
Novověk – RANÝ NOVOVĚK – Humanismus                                                   ……………………………….. 

 (Učebnice str. 100-101) ⇨ 100     Najdi význam slov. 

humanus = …………………………………………………….            humanitas = …………………………………………………… 

 

Z kterého jazyka tato slova pocházejí?  …………………………………………………….. 

Ve kterém období humanismus vzniká?   ……………………………………………………. 

Z kterého historického období humanismus vychází? ……………………………… 

Humanismus: zájem se od Boha obrací k člověku (důraz na rozum, poznání, svobodu)  
rozvoj národních jazyků 

počátky moderních věd (moderní fyzika, astronomie, biologie) 
 

Učence – humanisty – zajímal především člověk a rozvíjení lidských schopností. ⇨ 101 

Na obrázku je vynález, který napomáhal myšlenky renesančních vzdělanců, umělců a učenců 

rychle šířit po celém světě. ………………………………………… 

Jak se jmenoval muž, který tento vynález v 15. století zdokonalil? 

………………………………………………………………………. 

Přemýšlej: Kdo a jak množil knihy dříve?  

Knihtisk se začal používat od poloviny 15. století. Knihy vytištěné do roku 1500 se nazývají 

prvotisky, latinsky inkunábule. 

 

Humanismus a renesance ovlivnily kulturu řady evropských zemí, včetně českého království. 

Všeobecný rozvoj vzdělanosti souvisel s rozšířením tištěných knih. Někteří naši vzdělanci psali svá díla latinsky, jiní se 
postupem doby rozhodli psát ………………………………. .  

Významnými českými tiskaři a nakladateli byli Jiří Melantrich z Aventina a Daniel Adam z Veleslavína. Díky péči nakladatele 
Daniela Adama z Veleslavína se tehdejší knihy staly vzorem krásné češtiny. 

Samostatná práce (je možné ji vypracovat i v classroomu) 

Pracuj s internetem. Přiřaď k obrázkům jména podle toho, zda se jedná o malíře, spisovatele nebo vědce (a učence). Ke 

každému z nich uveď, jakou měli národnost. 

Pieter Bruegel, Mikuláš Koperník, Miguel de Cervantes, Albrecht Dürer, Galileo Galilei, William Shakespeare, Erasmus 

Rotterdamský, Raffael Santi, Dante Alighieri 

…………………………………………….       …………………………………………….            ……………………………………………. 

…………………………………………….       …………………………………………….            ……………………………………………. 

…………………………………………….        …………………………………………….             ……………………………………………. 



Novověk – RANÝ NOVOVĚK – Zámořské objevy                                          ………………………………..             
 (Učebnice str. 106-107, 112-115) 

Historie zeměpisných objevů je stará víc než 5000 let. K objevným cestám vedla lidstvo řada motivů (obchodních, mocenských, 
náboženských, vědeckých, ale často i pouhá touha po dobrodružství). Podmínkou pro uskutečňování objevných cest byl také pokrok 

ve stavbě lodí a v mořeplavbě. 

Starověk – Féničané, Řekové (Alexandr Makedonský-nejdelší kombinovaná cesta po moři a po souši) 
Středověk – Vikingové; další objevné cesty hlavně po souši – křížové výpravy 

Počátek novověku-Evropané vyplouvají na oceány 
 

Proč?  ➔ PŘÍČINY (doplň na základě výkladu) 

................................................................................................  ............................................................................................... 

................................................................................................  ............................................................................................... 

 

Přemýšlej: Proč byla odvaha námořníků důležitým předpokladem pro uskutečňování 
zámořských objevů? 

Hlavním cílem Evropanů bylo zpočátku nalezení nové cesty do Indie ➔dvě možnosti hledání 
cesty: 

➢ na jih a pak na východ       obeplutí Afriky 

➢ na západ        obeplutí Země 
 

Nejvýznamnější mořeplavci 15. století – Portugalci, Španělé, Italové = zkušení mořeplavci  

(V 16. století také Nizozemci, Angličané a Francouzi) 

 

PORTUGALSKÉ OBJEVY 

• 1488 -  Bartolomeo Diaz – obeplul mys Dobré naděje (ve skutečnosti jej kvůli hroznému počasí pojmenoval Mys bouří) 
• 1497 – Vasco da Gama – doplul do Indie (přístav Kalikat) 
• 1500 – Pedro Cabral – objevil Brazílii (náhodou) 

 

 

 

 

 

 

 

 



ŠPANĚLSKÉ OBJEVY 

Kryštof Kolumbus a jeho výpravy: 

• 1492-1493 objevil Bahamy (San Salvador), Kubu a Haiti (Hispaniola = 1. evropská kolonie v Novém světě) 
• 1493-1496 Antily 

• 1498-1500 Antily 

• 1502-1504 Latinská Amerika 

 ⇨ 112   

Odkud Kryštof Kolumbus pocházel? …………………………………………….. 

Ve které zemi získal pro své záměry podporu? ............................... 

Jak se jmenovaly Kolumbovy lodě?    .................................. 

             ………………………………. 

            ………………………………. 

Přemýšlej – Proč Kolumbus označil původní obyvatelstvo objevených zemí jako indiány? 

 

Jméno Amerika získal světadíl po Amerigovi Vespuccim, který jako první popsal část jeho jižního pobřeží. 

Během první poloviny 16. století bylo vytvořeno ve Střední a Jižní Americe španělské koloniální panství. 

 

Dohoda v Tordesillas – rozdělení sfér vlivu Španělska a Portugalska.  

Hranice uprostřed Atlantiku, vše od ní na západ je španělské, na 
východ portugalské. 

Přemýšlej (s pomocí zeměpisné mapy): 

Která země Jižní Ameriky byla podle této smlouvy ve sféře vlivu 
Portugalců?     ………………………….. 

PLAVBY KOLEM SVĚTA 

Zámořské objevy vyvrcholily obeplutím zeměkoule. 

1519-1522 Fernão Magalhães [magaljenč] – Portugalec ve španělských službách – 1. plavba kolem světa 

1579-1580 Francis Drake [drejk] – anglický korzár – obeplul zeměkouli 

 VÝPRAVY DALŠÍCH EVROPSKÝCH STÁTŮ 

• koncem 15. století Anglie a Francie získávají východní 
pobřeží dnešní Kanady a USA, poté území ve Střední 
Americe 

 

• koncem 16. století získává Nizozemí od Portugalska 

ostrovy v JV Asii 

 

• Anglie, Francie a Nizozemí se postupně od konce 16. 
století stávají mnohem významnějšími námořními 
velmocemi než Portugalsko a Španělsko 

 

 


