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DRAMA 



DRAMA 
 

 patří mezi základní literární druhy 

 

 vyvinulo se ve Starověkém Řecku 

 

 vypráví příběh prostřednictvím dialogů a 

monologů jednotlivých postav /divadelní hra/ 

 



ROZDĚLENÍ DRAMATU 

Tragédie - divadelní hra s vážným, 

pochmurným dějem. V tragédii často 

dochází k úmrtí. 

Komedie – zachycuje skutečnost z 

radostnější stránky, končí optimisticky 

Hudební formy dramatu -  muzikál, opera,               

opereta 



NEJVÝZNAMNĚJŠÍ  DRAMATICI 

   světoví  dramatici 

 

    W. Shakespeare 

    Moliére 

    J. W. Goethe 

    N. V. Gogol 

    A. P. Čechov 

    O. Wilde   

       čeští dramatici 

 

    J. K. Tyl 

    A.+ V. Mrštíkové 

     J. Voskovec, J. 

Werich 

     K. Čapek 

     V. Havel 

     A. Jirásek   



DIVADELNÍ  HRY 

A. P. Čechov -  Tři sestry, Strýček Váňa 

V. Havel  -  Audience, Zahradní slavnost 

A. + V.  Mrštíkové  - Maryša 

N. V. Gogol  -  Revizor 

 J. K. Tyl  - Fidlovačka, Kutnohorští havíři 

 J.Voskovec, J. Werich -  Kat a blázen, Rub a líc 

O. Wilde – Jak je důležité míti Filipa 

 



WILLIAM  SHAKESPEARE 

žil v letech 1564 – 1616 

nejvýznamnější anglický dramatik 

dochovalo se 37 divadelních her 

Tragédie: Romeo a Julie, Hamlet, Othello, 
Král Lear, Macbeth 

Komedie: Zkrocení zlé ženy, Sen noci 
svatojánské, Kupec benátský,Večer 
tříkrálový, Veselé paničky windsorské 

 



KAREL  ČAPEK 

 žil v letech 1890 – 1938 

 spisovatel, novinář, překladatel 

 psal romány, povídky, divadelní hry, pohádky 

 např.  Bílá nemoc 

            Matka 

            Ze života hmyzu 

            Věc Makropulos 

            RUR    

   



KDO NAPSAL? 

1. Romeo a Julie 

2. Fidlovačka 

3. Maryša 

4. Revizor 

5. Bílá nemoc 

6. Kat a blázen 

7. Audience 
 



SPRÁVNÉ  ŘEŠENÍ 

1. Romeo a Julie – W. Shakespeare 

2. Fidlovačka -  J. K. Tyl 

3. Maryša – A. + V. Mrštíkové 

4. Revizor – N. V. Gogol 

5. Bílá nemoc – K. Čapek 

6. Kat a blázen – J. Voskovec, J. Werich 

7.  Audience – V. Havel  



ODKAZY 

 http://cs.wikipedia.org/wiki/Drama 

 

 http://cs.wikipedia.org/wiki/William_ 

 Shakespeare 

 

 Literatura: Sochrová M. – Literatura v kostce 
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