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Čtyři týmy byly z Prahy, dva týmy z Brna a jeden z  Olomouce. Tříměsíčí kurz začal třídenní sérií 

workshopů, které vedli zkušení lektoři z ČR a z amerického investigativního newsroomu Pro-

Publica. Studenti se během nich seznámili se základními nástroji, aktuálními trendy a metoda-

mi investigativní žurnalistiky.  Po úvodní sérii workshopů si každý tým vybral vlastní kauzu, na 

které - pod vedením přiděleného novináře (mentora) - následující tři měsíce pracoval.  

Týmy měly povinnost průběžně zveřejňovat blogové příspěvky o pátrání po informacích (viz 

odkazy na jednotlivé týmy). Studenti museli s mentory průběžně konzultovat své postupy, 

mentoři jim pomáhali zorientovat se v tématu a také se průběžně zúčastňovali klíčových reda-

kčích porad týmů. Děkujeme Janě Klímové, Janě Ustohalové, Ondřeji Kundrovi, Davidu 

Macháčovi, Jaroslavu Spurnému, Karlu Škrabalovi a Marku Wollnerovi za to, že se tohoto neleh-

kého úkolu zhostili.

Výstupem projektu jsou články a reportáže, ze kterých vybere porota nejlepší materiál. O tom, 

který ze sedmi týmů nakonec získá tablety za nejlépe zpracovanou kauzu, rozhodne porota ve 

složení: Kateřina Eliášová, Eva Vozarová, Stanislav Beránek, Adam Javůrek, Tomáš Němečk, Jan 

Ruml. 

4 měsíčí projekt pro studenty žurnalistiky z Brna, Prahy a Olomouce

http://www.zaostreno.org/cz/nase-prace/podpora-rozvoje-investigativni-zurnalistiky/item/54-achillova-data-ii.html

  Achilova data II. 

ŠKOLENÍ

http://www.zaostreno.org/cz/nase-prace/podpora-rozvoje-investigativni-zurnalistiky/item/54-achillova-data-ii.html


ŠKOLENÍ

POKRAČOVÁNÍ:

v přípravě Achillova data III. 
- rozšíření i na Slovensko

The Bridge Program – srpnový intenzivní kurz žurnalistiky, který je 

otevřen studentům z Belgie, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, České re-

publiky, Jordánska, Kosova, Maroka, Rakouska, Rumunska, Slovenska, 

Tuniska, Turecka, Ukrajiny a USA. 

 Cílem projektu je představit jeho účastníkům nástroje a moderní 

novinářské postupy, prohloubit jejich znalosti a zároveň zprostředkovat 

diskuzi mezi studenty  ze zemí s rozdílnou kulturní a novinářskou 

tradicí.

  Studenti budou mít možnost prostřednictvím seminářů, workshopů, 

kulatých stolů,  diskuzí a praktických cvičení proniknout do tajů mo- 

derní investigativní žurnalistiky a navázat mezinárodní kontakty. Každý 

student bude během dvoutýdenního  programu zpracovávat vlastní 

projekt/čánek. Tyto výstupy budou nabídnuty k  publikaci médiím vy-

cházejícím jak v mateřském jazyce účastníka, tak i v angličině. 



ŠKOLENÍ

  Lednový kurz Follow the Money 

  Investigative Dashboard 



OCENĚNÍ

  Global Shining Light Award 

V Říjnu 2013 jsme spolu s Khadijou Ismayilovou a Nushabe Fatullayevovou získali za 

články o zahraničním podnikání rodiny ázerbajdžánského prezidenta Ilhama Aliyeva 

mezinárodní ocenění pro investigativní novináře Global Shining Light.

http://gijc2013.org/2013/10/15/global-shining-light-award-winners-announced/

Peníze jsme dali rodině vězněného ázerbájdžánského novináře Avaze Zeynallie.

https://reportingproject.net/occrp/index-

.php/en/cc-blog/2288-occrp-reporter-donates-journalism-prize-to-imprisoned-azerbaijani-editor

https://reportingproject.net/occrp/index.php/en/cc-blog/2288-occrp-reporter-donates-journalism-prize-to-imprisoned-azerbaijani-editor
http://gijc2013.org/2013/10/15/global-shining-light-award-winners-announced/


INVESTIGATIVNÍ  KAUZY

Sašo Mijalkov story 

Energo Pro – Bivol Bulharsko 



INVESTIGATIVNÍ  KAUZY

Doprastav 

http://www.svt.se/dokument-inifran/se-program/avsnitt-1-24?autostart=true


MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

  FOI alias 106 

  Jail Crunch 
 

Spolupráce s Access InfoEurope – ti lobují za 

přístupnější data v rámci EU. Komparativní 

studie FOI v rámci Evropy. Studie bude pra-

vděpodobně publikovávána na podzim 2014.  

Za nás podával 106 Tomáš Němeček. Výsled-

kem je částečné zpřístupnění obchodního re-

jstříku offline na adrese: 

https://or.justice.cz/ias/ui/faq-$

Nový projekt mapující životní zkušenost evropských vězňů. Formou rozhovorů s vězni po- 

rovnáváme kriminální zkušenost napříč Evropou. Součástí projektu je i komparativní analýza 

vězeňských statistik v rámci jednotlivých center OCCRP.

https://reportingproject.net/JailCrunch/

https://reportingproject.net/JailCrunch/


MEZINÁRODNÍ PROJEKTY

  Media Ownership Project 

Mapování toho, kdo je skutečým vlastníkem médií ve střední a východní Evropě. Monitoring 

probíhal na základě tří kritérií: 

1 – Transparentnost vlastnické struktury – je konečý majitel registrovaný v Česku?

2 – Propojení s politikou – mají majitel č vedoucí manažeři napojení na politické strany?

3 – Napojení na zločn – byl některý z majitelů č vedoucích manažerů v minulosti odsouzen?

Možný navazující projekt: Internet ownership project
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