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Alena Marková na Radiu Wave:   „V Bělorusku protestuje celá společnost, k destrukci státního systému je ale ještě
daleko“  [The Entire Belarusian Society is Protesting, the State Political System is Still Stable], (27.08.2020)

Karel Černý v pořadu Hergot! na Radiu Wave o    jezídských uprchlících  (30. 6. 2020)

Alena Marková: “  Doktar historyji Alena Markava pra lios bielaruskaj movy: punktu nieviartannia niama ” [Dr Alena
Marková about the future of Belarusian language: the point of no return hasn’t been passed], interview with Siarhiej
Ablamiejka, RFEFL/Radio Free Europe (24. 1. 2020).

Alena Marková: “  Białoruska historyk: Słowa Putina powinny budzić niepokój ” [Belarusian historian: Putin's Propaganda
Set Alarm Bells Ringing], interview with Tomasz Walczak, Super Express (31. prosince 2019).

Alena Marková pro Belsat TV, pořad „  Intermarium: Bielaruskaja mova: historyja zdrady “ [Intermarium: Belarusian
Language: A Story of Betrayal] (22. 9. 2019)

Alena Marková: “  Znojdzieny listy praco?nych pra “hvalto?nuju” bielarusizacyju 1990-ch ” [“Statements about “Violent”
Belarusization of 1990s are ungrounded”], Belsat TV news (24. 9. 2019):

Alena Marková: „  Historyk: boĺš za 90% praco?nych vystupali za bielarusizacyju “ [Historian: the vast Majority of
Population Supported Belarusiazation of 1990s] pro zpravodajský server Charter97.org (24. 9. 2019)

Alena Marková: „  U archive pabačyla tony listo? za bielaruskuju movu “ [National Archive’s Hidden Treasures:
Thousands of Letters for Supporting of the Belarusian Language of 1990s], rozhovor s Hannou So?ś pro RFEFL/Radio
Free Europe (3. 6. 2016)

Alena Marková: „  Bez movy, historyji i kuĺtury ne budzie ni ideji, ni nacyji “ [There are no Nation without Language,
Culture, and History], Euroradio FM (21. 2. 2019)

Alena Marková: „   Jak historyk Aliena Markava peraasenso?vaje bielarusizacyju 90-ch “ [Rethinking Belarusization of
1990s], rozhovor s Hannou So?ś, RFEFL/Radio Free Europe (18. 5. 2018)

Alena Marková na Českém rozhlasu Plus: „  Mezi námi“, rozhovor s Alenou Kovářovou  (16. 12. 2017) od 7.37

Karel Černý pro Český rozhlas o   otázkách migrace  (14. 12. 2017)

Alena Marková: „  Marková, Paryžaskaja i Stužynskaja pra žančyn u padručnikach historyji: mastački i piśmiennicy
zahinuli na kuchni: “ [Marková, Paryžackaja and Stužynskaja: Women in History Textbooks] pro RFEFL/Radio Free
Europe (13. prosince 2017)

Alena Marková:    Běloruská věda jiné názory nepřipouští  pro časopis iForum (23. listopadu 2017)

Alena Marková: „  Uplynulo 100 let od VŘSR, která pravou revoluci teprve odstartovala “, pro zpravodajský server
Novinky.cz (7. listopadu 2017)

Alena Marková pro rádio Svobodná Evropa   o osudu Běloroska spojeného s Velkou říjnovou revolucí  (4. listopadu
2017)

Alena Marková: Radio Free Europe/Radio Liberty: Rozhovor   o politických manipulacích s dějinami   (9. května 2017)

Alena Marková: Radio Free Europe/Radio Liberty: Rozhovor   paradoxech běloruského národního rozvoje a sovětské
národnostní politice  (7. února 2017)

Alena Marková: Běloruský novinový portál tut.by:   rozhovor o ženách ve vědě a cestách běloruských dějin  (12. prosince
2016)
Petra Anýžová:    Lidský kapitál  (10. října 2013)

https://wave.rozhlas.cz/v-belorusku-protestuje-cela-spolecnost-k-destrukci-statniho-systemu-je-ale-jeste-8281251
https://wave.rozhlas.cz/v-belorusku-protestuje-cela-spolecnost-k-destrukci-statniho-systemu-je-ale-jeste-8281251
https://wave.rozhlas.cz/mizejici-mensina-blizkeho-vychodu-kdo-jsou-jezidove-8240154?fbclid=IwAR15Lm45Dk1sy5Nu_Ay1nY7Urrl8bbklTj4AG0YpudsG8F55XVhHnV2YxSA
https://www.svaboda.org/a/30395458.html
https://www.se.pl/wiadomosci/polityka/bialoruska-historyk-slowa-putina-powinny-budzic-niepokoj-aa-d2Xu-vwbm-1vmv.html?fbclid=IwAR0L-FBPYhh_cyk8lEARJjgG-ozr09-W0SeYJvFnYTfdW13TugrrybABFaI
https://belsat.eu/programs/belaruskaya-mova-gistoryya-zdrady/
https://belsat.eu/news/znojdzeny-listy-pratsounyh-pra-gvaltounuyu-belarusizatsyyu-1990-h/?fbclid=IwAR0ptSbmNDbiB5mSWA4IOcnvjBzvwDY2R4n8QjtvD3uA_K6ySUAZ4vLsTp8
https://charter97.link/ru/news/2019/9/24/349454/
https://www.svaboda.org/a/29978422.html
https://euroradio.fm/alena-markava-bez-movy-gistoryi-i-kultury-ne-budze-ni-idei-ni-nacyi?fbclid=IwAR1aYaod5nimeiARX6T4nsDujv_nvTnUcl0jvDhYWOlga5Cd0bYpRfkueWc
https://www.svaboda.org/a/29231901.html
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3961643#.Wkol9X7Xzi0.facebook
http://www.rozhlas.cz/radiozurnal/host/_zprava/migrace-je-logicka-jednou-uz-zachranila-evropu-rika-sociolog-a-odbornik-na-blizky-vychod--1775106
https://www.svaboda.org/a/28913591.html
https://www.svaboda.org/a/28913591.html
https://iforum.cuni.cz/IFORUM-16235.html
https://www.novinky.cz/veda-skoly/454169-uplynulo-100-let-od-vrsr-ktera-pravou-revoluci-teprve-odstartovala.html
https://www.svaboda.org/a/28831521.html
https://www.svaboda.org/a/28476556.html
http://www.svaboda.org/a/28294767.html
http://www.svaboda.org/a/28294767.html
https://lady.tut.by/news/work/523134.html
https://www.youtube.com/watch?v=uC1a6WoAZMM
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Petra Anýžová:   Co a jak silně ovlivňuje šance na dosažení vyššího vzdělání?

Johann Pál Arnason ve vltavských   Osudech  na Českém rozhlasu. (28. listopadu 2012)

Johann Pál Arnason na vlnách Českého rozhlasu   o islandské finanční krizi . (24. dubna 2012)

  Medaile  F. Palackého pro profesora Arnasona. (20. června 2012)

Karel Černý v   DVTV  o jezídech, Islámském státu a migraci do Evropy. (21. června 2016)

Radka Dudová v pořadu České televize   Evropa a já . (19. dubna 2011)

Radka Dudová na   Českém rozhlasu  na téma životní úroveň domácností a důchodový systém (20. listopadu 2014)

Radka Dudová na   ČRo : Rodiny se dvěma a více dětmi by měl stát od nového roku zvýhodnit. (5. listopadu 2015)

Radka Dudová v   DVTV  o péči o rodiče a seniory. (15. června 2016)

Miloš Havelka na webu České televize a jejím cyklu Umění včera a dnes s přednáškou   Identity - substance nebo
sociální role?  (11. listopadu 2014)

Alemayehu Kumsa ve Studiu ČT24 na téma   Etiopské volby . (31. května 2010)

Nicolas Maslowski v pořadu České televize 168 hodin odpovídá na otázky   Kdo vystřídá Václava Klause?  (27. ledna
2013)

Nicolas Maslowski v Událostech, komentářích České televize o   obvinění francouzského prezidenta Nikolase
Sarkozyho z korupce . (2. července 2014)

Nicolas Maslowski ve Studiu 6 České televize na téma   Nepopulární Hollande . (12. srpna 2014)

Časopis Univerzity Karlovy   iForum : Historický sociolog Nicolas Maslowski sleduje proměny elit národa napříč staletími
(17. prosince 2014)

Komentář Nicolase Maslowského v Událostech, komentářích ČT k   islámu a integraci ve Francii . (9. ledna 2015)

Nicolas Maslowski pro   Týden.cz : Věřím, že útoky neposílí antimuslimské nálady. (14. listopadu 2015)

Nicolas Maslowski ve   Studiu 6  České televize: Hollande jednal o boji proti IS (27. listopadu 2015)

Nicolas Maslowski pro Lidovky.cz:   Zeman měl ze začátku pózu intelektuála. Teď se snaží o populismus  (13. března
2016)

Jiří Šubrt na téma   Historické vědomí po sametové revoluci  na webu ČT24. (3. listopadu 2014)

Marcel Tomášek v Televizní akademii České televize na téma   singles . (26. května 2011)

Marcel Tomášek v Událostech České televize na téma   singles . (18. července 2011)

Marcel Tomášek jako host Studia Leonardo ČRo odpovídal na otázky ohledně   singles a proměn vztahů ve společnosti
. (20. ledna 2015)

Martin Vávra na semináři   Československo v trvrdých datech?  (4. listopadu 2014)

Martin Vávra o   Datech ze sociologických výzkumů veřejného mínění provedených v Československu před rokem
1989 . (17. března 2015)

  Kdo se kamarádí s Romy, nemívá předsudky ani vůči muslimům nebo seniorům. Proč?  Rozhovor s Martinem Vávrou
na Českém rozhlasu (14. dubna 2015)

Host studijního programu Michel Wieviorka v   Událostech, komentářích  České televize na téma Rozklížená Evropa
(24. února 2016)

Rozhovor s hostem studijnho programu Michelem Wieviorkou v   Lidových novinách  s názvem Voliči v evropských
zemích ztrácejí soucit. (4. března 2016)

Rozhovor s hostem studijního programu Michelem Wieviorkou v   Deníku Referendum  s názvem Jsme sirotci studené
války a boje dělnické třídy. (26. března 2016)

https://www.youtube.com/watch?v=KBWUr4Vs7T8
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2769998
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/2613871
http://abicko.avcr.cz/sd/novinky/hlavni-stranka/news_0839.html
http://video.aktualne.cz/dvtv/cerny-uprchlicka-vlna-nepolevi-jezide-nevidi-v-iraku-budoucn/r~5703384836e311e683920025900fea04/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10319537478-evropa-a-ja/21156326231-radka-dudova
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3255562
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3506436
http://video.aktualne.cz/dvtv/pece-o-rodice-kdyz-prijdou-deprese-a-zdravotni-problemy-je-t/r~9f5b2d84324811e6888a0025900fea04/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10000000002-umeni-vcera-a-dnes/214251000030035-identity-substance-nebo-socialni-role/dalsi-casti
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10000000002-umeni-vcera-a-dnes/214251000030035-identity-substance-nebo-socialni-role/dalsi-casti
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10101491767-studio-ct24/210411058060531-pred-polednem/obsah/116329-trhlina-v-lecbe-hiv-aids-se-v-africe-rozsiruje
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10117034229-168-hodin/213411058250127/obsah/241718-kdo-vystrida-vaclava-klause/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/214411000370702/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/214411000370702/
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/214411010100812/video/
http://iforum.cuni.cz/IFORUM-15487.html
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare
http://www.tyden.cz/rubriky/zahranici/evropa/politolog-verim-ze-utoky-neposili-antimuslimske-nalady_362405.html
http://www.ceskatelevize.cz/porady/1096902795-studio-6/215411010101127/video/437547
http://www.lidovky.cz/zeman-mel-ze-zacatku-pozu-intelektuala-ted-se-snazi-o-populismus-rika-sociolog-196-/zpravy-domov.aspx?c=A160312_115516_ln_domov_ele
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/290795-ctvrtstoleti-demokracie-historicke-vedomi-po-sametove-revoluci/
http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10322816274-televizni-akademie/211563238020001-televizni-akademie-lide-a-spolecnost/obsah/158598-mgr-marcel-tomasek-a-mvdr-alexandr-skacel-1-cast
http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/130419-clovek-neparovy-z-generace-singles/
http://www.rozhlas.cz/leonardo/dnes/_zprava/host-studia-leonardo-sociolog-marcel-tomasek--1445257
https://www.youtube.com/watch?v=4a3-zi3jMik
https://www.youtube.com/watch?v=lGgTRPcPPZY
https://www.youtube.com/watch?v=lGgTRPcPPZY
http://www.rozhlas.cz/radiowave/rozhovory/_zprava/kdo-se-kamaradi-s-romy-nemiva-predsudky-ani-vuci-muslimum-nebo-seniorum-proc--1478385
http://http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096898594-udalosti-komentare/216411000370224
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http://denikreferendum.cz/clanek/22629-michel-wieviorka-jsme-sirotci-studene-valky-a-boje-delnicke-tridy

