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UKÁZKA ZE VZOROVÝCH TESTŮ  

PRO PRVNÍ KOLO PŘÍJIMACÍCH ZKOUŠEK BAKALÁŘSKÉ STUPNĚ STUDIA 

Studijní program: Divadelní manažerství 

Specializace: Divadelní produkce 
Specializace: Jevištní management a technologie 

ODDÍL I 
KULTURNÍ ROZHLED 

1.1 V jakém městě byste našli divadlo: 
La Scala  
Royal Albert Hall  
Schaubühne  
Globe  

1.2 Doplňte, o jakou památku/architektonické dílo se jedná: 
Novorenesanční budova Josefa Zítka je jednou z 
nejvýznamnějších staveb v zemi jak z hlediska obecně 
národněkulturního, historického, tak i z hlediska čistě 
architektonického. Do konce roku 1868 byly vystavěny 
základy a roku 1877 byla postavena střecha. __________ 
bylo poprvé otevřeno 11. června 1881. 

 

___________  je svou rozlohou přes 6 ha (po Pražském 
hradě) druhý největší hradní a zámecký komplex v 
Čechách a díky vysokému hodnocení českých i 
zahraničních odborníků byl v roce 1989 vyhlášen kulturní 
památkou a v roce 1992 byl zapsán na seznam Světového 
dědictví UNESCO. 

 

1.3 Uveďte alespoň jedno dílo k autorovi: 
Tom Stoppard  
Yasmina Reza  
George Bernard Shaw  
Eugene O’Neille  
Samuel Beckett  
Euripidés  
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ODDÍL II 
KREATIVITA ŘEŠENÍ PROBLÉMŮ 

2.1 Nakreslete co nejvíce smysluplných předmětů tak, že k následující elipse přikreslíte další čáry. Pro 
každý nový obrázek si elipsu znovu překreslete. 

 

 

 

 

2.2 Spojte následujících devět bodů celkem čtyřmi čarami:  

 
o  o  o 

 
o  o  o 

 
o  o  o 

 

2.3 Napište smysluplnou větu s těmito slovy (respektive jejich tvary): 

osud – jeviště – realita 

 

ODDÍL III 
SCHOPNOST MANAŽERSKÉHO MYŠLENÍ 

(A) 
SCHOPNOST LOGICKÉHO UVAŽOVÁNÍ 

3.1 Pan Goldflam bydlí v pětadvacátém poschodí. Každý den, vyjma soboty a neděle, sjede ráno výtahem do 
přízemí a jde do práce. Večer, když se vrací, vyjede do čtyřiadvacátého poschodí a to jedno patro vyjde vždycky 
pěšky. Proč vystupuje ve čtyřiadvacátém poschodí a ne v pětadvacátém? 
 
3.2 Technici po divadelní premiéře provádějí na baru pokus. Vezmou dvě skleničky, do jedné nalijí 10 ml toniku a 
do druhé 10 ml fernetu. Přesně 3 ml toniku přelijí do skleničky s fernetem a obsah promíchají tak, že se obě tekutiny 
dokonale promísí. Z této směsi pak nalijí přesně 3 ml zpět do skleničky s tonikem. Pokusná otázka zní: Je více 
toniku ve skleničce s fernetem nebo je více fernetu ve skleničce s tonikem? 
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3.3 Primabalerina dostala k narozeninám dárkovou krabici s malými a chutnými čokoládami. Při oslavě narozenin 
v divadelním klubu jich třetinu rozdala a sama dvě snědla. Další den v šatně rozdala kolegyním osm čokolád, takže 
jí v krabici zbyla jen čtvrtina původního počtu. Kolik čokolád bylo v plné krabici? 
 

(B) 
POCHOPENÍ NEZNÁMÉHO TEXTU A ZÁKLADNÍ ORIENTACE V TERMÍNECH OBORU 

„Divadelní lid je, jak známo, pověrčivý; například nesmíte přáti herečce před premiérou “Mnoho štěstí”, nýbrž 
“Prevíte, breptej”, ani herci “Mnoho zdaru”, nýbrž “Sraz vaz”, přičemž se má na dotyčného naplivat. Podobně se 
praví, že má-li mít premiéra hladký průběh, musí být při generální zkoušce kravál. Něco na tom snad je; nelze 
aspoň dokázat opak, protože nikdy dosud nebylo generální zkoušky bez kraválu. 

Velikost tohoto kraválu je různá podle autority režisérovy; největší bývá, vede-li režii sám šéf divadla. Je-li režisér 
příliš sláb, obstará potřebný kravál šéf výpravy, inspicient, divadelní mistr, osvětlovač, strojník, čalouník, rekvizitář, 
napověda, šéf krejčovny, garderobiér, nábytkář, muž v provazišti, parukář, jevištní mistr nebo jiná technická síla. 
Jediným pravidlem je, že se přitom neužívá střelných ani sečných zbraní; ostatní způsoby útoku i obrany jsou 
víceméně přípustny, zejména křik, řev, ryk, pláč, výpověď na hodinu, urážky na cti, stížnosti k řediteli, řečnické 
otázky a jiné násilnosti. Tím nechci říci, že divadelní prostředí je nějak zvláště divoké, krvelačné a násilnické; je 
pouze poněkud, abych tak řekl, praštěné nebo střelené. Sociologicky vzato, velké divadlo je soubor 
nejrůznorodějších lidí a povolání; mezi vlásenkářem a mužem, který dělá divadelní hrom, je větší odlehlost než 
dejme tomu mezi poslancem Hakenem a poslancem Petrovickým, kteří jsou přece jen jaksi kolegy v povolání. Mezi 
divadelním rekvizitářem a čalouníkem je věčný konflikt kompetenční; ubrus na stole je věc čalouníka, kdežto talíř 
na stole je oblast působnosti rekvizitářovy, a stojí-li na stole ještě lampa, tedy přísluší osvětlovačům. Divadelní 
krejčí zásadně podceňuje činnost divadelního truhláře, jenž tento cit živě oplácí. Kulisář horlivě překáží nábytkáři 
a vice versa, kteřížto oba zase ztrpčují existenci osvětlovači s jeho kabely, reflektory a aparáty; čalouník se svými 
štaflemi nebo koberci ještě komplikuje tuto tlačenici zájmů a dostává obyčejně vynadáno ode všech. K této 
technické motanici připočítejte, že se rozvíjí co možná v největším spěchu a že obyčejně není nic dokončeno, že 
režisér hartusí na inspicienta a inspicient na všechny, že už je poledne a zkouška se ještě nezačala, a pochopíte 
napjatou a katastrofální náladu generální zkoušky.“  

Karel Čapek: Jak vzniká divadelní hra 
3.4 Text říká, že (správnou odpověď zakroužkujte): 
a) je z pověrčivých důvodů třeba popřát herci mnoho štěstí, 
b) je možné dokázat, že generální zkouška proběhla již bez kraválu a premiéra měla hladký průběh, 
c) velikost kraválu spočívá v autoritě režiséra, 
d) generální zkouška probíhá klidně. 

3.5 Text říká, že (správnou odpověď zakroužkujte): 
a) jednotlivé divadelní profese jsou z hlediska vzájemných vztahů vzdálené, 
b) jednotlivé divadelní profese si nenechají zasahovat do svých kompetencí, 
c) jednotlivé divadelní profese si umí navzájem překážet, 
d) osvětlovač dostává vynadáno ode všech. 
 
3.6 Vysvětlete pojem „a vice versa“. 

3.7 Najděte v textu slangový výraz pro jednu divadelní profesi, který má v současném jazyce jinou podobu. 
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ODDÍL IV 
ŘÍDÍCÍ A ROZHODOVACÍ SCHOPNOSTI 

 
V příloze této ukázky vzorových testů naleznete dva typy plánovacích dokumentů z Městského divadla Zlín. 
Prostudujte si je a odpovězte na následující otázky: 
 
4.1  Jaký je mezi těmito dvěma typy dokumentů vztah? 
 
4.2  Jaké informace podstatné pro práci manažera divadla z těchto dokumentů vyčtete? 
 
4.3  K jakým změnám došlo v plánu na 14. 3. 2017?  
 
4.4  Kdy vyráží divadlo během března na zájezd a kam? 

 

Jen pro uchazeče o studium specializace Jevištní management a technologie: 

 
ODDÍL V 

POLYTECHNICKÁ A PROSTOROVÁ KREATIVITA 
 
5.1 Propojte mezi sebou správné pojmy: 
Elektrický proud   Amper 
Frekvence  Kelvin 
Rychlost   Metr za sekundu 
Teplota    Herz 
 
5.2 Zakroužkujte správnou odpověď: 
Sufita je:  
a) zpěvačka sopránových úloh  
b) závěs kryjící horní část hlediště  
c) LED žárovka s nízkým odběrem proudu  
d) závěs kryjící boční část jeviště 
 
5.3 Pojmenujte, co je na obrázku: 
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den zk. 10 – 14h zk. 14 – 18h večerní představení-sál Studio zájezd nemohou potvrzeno poznámky

út 1 zk. Váňa Kamarádi nacvičených scének ŠTEFANOVÁ, GRUNDMAN 11h

STÁRKOVÁ

st 2 zk. Váňa MODELKA ŠTEFANOVÁ KAVKOVÁ
SVOBODA,LUDVÍKOVÁ

čt 3 zk. Váňa 9 – 14h MARYŠA Dokonalost 10-13h SVOBODA, MALÍKOVÁ 7 – 19h ŠTEFANOVÁ, GRUNDMAN

pá 4 zk. Váňa BOVARYOVÁ SVOBODA, MALÍKOVÁ 7 – 19h HŘÍBEK, HUDEC, MARŠÁLEK
ŠTEFANOVÁ DIANA

so 5 zk. Váňa INDIÁN ŠTEFANOVÁ, GRUNDMAN 17h MARŠÁLEK
MALÍKOVÁ, SVOBODA 7 – 19h VESPALCOVÁ

ne 6 ŠTEFANOVÁ, CHALÁNY

HUMPOLEC, LEPŠÍK, GRUNDMAN, STÁRKOVÁ

po 7 zk. Váňa ICE POZ LUDVÍKOVÁ, SVOBODA, MALÍKOVÁ 7 – 19hBRYCHTA, ČONKOVÁ

 ŠTEFANOVÁ

út 8 zk. Váňa 10 – 15h SOUMRAK SAMCŮ SVOBODA, MALÍKOVÁ 7 – 19h GRUNDMAN

LUDVÍKOVÁ

st 9 Pronájem 7 – 13h zk. Váňa 13 – 18h Dokonalost 13-18h HUMPOLEC

ČERNOUŠEK DUS

čt 10 zk. Váňa 10 – 15h BIG SUR Dokonalost 12 – 15h ŠTEFANOVÁ GRUNDMAN

BÝČKOVÁ

pá 11 zk. Váňa zk. Růže 15h HITLER Dokonalost 10-14h JENIŠTA
STÁRKOVÁ

so 12 ZÁMEK Dokonalost 10-14h ŠTEFANOVÁ
NOVOTNÁ

ne 13 křest Slanina Dokonalost 10-14h HUDEC, BÝČKOVÁ
CHALÁNY

po 14 zk. Váňa zk. Růže 16:30h Růže je růže STÁRKOVÁ
 scénické čtení CHALÁNY, VALŮŠEK DUS

út 15 zk. Váňa odjezd cca 14h Dokonalost 10-14h GERTA CHALÁNY JEBAVÁ, ŠTEFANOVÁ
Česká Třebová-GRUNDMAN BÝČKOVÁ

st 16 zk. Váňa 10 – 14h GERTA CHALÁNY
GRUNDMAN BÝČKOVÁ

čt 17 GERTA 11h GERTA Dokonalost 15-18h CHALÁNY
VALŮŠKOVÁ, GRUNDMAN GRUNDMAN

pá 18 zk. Váňa Dokonalost 15-18h ŠTEFANOVÁ, CHALÁNY
LUDVÍKOVÁ

so 19 zk. Váňa BOVARYOVÁ ŠTEFANOVÁ, SVOBODA, MALÍKOVÁ 7 – 19hHŘÍBEK, HUDEC, MARŠÁLEK
VENCLOVSKÁ DIANA

ne 20 kjógeny LEPŠÍK, SVOBODA, MALÍKOVÁ 7 – 19h
VENCLOVSKÁ

po 21 zk. Váňa 11 – 16h HITLER JENIŠTA
 VENCLOVSKÁ STÁRKOVÁ

út 22 zk. Váňa BIG SUR ŠTEFANOVÁ, SVOBODA, MALÍKOVÁ 7 – 19h
VENCLOVSKÁ

st 23 zk. Váňa LASER STÁRKOVÁ MOŠTÍK, FILIP, SAMČO
zk. Dokonalost 10 – 14h

čt 24 MUČEDNÍK zk. Dokonalost 10 – 14h ŠTEFANOVÁ
GRUNDMAN, MARŠÁLEK

pá 25

so 26

ne 27

po 28

 

út 29 zk. Váňa 10 - 14h zk. Dokonalost 16 – 20h LUDVÍKOVÁ

st 30 zk. Váňa 10 – 14h zk. Dokonalost 20 – 22h LUDVÍKOVÁ
VENCLOVSKÁ

čt 31 výroba generálka zk. Dokonalost 10 – 14h ŠTEFANOVÁ, GRUNDMAN 11h
LUDVÍKOVÁ, VENCLOVSKÁ

ZÁSTĚROVÁ, MARŠÁLEK

ŘEZNÍČEK, BÝČKOVÁ, GRUNDMAN

JEBAVÁ, ŠTEFANOVÁ

JEBAVÁ, ŠTEFANOVÁ

GRUNDMAN, BÝČKOVÁ



FERMAN 7. - 13. 3. 16

Dopoledne Odpoledne večer

Po
7

10-14 zk.Váňa 19.30 ICE PØZ
Studio

Út
8

10-14 zk.Váňa 19.30 SAMCI

St
9

7-13 pronájem 13-18 zk.Váňa

13-18 zk.Dokonalost

Čt
10

10-15 zk.Váňa 12-15 zk.Dokonalost 19.30 BIG SUR

Pá
11

10-14 zk.Váňa

10-14 zk.Dokonalost

15 zk.Růže je... 19.30 HITLER

So
12

10-14 zk.Dokonalost 19.30 ZÁMEK

Ne
13

10-14 zk.Dokonalost 18.00 host
Křest knihy 
L.B.Slaniny
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