MULTIMEDIÁLNÍ DEN 2010
Multimediální den opět představí moderní žurnalistiku
Katedra mediálních studií a žurnalistiky připravuje interaktivní akci o médiích
Druhý ročník originální akce s názvem Multimediální den, který má mladým lidem představit
moderní žurnalistiku, připravuje na pátek 5. listopadu 2010 Katedra mediálních studií a
žurnalistiky Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity (Joštova 10, Brno).
Cílem Multimediálního dne je prezentovat studentům středních a vysokých škol i veřejnosti
interaktivní formou práci novinářů v redakcích tištěných, rozhlasových i televizních médií.
Program nestaví účastníky do role pasivních diváků, naopak jim umožní si mnohé
z každodenní činnosti žurnalisty vyzkoušet. Návštěvníci tak budou mít ojedinělou možnost
poznat zákulisí největších českých médií a alespoň na chvíli se vžít do role profesionálního
novináře.
Každý zájemce si bude moci zkusit práci s rozhlasovým mikrofonem či televizní kamerou,
seznámit se s redakčními systémy, zapojit se do on-line rozhovoru s celebritou, poznat
zásady tvorby titulní strany novin nebo fotografovat a zpracovávat snímky pod odborným
vedením. Otevřeny budou také nově vybavené výukové prostory katedry včetně
multimediální střižny a rozhlasového či televizního studia. Součástí programu budou besedy
a workshopy vedené známými osobnostmi z oboru – redaktory, moderátory, komentátory
apod. Na přípravě programu se podílejí přední tuzemská média.
Program Multimediálního dne
pátek 5. listopadu 2010
Fakulta sociálních studií, Joštova 10, Brno
8.30 – registrace / hala
9.00 – začátek Multimediálního dne
9.00–10.00 – workshop Novinářský elév / učebny
10.15–11.00 – představení hostů – tisková konference pro začínající novináře / Atrium
11.00–14.00 – Novinářské cesty – workshopy a přednášky na vybraná témata / učebny
11.00–14.00 – prezentace spolupracujících médií / Atrium
14.15–15.00 – vyzvedávání vylosovaných cen pro účasníky / Atrium
14.15–15.00 – autogramiáda hostů / Atrium
15.00 – konec Multimediálního dne / Atrium
Účastníci se mohou rozhodnout, kterou z připravených tematických cest nebo jejich součástí
chtějí absolvovat.
Na výběr budou mít tyto tematické cesty: Novinář v akci; Sport v médiích; Moderátoři –
žurnalistické hvězdy.
Na každém „zastavení“ tematické cesty dostane účastník potvrzení do „pasu“, na závěr získá
certifikát o absolvování.
Společné aktivity / Atrium
moderuje: Barbora Černošková
10.15–11.00 – tisková konference pro začínající novináře / Atrium

11.00–14.00 – prezentace spolupracujících médií / Atrium
14.15–15.00 – autogramiáda a další doprovodné akce hostů / Atrium
Tematická cesta 1: Novinář v akci
hosté: Jaroslav Kmenta (Mladá fronta DNES); Rodrigo Morales (bývalý válečný zpravodaj,
dokumentarista, Katedra mediálních studií a žurnalistiky); Roman Skřepek (mluvčí Útvaru pro
odhalování korupce a finanční kriminality PČR); Denisa Kapitančíková (mluvčí Městské policie
Brno); Jaroslav Čuřík (Katedra mediálních studií a žurnalistiky)
11.00–12.00 – beseda Jaroslava Kmenty na téma investigativní žurnalistika / učebna P52
11.00–13.00 – workshop Rodriga Moralese na téma žurnalistika v krizových a válečných
situacích; výstup – video, simulace práce reportéra z místa akce / učebna 5.27 Studio +
střižna
13.00–14.00 – diskuse o novinářích v akci – hosté; moderuje: Jaroslav Čuřík / učebna U34
Tematická cesta 2: Sport v médiích
hosté: Robert Záruba (Česká televize); David Kostelecký (sportovní střelec, olympijský vítěz
2008); Hana Zejdová (světová rekordmanka v bezmotorovém létání); Jakub Koudelka
(sportovní manažer – basketbal); Ladislav Vorel (sportovní manažer – badminton); Ondřej
Tomek (Česká televize); Barbora Černošková (Česká televize)
11.00–12.00 – beseda Roberta Záruby na téma komentování sportu / učebna AVC
11.00–13.00 – workshop Ondřeje Tomka na téma sportovní žurnalistika / učebna PC26
13.00–14.00 – diskuse o sportu v médiích – hosté; moderuje: Barbora Černošková / učebna
U23
Tematická cesta 3: Moderátoři – žurnalistické hvězdy
hosté: Jan Punčochář (Prima); Jiří Václavek (Česká televize); Radko Kubičko (Český rozhlas);
Adela Banášová (moderátorka, Fun radio, TV Markíza); Borek Kapitančík (Kiss radio Hády)
11.00–12.00 – beseda Borka Kapitančíka na téma moderátor zábavy / učebna P53 + Rádio R
11.00–13.00 – workshop Jana Punčocháře na téma základy moderátorské práce / učebna
PC54
13.00–14.00 – diskuse na téma moderátor publicistiky a / versus moderátor zábavy – hosté;
moderuje: Radko Kubičko (pro pořad Média v postmoderním světě, ČRo) / učebna AVC

