
Česká televize vás zve na seminář 

JAKÁ BUDE DĚTSKÁ 
VEŘEJNOPRÁVNÍ TELEVIZE ČT :D?

Česká televize připravila pro účastníky festivalu, média a studenty seminář o dětském kanále Čt :D, který spustí 31. srpna 2013. 
Cílem semináře je představit koncepci a program připravovaného dětského kanálu Čt :D v kontextu evropských dětských 
veřejnoprávních televizí a dětské tvorby České televize a současně otevřít odbornou diskuzi. seminář proběhne za účasti 
generálního ředitele České televize Petra Dvořáka, výkonného ředitele Čt :D Petra kolihy, tvůrců dětského programu a webu 
a hostů z akademické sféry. součástí je blok Rady pro rozhlasové a televizní vysílání věnovaný labellingu. akci moderuje editor 
a moderátor Českého rozhlasu Radko kubičko. 

Přednášky a diskuze budou tlumočeny z a do anglického jazyka. Pro účastníky je připraveno drobné občerstvení.
kapacita sálu je omezena.

seminář se koná ve střeDu 29. května oD 13:00 Do 16:30 v malém sále 
kongResového CentRa jako souČást PRogRamu Film inDustRy a Dne České televize 
na 53. RoČníku zlín Film Festivalu. akCe je veřejná, vstuP bez akReDitaCe.

Program
13:00–13:40 Program Čt :D v evropském kontextu vysílání veřejné služby

milan Šmíd, katedra žurnalistiky, iksŽ, Fsv uk
matthias Huff, vedoucí redakce non-fiction německého dětského kanálu kika

13:40–14:25 Jaká bude dětská veřejnoprávní televize České televize Čt :D?
Petr Dvořák, generální ředitel České televize
Petr koliha, výkonný ředitel Čt :D

14:25–14:45 Labelling – označování mediálních obsahů z hlediska jejich přístupnosti a vhodnosti pro 
dětské diváky
kateřina kalistová, předsedkyně Rady pro rozhlasové a televizní vysílání

14:45–15:00 Přestávka, Coffee break

15:00–15:45 vlastní dětská tvorba České televize a dětské zpravodajství Čt :D
Barbara Johnsonová, kreativní producentka dětské tvorby České televize
Luděk Horký, manažer vývoje Centra dramaturgie dětské tvorby České televize
Petr kopecký, dramaturg zpráviček, redaktor-dramaturg dětského zpravodajství Čt :D

15:45–16:30 Děti a nová interaktivní média, mediální výchova
Štěpánka Sunková, vedoucí redaktorka dětského webu, divize Čt nová média
Josef Šlerka, studia nových médií, FF uk
radim Wolák, Centrum pro mediální studia Cemes, katedra mediálních studií Fsv uk

v 16:45 PRoběhne v salonku univeRzitního CentRa setkání s novináři.


