
William Shakespeare: Hamlet

Základní určení

• Druh: drama

• Žánr: tragédie

• Forma: převáženě poezie

• Námět: vražda otce, pomsta, (šílenost)

Tématický rozbor

Hlavní téma: Hamlet řeší, zda má pomstít vraždu svého otce

Vedlejší téma: Láska Hamleta a Ofélie (Hamlet po ní zprvu touží, pak když hraje šílenost ji 
odmítne), nejistota Hamleta (je taky o to, jak se to zahraje), zkaženosti doby (Claudius, Polonius 
nechává sledovat Laerta na studiích a obává se, že Hamlet to s jeho dcerou nemyslí vážně)

Postavy a motivy

• Hamlet – dánský princ, syn zavražděného krále, chytrý a prozíravý – hraje šílenost, aby 
zjistil, o co jde ostatním lidem

• Claudius – král, strýc Hameta, bratrovrah, podlý a rozháraný, je si vědom svých hříchů, ale 
necítí výčitky v nitru

• Gertruda – královna, matka Hamleta, Claudius si ji po zavraždění krále vzal, vnitřně 
rozpolcená – uvědomuje si svou vinu (vzala si Claudia asi dva měsíce po ovdovění), ale 
nechce si ji přiznat

• Polonius – otec Ofélia a Laerta, nejvyšší komoří, oddaný králi, až patolízalsky

• Ofélie – dcera Polonia, Hamlet je do ni zamilovaný, otec ji v tom brzdí, Hamlet ji při hraní 
šílenosti odmítne a pošle do kláštera, zblázní se a zabije po vraždě otce

• Laertes – syn Polonia, mladý, do děje vstupuje až ke konci, po vraždě svého otce se chce 
pomstít, Claudius mu v tom pomůže

Kompozice

• Chronologický děj, bez vypravěče

• Klasická kompozice dramatu – pět jednání

• Hodně filosofických monologů (zejm. Hamleta) – na tuto dobu revoluční

• Většina děje se odehrává na hradě Elsinor (Dánsko), v autorově současnosti (17. stol.)

Stručný obsah

• První jednání – expozice

• Hamlet se setkává s duchem svého otce, ten mu sděluje, že nebyl ušktnut hadem, 
nýbrž mu ve spánku do ucha nalil jed Claudius (který si pak vzal jeho matku) a chce,
aby ho Hamlet pomstil

• Druhé jednání – kolize

• Hamlet myslí jen na pomstu a předstírá šílenství, aby mohl odhalit plány ostatních; 
pochybuje o proroctví ducha

• Polonius vykládá šílenství neopětovanou láskou k Ofélii (zakázal ji lásku opětovat)



• Hamlet si chce ověřit Claudiovu vinu, s kočovným hercům upraví představení 
(divadlo na divadle), kde naznačí, jak byl král zabit (paralela)

• Třetí jednání – krize

• Hamlet má dialog s Ofélii („Být či nebýt...“), posílá ji do kláštera

• Hraje se divadlo („Past na myši“), Claudius ho nechá při vraždění zastavit → Hamlet
přesvědčen o vině

• Hamlet váhá, zda se má pomstít – Claudius si uvědomuje hrůznost svého činu 
(modlitba)

• Hamet mluví s matkou, přitom je poslouchá Polonius → zabije jej (v domnění, že je 
to krysa) → Ofélie z toho zešílí, později spáchá sebevraždu

• Čtvrté jednání – peripetie

• Claudius se chce Hamleta zbavit → posílá se spolužáky ze školy do Anglie, nesou 
dopis aby jej v Anglii popravili, Hamet ho vymění – popraví spolužáky

• Laetres chce pomstít otce a sestru, spikne s Claudiem se proti Hamletovi

• Páté jednání – katastrofa

• Hamlet se vrací zpět do Dánska, zjišťuje, že Ofélie spáchala sebevraždu (scéna s 
hrobníky)

• Laertes ho vyzve na souboj, má otrávený meč, Hamlet dostane tupý

• Gertruda vypije otrávené víno a zemře

• Hamlet je v boji zraněn otráveným mečem, zabije však Laerta a Claudia

Jazykové zvláštnosti

• Spisovně, dlouhá a složitá souvětí

• Hodně používaná ironie – „šílený“ Hamlet mluví ve dvojsmyslech

• Ve scéně s hrobníky – cynismus

• Zajímavý citát: „Být, či nebýt? To je oč tu běží!“

Vlastní reflexe

• Zajímavé dílo i z filosofického hlediska – řeší pomstu

• Má význam i v dnešní době – úpadek morálky (př Claudius – ví, že koná zlo, přesto v něm 
pokračuje)

Kontext

Autorský

• Romeo a Julie (Romeo – Montek, Julie – Kapulet, setkají se na plese, vyznávají si lásku, 
oddání, vražda Tybalta, Romeo pryč, nepovedený trik s uspávacím nápojem)

• Zkrocení zlé ženy (uvidím v listopadu)

Tématický

• Oresteia (podobné, akorát Klitaimnéstra byla aktivnější)

• např. Čapek – Kniha Apokryfů


