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Anotace:

• Žáci se seznámí s pojmem drama – jedním ze tří základních literárních druhů a žánrů,

s prostředím divadla (zvl. Národního divadla v Praze), s nejznámějšími druhy dramatu,

částmi divadelní hry a grafickou podobou divadelní hry ve srovnání s prózou a poezií.

•V rámci tohoto modulu se žáci naučí základním pojmům spojených s dramatem a

rozlišovat podle grafické podoby drama, prózu a poezii

Klíčová slova: drama, tragédie, komedie,  d ějství, scéna, výstup, monolog, dialog, 
grafická podoba dramatu, Národní divadlo

(Použité ukázky: T.M.Plautus, Antoine de Saint-Exup éry, V.Závada)

Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky



Drama

= dílo ur čené
k předvádění na jevišti

v literatu ře se dramatem rozumí 
divadelní hra – jeden ze t ří 

literárních druh ů spole čně s 
epikou a lyrikou



• Starověk:  divadlo                                                               
v Epidauru  (Řecko) 1)

Autor snímku: Hansueli Krapf

• Národní divadlo 
v Praze  historická budova
konec 19.st.)  2)

Autor snímku: Lady Rowena

• Národní divadlo v Praze
moderní budova konec 20.st.)  3)

Autor snímku:ŠJů, Wikimedia Commons 

Proměny divadel:



Starov ěké divadlo – Epidauros –
Řecko

4) Autor snímku: O.Mustafin http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Epidauros.jpg?uselang=cs



Národní divadlo v Praze – historická budova

5) Autor snímku: Lady Rowena http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha_-
_N%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo.jpg?uselang=cs



Národní divadlo v Praze
moderní budova Nové scény - konec 20.st.)

6) Autor snímku:ŠJů, Wikimedia Commons 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:N%C3%A1rodn% C3%AD_divadlo,_nov%C3%A9_budovy_a_Divadeln%C3%AD_ul i
ce.jpg?uselang=cs



Národní divadlo - Nová scéna
(v odrazu i Laterna Magica)

7) Autor snímku: Andreas Praefcke http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha_Narodni_Divadlo_Nova_Scena.jpg?uselang=cs



Národní divadlo v Praze 

8) Autor snímku: che Petr Novák     http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Praha_Narodni_divadlo.jpg



Národní divadlo v Praze
interiér - jevišt ě a hledišt ě

9) Autor snímku: Dezidor http://commons.wikimedia.org/wiki/File:N%C3%A1rodn%C3%AD_divadlo,_interi%C3
%A9r_%284%29.jpg?uselang=cs



Národní divadlo v Praze
interiér historické budovy

• http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Narodni_Divadlo,_National_Theater,_Prague_-_8753.jpg?uselang=cs

Autor snímku: http://www.royan.com.ar/

10) Autor snímku: http://www.royan.com.ar/
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Narodni_Divadlo,_National_Theater,_Prague_-_8753.jpg?uselang=cs



Otáčivé hledišt ě
– divadlo v Českém Krumlov ě

11) Autor snímku: Juandev; 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:%C4%8Cesk%C3%BD_Krumlov,_ot%C3%A1%C4%8Div%C3%A9_hledi%C5%A1t%C4
%9B_%28001%29.JPG?uselang=cs



Nejvýznamn ější druhy dramatu

podle obsahu :

Od starověku:

• tragédie (truchlohra)
• komedie (veselohra)

Novější:

• tragikomedie



Části divadelní hry
1. Dějství = jednání = akt  

(vymezení oponou)
2. Scéna (obraz)

(vymezení změnou kulis)
3. Výstup 

(vymezení příchodem nebo    
odchodem byť jen jediné   
jednající postavy)

4. Promluvy: dialog a 
monolog

Dialog = rozmluva mezi 
herci

Monolog = samomluva 
jednoho herce (k sob ě nebo 
k divák ům)



Nejvýznamn ější druhy dramatu

podle formy :
1. psané prózou (činohra)
2. veršem (veršované drama)

3. scénický melodram 
(recitace textu doplněná                      
hudebním doprovodem)

4. hudební drama (opera -
- zpěvohra)

5. opereta  atd.



Grafická podoba dramatu

Titus Maccius Plautus
Lišák Pseudolus (upravil J.Skácel)   12)

5. výstup – Pseudolus, Kalidorus

PSEUDOLUS: Tak. A házeli jsme slova 
do děravé bečky. Já si však toho 
chlapa hezky vypůjčím a stáhnu z 
něho kůži zaživa. Budeš mi muset 
taky trochu píchnout.

KALIDORUS: Udělám všechno, co 
chceš.

PSEUDOLUS: Tak mi rychle sežeň 
schopného, mazaného chlapíka, 
který se nebude bát vykonat 
všechno, co mu já nařídím a řeknu. 

KALIDORUS: Jaké máš plány?
PSEUDOLUS: To se brzy dozvíš, 

nebudem přece nudit diváky. Ty 
dnešní hry jsou k nepřečkání dlouhé 
a režiséři nevědí, kdy přestat.

KALIDORUS:    (otráveně)
Jsou jako lékaři, co ordinují    

s oblibou silné prášky pro spaní.
PSEUDOLUS: Takže teď maž a přiveď 

posilu.

6. výstup – Pseudolus sám

PSEUDOLUS: Co  teď? Vždycky je to 
stejné. Páni zatáhnou káru někam, a 
ty abys je z toho tahal. Slíbil jsem 
našemu mladému, že mu pomohu, 
ale jak? Kdyby tu někde nablízku 
tekla řeka, tak bych šel na most, 
opřel se lokty o zábradlí a díval se na 
vodu. To je zaměstnání, při které se 
mně dostavují nejlepší nápady. 
...............



Grafická podoba prózy:

Antoine de Saint-Exupéry
Malý princ     13)

„Poněvadž malý princ usínal, vzal jsem ho do
náruče a vydal jsem se znovu na cestu. Byl
jsem dojat. Měl jsem pocit, jako bych nesl
křehký poklad. Zdálo se mi dokonce, že není
na Zemi nic křehčího. Ve svitu zavřené oči,
kadeře chvějící se ve větru a říkal jsem si: Co
zde vidím, je jen skořápka. To nejdůležitější je
neviditelné...“

Grafická podoba prózy:
Vilém Závada
Po dešti  14)

Se střech pokojně stoupá dým.
Vzduch je pln šťavnaté vůně.
Za chvíli bude večeře.

Obloha v modré zástěře 
s váhami duhy na ramenou
pomalu sestupuje dolů

a chvíli postojí opodál žen
jež přicházejí k studni pro vodu. 

http://ld.johanesville.net/zavada-01-jeden-

zivot?page=4

Pro srovnání:
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