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HOSTÉ PANELOVÉ DISKUZE 
 
 

Zdenka Burešová 
 
Zdenka Burešová působí jako doktorandka na Katedře mediálních a kulturálních studií a žurnalistiky 

Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Zajímá se o zahraniční zpravodajství, konkrétně 

 o způsoby, jakými je v něm prezentován a stereotypizován svět. Zabývá se také dopady tohoto 

"mediálního světa" na společnost. Mimo jiné se dlouhodobě pohybuje i v neziskovém sektoru, 

zejména v oblasti zaměstnávání osob s handicapem. 

 
Tereza Hronová 
 
Tereza Hronová vystudovala Mediální studia na Masarykově univerzitě v Brně. V současnosti pracuje 

jako mediální koordinátorka ve společnosti Člověk v tísni. Dlouhodobě se věnuje medializaci 

rozvojových a humanitárních projektů. Publikovala řadu reportáží a článků v mnoha českých médiích 

ze svých cest do Jižního Súdánu, DR Kongo, Angoly, Etiopie, Rwandy, Zambie, Kambodži, Nepálu atd. 

V současnosti spravuje anglické sociální sítě Člověka v tísni.  

 
Markéta Pastorová 
 
Markéta Pastorová vystudovala Pedagogickou fakultu UK v Praze a v současnosti pracuje jako 

odborná pracovnice Národního ústavu pro vzdělávání, kde garantuje vzdělávací oblast umění, kultury 

a průřezových témat. Dlouhodobě se zabývá tvorbou kurikulárních dokumentů, dále je autorkou 

vzdělávacích obsahů, odborných a metodických statí, je členkou odborných rad a komisí. Od roku 

2005 externě vyučuje didaktiku v rámci Pedagogického modulu na Vysoké škole uměleckoprůmyslové 

v Praze. 

 

MODERÁTORKA 

Lenka Dušková 

Lenka Dušková vystudovala politologii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého a v současnosti 

působí jako asistentka na Katedře rozvojových a environmentálních studií UP. Zabývá se tématy 

transformace konfliktů tzv. „conflict sensitive development“, využívání technik mediace a facilitace 

v projektovém řízení v nestabilních a transformujících se regionech a zabývá se metodami 

kvalitativního výzkumu a jejich specifikům v rozvojovém výzkumu. Je editorkou a spoluautorkou 

Encyklopedie rozvojových studií a odborných článků zabývajících se bezpečností a rozvojem.  Dále se 

angažuje v oblasti neformálního vzdělávání mládeže a multikulturní výchově, klade důraz na aktivní 

participaci účastníků a dialog. Od roku 2016 je akreditovanou mediátorkou. 

http://www.upol.cz/

