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Karel Čapek (1890–1938) 

Život: ………………………………… v Malých Svatoňovicích, ale o rok později se 

s rodiči ………………………………. do Úpice. Studoval na ………… 

……………………………………… v Hradci Králové, Brně a v Praze. Pak studoval na 

Filozofické……………………  Univerzity………… …………………….. v Praze, 

Berlíně a Paříži. V letech 1917–1920 byl výtvarným a literárním 

………………………………… Národních listů, od roku 1921 byl až do konce 

…………………………. života redaktorem Lidových…… …………………….. Často 

cestoval ….......... ciziny (např. do Itálie, Anglie, Španělska,…). 

Dílo: 

Novinář a autor drobných prozaických útvarů: Karel Čapek v ………………….. přispěl výrazně k rozvoji 

fejetonu, sloupku a causerie (= vtipná literární úvaha o nějakém problému). V jeho díle najdeme i fejetony cestopisné 

(např. Italské listy, Anglické listy, Obrázky z …………….). 

Romány, povídky, dramata: V …………. Karla Čapka se setkáváme s utopií (= idealizovaná představa nereálné 

lidské společnosti nebo státu, označuje něco …………………….., nereálného). Hlavními ………………… jsou 

lidský pokrok a vynálezy, které mohou být lidstvem zneužity: 

 drama R.U.R. – slavný vynálezce vyrábí roboty, kteří mají stejné schopnosti jako lidé, roboti se však vzbouří 

a lidstvo vyhubí až na stavitele Alquista,…), slovo „………………….“ vymyslel Karel Čapek a rozšířilo se 

do celého světa; 

 román Krakatit – inženýr Prokop vyrobí třaskavinu (= bombu), která ………………. zničit celý svět, 

třaskavina je mu však ukradena, a je možné, že ji někdo zneužije; 

 román Válka s mloky – vědci objeví inteligentní mloky, kteří se začínají ………………. a kradou lidem 

pevninu; v románu Čapek ukazuje na hrozbu fašismu; 

 Povídky z jedné a druhé kapsy – detektivní žánr (hledání spravedlnosti, …………………… zločinu). 

Varování před totalitou, válkou: Karel Čapek reagoval na politické dění u nás ve 30. letech, byl to demokrat, proto 

ostře vystupoval ………… fašismu: 

 drama Bílá nemoc (1937) – konflikt …………. doktorem Galénem a diktátorem Maršálem (chová se jako 

fašistický vůdce), jediný doktor Galén má lék na ………………… bílou nemoc, ale odmítá…………….. léčit 

bohaté – i samotného Maršála, pouze pokud mu Maršál slíbí konec mobilizace a mír; ovšem sám Galén 

v tomto nerovném boji prohraje; 

 drama Matka (1938) – hlavní ……………….. je matka, která …………….. rozhovory s mrtvými členy své 

rodiny (s manželem a syny, kteří …………….ve válce, při leteckém neštěstí nebo na vážnou nemoc). 

Pohádky: Známými knihami pro děti jsou Dášeňka čili Život štěněte 

a Devatero pohádek.  

Doplňte do textu tato slova: 

smrtelnou – jím – neskutečného – žurnalistice – narodil se – Karlovy – kritikem – přestěhoval – odhalování – robot – 

tématy – proti – zemřeli – gymnáziích – vede – Holandska – svého – novin – do – množit – je schopna – mezi – 

postavou – díle – fakultě 
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KLÍČ: 

 

Karel Čapek (1890–1938) 

Život: Narodil se v Malých Svatoňovicích, ale o rok později se s rodiči přestěhoval do Úpice. Studoval na gymnáziích v Hradci 

Králové, Brně a v Praze. Pak studoval na Filozofické fakultě  Univerzity Karlovy v Praze, Berlíně a Paříži. V letech 1917–1920 

byl výtvarným a literárním kritikem Národních listů, od roku 1921 byl až do konce svého života redaktorem Lidových novin. 

Často cestoval do ciziny (např. do Itálie, Anglie, Španělska,…). 

Dílo: 

Novinář a autor drobných prozaických útvarů: Karel Čapek v žurnalistice přispěl výrazně k rozvoji fejetonu, sloupku 

a causerie (= vtipná literární úvaha o nějakém problému). V jeho díle najdeme i fejetony cestopisné (např. Italské listy, Anglické 

listy, Obrázky z Holandska). 

Romány, povídky, dramata: V díle Karla Čapka se setkáváme s utopií (= idealizovaná představa nereálné lidské společnosti 

nebo státu, označuje něco neskutečného, nereálného). Hlavními tématy jsou lidský pokrok a vynálezy, které mohou být lidstvem 

zneužity: 

 drama R.U.R. – slavný vynálezce vyrábí roboty, kteří mají stejné schopnosti jako lidé, roboti se však vzbouří a lidstvo 

vyhubí až na stavitele Alquista,…), slovo „robot“ vymyslel Karel Čapek a rozšířilo se do celého světa; 

 román Krakatit – inženýr Prokop vyrobí třaskavinu (= bombu), která je schopna zničit celý svět, třaskavina je mu však 

ukradena, a je možné, že ji někdo zneužije; 

 román Válka s mloky – vědci objeví inteligentní mloky, kteří se začínají množit a kradou lidem pevninu; v románu 

Čapek ukazuje na hrozbu fašismu; 

 Povídky z jedné a druhé kapsy – detektivní žánr (hledání spravedlnosti, odhalování zločinu). 

Varování před totalitou, válkou: Karel Čapek reagoval na politické dění u nás ve 30. letech, byl to demokrat, proto ostře 

vystupoval proti fašismu: 

 drama Bílá nemoc (1937) – konflikt mezi doktorem Galénem a diktátorem Maršálem (chová se jako fašistický vůdce), 

jediný doktor Galén má lék na smrtelnou bílou nemoc, ale odmítá jím léčit bohaté – i samotného Maršála, pouze pokud 

mu Maršál slíbí konec mobilizace a mír; ovšem sám Galén v tomto nerovném boji prohraje 

 drama Matka (1938) – hlavní postavou je matka, která vede rozhovory s mrtvými členy své rodiny (s manželem a syny, 

kteří zemřeli ve válce, při leteckém neštěstí nebo na vážnou nemoc) 

Pohádky: Známými knihami pro děti jsou Dášeňka čili Život štěněte a Devatero pohádek.  

……………………………………………………………… 

 

Doporučení: K tématu lze pustit žákům filmy s českými titulky (např. Bílou nemoc, Krakatit) a na jejich základě 

testovat porozumění titulkům a samotnému ději.   

 

Zdroje obrázků v textu: 

 https://neoluxor.cz/vyhledavani/?query=%C4%8Capek+Karel 

 https://www.citarny.cz/index.php/knihy-lide/autori-a-knihy/spisovatele-a-knihy/pudlenka-dasenka-povidani-o-

pejskovi  
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