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Ciele projektu

MEDIADEM je európsky výskumný projekt, ktorý sa
snaží pochopiť a vysvetliť faktory, ktoré napomáhajú
alebo naopak obmedzujú rozvoj politík podporu‐
júcich slobodné a nezávislé médiá.

Porozumieť tomu, čo vytvára “médiá” v
dnešnom komplexnom svete mediálneho
prostredia, ako aj podstatu slobody médií a
nezávislosti, a ich význam pre demokraciu.

Projekt kombinuje výskum založených na prípa‐
dových štúdiách vybraných krajín v rámci porovnáva‐
nia medzi sektormi a typmi mediálnych služieb. Pro‐
jekt preskúma proces vytvárania mediálnej politiky v
14 európskych krajinách, umiestňujúcich ich v ich
primeranom socio‐politickom, ekonomickom a
kultúrnom kontexte, a preskúma tiež možnosti a
výzvy nastolené novými mediálnymi službami pre
slobodu a nezávislosť médií.

Preskúmať ako sú mediálne politiky vytvárané
a realizované a identifikovať tie faktory, ktoré
majú vplyv na tento proces.

Podrobná pozornosť sa bude venovať aj vonkajším
tlakom na konfiguráciu štátnych mediálnych politík,

Mediálne regulačné štruktúry
Národné prípadové štúdie v rámci MEDIADEM boli
vybrané tak, aby odrážali rozličnosť mediálnych regu‐
lačných systémov a širokú škálu faktorov, ktoré
ovplyvňujú vytváranie a realizáciu mediálnej politiky.
Skúmané krajiny spadajú pod rozličné modely
mediálnych systémov identifikovaných Danielom C.
Hallinom and Paolom Mancinim v knihe Comparing
Media Systems: Three Models of Media and Politics.
Je to stredomorský alebo polarizovaný pluralistický
model (Grécko, Taliansko, Španielsko), severoeuróp‐
sky alebo demokratický korporativistický model
(Belgicko, Dánsko, Fínsko, Nemecko) a severoatlan‐
tický alebo liberálny model (Veľká Británia). Okrem
toho projekt pokrýva aj krajiny zo Strednej a Východ‐
nej Európy (Bulharsko, Estónsko, Rumunsko a Sloven‐
sko) a dve kandidátske krajiny (Chorvátsko, Turecko).

Identifikovať regulačné modely, ktoré pod‐
porujú slobodu médií a nezávislosť médií.
Zaangažovať sa priamo s regulačným
prostredím a občianskou spoločnosťou v záu‐
jme reflexie primeraných regulačných reakcií
výzvam, pochádzajúcim z realizácie slobody a
nezávislosti médií.
Vytvoriť konkrétne politické odporúčania pre
štátnych a neštátnych aktérov, EU a Radu
Európy, ohľadom rozvoja politík, ktoré povz‐
budzujú k slobode médií a nezávislosti.

Výskumný plan
Prvá fáza: prieskum situácie
Prvá fáza projektu položí teoretické základy pre
výskum a oboznámi výskumníkov so základnými
informáciami ohľadom skúmaných 14 mediálnych
prostredí a regulačných systémov.
Druhá fáza: Prípadové štúdie
Účastníci výskumu preskúmajú konfiguráciu mediál‐
nych politík v krajinách, na ktoré je zameraný
výskum, zamerajúc sa na to, či tieto účinne
umožňujú vytváranie vhodného prostredia pre slo‐
bodné a nezávislé médiá.
Analýza sa bude vzťahovať na tradičné aj nové
mediálne služby a bude skúmať spôsob, akým sú
regulačné, ko‐regulačné a samoregulačné nástroje
uplatnené v praxi.
Výskum zhodnotí ako sú právne normy vytvorené a
uplatnené v praxi.
Tretia fáza: Porovnávacia analýza

Očakávané dopady

Naše zistenia v rámci krajín budú predmetom tretej
fázy projektu, v rmci ktorého ohodnotíme a vys‐
vetlíme premenné vzorce vytvárania mediálnej
politiky, so zameraním na mediálnu slobodu a
nezávislosť.
Štvrtá fáza: Rozvoj vytvárania mediálnej politiky

Podrobné porozumenie podmienkam, za
ktorých môžu médiá rozšíriť demokratický
diskurz a občiansku zaangažovanosť.
Rozšírenie znalostí ako mediálna sloboda a
nezávislosť môže byť zaručená a podporená.
Nové pohľady na príspevok nových mediál‐
nych služieb k slobode médií a ich nezávis‐
losti.
Rozšírený dialóg medzi tvorcami politík,
mediálnymi profesionálmi, výskumnou komu‐
nitou a občianskou spoločnosťou ohľadom
úlohy médií pri podpore demokracie.

Štvrtá fáza projektu zahrnie vytvorenie konktétnych
politických odporúčaní pre štátnych a neštátnych
aktérov zahrnutých do vytvárania mediálnych
politík, Európske únie a Rady Európy, ako aj identi‐
fikáciu najlepších praxí pre šírenie slobodných a
nezávislých médií.
V rámci trvania projektu sa zúčastnené organizácie
budú snažiť oboznámiť s výsledkami výskumu tak
ako to len bude možné, činitelov v oblasti médií a
predstavitelov občianskej spoločnosti

