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Úkol 

1. Vyber z nabídky slova a slovní spojení a doplň je do textu ve správném tvaru.  

lékař; gymnázium; Paříž; Berlín; domácí učitel; gestapo; Národní listy; Vinohradské divadlo; 

Československý PEN klub; osobní tragédie; Malé Svatoňovice; pokřtít; památník; Filozofická fakulta 

UK; první světová válka; Lidové noviny; herečka 

 

Karel Čapek (1890–1938) 

 

 

 

PhDr. Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice – 25. prosince 1938, Praha) byl český 

spisovatel, intelektuál, novinář, dramatik, překladatel a fotograf. 

Narodil se v ………………………… v rodině ………………………… Antonína Čapka. S rodiči 

se brzy přestěhoval do Úpice, kde byl v místním kostele 13. ledna 1890 …………………………. V Úpici 

také absolvoval základní školu. Poté studoval na …………………………  v Hradci Králové, odkud musel 

(po odhalení jím organizovaného protirakouského spolku) přestoupit na gymnázium v Brně. Roku 1915 

ukončil studium na ……………………………………………………   v Praze a získal doktorát. V letech 

1910–11 byl Karel Čapek na studijním pobytu v ………………………… a v …………………………. 

Pro svou nemoc nebyl odveden do armády a nemusel bojovat 

v ……………………………………………………, přesto byl touto válkou velmi ovlivněn. Po ukončení 

studia krátce působil jako vychovatel v šlechtické rodině (v roce 1917 byl …………………………), brzy 

však přešel k novinařině. Jako vychovatel údajně působil pouze tři měsíce. Působil jako redaktor v několika 

časopisech: …………………………  (1917–1921), Nebojsa (1918–1920), …………………………  

(od r. 1921). Z Národních listů odešel v roce 1921 na protest proti vyloučení svého bratra z redakce a proti 

politickému (protimasarykovskému) směřování listu.  
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V letech 1921–1923 byl dramaturgem i režisérem …………………………. V letech 1925–1933 byl 

prvním předsedou ……………………………………………………. 

26. srpna 1935 se na vinohradské radnici oženil s ………………………… a dlouholetou přítelkyní 

Olgou Scheinpflugovou. 

Mnichovská dohoda a po ní následující kapitulace znamenaly pro Karla Čapka zhroucení jeho 

dosavadního světa a …………………………. 

Poslední tři roky svého života prožil ve Staré Huti u Dobříše. Dnes je zde jeho 

………………………….. Zemřel na plicní edém několik měsíců před plánovaným zatčením 

………………………….. Byl pohřben na vyšehradském hřbitově v Praze. 

 

Domácí příprava 

1. Připrav si krátký referát a prezentaci na dílo Karla Čapka (vyber si jednu z nabízených oblastí):  

a) Próza (Krakatit; Povídky z jedné a druhé kapsy; Válka s mloky) 

b) Drama (R.U.R.; Ze života hmyzu) 

c) Drama (Věc Makropulos; Bílá nemoc; Matka) 

d) Cestopisy 

e) Knihy pro děti 

 

2. Vyber si jednu z próz Karla Čapka (z knihy „Povídky z jedné kapsy“ a „Povídky z druhé kapsy“) 

a natoč krátké video v ČZJ, o čem text vypráví (max. 7 minut).  

 

Všechny úkoly zašli e-mailem nejpozději do ……………  

 

(Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Čapek) 

(ČAPEK, K.: „Povídky z jedné kapsy“ a „Povídky z druhé kapsy“ – Adaptovala Radomila Kotková, 

ASA: 2009.) 
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Řešení 

1. Vyber z nabídky slova a slovní spojení a doplň je do textu ve správném tvaru.  

lékař; gymnázium; Paříž; Berlín; domácí učitel; gestapo; Národní listy; Vinohradské divadlo; 

Československý PEN klub; osobní tragédie; Malé Svatoňovice; pokřtít; památník; Filozofická fakulta 

UK; první světová válka; Lidové noviny; herečka 

 

Karel Čapek (1890–1938) 

 

 

 

PhDr. Karel Čapek (9. ledna 1890, Malé Svatoňovice – 25. prosince 1938, Praha) byl český 

spisovatel, intelektuál, novinář, dramatik, překladatel a fotograf. 

Narodil se v MALÝCH SVATOŇOVICÍCH v rodině LÉKAŘE Antonína Čapka. S rodiči se brzy 

přestěhoval do Úpice, kde byl v místním kostele 13. ledna 1890 POKŘTĚN V Úpici také absolvoval 

základní školu. Poté studoval na GYMNÁZIU  v Hradci Králové, odkud musel (po odhalení jím 

organizovaného protirakouského spolku) přestoupit na gymnázium v Brně. Roku 1915 ukončil studium 

na FILOZOFICKÉ FAKULTĚ UK v Praze a získal doktorát. V letech 1910–11 byl Karel Čapek 

na studijním pobytu v PAŘÍŽI a v BERLÍNĚ. 

Pro svou nemoc nebyl odveden do armády a nemusel bojovat v PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE, přesto 

byl touto válkou velmi ovlivněn. Po ukončení studia krátce působil jako vychovatel v šlechtické rodině 

(v roce 1917 byl DOMÁCÍM UČITELEM), brzy však přešel k novinařině. Jako vychovatel údajně působil 

pouze tři měsíce. Působil jako redaktor v několika časopisech: v NÁRODNÍCH LISTECH (1917–1921), 

Nebojsa (1918–1920), LIDOVÝCH NOVINÁCH (od r. 1921). Z Národních listů odešel v roce 1921 
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na protest proti vyloučení svého bratra z redakce a proti politickému (protimasarykovskému) směřování 

listu.  

V letech 1921–1923 byl dramaturgem i režisérem VINOHRADSKÉHO DIVADLA V letech 1925–

1933 byl prvním předsedou ČESKOSLOVENSKÉHO PEN KLUBU. 

26. srpna 1935 se na vinohradské radnici oženil s HEREČKOU a dlouholetou přítelkyní Olgou 

Scheinpflugovou. 

Mnichovská dohoda a po ní následující kapitulace znamenaly pro Karla Čapka zhroucení jeho 

dosavadního světa a OSOBNÍ TRAGÉDII.  

Poslední tři roky svého života prožil ve Staré Huti u Dobříše. Dnes je zde jeho PAMÁTNÍK. Zemřel 

na plicní edém několik měsíců před plánovaným zatčením GESTAPEM. Byl pohřben na vyšehradském 

hřbitově v Praze. 

 

Domácí příprava 

1. Připrav si krátký referát a prezentaci na dílo Karla Čapka (vyber si jednu z nabízených oblastí):  

f) Próza (Krakatit; Povídky z jedné a druhé kapsy; Válka s mloky) 

g) Drama (R.U.R.; Ze života hmyzu) 

h) Drama (Věc Makropulos; Bílá nemoc; Matka) 

i) Cestopisy 

j) Knihy pro děti 

 

2. Vyber si jednu z próz Karla Čapka (z knihy „Povídky z jedné kapsy“ a „Povídky z druhé kapsy“) 

a natoč krátké video v ČZJ, o čem text vypráví (max. 7 minut).  

 

Všechny úkoly zašli e-mailem nejpozději do ……………  

 

(Zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Čapek) 

(ČAPEK, K.: „Povídky z jedné kapsy“ a „Povídky z druhé kapsy“ – Adaptovala Radomila Kotková, 

ASA: 2009.) 

 

http://cs.wikipedia.org/wiki/1921
http://cs.wikipedia.org/wiki/1923
http://cs.wikipedia.org/wiki/1925
http://cs.wikipedia.org/wiki/1933
http://cs.wikipedia.org/wiki/26._srpen
http://cs.wikipedia.org/wiki/1935
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vinohrady_%28Praha%29
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mal%C3%A9_Svato%C5%88ovice
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olga_Scheinpflugov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Olga_Scheinpflugov%C3%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Mnichovsk%C3%A1_dohoda
http://cs.wikipedia.org/wiki/Star%C3%A1_Hu%C5%A5
http://cs.wikipedia.org/wiki/Dob%C5%99%C3%AD%C5%A1
http://cs.wikipedia.org/wiki/Plicn%C3%AD_ed%C3%A9m
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1ehradsk%C3%BD_h%C5%99bitov
http://cs.wikipedia.org/wiki/Vy%C5%A1ehradsk%C3%BD_h%C5%99bitov
https://cs.wikipedia.org/wiki/Karel_Čapek

