
 

Novověk – RANÝ NOVOVĚK – Společnost v raném novověku                     ……………………………..              
(Učebnice str. 114 – 115)    

Přelom 15. a 16. století → počátek novověku 

• Důsledky zámořských objevů 

S   Kolonie =   ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Evropany zajímaly především drahé kovy.  

Největší naleziště stříbra bylo objeveno v Bolívii.  

M 116 C      Zakresli Bolívii do mapy. 

Jak se jmenovala hora, ve které byla ložiska stříbra v 16.století 

nalezena?  …………………………….. 

 

M 114   Pojmenuj nové plodiny, které se díky zámořským objevům dostaly do Evropy: 

 

 

Napiš ještě další příklady nových zemědělských produktů (jsou v učebnici):    …………………………………………………….. 

          …………………………………………………….. 

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

• změny v zemědělství – střídavé hospodářství (na části půdy se pěstovaly pícniny), srp nahrazen kosou 

• změny v řemeslné výrobě - manufaktury – dílny, ve kterých byla výroba rozdělena na jednotlivé kroky 

• růst počtu obyvatel, více lidí se usazuje ve městech, rozvoj peněžnictví a obchodu  

 

V období novověku dosahuje svého vrcholu stavovská společnost.  

Stavy = skupiny lidí, které se podílejí na vládě spolu s panovníkem (šlechta, 

města, duchovenstvo) 

Zemský sněm = shromáždění zástupců stavů 

Stavovská monarchie - např. české země, Polsko 

Absolutistická monarchie - např. Francie, Španělsko 

 

Přiřaď, co se hodí ke stavovské monarchii a co k absolutistické monarchii. 

  

                                                                                     

 

 

 

 

 



 

Novověk – RANÝ NOVOVĚK – Reformace                                                                      

(Učebnice str. 120 – 121) 

Opakování: Úsilí o reformu církve začalo již mnohem 

dříve než v 16.století.  

Vzpomeneš si na jména prvních reformátorů církve? 

Reformace = úsilí o nápravu církve ⇨ 120   Doplň informace. 

Martin Luther byl původně ………………………………. a …………………………… na univerzitě v německém 

Wittenbergu. Nelíbilo se mu, jak církev vykládá ………………………, považoval za nesprávné prodávání 

…………………………………, kritizoval církevní představitele za to, že hromadí ………………………………… . 

Papež jeho názory označil za ……………………………………. . Lutherovi stoupenci protestovali proti snaze zastavit šíření 

reformace, proto se jim začalo říkat ………………………………… Vznikla samostatná církev, kterou nazýváme 

………………………………… . M. Luther přeložil do němčiny Nový zákon, zavedl přijímání pod obojí a kázání v mateřském jazyce. 
 

Mezi luterány a katolíky propukly v německých zemích náboženské války.  

1555 – Augsburg – „čí vláda, toho víra“ 

 

Další významný reformátor –  Jan Kalvín – působil ve švýcarské Ženevě. Jeho stoupenci se nazývali kalvinisté. ⇨ 120   Doplň informace. (Nápověda – životní styl, zákazy, úprava kostelů, podstata jeho víry, ideál zbožného života) 

 

 

 

 

                                                                Jan Kalvín 

 

 

 

 

 

M 132 A   Myšlenky reformace se po Evropě rychle šířily. Stoupenci nových církví = protestanti (evangelíci), např.: 

Luteráni – německé země, Skandinávie, Pobaltí 
Kalvinisté – Švýcarsko, Francie, Nizozemí 
 

 

 

Snaha katolické církve o zastavení šíření protestantství → PROTIREFORMACE 

 

Tovaryšstvo Ježíšovo (jezuité)  -     nový církevní řád, vznikl v 16.století 
- šíření katolické víry (misijní činnost) 
- učitelská činnost 

 

 

 



 

Novověk – RANÝ NOVOVĚK – Západní Evropa v 16. století                             ……………………………..              
(Učebnice str. 121 – 123)       

ANGLIE 

16. století – král Jindřich VIII. (dynastie Tudorovců) 

 ⇨ 121   Zjisti důvod, který krále vedl k založení anglikánské církve. 

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

 anglikánská církev – přijímání pod obojí, kněžské manželství, bohoslužba v národním jazyce, 

hlavou církve je panovník 

DDÚ: Kolikrát byl Jindřich VIII. ženatý?  …………………. 

                                                    Jak se jmenovala jeho 2. manželka? …………………………………………………………………………….. 

Alžběta I. → alžbětinská doba - rozvoj hospodářství a zámořského obchodu  
                                        - renesanční kultura (W. Shakespeare) 
                                        - kolonizace v Severní Americe (Virginie) 
                                        - porážka španělské „nepřemožitelné armády“                                                                        

 

FRANCIE ⇨ 122   Ve Francii se kalvinistům říkalo hugenoti [……………………………..]. 

16. století – náboženské války 

r. 1572   svatba Markéty z Valois [valoa] (katolička) a Jindřicha Navarrského (hugenot) měla ukončit 

spory, ale skončila krveprolitím  →  BARTOLOMĚJSKÁ NOC  (zavražděno několik tisíc hugenotů) 

 

Jindřich IV. Navarský – francouzský král, první z rodu Bourbonů 

            - zaručil svobodu vyznání pro hugenoty  
            - za jeho vlády začali Francouzi osidlovat Severní Ameriku a Kanadu 

 

ŠPANĚLSKO 

- bohatství z kolonií 

- Habsburkové: Karel V. (španělský král a císař Svaté říše římské) – absolutistická vláda (nikým neomezená) 

Filip II. - absolutistický panovník, tvrdý postup proti nekatolíkům (inkvizice) 
 - největší územní rozsah říše („říše, nad kterou slunce nezapadalo“) 

    - porazil Turky (bitva u Lepanta), získal portugalský trůn i kolonie 

    - hospodářský úpadek (kvůli válkám) 

DÚ: Zjisti informace. 

El Escorial ………………………………………………………………………………………………… 

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

………………………………………………………………………………………………………………………… 

NIZOZEMÍ 

- ovládalo téměř polovinu evropského obchodu   

- povstání proti nadvládě Španělska vedl Vilém Oranžský 

- Severní provincie (dnešní Nizozemí) získaly nezávislost 

- Jižní provincie (dnes Belgie) uznaly nadvládu Španělska 

 

[V 16. století se změnil kalendář na GREGORIÁNSKÝ KALENDÁŘ, který používáme dodnes.] 

 

 



 

Novověk – VÝCHODNÍ EVROPA A OSMANSKÁ ŘÍŠE V 16. STOLETÍ      
(Učebnice str. 124 – 127)     

RUSKO  

16. století – car Ivan IV. Hrozný 

„Chceš-li být skutečným samovládcem, neměj rádce moudřejší, než jsi sám. Nesmíš mít ani 
jednoho rádce, který by byl rozumnější než ty, protože ty jsi lepší než všichni. Budeš-li se tím 
řídit, tvůj trůn bude pevný a budeš všechno držet ve svých rukou.“ 

(Rady mnichů caru Ivanovi IV. Hroznému) 
 

Co mniši carovi radí? Jak se říká tomuto způsobu neomezené vlády? ……………………………… 

Ruský výraz pro neomezený způsob vlády = …………………………………… 

 ⇨ 125   Doplň informace o úspěších vlády Ivana IV. 
vzdělanost ……………………………………………………………………….. 

stavitelství ……………………………………………………………………………       (přestavba) 

…………………………………….……………….…………. (nejvýznamnější stavba)  

 

Po smrti Ivana IV. začaly boje o trůn. Od roku 1613 vládla v Rusku dynastie 

Romanovců (až do r. 1917). 

 

 

 

OSMANSKÁ ŘÍŠE 

M 126   Na kterých světadílech se Osmanská říše rozkládala? ……………………………………………………………………………………. 

Turci měli jiné zvyky a jiné náboženství než křesťané. Byli to vyznavači islámu → ……………………………………. 

16. století – sultán Sülleyman I. [sulejman] 

Za jeho vlády zesílily turecké výboje v Evropě. Turecká armáda se dostala až do Uher. Český a uherský král 

Ludvík Jagellonský se pokusil Turky zastavit, ale zahynul po prohrané bitvě u Moháče. 

C 091   Ve kterém roce se tato bitva odehrála? ……………………………. 

V roce 1529 Turci dokonce oblehli Vídeň (neúspěšně).  

 

Nejobávanější součástí tureckého vojska byli tzv. janičáři. 

Přemýšlej o rčení poturčenec horší Turka. 

 

Bojů proti Turkům se zúčastnili i mnozí čeští šlechtici a vojáci, např. Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, který po návratu 

domů sepsal knihu o svých zážitcích. 

V teplých krajinách poznal rostlinu, kterou nazval „indiánský ořech“.  

Jak se správně jmenuje? ……………………………………………………………….. 

 

     Které neobvyklé zvíře na svých cestách viděl? ……………………………………… 

     Na kterém kontinentu toto zvíře žije? …………………………………………                                 


