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Pracovní list (XI.) řešení   
 

Předmět: Dějepis 

Ročník: sedmý (7. A) 

Opakování vzdělávacího celku: Evropa na počátku novověku 

 
Opakování s pomocí učebnice strana 105 – 107 

 

 
       bartolomějská noc ve Francii 

 

 

Nalep/přepiš do sešitu: 

 

Na počátku novověku probíhaly v Evropě náboženské války. 

Ve 2. polovině 16. století se vzbouřila španělská kolonie Nizozemí proti nadvládě 

španělských Habsburků a vyhlásila nezávislost. 

V 17. století vedly spory mezi panovníkem a parlamentem v Anglii k občanské 

válce. V čele povstalců stál Oliver Cromwell. Byla vyhlášena republika a na konci 

17. století konstituční monarchie. 

Náboženské války mezi katolíky a protestanty (hugenoty) vypukly v 16. století i ve 

Francii. K největšímu násilí došlo při tzv. bartolomějské noci. Války ukončil 

koncem 16. století náboženský mír. 

 

 

 



 

1. Odpověz na otázky: (odpovědi zapiš do sešitu) 

 

Co vedlo k povstání nizozemské šlechty? 

 

Odpor k nadvládě španělských Habsburků a touha po nezávislosti. Habsburkové byli katolíci a nizozemci 

kalvinisté (protestanti). Habsburkové se pokoušeli o rekatolizaci a omezovali práva nizozemských stavů 

/šlechty a měst). 

 

Kdo vyhrál boje mezi Španělskem a Nizozemskem? 

 

Nizozemsko 

 

Jak bylo původní Nizozemsko rozděleno? 

 

Jižní část země zůstala pod nadvládou Habsburků (Španělska), později tady vznikla Belgie. 

Severní část získala nezávislost, vznikl tady samostatný stát – Nizozemsko. 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

2. Jsou tvrzení v tabulce pravdivá? Pokud ne, oprav je v pravém sloupci (opravené přepiš/nalep do 

sešitu) 

 

 

V 17. století vládl v Anglii rod 

Habsburků. 

V 17. století vládl v Anglii rod 

Stuartovců. 

Za krále Karla I. došlo ke sporům mezi 

panovníkem a parlamentem. 
 

Král pronásledoval puritány – 

vyznavače luteránské víry. 

Král pronásledoval puritány – 

vyznavače kalvínské víry. 

V občanské válce zvítězil puritán Oliver 

Cromwell a byla vyhlášena republika. 
 

Po smrti Olivera Cromwella byla 

Anglie prohlášena konstituční 

monarchií. 

Po smrti Olivera Cromwell byla Anglie 

prohlášena opět absolutistickou 

monarchií. 

 

 

 

 

3. Vyberte správné tvrzení (opravené přepiš/nalep do sešitu): 

 

Ve Francii probíhala v 16. století náboženská a občanská válka mezi katolíky a protestanty. 

Jako hugenoti jsou zde označováni protestanti. 

V rámci této války došlo k tzv. bartolomějské noci, z 23. na 24. srpna roku 1572, kdy bylo 

vyvražděno obrovské množství hugenotů. 

Francouzský král Jindřich IV. vydal nařízení o náboženském míru. 

Do třicetileté války zasáhla Francie po boku států bojujících proti Habsburkům. 

 

Vypracovala: Jana Bačková 


