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• 13.2., denik.cz:   Dvě piva neškodí aneb Opilé Česko tloustne a míří na JIPku
• 11.2., ČT 24:   Studio ČT 24
• 11.2., denik.cz:   Anketa Deníku: Dvě piva denně jsou v pohodě, míní většina
• 7.2., cro-hradec.cz:   Alkohol kontra obezita a jejich vzájemný vliv na zdraví. Pití alkoholu vede k rozvoji nadváhy

• 6.11., olomoucky.denik.cz:   30 let svobody! A jak dál? Deník v Olomouci moderoval velkou debatu
• 5.11., ČT1:   30 let svobody a jak dál  (Události)
• 4.11., denik.cz:   Univerzity zvou nejen studenty na velkou debatu k výročí 17. listopadu 1989

• 1.10., ČT1:   Česko a jak dál?
• 1.10., ct24.cz:   Vzdělání je zásadní pro rozvoj ČR, zaznělo na konferenci. Experti i politici diskutovali, jak školství

změnit
• 2.10., denik.cz:   Deník vedl debatu expertů. Plaga si umí představit, že nebudou víceletá gymnázia
• 30.9., Denik.cz: Glosa Kateřiny Perknerové:   Komu patří budoucnost

• 4.6., ČT1 (Události):   Dopady sucha a jejich řešení
• 7.6., havlicskobrodskydenik.cz:   Suchých dnů bude přibývat. Situace je nejhorší za poslední roky

• 10.5., brnensky.denik.cz:   Rektoři versus europoslanci: Co s tím, že Češi neznají EU?

• 12.4., prachaticky.denik.cz:   Diskutovali nejen o dvojí kvalitě potravin
• 11.4., ČT1 (Události v regionech):   ŽIVĚ: Konference UK o kvalitě potravin

• 21.3., euroskop.cz:   Podle Babiše je brexit i důsledkem chování EU
• 20.3., ČT1 (Události):   Bezpečnost jako celospolečenský problém
• 20.3., denik.cz:   Bezpečné Česko: Babiš na konferenci pochválil práci zpravodajských služeb

• 19.2., ČT24 (90‘ ČT24):   Projekt Česko! A jak dál?
• 19.2., denik.cz:   Jak na problémy s dluhy v Česku? Univerzita Karlova vyjíždí hledat odpovědi
• 19.2., denik.cz:   Exekuce na děti jsou nemorální, říká rektor Univerzity Karlovy Tomáš Zima
• 18.2., ČT1 (Události):   Dluhy a exekuce, jedno z témat, na které se zaměří nový projekt Univerzity Karlovy
• 18.2., ČT24 (90’ ČT24):   Česko! A jak dál?
• 18.2., ct24.cz:   „Česko! A jak dál?“ Odborníci z Univerzity Karlovy budou napříč republikou debatovat o problémech
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