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Cílem práce bylo podat vyvážený výklad českých dějin v době vlády Karla IV.,  

tj. od roku 1334 do roku 1378, konkrétně o sférách kulturních a vzdělanostních a jejich 

hlavních rysů určujících nemálo vývoj českých zemích sledovaného období. K tomuto účelu 

jsem využila politický, hospodářský, sociální a duchovní vývoj dané epochy podávající širší 

obraz o společnosti. Práce je rozdělena do pěti částí. V těchto částech upřesňuji známé 

interpretace dané problematiky a shrnuji výsledky publikovaných studií.  

V první části práce uvádím celostní obraz vlády Karla IV.  

Ve druhé části se seznamuji s hlavními rysy osobnosti Karla IV. s důrazem  

na hlubokou zbožnost v sepětí s obecně evropským i českým sociálním vývojem, formování 

středověkými institucemi a událostmi z jeho mládí, z cest po Francii a Itálii. 

Třetí část všeobecně charakterizuje kulturu a vzdělanost sledovaného údobí.  

Je těžištěm a hlavním výsledkem mé práce s přihlédnutím na přemyslovské dědictví, díky 

kterému došlo v Čechách k podstatným změnám celé společnosti. Zpracovala jsem 

vzdělanost, literární tvorbu stejně jako všechny druhy výtvarného umění v souvislosti 

s panovníkovými fundacemi a stavbami, sběratelskou činností stejně jako donacemi 

církevním institucím. Všímám si také architektury, sochařství, nástěnné a deskové malby. 

Zdůrazňuji vzájemnou vazbu vzdělanosti a úlohy církve, která byla neobyčejně těsná. 

Ve čtvrté části studie věnuji značnou pozornost rozvoji a rozmachu gotické 

architektury a malířství reprezentovaný hradem Karlštejn s jeho detailním rozborem. 

Celou práci uzavírá pátá kapitola zahrnující vyvrcholení vzdělanostních snah 

založením Pražského vysokého učení jako ohniska vzdělanosti ve střední Evropě. V této části 

upřesňuji dosud známé interpretace dané problematiky a shrnuji výsledky provedených dosud 

publikovaných historických prací. 

Součástí bakalářské práce jsou rovněž přílohy bohaté na řadu historických map, 

ilustrací a fotografií. 

Získané poznatky mé práce zabývající se kulturou a vzdělaností mohou sloužit 

k vypracování reálné představy o době před více než šesti sty lety v srdci Evropy. 

 


