
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: 60. a 80. léta

Po sovětské invazi v roce 1968 nastalo v Československu utužování

komunistického režimu. Je známé pod termínem normalizace. Ta se

projevila nejen v celospolečenském kontextu, ale také v rámci

televizního vysílání. Mnoho zaměstnanců bylo propuštěno z práce a do

redakcí byli přijímáni noví nadějní pracovníci s kladným vztahem ke

komunistickému režimu a jeho ideologii. Na televizních obrazovkách

se začaly objevovat různé propagandistické pořady, které měly

očernit různé skupiny lidí, západ, kapitalismus či vybrané jedince.

Masivní kampaň spustila televize po prohlášení Charty 77. V několika

pořadech se snažila zdiskreditovat její aktivity a signatáře

samotné. Uvidíte ukázku z pořadu Kdo je Václav Havel vysílaného v

lednu 1977. Mimochodem, v té době již televize částečně sídlila na

dnešní adrese na Kavčích horách.

Otázky

1) Co byla Charta 77?

2) Na videu mluví o Václavu Havlovi i dva herci Jan Přeučil a Václav

Sloup. Proč si myslíte, že mluví zrovna zástupci herecké profese?

3) Samotný text Charty 77 televize nikdy nezveřejnila. Proč si

myslíte, že tomu tak bylo?

Úloha 

Najděte na mapách areál Kavčích hor, tedy místo, kde sídlí Česká

televize. 

Nápověda: Hledejte poblíž plaveckého areálu Podolí. Mimochodem, věděli

jste, že oba areály jsou spolu propojeny a podolské bazény jsou

vytápěny odpadním teplem z klimatizačního zařízení České televize?

Video: Kdo je Václav Havel?

https://edu.ceskatelevize.cz/video/4187-kdo-je-vaclav-havel

