
MATURITNÍ OPAKOVÁNÍ X 
vývoj českého a světového dramatu 

 
- drama = herci ztvárněný příběh; určeno k jevištnímu provedení nebo ke čtení  
- většinou forma dialogu ( X monology, rozhovory více postav) 
- první dramata – Řecko, 5.-4.století BC (období attické) 
- klasická stavba: pochází z období antiky, do děje uvádí chór (+ vyjadřuje mínění lidu), 
zásada tří jednot (místa, času, děje); hráli pouze muži (ženské role v maskách) 
- původně: tragédie, komedie; později: činohra, opera, opereta, muzikál 
 
 
 
Vývoj světového dramatu do konce 19.století 
- počátek dramatu – Řecko, 5.-4.stol.BC 
- tragédie - herci-muži, zásada tří jednot; obvykle veršovaná; chór – vyjadřoval mínění lidu 
- klasická komedie – původně zpěv veselého průvodu; žertovnou formou kritizuje 
společenské jevy nebo špatné lidské vlastnosti; zápletka má šťastné rozuzlení 
- nová komedie –vymizela politická satira, fantastické prvky; vznik v Řecku - helénistické 
období; důraz: rozvedení zápletky, dokonalost dialogů; Menandros, Plautus,  
- významní antičtí dramatici: AISCHYLOS, SOFOKLES, EURIPIDES 
- středověk - náboženská dramata (např.: Tři Marie) 
- renesance – hry pláště a dýky (Španělsko, Lope de Vega), WILLIAM SHAKESPEARE 
(komedie Marné lásky snaha, Zkrocení zlé ženy, Mnoho povyku pro nic, Jak se Vám líbí, 
Večer tříkrálový, Veselé paničky windsorské, Sen noci svatojánské, Kupec benátský; tragédie  
Hamlet, kralevic dánský, Král Lear, Mackbeth, Othello, Romeo a Julie) 
- baroko - commedia dell´arte (založena na herecké improvizaci, ustálené postavy: 
Pantaleone, Brighella, Arlecchino, Colombina) 
- klasicismus – žánry vysoké (óda, epos, tragédie), nízké (bajka, satira, komedie, píseň); 
PIERRO CORNEILLE: Cid, JEAN RACINE: Faidra, MOLIÉRE: Lakomec, Tartuffe 
- preromantismus – Friedrich Schiller: Loupežníci 
- romantismus – Byron, Hugo, Dumas ml. 
- realismus – GOGOL: Revizor; ANTON PAVLOVIČ ČECHOV, HENRIK IBSEN 
 
 
 
Vývoj českého dramatu do konce 19.století 
- středověk – náboženské drama (např. Tři Marie), později světská tematika (Mastičkář) 
- NO – Divadlo V Kotcích (1771: Kníže Honzik), Nosticovo divadlo, Bouda, Prozatímní 
divadlo, 1881 poprvé otevřeno ND; JAN NEPOMUK ŠTĚPÁNEK, VÁCLAV KLIMENT 
KLICPERA (veselohry: Rohovín čtverrohý, Divotvorný klobouk, Veselohra na mostě) 
- romantismus – JOSEF KAJETÁN TYL: Strakonický dudák, Fidlovačka aneb Žádný řev a 
žádná rvačka 
- ruchovci – ELIŠKA KRÁSNOHORSKÁ: Hubička, Tajemství, Čertova stěna (libreta) 
- lumírovci – JAROSLAV VRCHLICKÝ: Námluvy Pelopovy, Smír Tantalův, Smrt 
Hippodamie (trilogie s antickým námětem, motiv viny a trestu; Z. Fibich – melodram), Noc 
na Karlštejně; JULIUS ZEYER: Radúz a Mahulena 
 
 
 
 



Vývoj světového dramatu ve 20.století 
G.B.SHAW: Pygmalion (filmová podoba My Fair Lady), inspirována Ovidiem 
B.BRECHT: Žebrácká opera; Matka Kuráž a její děti – epické divadlo 
A. JARRY: předchůdce absurdního dramatu, cyklu ubuovských her – černý humor 
E. O´NEILL: Smutek sluší Elektře - parafráze Aischilovy Orestey 
 
2.pol.20.stol. - absurdní literatura - vypovídá o pocitech: bezmoc osamoceného člověka, 
který ztrácí schopnost dorozumět se s ostatními, pocity člověka odcizeného a ohroženého 
mechanismy moderní civilizace a institucemi, které sám vytvořil; znaky: ruší podstatnou část 
obvyklých prostředků a postupů, hlavně kompozičních, rozkolísává princip logického 
vyplývání důsledků z příčin v pojetí děje, odmítá dosavadní vymezení literárních druhů, žánrů 
=> antidrama, antiromán; tragické nebo tragikomické ladění; prvky grotesky, černého 
humoru;  prostředky, které znesnadňují přirozenou sdělnost (nesmysly, fráze; planá rétorika) 
S. BECKETT: Čekání na Godota 
EUGÉNE IONESCO: Plešatá zpěvačka  
FRIEDRICH DÜRRENMATT: Návštěva staré dámy 
TENNESSEE WILLIAMS: Skleněný zvěřinec, Kočka na rozpálené plechové střeše 
 
 
 
Vývoj českého dramatu ve 20.století 
VÍTĚZSLAV NEZVAL: Manon Lescaut, Dnes ještě zapadá slunce nad Atlantidou (varování 
lidstva atomového věku před tyranií, zneužitím přírodních zákonů; politicko-utopická hra) 
FRANTIŠEK HRUBÍN: Kráska a zvíře, Srpnová neděle 
KAREL ČAPEK: Loupežník, R.U.R. (děj se odehrává v Čapkově budoucnost, po roce 1932; 
závody Rossum´s Universal Robots ~ R.U.R., stavitel Alquist, dr. Gall, Helena, roboti Primus 
a Helena; cit mezi dvěma roboty přináší naději, že se život obnoví přirozenou láskou;  
utopické podobenství současného světa, protest proti zmechanizování života a odlidštění 
člověka), Věc Makropulos, Bílá nemoc, Matka 
FRANTIŠEK LANGER: Jízdní hlídka; veselohry: Velbloud uchem jehly, Grandhotel 
Nevada 
 
LUDVÍK KUNDERA: lyricko-epická pásma, poetické montáže; rozhlasové hry: Vojvodovy 
narozeniny, Krásné ženy neboli Josef Göbbels; scénáře televizních filmů: Nikola Šuhaj 
JIŘÍ SUCHÝ: SeMaFor, hry: Jonáš a Tingl-Tangl, Člověk z půdy, Dobře placená 
procházka, Zuzana je sama doma, Kytice 
- 60.léta - klasická divadla již neoslovují diváka => studiové scény: návrat k avantgardní linii 
meziválečného období, využití lyriky i epiky, změna tematiky; textappealy (představení plná 
poezie, příběhů, písniček; divadlo vzniká před divákem a zároveň s ním, smývá se hranice 
jeviště   X   hlediště => komunikace s divákem, oslovování), nedivadlo (záměrně nehotová 
představení, která se částečně čtou, částečně dotvářejí na scéně, předpokládají improvizaci na 
jevišti; např. I. Vyskočil: Malé hry aneb Maléry) 
- studiové scény: Laterna Magika, Divadlo Na Zábradlí, SeMaFor, Divadlo Járy 
Cimrmana, Divadlo na provázku, Ha-Divadlo, Studio Y, Divadlo Sklep 
VÁCLAV HAVEL: hry - vztah člověka a systému, o totalitním systému, o mechanismech jeho 
fungování, realista je dramatický řetěz absurdních situací; Zahradní slavnost, Vyrozumění 
(nový jazyk – ptydepe; hlavní téma: krize komunikace mezi lidmi), Audience (absurdní 
jednoaktovka, spisovatel Vaněk), Asanace, Odcházení 
 


