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Anotace 

• Materiál (DUM – digitální učení materiál) je určen pro 
práci na interaktivní tabuli, popřípadě práci s 
dataprojektorem. Využít se dá v předmětu dějepis, 
ročníku osmém. Je součástí tématického okruhu 
Objevy a dobývání, Počátky nové doby. 

• Materiál je určený pro vyvozování nového učiva, 
opakování a procvičování. V závěru materiálu žáci třídí 
pojmy z aktuálního učiva k náboženstvím. 

• Materiál vznikal ze zápisů autora, který vycházel z 
učebnice: Beneš Z. P., Augusta P.: Dějiny středověku a 
raného novověku, 3. díl, Práce, Praha, 1996.  

 



Česká předbělohorská 
společnost 

 

 

Dějepis 8 



Předbělohorská doba 

• Doba před bitvou na Bílé hoře 

• 1526      1620 

• _________________________________ 

• Nástup Habsburků   bitva na 

• na český trůn 

•                      Bílé hoře 

• /1/                                   /2/ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0e/Battle_of_White_Mountain.jpg


Stavovská společnost 

• Společnost rozdělena do skupin = 
stavů 

• 3 stavy: vyšší šlechta - páni 

•             nižší šlechta – rytíři 

•             měšťané 

 



Stavy 
• Měly značnou politickou moc 

• Scházely se na tzv. zemském sněmu 

• Rozhodovaly o daních 

• Volily krále 

• /3/ 

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f8/Vladislav-Saal_Prager_Burg.jpg


Absolutismus 

• Zastávali Habsburkové 

• Moc v rukou krále 

• Stavy nemají právo spolurozhodovat 



Konflikt mezi stavy a 
Habsburky 

• První stavovský odboj 1546-1547 

• České stavy odmítly postavit vojsko 
proti šmalkaldské jednotě 

• Ta poražena, stavy potrestány – 
zejména města    /4/ 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Moritz-von-Sachsen-1578.jpg


Náboženské poměry v českém 
státě 

• Katolické náboženství v menšině 

• Husitská církev 

• Luterství 

• Kalvínství   protestanté 

• Jednota bratrská 

• /5/   

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/a0/Sv_Petr_Vatik%C3%A1n_1.jpg


Rekatolizace 

• Katolická církev si snaží získat nazpět 
svoje postavení 

• 1. obnoveno arcibiskupství v Praze 

• 2. příchod jezuitů = Tovaryšstvo 
Ježíšovo, nový církevní řád 

 



Majestát Rudolfa II. 

• Vydán 1609 

• Dovoleno vyznávat náboženství podle 
vlastního rozhodnutí 

• /6/ 

http://cs.wikipedia.org/wiki/Soubor:Hans_von_Aachen_003.jpg


Roztřiď pojmy 

• Katolíci     protestanté 

Habsburkové 

Jan Hus 

Řím 

Tovaryšstvo Ježíšovo 

Luteráni 

Jednota bratrská 

Vatikán 

Jan Kalvín 
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