
Televize napříč dekádami

Česká televize je pevně spjata s Kavčími horami coby místem svého

sídla. Možná také víte, že kromě Prahy sídlí ještě v Brně a Ostravě.

V dnešní hodině vám ale ukážeme, že tomu tak nebylo od začátku. Když

v roce 1953 vznikla Česká, respektive Československá televize, areál

Kavčích hor ještě neexistoval. Začal se budovat až v roce 1961 

a otevřen byl téměř o deset let později. Od začátku své existence

byla televize státním médiem, které mělo fungovat jako nástroj

komunistické propagandy. Na následujících videích si ukážeme, jakým

směrem se vývoj a události televizního vysílání promítly.

Didaktický cíl 

1) Žák se seznamuje s mediální historií Československé televize 

a jejího vysílání.

2) Žák analyzuje obsah a sdělení jednotlivých obrazů a zasazuje je do

společenského kontextu dané doby, tedy období komunistického režimu 

v letech 1948–1989.

3) Žák rozvíjí své kompetence k učení: analýza televizních obrazů,

práce s technologiemi.

Tip: Připravte si k následujícímu úkolu možnost pracovat s Mapy.cz

nebo GoogleMaps. Využijte funkci Streetview.



Televize napříč dekádami: 50. léta

Pravděpodobně nejtužší doba komunistického režimu, v jejíž atmosféře

televize vznikla. Jak již bylo řečeno, televize sloužila jako nástroj

upevňování komunistických ideálů a myšlenek. Tomu odpovídá i vybraná

ukázka. My se nyní podíváme na pořad, který vznikl v roce 1957 a byl

natočen v prvním studiu v Měšťanské besedě v Praze.

Televizní studio v Brně vzniklo v roce 1961 a vysílalo ze studia

Typos.

Televizní studio v Ostravě vzniklo v roce 1955 a vysílalo z

vysílače v Ostravě-Hošťálkovicích.

Otázky 

1) Jak na vás působí atmosféra rozhovoru?

2) Proč si myslíte, že se na obrazovkách TV objevil bývalý pracovník

americké tajné služby?

3) Co bylo povstání v Maďarsku v roce 1956?

Úloha

Najděte na mapách, kde měla televize své hlavní sídlo, tedy budovu 

s názvem Měšťanská beseda. 

Nápověda: Beseda se nachází nedaleko Pedagogické fakulty UK v Praze.

Možnost hledání dalších míst:

Kontextová informace 

CIC – Byla americká tajná služba založená v roce 1941. Po druhé

světové válce se zaměřila na oblast sovětského bloku včetně

Československa. Služba školila a angažovala agenty z řad

československých občanů, kteří následně plnili různé úkoly. Mezi

nejznámější patřili takzvaní agenti chodci.

Video: Rozhovor s agentem Veselým z tajné služby CIC

https://edu.ceskatelevize.cz/video/15158-rozhovor-s-agentem-veselym-z-tajne-sluzby-cic

