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Středověká česká literatura 
a doba husitská



Období vlády Karla IV.

• 1346 – 1378 vrcholné 
období českého 
středověku

• 1346 založena Karlova 
Univerzita – rozvoj 
vzdělanosti, cizích vlivů 
a umění

• rozmach těchto vlivů 
přispěl k rozvoji české 
literatury



Karlova doba v literatuře

• vedle česky psaných děl stále existovala 
díla psaná latinsky

• latinsky psali především kněží a vzdělaní 
lidé

• Karel IV. šel příkladem a napsal svůj vlastní 
životopis (latinsky Vita Caroli)

• stále se psaly legendy, ale velkou oblibu si 
získala i světská lyrika (především milostná 
poezie) 



Vagantská poezie

• vagant = tulák

• většinou studenti 
nebo kněží

• poezií se živili

• básně měly 
různý charakter 
(milostný, 
satirický, 
oslavný…)



Doba husitská

• za vlády Karlova syna Václava IV. 
(1378 – 1419) se rozhořel spor mezi 
mocí světskou a církevní – období 
reformace

• i přes společenský neklid se literatura 
těšila velkému rozmachu

• významně se rozvíjely duchovní zpěvy, 
kronikářství a satira



Mistr Jan Hus

• kněz, univerzitní profesor a rektor pražské 
univerzity

• kázal v Betlémské kapli v Praze

• změnil pravopis ze spřežkového na diakritický

• nahradil spřežky diakritickými znaménky 
(např. sz/š, rz/ř, cz/č, uo/ů…)

• byl obžalován z kacířství a roku 1415 upálen



Husitský chorál

• bojový chorál husitských vojsk, který 
zpívali při každé bitvě

• měl zastrašit nepřátele

• byl zapsán v Jistebnickém kancionálu 
(sborník písní z doby husitské)

Ktož jsú boží bojovníci
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