kde jsme se dozvěděli 

mnoho zajímavých informací (třeba že se jedná o největší studentské rádio ve střední Evropě). 

Několik z nás se také zúčastnilo živého vysílání. 

Uprostřed dne se konala debata na téma Důvěra a média. Hlavními diskutéry byli šéfredaktor 

Aktuálně.cz Josef Pazderka, ředitel redakcí Vltava Labe Media Roman Gallo a odborná asistentka 

Katedry mediálních studií a žurnalistiky FSS MU Lenka Waschková Císařová. Mluvilo se o práci 

každého z diskutérů, regionálních zpravodajích a lidech, kteří záměrně snižují postavení médií. 

Sledovali jsme také vyhlášení vítězů soutěže Školní časopis roku 2019, prohlédli si časopisy všech 

soutěžících a načerpali jsme z nich inspiraci. Zjistili jsme, že veliká komunita vydavatelů školních 

časopisů je plná skvělých lidí a že máme na našem časopisu ještě hodně co zlepšovat. 

Na závěr se konala talk-show DVTV, ve které moderátor Martin Veselovský ukázal vzorový rozhovor 

se svým hostem. 

Celého dne se také účastnili moderátoři pořadu Newsroom ČT24, kteří natočili z průběhu všech 

událostí reportáž do pondělního vydání Newsroomu (premiéra 24. 11. 2019). 

 

Zde jsou reakce několika účastníků na průběh celého Multimediálního dne: 

Do Brna jsme jeli hlavně kvůli inspiraci pro náš časopis, které jsme pochytili víc než dost. Celý den se 

vydařil, přednášky byly skvělé a myslím, že nám všem něco daly. Domů jsme odjížděli se spoustou 

zážitků, obohacujících informací a nových nápadů na vylepšení časopisu, na které se jistě můžete těšit. 

Viktorie Součková 

Multimediální den v Brně pro mě byl velice zajímavý a přínosný. Z programu celého dne mě nejvíce 

zaujala přednáška a následná diskuse s Martinem Řezníčkem, moderátorem Událostí ČT. Dále se mi 

také líbilo setkání se zástupci různých českých médií, od kterých jsem se dozvěděl, jak se správně tvoří 

titulek apod. 

Petr Bradáč 



Hlavním úkolem našeho výletu bylo načerpat inspiraci z ostatních školních časopisů. Myslím, že to se 

nám podařilo dostatečně. Mě hodně zaujala vysílací místnost internetového rádia, kde jsme byli  

v živém vysílání. 

Petr Ambrož 

Mně se mediální den moc líbil. Nejvíc mě oslovil rozhlas a studentské rádio R, do kterého jsme přispěli 

krátkým rozhovorem. Asi budu mluvit za všechny, když řeknu, že nám tento den dal spoustu nových 

nápadů a inspirace v další tvorbě našeho studentského časopisu. Velké díky patří paní profesorce 

Handové Navrátilové za to, že nás na tuto akci vzala. 

Nina Geisselreiterová 

Výlet byl super. Načerpali jsme spoustu inspirace. 

Alžběta Drápelová 

Jsem velice rád, že nás paní profesorka vzala s sebou. Celý výlet nás všechny velice obohatil a dodal 

nám spoustu inspirace do budoucnosti. 

Lukáš Marek 

 

V průběhu Multimediálního dne jsme se tedy nechávali inspirovat, sbírali jsme nápady, uvažovali  

o změnách a inovacích, soustředili se na zajímavý program a užívali si. Opravdu děkujeme paní 

profesorce Handové Navrátilové a dalším lidem, kteří nás podporují a díky nimž se můžeme posouvat 

dál. Stojí to za to! 

Za redakci časopisu Stoják Adam Trojánek, foto Petr Ambrož 

 

 

S moderátorem Událostí ČT Martinem Řezníčkem 



 

 

 

 

 

Můžete také navštívit naši webovou stránku stojak.wixsite.com/stojak nebo náš Instagram. 

Závěrečná talk-show v amfiteátru atria 

Budova Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity 


