
Milí studenti a studentky! 

Přečtěte si informace o životě a díle Williama Shakespeara a udělejte si z nich sami výpisky. 

Důležité informace, které by vám v sešitě neměly chybět, jsou zvýrazněny červeně. 

S pozdravem J. Bartošová 

 

William Shakespeare, největší dramatik světové literatury. Neví se kdy přesně se narodil 

odhaduje se 23.4.1564, jisté je však pouze to že byl pokřtěn 26.4.1564. Narodil se v Anglii ve 

Stratfordu nad Avonou. 

 

Jeho otec pracoval zřejmě jako rukavičkář a jeho matka Mary pocházela ze staré zemanské 

rodiny. Ve svém rodném městě (Stratford nad Avonou) vystudoval gymnázium (King Edward 

VI Grammar School). 

 

V 18 letech se oženil s o osm let starší ženou Annou Hathawayovou (26let), která již tou 

dobou čekala dítě. Sussana se narodila půl roku po svatbě. Později měli ještě dvojčata Judithu 

a Hamneta. Hamnet v 11 letech zemřel, což jistě poznamenalo Shakespearovu tvorbu. 

 

 

Před rokem 1592 se Shakespeare připojil ke kočovným divadelníkům. Roku 1592 přišel do 

Londýna, kde hrál v různých divadelních společnostech. Stal se také spolumajitelem divadla. 

V letech 1593 až 1594 ale byla londýnská divadla zavřena kvůli epidemii moru. 

 

Shakespeare psal poezii pod ochranou hraběte Southamptonstého. Po této epidemii se stal 

členem nové divadelní společnosti Služebníci lorda komořího (Lord Chamberlain's Men), kde 

půspbil jako herec a dramatik. V roce 1599 se společnost Lorda Chamberlain's Men přemístila 

do divadla Globe a Shakespeare se stal vlastníkem jedné jeho desetiny. 

Díky tomu byl výrazně lépe zajištěn - dostával za hru asi 6 liber. 

Když roku 1613 Divadlo Globe vyhořelo, přesunula se společnost do divadla Blackfriars. 

 

Pro Shakespeara však končí dramatická tvorba a zanedlouho se vrací za manželkou a dcerami 

do svého rodiště, kde zůstane až do své smrti. Shakespeare umírá 23.4.1616. (zrovna na svoje 

narozeniny) 

 

Nedoložené zprávy o jeho životě vedly k dohadům, že pod jménem Shakespeare se kryje jiný 

autor. Shakespearovi se připisuje 37 děl, u některých je však jeho autorství sporné. 

Shakespeare vynikal jedinečnou představivostí. Do úst svých hrdinů vkládal úvahy o běžné 

životní skutečnosti i hluboké zamyšlení nad smyslem lidské existence. Také napsal hromadu 

básní a z toho většina byla určena mužům. Hrdinové jeho her jsou osoby heroické, tragické, 

směšné i vážné, zlí a odpuzující, žádný z nich však nepozbývá věrohodnosti. Dramatická 

tvorba Shakespeara přerůstá časový a společenský rámec své doby, zůstává živá a 

pochopitelná i dnešnímu divákovi. 

 

Dílo Williama Shakespearea 
 

Jeho dílo lze rozdělit do tří žánrů dramatické tvorby: historické hry, komedie a tragédie. 



 

HISTORICKÉ HRY 

Richard III. 1593  

 

KOMEDIE 
 

Jak se vám líbí (As You Like it) 1601  

Komedie plná omylů (The Comedy of Errors) 1593  

Marná lásky snaha 1595 (Love's Labor's Lost)  

Mnoho povyku pro nic (Much Ado About Nothing) 1599   

Sen noci svatojánské (A Midsummer-night's Dream) 1596  

Večer tříkrálový (Twelfth Night) 1602  

Zkrocení zlé ženy (The Taming of the Shrew) 1594 

TRAGÉDIE 

 

Hamlet 1604  

Král Lear (King Lear) 1606  

Macbeth 1606  

Othello 1605  

Romeo a Julie (Romeo and Juliet) 1595 – děj se odehrává v Itálii ve Veroně, kde žijí dva 

znepřátelené rody – Montekové a Kapuletové. Romeo Montek a Julie Kapuletová se o sebe 

zamilují na první pohled. Julie má před svatbou s jiným šlechtiem, tajně si ale vezme Romea. 

Před svou oficiální svatbou vypije lektvar, po němž má dva dny spát a vypadat jako mrtvá, 

Romeovi o tom pošle zprávu. Ten ji nedostane a domnívá se, že Julie je mrtvá doopravdy. 

Vypije tedy v její hrobce jed. Julie se probouzí, vidí mrtvého Romea a probodne se dýkou. 

 

 

 


