
Divadlo do kapsy: stručný průvodce divadlem 
Číslo kurzu: 960 112 
 
Kontaktní osoba: Jitka Podráská 
E-mail: jitka.podraska@ff.cuni.cz 
Telefon: +420 739 453 453, +420 221 619 226 
 
Termín konání: 7.4 - 8.4.2017 
 
Cena kurzu: 1 600,-Kč včetně DPH 
 
Termín podání přihlášky: do 17.3.2017 
  
Délka kurzu: 12 hodin 
Frekvence kurzu: 2 soustředění o 5 a 7 hodinách 
Výukový den: Pá 14:30-19:00, So 9:30-15:30 
Místo konání: Katedra divadelní vědy, FF UK Praha, nám. J. Palacha 2 – Praha 1 
Předpokládaný počet studentů: 20 
Adresa zaslání přihlášky: FFUK, Katedra divadelní vědy, nám. Jana Palacha 2, Praha 1, 116 38 
Obsah kurzu:  
Dvoudenní přednáškový cyklus seznámí zájemce o studium divadla a dramatu s teorií a 
dějinami světového a českého divadla. Cyklus není koncipován pouze pro středoškolské 
studenty, kteří se chtějí hlásit ke studiu divadelní vědy, ale pro všechny, kdo si chtějí 
rozšiřovat své znalosti z oblasti tak důležité pro pochopení české kultury a národní osobitosti. 
BLOK I. 
1. Co je to divadlo aneb stručný průzkum přemýšlením o divadle – 2h 
2. Informace pro zájemce o studium na Katedře divadelní vědy (písemné testy a ústní 
pohovory, literatura k přijímacím zkouškám) – 1h 
3. Divadlo ve světě I. (počátky divadla, antické Řecko a Řím, středověké divadlo, renesance, 
baroko) – 2h 
4. návštěva divadelního představení 
BLOK II. 
1. Divadlo v českých zemích I. (počátky divadla v Čechách a na Moravě, středověké divadlo, 
renesance a humanismus, české a moravské baroko) – 2h 
2. Informace pro zájemce o studium na Katedře divadelní vědy (písemné práce) – 1h 
3. Divadlo ve světě II. (klasicismus a osvícenství, preromantismus a romantismus, nástup 
realismu a naturalismu, modernismus na divadle, světová avantgarda, poválečný divadelní 
vývoj) – 2h 
4. Divadlo v českých zemích II. (osvícenství a zrod ideje národního divadla, romantismus a 
realismus, modernismus na českém jevišti, 
meziválečná avantgarda, poválečný divadelní vývoj, divadelní periodika) 2h 
Cílovou skupinou účastníků jsou lidé se zájmem o divadlo a jeho studium, nejen z řad 
uchazečů o studium divadelní vědy. Kurz tedy není určen pouze studentům či absolventům 
středních škol, ale je otevřen nejširšímu spektru zájemců o divadlo a teatrologii. 
Bližší informace na stránkách fakulty: 
http://dv.ff.cuni.cz/index.php?menu=studium&sub=studium&str=czv.php 
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