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Anotace: 

• Digitální učební materiál je určen do výuky 
ČJ pro žáky 4. ročníku pro práci s 
dataprojektorem nebo interaktivní tabulí. 

• Prezentace slouží k vyvozování nového 
učiva, je součástí tématického okruhu 
Literární výchova – literární pojmy: 
divadlo. 

• Prezentace je zaměřena na základní 
poznatky o vzniku a historii divadla a jeho 
žánrech. 



Co je divadlo? 

• Divadlo vzniká tak, že kolektiv tvůrců 

(dramaturgové, herci, režiséři, scenáristé, 

choreografové, inspicient, korepetitor, 

scénograf atd.) a technických 

spolupracovníků (technici, zvukaři, 

osvětlovači) tvoří společně divadelní 

představení,které je předvedeno buďto 

jednorázově nebo ve vícero reprízách 

divákům. 



Vznik divadla 

• o vzniku divadla neexistují žádné přímé 
prameny, pouze domněnky a teorie 

• divadlo pravděpodobně vzniklo z 
pravěkých slavností a rituálů, tyto obřady 
měly zabezpečit úspěšný lov  

• lidé při těchto obřadech používali , mimo 
jiné, zvířecí masky 

• maska se tak možná stala jednou z 
divadelních rekvizit 



Vývoj divadla 

• od 5. do 4. století př. n. l. se začalo vyvíjet 

divadlo v antickém Řecku 

• tragédie i komedie se hrály v přírodních 

divadlech, která se stavěla na návrší 

• na toto divadlo navázal starověký Řím a 

tím se rozšířilo do celého světa 



Řecké divadlo na ostrově Kos. 



Žánry divadla - činohra 

• klasická divadelní hra o činech a skutcích 

lidí 

• zobrazuje společenské a mezilidské 

vztahy 

• pokud končí tragicky – tragédie 

• pokud končí šťastně – komedie 

• herec hrající činohru se nazývá činoherec 



Žánry divadla - opera 

• spojuje dramatická divadelní představení s 

hudbou 

• herci text (libreto) zpívají za 

instrumentálního doprovodu 

• skladatelé oper: B. Smetana, A. Dvořák, 

B. Martinů, J. Mysliveček, G. Verdi, W. A. 

Mozart, G. Puccini, P. I. Čajkovskij, F. 

Schubert, aj. 

http://www.youtube.com/watch?v=Na6piObEzws


Státní opera v Praze. 



Divadelní žánry - opereta 

• divadelní útvar zábavného rázu, v němž 

se střídá mluvené slovo se zpěvem 

• skladatelé operet: Oscar Strauss, Franz 

Lehár, Jean Jacques Offenbach, Rudolf 

Friml, Oskar Nedbal aj. 

http://www.youtube.com/watch?v=bqUVVWWXw1g


Divadelní žánry - muzikál 

• spojuje literaturu, hudbu a tanec 

• může být celozpívaný nebo se v něm 

střídají zpěv a mluvené slovo 

• vznikl v USA, významnou složkou byla 

opereta 

• slavné české muzikály: Starci na chmelu, 

Dracula, Monte Cristo, Tři muškerýři, 

Kleopatra, aj. 



Žánry divadla - pantomima 

• divadelní způsob vyjádřený pomocí 

mimiky a gestikulace s prvky tance bez 

použití hlasu 

• čeští známí mimové jsou např. Boris 

Hybner, Bolek Polívka, Ladislav Fialka a 

Jaroslav Čejka 

http://www.youtube.com/watch?v=yxrZSmnDK4Q


Divadelní žánry – loutkové divadlo 

• vyjadřovacím prostředkem je loutka 

• nejznámější v českých dějinách je Matěj 

Kopecký se svojí postavou Kašpárka a 

Josef Skupa s loutkami Spejbla a 

Hurvínka 



KVÍZ 

1. Divadlo se začalo vyvíjet v antickém 

Řecku: 

 

    a)   od 5. do 4. století př. n. l. 

 

    b)   od 4. do 5. století n. l. 



KVÍZ 

2. První řecké tragédie i komedie se hrály: 

 

    a)   v dřevěných boudách 

 

    b)   v přírodních divadlech na návrší 



KVÍZ 

3. Divadlo se začalo šířit do celého světa 

díky:  

 

      a)   Keltům 

 

      b)   starověkému Římu 



KVÍZ 

4. Klasická divadelní hra o činech a 

skutcích lidí je: 

 

    a)   činohra 

 

    b)   opereta 



KVÍZ 

5.   Zpívaný text v opeře se nazývá: 

 

      a)   texteto 

 

      b)   libreto 



KVÍZ 

6. V operetě se střídá: 

 

     a)   tanec a mluvené slovo 

 

     b)   mluvené slovo a zpěv 



KVÍZ 

7. Pantomima je divadelní způsob 

vyjádřený pomocí: 

 

     a)   mimiky a gestikulace bez použití 

           hlasu 

 

     b)   gestikulace a tance 
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