
zápis - SPOLEČNOST V RANÉM NOVOVĚKU 

- v raném novověku ze změnil způsob hospodaření, uspořádání společnosti, díky knihtisku se rozvíjí 

(V)........................................., nastupuje renesance a humanismus. 

- (M)............................................ jsou (d)..........................., kde byla výroba rozdělena na jednotlivé kroky, a každý 

dělník dělal jednu část výrobku. Díky tomu došlo ke zrychlení výroby a zlevnění výrobků. 

- Zemědělství – trojpolní systém byl nahrazen (S)............................... (H)........................................, začaly se objevovat 

nové (P).................................. jako kukuřice a (B)...................................... 

- narůstal počet obyvatel, budovaly se přístavy, více se začaly používat peníze, vznikaly první banky 

- společnost této doby se nazývá jako (S)...................................... Stavy byly většinou tři – 

(Š).............................., (M)................................, (D)......................................... Stavy se s panovníkem 

podílely na vládě.  

- Vznikly dva druhy monarchií (S)............................................. a (A)..................................................... 

monarchie. 

zápis - REFORMACE 

- je označení pro hnutí, které se snaží o nápravu (C)............................ v době raného novověku 

- hlavní představitelé  

 Německo, Martin (L)....................................., jeho stoupenci bývají nazýváni jako (L)...................................... 

 Švýcarsko, Jan (K).................................. ,jeho stoupenci bývají nazýváni jako (K)........................................ 

 

FRANCIE 

- došlo zde k náboženským sporům mezi katolíky a (H)............................. (=stoupenci kalvinismu) Tyto spory měla 

uklidnit svatba katolické princezny Markéty s vůdcem hugenotů Jindřichem Navarrským. V noci 23. srpna 1572 došlo 

k (B).......................................... (N).................., během které povraždili katolíci několik tisíc hugenotů. Jindřich 

Navarrský vraždění přežil a později nastoupil na trůn jako Jindřich IV. Ve Francii se tak ujala vlády dynastie 

(B)........................................... Zavedl rovnoprávnost mezi katolíky a hugenoty. 

ANGLIE 

- V Anglii vládla dynastie (T)...................................... Král (J).......................................... se chtěl rozvést, ale k tomu 

potřeboval souhlas (P)......................... Ten mu ho nedal, ale král se stejně rozvedl a v roce 1534 založil novou církev, 

která se nazývala jako (A)..................................... V čele této církve stojí anglický (k)..................... 

Alžběta I. 

- vláda Alžběty I. bývá nazývána jako (A).................................................... (D)........................... 

- Alžběta I. vládla téměř 50 let a za její vlády dosáhla Anglie velkého rozkvětu v oblasti zámořského obchodu a 
podařilo se jí založit kolonie v Americe. 

- významné osobnosti z dob její vlády jsou William (S)........................................ (básník a 
dramatik) a Francis (D)........................... (korzár) 

PROTIREFORMACE 

- je označení pro snahu církve odstranit nedostatky, kvůli kterým byla kritizována 

- důležitou úlohu hrál (J)....................................... řád 


