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Tento metodický list je určený pedagogům středních škol, 

případně jakémukoliv jinému pedagogickému doprovodu 

mladých diváků ve středoškolském věku, který se se 

studenty chystá na představení Racek v Národním 

divadle Brno.

Aktivity metodického listu jsou inspirované Rámcovým 

vzdělávacím programem pro gymnázia, kde naplňují 

výstupy předmětů Jazyk a jazyková komunikace, Literární 

komunikace a průřezového tématu Sociální a osobnostní 

výchova. Školy, které mají ve školním vzdělávacím programu 

předmět Dramatická výchova, mohou naplňovat skrze tento 

materiál cíle, týkající se historie a teorie divadla, či recepce 

a reflexe dramatického umění.

Ke každé sérii aktivit v tomto metodickém listu naleznete 

texty, psané barevně, určené pro pedagoga. V nich 

popisujeme možnosti, jakým způsobem se dá se cvičeními 

pracovat, modrou barvou jsou napsány cíle aktivit (případně 

celých bloků aktivit), v rámečcích naleznete možnost 

rozšíření aktivit nebo více akční varianty cvičení v pracovním 

listu. Cvičení pro samostatnou práci studentů bez 

komentářů pro pedagogy naleznete v dokumentu Pracovní 
list. Mezi soubory ke stažení je umístěn též dokument 

s fotografiemi postav s názvem Příloha k metodickým 
listům Racek: Postavy. Poslední položkou ke stažení je 

Příloha k metodickým listům Racek: Nápovědka (audio 
lektorský úvod). Jedná se o díl podcastu NdB, Nápovědka, 

který obsahuje audio lektorský úvod k inscenaci Racek. 

Metodický list je rozdělen na tři části. Kteroukoliv část 

i jednotlivé aktivity uvnitř nich je možné realizovat bez 

návaznosti na sebe navzájem – s materiálem pracujte 

libovolně dle vašich časových možností a cílů, které 

chcete naplnit.

1. část – Racek – drama A. P. Čechova
Seznamuje s autorem. Uvádí do kontextu konce 19. století, 
zabývá se analýzou, porozuměním a interpretací textu.

Aktivity této části doporučujeme se studenty realizovat 

před zhlédnutím představení.
Dle RVP G naplňuje první část výstupy předmětu Jazyk a jazyková 
komunikace (žák vysvětlí a odůvodní význam slov v daném kontextu, 
posoudí a interpretuje komunikační účinky textu, svá tvrzení 
argumentačně podpoří jeho všestrannou analýzou).

2. část – Racek – inscenace NdB
Zabývá se interpretací divadelního díla, divadelní 
terminologií, pojmenováním diváckého zážitku 
a rozborem inscenace.

Proto doporučujeme aktivity této části realizovat 
po zhlédnutí představení.

Dle RVP G naplňuje druhá část výstupy předmětu Literární komunikace 
(žák vysvětlí důvody a důsledky různých interpretací téhož textu, porovná 
je a zhodnotí, odhalí eventuální dezinterpretace textu, samostatně 
interpretuje dramatické, filmové a televizní zpracování literárních děl).

3. část – Racek = drama, co se skrývá uvnitř
Nabízí tvůrčí způsoby rozboru postav inscenace 

(potažmo dramatu) a jejich aplikaci na vlastní zkušenost 
každodenního života.

Tyto aktivity doporučujeme realizovat po zhlédnutí 
představení, případně po přečtení dramatu Racek.

Dle RVP G pokrývají tyto aktivity výstupy průřezového tématu Sociální 
a osobnostní výchova (směřuje k rozvoji osobnostních, individuálních 
předpokladů každého jedince pro život se sebou samým i s druhými lidmi 
v aktuálním společenském kontextu; rozvoji sociálních (interakčních, 
vztahových) dovedností pro život s druhými lidmi).



v Národním
divadle Brno

Premiéra 7. září 2021 v Mahenově divadle

Překlad Jaroslav Vostrý
Režie Štěpán Pácl
Dramaturgie Jaroslav Jurečka
Scéna Ján Tereba
Kostýmy Alena Dziarnovich
Hudba Marko Ivanović
Inspice Marie Fitzová
Nápověda Irena Chalupová

Osoby a obsazení

Irina Arkadinová Tereza Richtrová
Konstantin Treplev Viktor Kuzník
Petr Sorin Roman Nevěčný
Nina Zarečná Eliška Zbranková
Ilja Šamrajev Jan Grygar
Polina Jana Štvrtecká
Máša Zuzana Černá
Boris Trigorin Jiří Suchý z Tábora j.h.
Jevgenij Dorn Petr Kubes
Semjon Medveděnko Pavel Čeněk Vaculík
Jakov Jakub Julínek j.h.
Kuchař Michal Hubík j.h. / 

Viktor Hanačík j.h.
Služka Iveta Ráboňová j.h.
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Výsostný komediantský koncert pro ansámbl herců, kteří se mají rádi 

a dokážou to přenést i na diváky. Vysoká koncentrace lásky, vzájemného 

nepochopení a nemožnosti prozřít ve velkolepém čechovovském stylu.

Na venkovském sídle slavné herečky Arkadinové se chystá představení 

– hru napsal její syn Treplev, hrát bude Nina Zarečná a jejich duše 

mají splynout v jediném uměleckém obrazu. Před-stavení se setká 

s neúspěchem a mladý Treplev, který chtěl hrou získat Nininu lásku, 

docenění vlastních schopností i matčino uznání, přišel o všechno. Tak 

začíná hra, v níž Anton Pavlovič Čechov (1860–1904) v propletenci 

milostných a rodinných vztahů vytváří obraz lidského utrpení na prahu 

dvacátého století – na místě slavných činů a romantických hrdinů tu 

stojí bolesti moderního člo-věka. Ty hlavní pramení z nekonečného 

souboje s všednodenností, touhy vymanit se z běžného života 

obtíženého banalitami a žít jiný, lepší, krásnější život.

Čechovovy postavy věří, že tohoto života dosáhnou buď láskou, nebo 

uměním, a tak se upínají k lásce a k umění, zatímco se jejich bytí stává 

nesnesitelným. Racek, inscenovaný v Moskevském uměleckém divadle 

roku 1898, se stal jednou z prvních her moderního dramatu. Jeho 

laskavý, ale neúprosný pohled na novodobého člověka je divákům 

i tvůrcům blízký dodnes. Strachu z banality a nudy se totiž lidé 

sotvakdy zbaví.
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1.1 KONTEXT

1. Ladění – Jak číst Čechovovy postavy

Vzpomeňte si, kdy vás naposledy někdo naštval, nebo kdy naposledy jste se setkali s tím, 

že jste nerozuměli chování jiného člověka.

Vybavte si co nejpřesněji, jak se objekt vaší vzpomínky choval. 

Jaké to ve vás vzbuzovalo emoce.

Nyní se zkuste na situaci podívat z druhé strany. 

Jaké emoce asi prožíval ten, kdo vás naštval/koho jste nechápali?

Co si myslíte, že ho k jeho – pro vás nepochopitelnému – jednání mohlo vést?

Myslíte si, že byl tento člověk se situací spokojený nebo by si býval přál, aby jednal jinak?

 

Mohl v tu chvíli jednat jinak? Proč si myslíte, že to neudělal?

Má tento člověk nějaké životní zkušenosti s podobnou situací?

Z čeho si myslíte, že má tento člověk strach?

Zkuste tohoto člověka pochopit…

A podobným způsobem zkuste přemýšlet i o postavách Čechovova Racka. Za každým 

zdánlivě nepochopitelným jednáním můžeme rozkrýt dramatický vnitřní svět každé z nich, 

který není na první pohled vidět. Jak řekl K. S. Stanislavskij, který divadelně zpracovával 

množství Čechovových her: „Čechovovy hry jsou velmi účinné nejen vnějším, ale i svým 

vnitřním vývojem. Za nečinností postav, vytvářených Čechovem, se skrývá složité vnitřní 

dějství.“ 

Zkuste někdy cestou do školy nebo divadla přemýšlet, jaké myšlenky se asi honí hlavou 

lidem, které míjíte na ulici, se kterými jedete v tramvaji nebo čekáte na zelenou na 

přechodu.

Následující blok si klade za 

cíl krátce studenty seznámit 

s autorem, jeho způsobem 

přemýšlení, dobou, ve které žil 

a s ústředními uměleckými směry 

této doby. 

Aktivity je možné realizovat jako 

samostatnou práci na pracovním 

listu. 

Následující aktivita má za 

cíl naladit žáky na způsob 

přemýšlení o hře, blízký 

inspiračním zdrojům 

A. P. Čechova. Pedagog může 

následující věty číst nahlas 

a nechávat žáky vybavovat 

si odpovědi uvnitř vlastních 

myšlenek. Lepšímu soustředění 

může pomoci zavření očí. 

Následně je možné aktivitu 

reflektovat, studenti by ale 

neměli být nuceni ke sdílení 

toho, nad čím přemýšleli – může 

se jednat o intimní a emotivní 

vzpomínky.

1. část
Racek – Čechovovo drama
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2. Přečtěte si následující text o A. P. Čechovovi a vyplňte krátký test.

Anton Pavlovič Čechov se narodil v roce 1860 v době vlády Alexandra II. Panovníci vládli 

formou samoděržaví (panovník má absolutní moc) a bylo to právě v této době, kdy se 

systém samoděržaví, nastavený od počátku 18. století, začal pomalu rozpadat. Alexandr II. 

zrušil nevolnictví, zmírnil cenzuru a rozšířil školský systém. Rusko tedy spělo k postupné 

modernizaci. Na Alexandra II. byl ale spáchán atentát a jeho následovník, Alexandr III. 

znovu obnovil cenzuru a pokoušel se o upevnění pozice šlechty. Občanské snahy 

o liberalizaci vedly až k bolševické revoluci v roce 1917.

Té se ale A. P. Čechov nedožil, zemřel v roce 1904. Rysem jeho doby bylo mnoho 

turbulentních změn ve společnosti. Čechov ve svých hrách reflektoval to, jak tyto změny 

působí na obyčejného člověka, který se zmítá ve světě, plném změn, zároveň však touží 

jít s dobou a být moderní.

Stěžejním uměleckým směrem této doby byl realismus, který usiluje o co nejvěrnější 

zobrazení skutečnosti. I Čechov tvořil v jeho realismu, v tvorbě ale nalezneme také 

mnoho symbolů a celá jeho díla se často kombinací svých slov, vztahů a obrazů dají 

vykládat jako poezie. V jejím středu je však stále obyčejný člověk, kterého můžeme 

potkat v každodenní realitě.

Kdy žil A. P. Čechov?
a) v první polovině 19. století b) ve druhé polovině 19. století c) ve 20. století

Jaké státní zřízení bylo této době v Rusku?
c) socialistická republika b) demokracie c) absolutní monarchie

A. P. Čechov je známý především pro svou…
a) poezii b) dramatickou tvorbu c) literární kritiku

Převažujícím stylem v době jeho tvorby byl/a…
a) realismus b) naturalismus c) avantgarda

Hrdiny Čechovových her jsou nejčastěji…
a) ruská šlechta c) obyčejní lidé c) sociálně slabí

Žákům lze také nejdřív 

předložit test pro ověření, zdali 

už o Čechovově době mají 

povědomí, následně přečíst 

text a nechat je test opravit. 

Pedagog si také může připravit 

vlastní (rozsáhlejší) výklad 

o A. P. Čechovovi, potažmo 

realismu, ruské dramatice či 

kontextu této doby v Česku – 

libovolně dle aktuálního učiva.

Využít můžete podcastu NdB 

Nápovědka. V epizodě Racek 

dramaturg činohry a také této 

inscenace, Jaroslav Jurečka, 

přibližuje A. P. Čechova jako 

dramatického autora, jeho 

dobu, ruské divadlo 2. poloviny 

19. století a také hru Racek. 

Dostupné z: https://napovedka.

podbean.com/e/napovedka-

racek/

https://napovedka.podbean.com/e/napovedka-racek/
https://napovedka.podbean.com/e/napovedka-racek/
https://napovedka.podbean.com/e/napovedka-racek/
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1.2 DRAMATICKÝ TEXT

1. Z programu k inscenaci Racek:

„V době, kdy Čechov na Rackovi pracoval, napsal svému nakladateli a příteli Suvorinovi, 

že píše hru, kde je ‚mnoho debat o literatuře, málo děje a pět metráků lásky‘, a milostné 

vztahy jsou skutečně jednou z prvních věcí, která nás na hře může upoutat. Namísto 

milostného trojúhelníku ve hře najdeme jakýsi podivný mnohoúhelník, nebo ještě spíše 

množství navzájem se neprotínajících přímek: Medveděnko miluje Mášu, Máša miluje 

Trepleva, Treplev miluje Ninu, Nina miluje Trigorina, Trigorin lásku nezná, Arkadinová miluje 

Trigorina, Treplev miluje matku, Polina miluje Dorna a nikdo není milován tím, kým by 

milován být chtěl.“

Nyní se podíváme zblízka na tři postavy dramatu – Arkadinovou, Trepleva a Trigorina. 

Na následujících stránkách naleznete ukázky textů z dramatu, ve kterých se oni vyjadřují 

sami o sobě nebo se o nich vyjadřuje někdo jiný. Texty si pozorně přečtěte a pak 

zodpovězte následující otázky:

1. O jaký literární druh se jedná?

2. Co je pro něj typické?

3. Jaký narativní postup text používá? (řeč přímá/nepřímá/polopřímá/nevlastní přímá)

4. Jaký je rozdíl mezi dialogem a monologem?

5. Jak byste pojmenovali jazyk, kterým drama promlouvá?

6. Kdo je a jaká je Irina Arkadinová?

7. Kdo je a jaký je Konstantin Treplev?

8. Kdo je a jaký je Boris Trigorin?

9. Které z postav rozumíte nejvíce?

10. Které z postav rozumíte nejméně?

Jádrem tohoto bloku je četba 

textu, jeho analýza a pojmenování 

komunikačních účinků.

Protože ukázky textů jsou tři, je 

možné dát každému studentovi 

na výběr pouze jednu ukázku, 

na kterou se bude soustředit 

a následně s ostatními sdílet, co 

se dozvěděli o postavách dramatu.

Také je možné studenty 

rozdělit na tři skupiny a každé 

skupině dát za úkol přečíst 

a zanalyzovat jednu ukázku. 

Skupiny si následně budou 

prezentovat výsledky, čímž se 

navzájem seznámí s hlavními 

postavami dramatu. 

Další varianta je rozdělit 

studenty na trojice, uvnitř 

které se každý zabývá jednou 

postavou, společně vyplňují 

odpovědi na otázky, a nakonec 

si navzájem všechny trojice 

nasdílejí, jak na ně postavy 

působily. 

Otázky 1.–5., týkající se 

formálních vlastností textu, 

je možné zodpovědět také ve 

skupině nebo společně jako 

součást opakování učiva.



7 Metodické listy k inscenaci Racek 1.2 Dramatický text

Irina Arkadinová

TREPLEV: Mrzí ji, že na téhle malinké scéně může mít úspěch Zarečná, a ne ona. 

Psychologický případ moje matka. Nepochybně talentovaná, chytrá, 

schopná se rozplakat nad knížkou, naučit se celého Někrasova nazpaměť, 

o nemocné pečuje jako anděl; ale zkus to pochválit před ní Duseovou! 

Ohó! Chválit se musí jenom ona, psát jen o ní, křičet nadšením z toho, jak 

jen ona dokáže zah rát Dámu s kaméliemi nebo Dým života ale protože 

tady na vesnici nemá tuhle drogu, tak se nudí a zlobí se a my všichni 

jsme její nepřátelé, všichni jsme vinni. Je pověrčivá, bojí se tří svíček 

a třináctého. Je lakomá. Má v Oděse v bance sedm set tisíc. To vím 

dobře. A když ji poprosíš o půjčku, tak začne plakat…

… má matka mě nemá ráda. Aby taky! Chce se jí žít, milovat, nosit 

světlé blůzičky a mně už je dvacet pět let, a tak jí pořád připomínám, 

že už není mladá. Když u toho nejsem, tak je jí dvaatřicet , se mnou 

třiačtyřicet, a za to mě nenávidí.

 …

ARKADINOVÁ: … pracuju, o všechno se zajímám, jsem pořád v jednom kole… A řídím se 

takovým pravidlem: nemyslet na budoucnost. Nepřemýšlím ani o stáří, ani 

o smrti. Co má být, to nás stejně nemine.

A pak jsem korektní jako Angličan. A nepovoluju si, má milá, jak se říká, 

a jsem vždycky oblečená a učesaná comme il faut. Že bych si dovolila 

vyjít z domu třeba jenom do sadu jen tak v něčem, neučesaná? To nikdy. 

Proto se tak držím, že jsem na sebe vždycky dbala a nebyla cuchta jako 

některé… (S rukama v bok se prochází po hřišti.) Vidíte, jako holčička! 

Zahraju vám třeba patnáctiletou!

 ...

NINA: Odpírat to takové velké herečce! Copak není každé její přání či dokonce 

rozmar důležitější než celé hospodářství? To je neuvěřitelné!

 …

TREPLEV: Já jsem talentovanější než vy všichni, když na to přijde! Vy rutinéři jste si 

vydobyli výsadní postavení v umění a považujete za zákonité a opravdové 

jen to, co děláte vy sami, a ostatní potlačujete a dusíte! Já vás 

neuznávám.
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Konstantin Treplev

TREPLEV: Možná ze mě mluví jen obyčejný egoismus; je mi líto, že moje matka je 

slavná herečka, a připadá mi, že kdyby byla jen obyčejná žena, byl bych 

šťastnější. Strýčku, copak může být člověk v hloupějším postavení? 

Představ si, když jsou u ní na návštěvě samé významné osoby, umělci 

a spisovatelé, a mezi nimi jenom já sám jsem nic. A oni mě trpí jen proto, 

že jsem její syn. No kdo jsem já, co jsem? Vypadl jsem ze třetího ročníku 

university za okolností jak se říká na instituci nezávislých, a že bych měl 

nějaký talent, a peníze? Ani halíř. Podle dokladů jsem kyjevský měšťan. 

Můj otec byl přece kyjevský měšťan, i když taky byl známý herec. Takže 

když mi u ní v salonu všichni ti umělci a spisovatelé věnuj í svou vzácnou 

pozornost, připadá mi, jako by ty jejich pohledy odhadovaly míru mé 

ubohosti a já cítím, co si tak asi myslí, a trpím ponížením.

 …

ARKADINOVÁ: Tak jestli uspořádal tohle představení a zamořil to tu sírou, to nebyl jen 

takový žert, ale demonstrace… Chtěl nás poučit, jak se má psát a co se 

má hrát. To už mě začíná nudit, ty jeho věčné útoky na mě a jízlivosti, 

to by se dotklo každého! Je to rozmazlený ješitný kluk! 

 …

NINA: Jste v poslední době tak podrážděný, vyjadřujete se nesrozumitelně 

v jakýchsi symbolech. Ten racek taky má být zřejmě symbol, ale promiňte, 

já nechápu… (Klade racka na lavičku.) Na to jsem moc jednoduchá, 

abych vás mohla pochopit.

 …

SORIN: ... mladý člověk, chytrý, žije na vesnici, v nějakém zapadákově, bez peněz, 

bez postavení, bez budoucnosti. Čím se tu má zaměstnat? Stydí se 

a má strach, že je k ničemu. Já ho mám moc rád a on ke mně taky přilnul, 

ale stejně mu koneckonců připadá, že je tady zbytečný, že je příživník, 

parazit. Při jeho ctižádosti se to dá pochopit…

 …

ARKADINOVÁ: Ty nedokážeš napsat ani pitomou frašku! Ty jsi přece ten kyjevský 

měšťan! Jsi příživník!
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Boris Trigorin

TREPLEV: Je rozumný. Obyčejný člověk, jakoby trochu melancholický. Velice pořádný. 

Není mu ještě ani čtyřicet a už je slavný a té slávy má zřejmě až po krk… 

Pije denně jen jedno pivo a milovat je schopný zřejmě jen starší ženy. A co 

se týká jeho spisování jak to mám říct? Je to takové milé, talentované… 

no ale po Tolstém a Zolovi nemáš zrovna chuť číst Trigorina.

 …

NINA: Kdybyste věděl, jak vám závidím! Každý člověk má jiný úděl. Někdo 

za sebou vláčí svou nudnou nezajímavou existenci, jeden se podobá 

druhému a všichni jsou nešťastní; a jiným, například vám jako jednomu 

z milionu bylo souzeno žít zajímavý, světlý, plnohodnotný život… Vy jste 

šťastný člověk…

 …

TRIGORIN: Bývají takové nutkavé představy, že člověka přitahuje jen jediná věc: jako 

luna náměsíčníka, například, tak já taky mám takovou svou lunu. Celé dny 

a noci mě ovládá jediná neodbytná myšlenka: musím psát, já musím psát, 

musím… Jen dokončím povídku, a už musím bůhvíproč psát druhou, pak 

třetí a po třetí čtvrtou… Píšu pořád, jako když se u vozu jen přepřahají 

koně, jinak to neumím. Tak co je na tom tak krásného a světlého, ptám 

se vás… Co to je za život! Jsem tu s vámi, celý rozčilený, a přitom mám 

v každém okamžiku na paměti, že mě čeká nedokončená povídka. Tam 

třeba vidím oblak podobný pianu. A hned myslím na to, že někde by bylo 

dobré napsat, že po obloze plul oblak podobný pianu. Ucítím ve vzduchu 

nějaký parfém jakoby s vanilkovým nádechem. A hned si vtloukám do 

hlavy: nasládlá vůně, vdoví květina, použít při popisu letního večera. 

Chytám sebe i vás na každé větě, na každém slově a pospíchám uložit 

všechny ty věty a slova do své literární spižírny: můžou se hodit! Když 

skončím práci, utíkám do divadla nebo na ryby. Tam si chci odpočinout, 

zapomenout na všechno, a ne, v hlavě už se mi převaluje jako těžká 

litinová koule nový námět, a už mě to zas táhne k psacímu stolu, a tak 

zas pospíchám psát a psát. A tak je to pořád, pořád, a já nikdy nemám od 

sebe pokoj a cítím, jak tím užírám svůj vlastní život... mně připadá, že ten 

zájem mých známých, všechna ta chvála a nadšení je jenom klam, všichni 

mi něco nalhávají jako nemocnému, a někdy mám strach, že se na mě 

zezadu vrhnou a odvezou mě do blázince.

 …

ARKADINOVÁ: Ty jsi můj poklad, moje hlavička zmatená, chce se ti bláznit, ale já, já 

to nechci, já tě nepustím… Jsi můj… jsi můj… i tohle čelo je moje, i ty 

krásné vlasy jako hedvábí… Ty celý jsi můj. Jsi tak talentovaný, tak chytrý, 

nejlepší ze všech současných spisovatelů, ty jsi jediná naděje Ruska… 

Máš v sobě tolik upřímnosti, prostoty, svěžesti, zdravého humoru… 

Dokážeš jedním tahem vystihnout to hlavní, to charakteristické pro 

lidskou tvář i krajinu, tvé postavy jsou živí lidé! Tvé věci se nedají vnímat 

jinak než s nadšením!



10 Metodické listy k inscenaci Racek 2. část

2. část
Racek – inscenace NdB

Druhá část metodického listu se zabývá inscenací Národního divadla Brno, Racek. 

Je rozdělena na tři dílčí bloky:

2.1 Rekapitulace postav a děje

2.2 Složky inscenace

2.3 Reflexe diváckého zážitku

Na začátku se se studenty můžete informovat o tvůrčím týmu inscenace (viz první strana tohoto 

materiálu) – neboť z jedné divadelní hry může vzniknout mnoho diametrálně odlišných inscenací – 

záleží právě na pojetí tvůrčího týmu.

Také se lze zabývat obecným pojmem inscenace a rozdílem pojmů inscenace (koncept, celé 

nastudování) a představení (jedna realizace tohoto nastudování, odehraná v konkrétním čase).
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2.1 REKAPITULACE POSTAV A DĚJE

1. Na obrázku vidíte fotografie postav z inscenace. Přiřaďte k nim jména postav:

Irina Arkadinová  Konstantin Treplev  Máša  Petr Sorin  Nina Zarečná

Ilja Šamrajev  Boris Trigorin  Polina  Jevgenij Dorn  Semjon Medveděnko

2. Naznačte v obrázku vztahy mezi postavami a vytvořte z něj vztahovou mapu. 
Pro upřesnění vztahu můžete použít různé druhy čar, šipky, obrázkové symboly 
nebo barvy.

Tento blok aktivit slouží především 

k připomenutí inscenace, jejich 

postav a vztahů mezi nimi. Jedná 

se o rozbor dramaturgické složky 

inscenace.

Následující aktivity je možné 

žákům nabídnout formou 

samostatné práce na vytištěném 

pracovním listu a následném 

porovnání kdo jak úkol zpracoval.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aktivitu je možné provádět 

též ve skupině, žáci k postavě 

nemusí přiřazovat pouze jméno, 

ale také charakterový rys, nebo 

např. 3 přídavná jména.

Svobodnější varianta 

je pracovat hromadně 

a vztahovou mapu tvořit na 

tabuli nebo pomocí vytištěných 

fotografií (dokument postavy), 

případně papírů se jmény 

postav, na velkém balicím 

papíru či magnetické tabuli. 

Poslední varianta je výhodnější 

v tom, že si žáci sami mohou 

pohybovat s postavami 

a vizuálně určovat jejich 

vzdálenost a blízkost – je to 

jednodušší než přemazávat 

tabuli.
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2.2 SLOŽKY INSCENACE

1. Vzpomeňte si na hudební složku inscenace. Napište co nejvíce přídavných jmen, 
která byste k jejímu popisu použili.

2. Vzpomeňte si na vizuální složku inscenace a napište, co všechno jste na jevišti 
viděli. (kostýmy, dekorace, rekvizity, kulisy a další vizuální vjemy)

3. Jaké další složky kromě hudební a vizuální jste mohli v inscenaci pozorovat?

4. Divadlo je znakový systém. Vše, co divák vidí/slyší/jakkoliv vnímá vytváří v jeho 
hlavě významy – interpretace. Z vašeho výčtu vizuálních vjemů z inscenace si 
vyberte tři, které podle vás kromě své reálné podstaty také nesou význam v kontextu 
inscenace a interpretujte tento význam.

Vjem Jak jej interpretuji já

např. modré holínky Niny v 1. dějství venkovská dívka, v něčem neobyčejná,  

protože modrá není běžná barva holínek

Cílem aktivit tohoto bloku je 

rozebrat hudební a vizuální složku 

inscenace a rozkrýt její znakový 

systém.

Následující aktivity je možné 

žákům nabídnout formou 

samostatné práce na vytištěném 

pracovním listu a následném 

porovnání kdo jak úkol zpracoval. 

Tyto tři aktivity je také možné 

zadat slovně a všechny 

reakce žáků zapisovat na 

tabuli. Studenti se tak 

mohou vzájemně inspirovat 

a připomínat si představení.

Pedagog sám nebo studenti 

mohou vybrat ty vjemy, které 

nabízejí divácké interpretace 

a společně ve skupině 

diskutovat o jejich možných 

vyzněních. V této variantě 

mohou studenti bezprostředně 

porovnávat svoje a vnímání 

a vnímání druhých, neboť 

neexistuje jen jedna správná 

interpretace.
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2.3 REFLEXE DIVÁCKÉHO ZÁŽITKU

1. V každém divákovi vyvolává divadlo různé dojmy a nálady. Pro popis divadelního 
zážitku používáme i jiná vyjádření, než líbilo – nelíbilo. V následující tabulce naleznete 
několik pojmů z divadelní terminologie. Pokuste se spojit pojmy (1–8) s jejich 
významem (A–H).

1 iluzívní divadlo

2 stylizace

3 obrazové divadlo

4 antiiluzívní divadlo

5 realismus

6 civilní herectví

7 situační divadlo

A Přirozený herecký projev. Stojí na přirozenosti každého herce. 

Zpravidla prožívání postav analyzujeme skrze minimalističtější 

mimické a gestické projevy.

B Neustále připomíná divákovi, že se jedná „jen“ o divadlo a že 

svět, který sledují není skutečný. V divákovi je budován odstup, 

se kterým by měl na jednání postav nahlížet.

C Usiluje o vytvoření dojmu, že to, co na jevišti sledujeme je 

skutečnost, která by se mohla odehrávat v reálném životě. 

Divák se má s postavami ztotožnit.

D Namísto napodobování reality a lineárního vyprávění příběhu 

promlouvá k divákovi posloupností jevištních obrazů, nabízí 

mu různé varianty čtení těchto obrazů.

E Skutečnost je znázorňována zjednodušenou formou na základě 

jednoho znaku (např. záporná postava se na divadle neustále 

mračí a má temný zachraptělý hlas – takto jednoduché to ale 

ve skutečném světe nikdy není).

F Promlouvá k divákovi prostřednictvím zobrazování lineárního 

děje, založeném na jednání mezi postavami a zobrazování jejich 

vztahů.

G Umělecký směr, který usiluje o co nejpřesnější nápodobu 

skutečnosti. Na divadle jej můžeme nejpříměji sledovat ve 

scénografickém, hereckém, režijním i dramaturgickém řešení.

V těchto aktivitách se žáci seznámí 

s několika pojmy divadelní terminologie, 

pokusí se popsat svůj divácký zážitek 

a pojmenovat téma inscenace.

Aktivity je možné žákům nabídnout formou 

samostatné práce na vytištěném pracovním 

listu a následném porovnání kdo jak úkol 

zpracoval. Je možné též pracovat ve 

dvojicích či větších skupinách.

Aktivitu lze též realizovat bez pracovního 

listu. Každý terminologický pojem 

pedagog zapíše na tabuli a vyzve 

studenty, aby se pokusili na základě 

etymologie slova přijít na to, co by pojem 

mohl v kontextu divadla znamenat. 

Studenti na své nápady mohou 

navazovat a když je pedagog směřuje 

správným směrem, mohou nakonec přijít 

na odpovídající definice sami. Pomáhá 

odrazit se od příkladů (např. z jiných 

divadelních představení ale také z filmů).

Správné řešení: 

1C, 2E, 3D, 4D, 4B, 5G, 6A, 7F
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2. V následujících škálách zaznačte, jak na vás divadelní představení působilo.
Můžete také doplnit vlastní škálu.

2. Napište krátké reklamní sdělení, ve kterém seznámíte potenciální diváky 
s tím, co je čeká, když navštíví představení Racek.

3. Jakými slovy byste vy sami pojmenovali téma inscenace?

 komediální tragické

 iluzívní antiiluzívní

 tradiční moderní

 stylizované realistické

 dobové nadčasové

 situační obrazové

 zábavné k zamyšlení

 expresivní civilní

 pochopení odsouzení

 lítost vztek

 černobílý nejednoznačný

Tuto aktivitu můžete realizovat také 

v prostoru formou cvičení Teploměr, 

ve kterém se škála pomyslně přenese 

do prostoru. Např. prostor u tabule 

představuje maximální komičnost, 

u stěny maximální tragičnost. Studenti 

mají za úkol postavit se do prostoru mezi 

tabuli a stěnu na místo, které vyjadřuje 

jejich dojem z inscenace mezi komickým 

a tragickým. Takto můžete projít všechny 

uvedené škály, případně vymyslet další. 

Po každé škále je také možné zeptat se 

několika studentů (třeba těch, kteří stojí 

v extrémech nebo úplně opačně, než 

většina), proč se postavili právě takto. 

Pro aktivitu Teploměr je vhodné využít 

co nejširší prostor, aby vynikly i drobné 

rozdíly.
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3. část
Racek = drama,  
co se skrývá uvnitř

1. O Čechovových hrách se často říká, že zobrazují každodenní život obyčejných lidí. 

Že se v nich zdánlivě nic neděje – drama se odehrává uvnitř postav, v jejich prožívání. 

Není důležité to, co říkají ale naopak to, co se neodvažují vyslovit.

Nahlédněte do prožívání jednotlivých postav dramatu a vyplňte následující tabulku:

Postava Největší přání Největší strach

Irina Arkadinová

Konstantin Treplev

Petr Sorin

Nina Zarečná

Ilja Šamrajev

Polina

Máša

Boris Trigorin

Jevgenij Dorn

Semjon Medveděnko

Následující část směřuje 

k hlubšímu pochopení postav 

a podněcuje vlastní tvůrčí 

činnost.

Aktivity je možno realizovat 

jako samostatnou práci na 

vytištěném pracovním listu 

a následném porovnání kdo 

jak úkol zpracoval.

Tuto aktivitu je také možné 

realizovat ve vzájemné 

diskuzi, vzhledem k její 

tvůrčí povaze (neboť 

neexistuje jedna správná 

odpověď) by ale měl 

pedagog klást důraz na 

to, aby se skutečně měl 

možnost vyjádřit každý 

student.



2. Hry Čechova se vyznačují realismem s přesahy k symbolismu a impresionismu. Čechov 

při psaní svých her využíval pozorování lidí kolem sebe. Této dovednosti nabyl, mimo jiné, 

když v mládí pomáhal otci v jeho obchodě se zbožím, kde potkával nejrůznější lidi z jejich 

sousedství a někteří z nich se stali předobrazy postav, které nacházíme v jeho hrách.

Zkuste si také vy vybavit lidi, které znáte od vidění. Vycházejte z vlastního pozorování, 

zkušenosti a vašeho dojmu z nich a pokuste se vymyslet co nejpřesnější odpovědi na 

následující otázky:

Odkud postavu znám?

Jak by se mohla jmenovat?

Jaký společenský status má?

Jaký temperament má?

Jaký je příběh této postavy a co je její téma?

Jaký je cíl postavy – čeho chce v životě dosáhnout?

S jakou překážkou se setkává – kdo nebo co jí brání v dosažení tohoto cíle?

Dále je možné se vzniklými 
postavami pracovat tvůrčím 
způsobem. Je dobré 
připomenout žákům, že 
odpověďmi na otázky v aktivitě 
už vytvořili novou postavu, 
která z původního reálného 
člověka pouze vychází. Nemusí 
se tedy bát fabulace.

• Hra Horké křeslo – postava 
je na určeném místě „horkém 
křesle“ a ostatní se jí mohou 
na cokoliv zeptat (žák fabuluje, 
jak by asi postava na otázku 
odpověděla.) 

• Hra Autobus emocí – studenti 
postupně nastupují do 
autobusu (představují jej židle 
seřazené v takové formaci, aby 
připomínaly sezení v autobuse). 
Na začátku je v autobuse 
pouze řidič, vstupuje do 
autobusu v charakteru a náladě 
své vytvořené postavy. Ve 
chvíli, kdy nastupuje první 
cestující, řidič přebírá jeho 
charakter a náladu (tak, jak je 
to z vnějšku patrné – mimika, 
napětí v těle, energie atd.), 
když nastupuje druhý cestující, 
jeho charakter a náladu přebírá 
řidič i první cestující. Takto 
postupně nastoupí všichni 
cestující, stejným principem 
pak mohou jeden po druhém 
vystupovat – tak, aby si všichni 
žáci zkusili být v kůži všech 
postav. Výhodou této hry je, že 
situace je velmi jednoduchá 
a studenti nemusí (kromě 
případného pozdravu) vůbec 
používat slova. Hru lze rozvíjet 
užitím jednoho jednoduchého 
kostýmního znaku (např. 
klobouk, kravata, šála). 

• Tvorba situace – diskutovat 
o tom, kde by se postavy, 
vytvořené studenty mohly 
potkat. S motivovanou 
skupinou je možné zkusit si 
i některé tyto situace sehrát 

– např. ve dvojicích. Je možné 
nejprve situaci vymyslet 
a napsat si text, který následně 
realizují v prostoru, nebo 
rovnou zkusit celou situaci 
improvizovat (náročnější 
varianta).
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2. Hry Čechova se vyznačují realismem s přesahy k symbolismu a impresionismu. 
Čechov při psaní svých her využíval pozorování lidí kolem sebe. Této dovednosti 
nabyl, mimo jiné, když v mládí pomáhal otci v jeho obchodě se zbožím, kde 
potkával nejrůznější lidi z jejich sousedství a někteří z nich se stali předobrazy 
postav, které nacházíme v jeho hrách. 

 
Zkuste si také vy vybavit lidi, které znáte od vidění. Vycházejte z vlastního pozorování, 
zkušenosti a vašeho dojmu z nich a pokuste se vymyslet co nejpřesnější odpovědi na 
následující otázky: 
 
 
Odkud postavu znám? 
 
Jak by se mohla jmenovat? 
 
Jaký společenský status má? 
 
Jaký temperament má? 
 
Jaký je příběh této postavy a co je její téma? 
 
Jaký je cíl postavy – čeho chce v životě dosáhnout? 
 
S jakou překážkou se setkává – kdo nebo co jí brání v dosažení tohoto cíle? 
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