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Anotace: Prezentace se zaměřuje na divadlo a film, porovnává jejich funkci, 
vysvětluje jednotlivé pojmy, uvádí základní filmové a divadelní profese a žánry.
Vzdělávací oblast: český jazyk a literatura
Autor: Mgr. Zuzana Lindovská 
Jazyk: český
Očekávaný výstup: Rozlišuje základní literární druhy a žánry, porovnává je i jejich 
funkci a uvede jejich výrazné představitele.
Druh učebního materiálu: prezentace
Cílová skupina: žák
Stupeň a typ vzdělávání: druhý stupeň, základní škola
Datum (období), ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: školní rok 2011-2012
Ročník, pro který je vzdělávací materiál určen : sedmý ročník základní školy



Divadlo a film



Divadlo

• druh umění, které 
vykonávají herci za 
účasti publika

• divadlo podléhá 
společenské situaci a 
reaguje na ni

• jeho počátky sahají až 
do starověkkého 
Řecka



Profese na divadle

• režisér – organizuje veškeré 
dění na jevišti

• inspicient – hlavní pomocník 
režiséra (režisér pískne, 
inspicient dělá)

• scénograf – dohlíží na 
výtvarnou složku představení 
(osvětlení, kulisy)

• herec – osoba, která ztvárňuje 
určitou roli

• garderobiér – dohlíží na 
kostýmy herců

• zvukař – má na starost 
ozvučení divadelního 
přestavení



Divadelní žánry

Zkus zařadit jednotlivé žánry k obrázkům:

kabaret

muzikál

opera
loutkové divadlo

balet

hudební divadlo

činohra
pantomima

kabaret

muzikál
opera

loutkové divadlo

balet

hudební divadlo

činohrapantomima



Film
• vznikl na konci 19. 

století
• nejprve existoval 

pouze němý film
• oblíbeným žánrem 

byla groteska (Ch. 
Chaplin)

• vlivem technického 
pokroku dnes 
můžeme sledovat i 
animované filmy, 
počítačově 
upravované filmy, 
ale i 3D filmy



Profese u filmu
• režisér – organizuje dění 

při natáčení

• scénárista – píše scénář, 
podle kterého herci hrají 
své role

• kameraman
• střihač – stříhá jednotlivé 

scény

• skriptka – stará se o 
soudržnost všech na sebe 
navazujících záběrů

• zvukař
• maskér
• výtvarník kostýmů
• herec
• producent – osoba, která 

film sponzoruje, stará se o 
ekonomické zázemí filmu




