
JAN HUS
PROBLÉM PŘIJMOUT SVOBODU
PRACOVNÍ LISTY K VÝSTAVĚ

1. Kolik let letos uplyne od upálení Jana Husa? .........................  V jakém to bylo století? ........................

2. Jan Hus žil v době panování:
a) Lucemburků b) Přemyslovců c) Habsburků

3. Jan Hus je považován u nás za:
a) vzorový příklad svobodně myslícího člověka
b) předchůdce ideí druhého vatikánského koncilu
c) typického klerikála
d) podněcovatele anticivilizačního hnutí
e) prosazovatele destrukce

4. Co je zobrazeno na obrázcích vpravo nahoře?
a) Zbavení Jana Husa kněžství a jeho předání světské moci
b) Husovo poslední kázání v kněžském rouchu 
c) Klanění kněží a Husovo poslední promluva s nimi

5. Rok po Husově popravě byl rovněž v Kostnici upálen další filozof  
a myslitel. Na obrázku vlevo pro něj připravují hranici. Víš, kdo to byl?
a) John Wyclif  b) Jan Žižka  c) Jeroným Pražský

ZÁKLADY:
6. Které rukopisy například ovlivnily myšlenky Jana Husa?  
Doplň a zaškrtni, který na výstavě není.

KRONIKA  TAK  ŘEČENÉHO  D _ _ _ _ _ _ _

PASIONÁL  A _ _ _ _ _ _  K _ _ _ _ _ _

V _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  BIBLE

7. Co je to kronika, pasionál a bible? Spoj správné odpovědi.

a) KRONIKA   a) Písmo svaté

b) PASIONÁL  b) literární žánr, chronologicky popisuje historické události

c) BIBLE   c) středověká kniha, popisuje mučení světců

8. Najdi ve vitríně Kroniku tak řečeného D. a zjisti, jak se jmenují její jednotlivé rukopisy.

..............................................................................................................................................................................................

9. Najdi ve vitríně V. bibli (Biblia picta Velislai). Většinu bible včetně této dvoustrany tvoří:
a) kresby a linie   b) písmo   c) malby a barevné plochy

SCHOLASTIKA A UNIVERZITA:
10. Na pražské univerzitě se prosazovalo:
a) české reformní hnutí  b) katolický reformismus  c) oboje

11. Co je to papežské schizma? .........................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................



ČESKÉ REFORMNÍ HNUTÍ:
12. Najdi ve vitríně rukopis Milíč z Kroměříže: Abortivus 
a prohlédni si krásnou iniciálu. Poznáš, co je to za písmeno?    ........................
Nakresli iniciálu (ozdobné počáteční písmeno) svého jména.  

13. Kdy a proč vzniklo české reformní hnutí?

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

................................................................................................................................................

14. Jaký následek měla morová pandemie a úbytek obyvatelstva? 
a) zvýšený blahobyt díky rozdělení majetku po zesnulých
b) zvýšený tlak na intenzitu práce a délku pracovní doby
c) zvýšená lékařská péče nemajetných

WYCLIF A WYCLIFISMUS:
15. Kdo byl John Wyclif? Zakroužkuj správné odpovědi.

TEOLOG    MALÍŘ          KAZATEL      REKTOR         REFORMÁTOR

         SOCHAŘ    VOJEVŮDCE     BÁSNÍK         DRAMATIK

VĚDEC   FILOZOF        SKLADATEL     MYSLITEL  ARCIBISKUP

16. Kdy proniklo do Prahy jeho učení?

..............................................................................................................................................................................................

HUS A JEHO KONFLIKT:
17. Přečti si panel Hus a jeho konflikt a doplň následující text.

Hus jako prosazovatel ....................................................................................................................................................  

se zároveň stal bojovníkem proti .................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................  

18. Husovi vadily mimo jiné odpustky. Víš, co to bylo? .....................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

19. Ve kterém roce byl den upálení Jana Husa vyhlášen státním svátkem? Jak se na to v té době 

dívala církev? ...................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

Text a grafická úprava: Martina Gáčošová, Oddělení výstav NK ČR, martina.gacosova@nkp.cz

Správné odpovědi: 
1. 600 let, 15. stol.; 2. a); 3. a), b), c), d), e); 4. a); 5. c); 6. Kronika tak řečeného Dalimila, Pasionál abatyše Kunhuty (na výstavě není), Velislavova bible;  
7. a)b), b)c), c)a); 8. Františkánský a Lobkowiczký; 9. a); 10. c); 11. Situace, kdy v čele církve stojí spoučasně více papežů.; 12. H; 13. 2. pol. 50. let 14. stol., 
jako reakce na otevření společnosti a na morovou pandemii; 14. b); 15. reformátor, myslitel, filozof, teolog, kazatel; 16. poč. 90. let 14. stol.; 17. svobody 
činné víry, svobodnému subjektivnímu jednání; 18. Lidé si je mohli koupit od církve a zbavit se tak viny za své hříchy.; 19. 1925, považovala to za urážku 


