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Témata:  

 

1. Počátky českého teoretického myšlení o divadle a vztah divadla a literární předlohy 

 1A. Teorie dramatického textu 

 1B. Počátky českého teoretického myšlení o divadle a vztah divadla a literární předlohy 

2. Koncepce, terminologie a přínos Zichovy Estetiky dramatického umění 

3. Divadelně-teoretické pojmy českého strukturalismu a jeho vliv na současnou teorii divadla 

4. Divadelní jazyk a základní sémiotické teorie a pojmy 

5. Rozlišení komponentů a divadelního díla a komponentů divadelní tvorby 

6. Problémy současné genologie, základní druhy divadla a problematika v současné době se 

rozvíjejících nových divadelních tendencí a forem 

7. Specifikum loutkového divadla 

8. Problémy současné teorie divadla 

 8A. Performativní obrat a jeho důsledek pro divadelní teorii 

 8B. Zdroje, základní termíny a přínos kognitivní teatrologie 

9. Specifika mediální povahy divadla a její srovnání s ostatními mediálními oblastmi 

10. Vizuální obrat v umění 
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Metodika přípravy a průběhu zkoušky:  

 

Zkouška probíhá ústní formou. V rámci přípravy na zkoušku student 48 hodin předem obdrží 

divadelně-teoretický text vybraný z povinné literatury; tento text pak při zkoušce analyzuje, 

vymezí pojmy, které se v něm objevují, a vysvětlí jejich současné chápání v českém a 

zahraničním kontextu, a i jejich případné funkční proměny. 

 

Cílem zkoušky z divadelní teorie je ověřit, zda se student: 

 

• orientuje v českém divadelním pojmosloví, tj. dokáže vysvětlit současný sémantický vý-

znam daných pojmů, zná jejich významové a funkční proměny, kterými během historie 

prošly a rozumí, jakých způsobem zvolené pojmy umožňují pojmenovat specifické 

aspekty divadla 

• rozumí základním poznatkům české a částečně i zahraniční divadelní teorie a dokáže vy-

světlit zdroje a východiska těchto tendencí 

• dovede vysvětlit, v čem spočívá divadelně-teoretická reflexe 

 

Způsob ověření: 

analýza textu - 40% klasifikace 

vymezení pojmů - 30% klasifikace 

začlenění pojmů do kontextu české, příp. zahraniční teorie divadla - 30% klasifikace 

 


