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Literatura doby husitské 
Literatura doby Karlovy 

 



Otázky k zamyšlení: 

 

• Jaké postavení měla podle vás 
církev v období vrcholného 
středověku?  
 

• Jak církev ovlivňovala život běžných 
lidí? 



Charakter doby 

• konec 14. století – 15. století 
• Rozpory uvnitř splolečnosti se 

prohlubují 
• Několik vln hladomoru 
• Prolémy začaly už za vlády Karla IV. 
• Krize feudalismu 
• Církev v morálním a náboženském 

úpadku 
• Lidé si uvědomují obrovskou moc 

církve, která není v souladu s Biblí 
• Boj proti odpustkům 
• Církev nežije podle toho, co sama hlásá 



Krize církve a společnosti 

• Obrodné myšlenky se u nás šířily díky 
názorům anglického teologa Johna 
Wycliffea 

• V církvi boje o majetek a moc -> 
výsledkem byl i absurdní jev 
„schizma“ 

▫ Víte, co tento termín označuje? 

 
 

 
• Vznikají novodobé překlady Bible do 

češtiny 

Termín pochází z řečtiny a znamená „rozdělit“. Schizma je jednak štěpení 
církve na různé větve (východní, západní, protestantská…), a také se jedná 
o jev, kdy post papeže vykonávají dva, v tomto období dokonce tři 
papežové najednou -> signalizace velké nejednotnosti církve 



Husitství 

• Česká reforma církve proběhla 
především díky učení mistra 
Jana Husa a jeho stoupenců – 
husitů 

• Sami husité nebyli jednotní (více 
sekt uvniťř, např. adamité) 

• O co jim šlo? 

▫ Návrat k původním hodnotám a 
ideálům křesťanství 

▫ Církev má žít v chudobě bez 
ovlivňování světské vlády 
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Opakování 

• Nejdůležitějším textem, o který se opírala snaha 
změnit společenské uspořádání byla: ____         
a zároveň vznikají nové _____ tohoto textu. 

• Reformní kazatelé se opírali o učení teologa 

   __________, který pocházel z ____ . 

• Lidem na církvi vadilo: ________________. 

• První velké problémy se začaly projevovat už za 
vlády _____   .  

• Dektret kutnohorský změnil rozložení hlasů na 
_________   , což zapříčinilo odliv 
zahraničních _____ a jejich vlivu. 

Bible 

překlady 

Johna Wycliffea Anglie 

prodej odpustků, hromadění majetku, atd. 

Karla IV. 

Karlově univerzitě 

učenců 
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