
D-VP 7. A. 

Přečtěte si text níže a zpracujte do sešitu. Na online hodině si o tomto tématu 

povyprávíme a vyzkoušíme se z předešlé látky – sochařství a malířství. 

Připomínám, že opravy známek jsou možné do 18. 1.  

 

Pozdní Gotika (15. st.) 

V Evropě za Alpamy zažívá Gotika dobu největšího rozkvětu, kdežto v Itálii 

rozkvétá Renesance. 

15. století vnímáme jako století paradoxů, rozporů, zrodu moderní 

společnosti, zeměpisných objevů, humanismu, umění a krásy...... 

 

V Itálii se kladou hodnoty nového věku (zaniká Středověk). Zaníká svět 

středověké mystiky a spiritualismu. Vzniká intelektuální a umělecká revoluce, 

která položila základy národní literatuře a moderní vědě. Je to doba 

zámořských objevů, které vedou k objevení Ameriky. Vzniká demokratizace 

vzdělání (vynález knihtisku). 

 

Knihtisk: bylo možné tisknout několik desítek knih. Dříve se opisovalo. 

Demokratizace vzdělání znamená, že umí číst mnohem více lidí - vzniká 

racionální vysvětlení Bible. 

 

Je krize feudalismu: je to krize mocenská, myšlenková, morální a ekonomická 

(cenová revoluce).  

V této krizi se liší Italové, kteří směřují k návratu k Antice – do Renesance a v 

ostatních částech Evropy, kde se vracejí k počátkům křesťanství, kde je psána 

evangelická chudoba – to je ale v protikladu s bohatou církví, vznikají tak 

kritiky. U nás husitství – jako pozitivum tohoto hnutí můžeme vnímat 

důstojnější život.  

 



Husitské hnutí: bylo první úspěšné a stalo se vzorem pro další reformní 

proudy. Konkrétně pro Martina Luthera. Velkou událostí byl v 15.st Kostnický 

koncil. Byl uspořádán proto, že papežové od 14.st přesídlili do francouzkého 

Avignonu. Papež byl přinucen přesídlit z Říma do Avignonu, kde byl pod 

vlivem francouzkého krále. Mluví se také o tzv. Francouzkém papežském 

zajetí (1301). To nelibě nesla katolická církev v Evropě. S tím, že v Římě bude 

pravý, ale papežové měli přibližně stejný vliv, proto měla Evropa dva papeže. 

Tato situace trvala 30–40 let. Byla neúnosná. Nejdříve byl svolán koncil v 

Pise. Vymysleli, že oba papeže sesadí a zvolí nového. Výsledkem ale byla 

vláda tří papežů, protože nikdo neustoupil. Evropa tak měla trojpapežství 

(Jan, Benedikt, Řehoř). Další koncil byl svolán v Kostnici. Papež Jan byl 

původně námořním pirátem (tituly biskupství a arcibiskupství si koupil). 

Trojpapežství se říká Papežské schizma či rozkol. 

 

Náplní koncilu bylo se vypořádat ze zcestnými reformátory. Vyřešit schizma 

se podařilo velmi rychle. Od kostnického koncilu již existoval jeden papež. 

Otázka kritiků (převážně J. Husa) se ukázala být daleko závažnější. Nejdříve 

se odstranilo učení Wyclefa. To šlo dobře, protože už byl po smrti. Nemohl se 

bránit - prohlásili ho za kacíře. S Janem Husem to bylo těžší, protože chtěl, 

aby mu dokázali, že nemá pravdu. Dlouho naléhali, aby vše odvolal - marně... 

Po Husově upálení, byl stejnou smrtí odsouzen Jeroným Pražský. 

 

Zikmund chránil Husa do r 1412, poté se s ním rozešel kvůli odpustkům. Husa 

také chránila Václavova manželka Žofie, ale skončila špatně. Při hádce s 

manželem jí lovecký pec prokousl hrdlo. 

 

Příště ...stoletá válka 

 

 

 

 


