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Literatura doby Karlovy 

 



Karel IV. (1316 – 1378) 

 syn Jana Lucemburského a Elišky 
Přemyslovny 

 Vlastním jménem Václav (Karel po strýci z F) 

 Vládl v letech 1346-1378 

mluvil: německy, česky, francouzsky 
(vyrůstal ve Francii), italsky, latinsky 

 1348: založení Univerzity Karlovy  
 4 fakulty: lékařská, artistická /filozofie/, 

právnická, teologická (ta byla pod dohledem 
církve) 

 pozvedl Čechy kulturně, hospodářsky, 
politicky 

 



 Karel IV. byl také obdivuhodný stavitel 

 Nechal postavit obchodní cesty, stovky klášterů, 

knihovny, Karlův most, Karlštejn 

 Autorem literární památky: Vita Caroli 

 Jazyk: latina 

 Forma: životopis 
 Obsah: panovník v díle objasňuje 

svoje mládí, příchod do Čech, radí 
budoucím panovníkům, jak správně 
vládnout a své místo mají v textu i 
náboženské a morální úvahy 

 Význam: důležitý historický pramen o 
životě největšího českého panovníka 
všech dob 

 



 1. Legendy: 

 Legenda o sv. Prokopu (o životě zakladatele 

Sázavského kláštera) 

 Legenda o sv. Kateřině (o jejím umučení ve 

4. století) 

 2. Drama: 
 Počátky ve 12. století, kdy se 

dramatizovala evangelia a další 
náboženská témata 

 Poté se stále více objevovali lidoví 
hrdinové, živelné, humorné hry, 
národní jazyk (už ne latina, 
němčina), nehraje už se před 
kostelem 



 První staročeské drama 

 Fraška z poloviny 14. století 

 Zachována ve zlomcích 

Veršované drama 

 Prostředí středověkého trhu 

Obsah: mistr Severin prodává masti, k jeho 
stánku přijdou tři Marie, které chtějí mast 
na nabalzamování Ježíše. Přesvědčí je ve 
chvíli, kdy „vzkřísí“ Izáka, syna 
Abrahamova, tím, že mu výkaly polije jeho 
hýždě. Marie nakonec mast koupí. Manželka 
Severina je však nespokojená s cenou, za 
kterou ji prodal 



 Píseň veselé chudiny (kritika lidské 

bídy) 

 Podkoní a žák 

 Veršovaná satira 

 Sejdou se v krčmě a oba vyzdvihují 

přednosti svého stavu, končí bitkou -> 

autor nesympatizuje ani s jedním 

 

 3. Sociální satira: 

 Velice trefná, přicházela z nižších 
vrstev 

 Kritika poměrů 

 Zcela světská (= dokončen proces 
laicizace) 

 Využívala: ironii, hyperboly, humor 

Originál díla Podkoní a žák 



 satiry Hradeckého rukopisu (1340) 

 Dílo má 11 částí, autor je neznámý, sociální satira 

1. Satiry o řemeslnících a konšelích 

 Kritika střední vrstvy, kritizuje například nepoctivé 

pekaře, řezníky 

2. Desatero kázánie božie  

 Kritika celé společnosti, všech hříšníků, přístupná forma 

3. Bajka o lišce a džbánu 

 První česká doložená bajka 

 Smil Flaška z Pardubic: Nová rada 

 Alegorická skladba 

 Zvířata radí lvu (Václavu IV.), jak má vládnout 

 

Co je to alegorie? 

Jinotajné vyjádření 

skutečnosti (např. v díle 

vystupují zvířata místo 

lidí, význam je skryt 
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