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Anotace: Žáci si nejdříve zopakují již dříve probírané základní pojmy z oblasti dramatu a
pak přejdou k individuálnímu seznámení s tématem. Vyhledávají z populárně
naučného textu vyžadované informace a odpovědi vypracovávají na pracovní
list. Cílem je vlastní aktivní prací získat informace, zformulovat je a získat
představu ořeckém ařímském dramatu a základních okolnostech, které ho
vytvářely.
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Počátky evropského 
dramatu



� Prezentace obsahuje:
� opakování pojmů z 6.roč.  (5 – 7)

� důležité osoby v divadle  (8)

� místo a doba zrodu evr. dramatu (9 – 12)

� grafická podoba scénáře  (13)

� text z knihy Jak se žilo ve starověku (14 – 20)

� otázky pro samostatnou práci (21 - 23)
� citáty – moudré myšlenky starověkých dramatiků (24 – 26)

� použité materiály (27)



Nejdříve trochu opakování:

Drama je:

divadelní hra, jeden ze 

tří základních 
literárních druhů 

a žánrů

Dva základní typy 
dramatu jsou:

tragédie a komedie

Pro pohyb v prezentaci použít myš - poklep



Který název k čemu patří?

komedie

tragédie

směšnohra
truchlohra

veselohra



V divadle již od dávných dob byly dva 
základní prostory. Které?

jeviště a hlediště

Jedno z dnešních divadel. 

Poznáš ho?

Národní divadlo v Praze

– historická budova 1)http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Nationaltheater_
von_innen_%28B%C3%BChnenbild%29.JPG



Důležité osoby v dnešním divadle:

� Autor divadelní hry je
dramatik
� Scénář píše
scénárista
� Nastudování hry řídí
režisér
� Hru do života uvádějí
herci
� Scénu osvětluje
osvětlovač

� Scénu (kulisy) navrhuje
výtvarník scény 
� Kostýmy vyrábějí a pečují 

o ně
Kostyméři a kostymérky
� Za ozvučení a zvukové 

efekty je zodpovědný
zvukař
� Diváky vítá a uvádí na 

místa
uvaděč/ka



Zrod evropského dramatu:

Kde?

v Řecku

Kdy?

ve starověku

2) http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Trag%C3%B6dienmaske_Grossgriechenland_Slg_Ebn%C3%B6ther.jpg

Autor snímku: User:Helvetiker



Divadlo v Epidauru  - Řecko - Peloponés

3) http://commons.wikimedia.org/wiki/File:07Epidaurus_Theater07.jpg

Autor snímku : Fingalo

http://www.vtt.cz/foto/mapy/pelopones_mapa1.gif



Herodovo divadlo v Aténách

4) http://foto.mapy.cz/104394-Ateny-Herodovo-divadlo

Autor snímku: vlastimil.repka 



Herodovo divadlo z jiného pohledu

Divadlo
Heroda 
Attika

5) http://media.novinky.cz/690/216900-original1-9r4if.jpg

FOTO: fotobanka Profimedia



6) Ukázka z Plautovy komedie 
(grafická podoba scénáře)    

Lišák Pseudolus (Titus Maccius Plautus)
(Epilog)

Sbor:     Na tomto světě na prodej je všechno,
i čest a sláva, každý o tom ví.

Foenicium: Srdce, můj pane, to se neprodává,
srdce je dávno víc než drahokam,
ta věc se, pane, jenom darem dává,
já svoje srdce prodat nehodlám.

Kalidorus: Smekl jsem klobouk, opustil jsem         
krámek, a byl jsem na ulici sám.

Sbor:      Vždyť lidské srdce, čisté lidské srdce,
na rynku v krámě není ke koupi.

Kalidorus:Ta dívka ale za mnou z krámku vyšla,
hedvábným hlasem za mnou volala:

Foenicium: Nermuť se, chlapče, že jsem byla 
pyšná, já nechci k tobě býti zlá,
za lásku, hochu, ke koupi je srdce,
za lásku bych je prodala.

Sbor:
Na tomto světě na prodej je všechno,
i čest a sláva, každý o tom ví,
jen čisté srdce, čisté krásné srdce,
za pouhé zlato není ke koupi.

K o n e c

Pozn.: epilog =doslov
Cíl:  závěrečný proslov, který obsahuje ponaučení z děje 

nebo přímo vysvětluje vlastní obsah nebo 
nadčasový smysl a závěr díla



V knize

Jak se žilo ve starověku
od Pavla Augusty a Františka Honzáka

nechybí ani informace o starověkém řeckém 
dramatu.

Najdeš je v částech nazvaných

Ve službách Thálie,
Největší mezi velkými 

a
Smrt na jevišti



7)   Autoři grafiky: G. Krum,M. Lesařová-
Roubíčková,Z.Marschalová, I.Minařík



7) Ve službách 

Thálie

V textech hledej 
odpovědi na otázky 
(najdeš je v 
pracovním listu) a 
zapiš si je tam.



7)



Největší 
mezi 
velkými

7)



Smrt na 
jevišti

7)



8) http://www.zenskaruka.cz/samolepici-dekorace-na-zed-
anticke-divadelni-masky-p-3997.html



1. Pracovní list – otázky pro individuální práci s PC.

Část 1:
Evropské divadlo vzniká v .............................  
v době..............................................................
Jak souvisí bůh Dionýsos se zrodem divadla? 
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
Kdy  se v Athénách  postavilo první stálé divadlo? 
.............................................................................
Jak bylo veliké? 
.............................................................................
Nakresli, jak bylo konstruováno a připoj názvy 
základních částí divadla:



Část 2:
Jaké bylo technické vybavení? ..................................
Co je to ódeion?...........................................................
Kolik hodin běžně trvalo představení? ......................
Kdo za chudé platil vstupné? .....................................
POROVNEJ PODMÍNKY PRO UVÁDĚNÍ TRAGÉDIÍ A KOMEDIÍ:
- Jaký byl počet herců

TRAGÉDIE: a) ......................., a to byl ....................
b) .......................(zavedl to ...................)
c) ........................(zavedl to...................) 
d) ........................(byl ale .....................)

(Jak se řešil problém, když rolí bylo potřeba více?)
.................................................................................
KOMEDIE: ............................................................... 

- Jak úřady dohlížely na provádění (až v textu Největší mezi 
velkými)

TRAGÉDIÍ: ...............................................................
KOMEDIÍ: ................................................................



Část 3:
Nejvýznamnější autoři tragédií:
„otec tragédie“ = ..............................................................
vrcholu řecké tragédie  dosáhl ........................................ 
nejmladší byl ....................................................................

(měl přezdívku ........................................................)
Jaký byl rozdíl mezi zobrazováním lidí u druhého a třetího 
dramatika?
.............................................................................................. 
..............................................................................................
Z čeho vycházelo římské drama?
..............................................................................................
Kdo byl nejvýznamnějším autorem římských komedií?
..............................................................................
Kdo byl nejvýznamnějším autorem římských tragédií?
.............................................................................
Proč se kapitola o dramatu nazývá „Smrt na jevišti“ ?
...............................................................................
...............................................................................



Euripidés – citáty:

� „Ve svých dětech žijeme 
dál.“

� „Dobře, že Řekové vládnou 
nad barbary.“

� „Není zamilován, kdo 
nemiluje navždy.“

9B)  http://cs.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%ADpid%C3%A9s

9A) http://cs.wikiquote.org/wiki/Euripid%C3%A9s



Aischylos – citáty:

� Čestná smrt je lepší než 
nečestný život. 

� Bez nehod, útrap a škod 
nikdo z nás neprojde 
životem. 

� Moudrý je, kdo zná 
potřebné věci, nikoli 
mnoho věcí. 

10 B)  http://cs.wikipedia.org/wiki/Aischylos10A)  http://cs.wikiquote.org/wiki/Aischylos



Sofoklés - citáty:

� Pravda je vždycky 
nejsilnější argument.

� Nejtěžší prokletí lidstva 
jsou peníze.

� Nejpříjemnější život mají ti, 
kteří nemyslí.

� Raději prohrát se ctí než 
vyhrát podvodem

11B) http://cs.wikipedia.org/wiki/Sofokl%C3%A9s11A) http://cs.wikiquote.org/wiki/Sofokl%C3%A9s
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