
Dej2 České národní obrození

Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na 
Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí 



České národní obrození

proces utváření novodobého českého národa

vzkříšení (probuzení) národa

součást přechodu od feudalismu ke kapitalismu 

a úsilí o získání základních občanských svobod

Národ

je vnitřně strukturovaná velká sociální skupina; 

základním znakem je jazyk, území, tradice, zvyky a ekonomický ţivot

Předpokladem NO

• ideje Velké francouzské burţoazní revoluce

• osvícenství, osvícenské reformy

• šíření průmyslové revoluce

vytvoření skupiny vlastenců (národních buditelů) 

drobná inteligence (faráři, učitelé, lidoví písmáci) 

- posilovali národní vědomí, vraceli se k husitské éře 



Periodizace národního obrození

fáze

• 1. obranná

– 80. léta 18. století aţ počátek 19. století ⇒
převáţně vědci

• 2. ofenzivní

– počátek 19. století aţ konec 20. let 19. století ⇒
vědci a básníci 

• 3. vyvrcholení obrozeneckých snah

– 30. aţ 50. léta 19. století

přechod k politické činnosti



•odchod vzdělanců po bitvě na Bílé hoře,

těţká doba pro český jazyk a literaturu

•psaná čeština si stále udrţovala úroveň v jezuitských tiscích, 

na univerzitách a gymnáziích, 

kde jim byla z větší části svěřena výuka,

byla hlavním či jedním z vyučovacích jazyků čeština

•reformy M. Terezie a Josefa II. - germanizace

- vytlačování češtiny němčinou 

(cizí šlechta a vzdělanci se dorozumívají 

latinsky nebo německy,  čeština rychle zapomínána)

•česky se tiskla jen zábavná literatura pro lidové čtenáře, 

kníţky lidového čtení a kramářské písně

•klesala jazyková kultura - čeština uţ nestačila na vyjadřování pojmů a 

představ v tzv. vyšší oblasti jazyka = věda, státní správa, vojenství

•čeština přeţívá na venkově - pokusy čelit úpadku

17.–18. st. 



chatrné úrovni českého jazyka neposlouţily neumělé, dobře míněné 

pokusy tzv. gramatykářů-puristů jazyka, chtěli ho "očistit" od cizích 

slov - vytvářeli novotvary - nesmyslně a neorganicky, 

český jazyk tato slova nepouţíval a nepouţívá …

- salát

- kapesník

- švagr

- basa

- student 

- inspektor 

- dýmka

- policista

- brýle

- šunka

- kalendář

- továrna

- klavír

ZELENOCHRUPKA

ČISTONOSOPLENA

SESTROMUŢ

HLUBOZNÍK

MISLIVÍŘ

POZOROVÁK

CUCKA

MRAVOTNOSTA

NOSOVOČKA

STEHNONOŢKA

ROKODNÍK

ZBOŢOROBNA

SILNOSLABINEC

Puristé



1. fáze NO

obranná
•od 70.-80. let 18. stol. do roku 1815

•nositeli myšlenek byli vědci

•chce zachránit a obnovit český jazyk (vytvořit jeho pevná pravidla) 

období zvýšeného zájmu o český jazyk, dějiny a kulturu

•J. Dobrovský F. M. Pelcl, 

V. M. Kramerius

•germanizace společnosti (Marie Terezie, Josef II.) narazila na odpor části 

šlechty, měšťanstva a rodící se české podnikatelské vrstvy

• vznikaly první vědecké společnosti a vlastenecké krouţky

r. 1784 Česká společnost nauk, v r. 1791 přijala název Královská česká  

společnost nauk ( přímá předchůdkyně dnešní Akademie věd ČR)



Josef Dobrovský
(1753 – 1829)

• vynikající jazykovědec, historik,

zakladatel bohemistiky a slavistiky,

zabýval se českými dějinami,

vývojem českého jazyka a české literatury

• účastnil se vědeckého ţivota v Praze

• působil 11 let  jako vychovatel čtyř synů

v rodině hraběte Františka Antonína 

Nostice, nejvyššího purkrabí v Čechách

• ze studijních důvodů navštívil mnoţství 

knihoven a archivů také ve Švédsku a 

Rusku

• psal německy a latinsky, ale cítil česky, 

česky napsal jen několik statí, ale aţ na 

konci svého ţivota

Modrý abbé - tuto přezdívku 

získal Dobrovský pro svůj 

oblíbený oděv, který nosil 

takřka stále – tmavě modrý 

oblek, vestu, bílé punčochy

(příslušnost k jezuitskému 

řádu)



Josef Dobrovský
DÍLO
Dějiny české řeči a literatury

- s vývojem jazyka vylíčil i historii české literatury

- německy

Zevrubná mluvnice jazyka českého

- německy

- stanovil jazykovou normu 

- navrhl tzv. analogický pravopis (hadi-kosi; hady-kosy; slovesa ve třídách, 

sedí-vozí + stanovil, aby se po C psalo jedině –i- platí dodnes)

Česká prozódie 

– (nauka o rytmu jazyka) stanovil její zásady, doporučil pouţívat přízvučný 

verš (přízvuk na 1. slabice)

Základy jazyka staroslověnského

- slavistické dílo, psané latinsky 

- první vědecká mluvnice staroslověnštiny 



František Martin Pelcl
(1734 - 1801)  narozen v RK

•1. profesor české řeči a literatury na praţské univerzitě 

(1793), 

•psal německy a latinsky, 

•vydával památky starší české literatury

•připravil k vydání Balbínovu Obranu jazyka 

slovanského, zvláště českého, 

•autor

Nové kroniky české (3 díly), 

monografií Císař Karel IV., Ţivotopis krále 

Václava IV., německy napsal Českou kroniku vlády 

císaře a krále českého Josefa II.



Gelasius Dobner
(1719-1790)

•kněz, piarista, píšící latinsky

•vydal latinský překlad Hájkovy Kroniky české, 

doplněný kritickým komentářem, 

opravil v něm Hájkovy omyly a výmysly, 

•publikoval  6. svazků dosud nevydaných pramenů 

k českým dějinám, které doplnil odborným 

komentářem

•svým dílem poloţil základy novodobé české 

historiografii



•herec, dramatik, básník, bratr  Karla Ignáce Tháma

•zakladatel divadla Bouda

•překladatel (J. E. Schikanedera Loutníci aneb Veselá 

bída, libreto Mozartovy Kouzelné flétny, Molièrovy hry)

•autor  divadelních her

náměty z českých dějin a bájí 

(Vlasta a Šárka aneb Dívčí boj u Prahy; 

Kutnohorští havíři aneb Kdo se vynasnaţí, netrpí nouzí; 

Friedrich Rakouský aneb Věrnost českého národu; 

Švédská vojna v Čechách)

hry známe většinou jen podle názvů

odhaduje se, ţe v letech 1785-99 přeloţil nebo napsal 

150 - 200 divadelních her

Václav Thám
(1765 - 1816)



Václav Kliment Klicpera
(1792 - 1859)

•český spisovatel a dramatik

•humanitní profesor v Hradci Králové

•po celý ţivot se věnoval českému divadlu

•zakladatel české divadelní komedie

např. 

Divotvorný klobouk

Hadrián z Římsů- parodie

fraška -Rohovín Čtverrohý 



•český novinář a nakladatel 

•zaloţil Českou expedici (r. 1789) 

- slouţila k vydávání lidového zábavného poučného 

a  cestopisného čtení (mj. Trojanská kronika, 

Mandevillova Cesta po světě, Ezopovy bajky, 

Příhody Vratislava z Mitrovic, desítky pohádek, 

rytířských a dobrodruţných příběhů, popularizační 

příručky a kalendáře, obsahující hospodářská, 

lékařská a domácí ponaučení)

•vydává Krameriovy c. k. praţské poštovské 

(vlastenecké) noviny (1791)

•je povaţován za zakladatele českého novinářství

Václav Matěj Kramerius
(1753-1808) 

jeho skutečnou 

podobu neznáme



Česká expedice



Počátky divadla
vliv na národní uvědomování lidu

úkoly 

zajistit pravidelná česká představení,

postupně zvyšovat kulturní náročnost publika,

vychovat české herce a české autory,

vytvořit české hry

významně ovlivnilo vznik a rozvoj českého divadelnictví

•Nosticovo divadlo 
r. 1783 postavil hrabě F. A. Nostic 

(v r.1797 přešlo do majetku českých stavů a bylo nazýváno Stavovské 

divadlo

•uvádělo hry, opery, balety a pantomimy v německém a italském jazyce 

(1787 zde byla světová premiéra Mozartova Dona Giovanniho) 

•v letech1785 -1862, neţ bylo otevřeno Prozatímní divadlo, 

zde byla uváděna i česká představení, zejm. zásluhou J. N. Štěpánka, 

J. K. Tyla, J. J. Kolára



Počátky divadla

Bouda
•divadlo v Praze, postavené z prken, na dnešním Václavském náměstí 

(tehdy Koňský trh), 

otevřené 8. 7. 1786

•později nazýváno oficiálně C. k. vlastenecké české divadlo

•hrála se zde česká a německá představení,

zprvu komedie, později hry na vlastenecké motivy 

(Libuše, první kněţna a rekyně česká, Jan Ţiţka z Trocnova, vůdce 

Táboritů, Vršovci aj.) od vlastních autorů (V. Thám, P. Šedivý) i překlady 

(K. V. I. Thám) 

•v r. 1789 byla Bouda zbořena, ale soubor hrál i jinde aţ do roku 1803,

kdy byl přejat Stavovským divadlem



Matěj Kopecký
(1775–1847)

•loutkář, hrál česky a putoval po českém 

venkově

•loutkové hry byly určeny i dospělým např. 

příběh nazvaný Krásná Dišperanda, 

nádherná dcera, ve kterém se objevují i 

uříznuté hlavy, naopak Šípková Růţenka 

sklízela velký aplaus u malých diváků

•jeho hlavní témata byla Faust, český Honza 

a čerti

slavná loutka 

Kašpárek



2. fáze NO 

ofenzivní• 1815-30

• nositelé vědci i básníci

• rozvíjí básnický a odborný jazyk

• rozšiřuje slovní zásobu      

• podporuje vlastenectví

• vědecká literatura jiţ psána česky

•období formulování obrozeneckých programů  (panslavismus-usiloval

o sjednocení slovanských národů východní Evropy)

•vytváření zásadních vědeckých prací v národní jazyce

•J. Jungmann, F. Palacký, P. J. Šafařík, J. Kollár, J. S. Presl

•zvětšil se počet i význam vědeckých a kulturních institucí

(r. 1818 Vlastenecké, dnešní Národní muzeum, v roce 1830 Matice česká);

•objevily se i falzifikáty, které měly dokázat starobylost národní kultury 

(Rukopis královédvorský, zelenohorský



Josef Jungmann
(1773 – 1847)

•profesor na gymnáziu v Litoměřicích a v Praze

•jazykovědec, tvůrce slovníků,

literární historik, překladatel, ţurnalista,

básník

•inicioval vytvoření 1. vědeckého časopisu Krok

•stál při zrodu Matice české

•2x zvolen děkanem filozofické  fakulty, rektorem 

univerzity

•poţadoval zavedení češtiny do škol a úřadů

•píše uţ česky

•nepochybuje o obrodě českého jazyka 

(x Dobrovský)



DÍLO

Slovník česko-německý 

5 dílů, práce za 30 let

pokusil se shromáţdit  slovní zásobu češtiny

obsahuje 120 000 slov

(některá z nich nově utvořil 

– např. ozvěna, povídka ,

jiné převzal z jiných slovanských jazyků 

– např. věda, vzduch) 

Slovesnost 

teorie literatury a čítanka pro gymnázia

- nebyla tištěna švabachem, ale jako 1. 

učebnice 

u nás latinkou

Historie literatury české

dějiny české literatury, 6. dílů, soupis všech 

tehdy známých českých literárních památek

Josef Jungmann



• básník, kritik, publicista (Praţské noviny) 

• překladatel (ruš.,pol., něm., ang. např. Herder, Goethe)

• sběratel 

lidová poezie

Slovanské národní písně (3 svazky) 

přísloví a pořekadla

Mudrosloví národu slovanského v příslovích

František Ladislav Čelakovský
(1799–1852)

•autor 

ohlasové poezie = tvorba v duchu lidové slovesnosti 

sbírka Ohlas písní ruských – vyjádření slovanské myšlenky

inspirace -ruské byliny (Ilja Volţanín, Bohatýr Muromec, Čurila Plenkovič) 

sbírka Ohlas písní českých – např. balada Toman a lesní panna



•Dějiny národu českého v Čechách a na Moravě

5 dílné

německy od r. 1836, česky aţ od r. 1848,

základní historické dílo do r. 1526, 

výklad dějin jako zápas němectví a slovanství, tj. 

principu feudálního a demokratického; 

vyzdvihuje dobu husitskou,

vysoká epická kvalita textu,

inspirace pro Smetanu, Jiráska, Alše, Myslbeka aj.

•organizační činnost

vyuţíval svých styků se šlechtou,

redaktor Časopisu vlasteneckého muzea,

zaloţení Matice české a později podpůrného 

spolku spisovatelů Svatobor

historik (otec historie, 

otec národa)

František Palacký
(1798-1876)                                   



•vytvořil projekt české encyklopedie, který uskutečnil jeho zeť 

F. L. Rieger jako Riegrův slovník naučný

•v r. 1868 poloţil základní kámen ke stavbě Národního divadla v Praze

• jako politik odmítal odtrţení Českého království od rakouské monarchie 

a jeho připojení k německé říši, prosazoval austroslavistický program 

poţadující přeměnu mnohonárodnostní rakouské monarchie na 

federativní stát s rovnocennými politickými a národními právy

•patřil k hlavním stoupencům národní jednoty Čechů a Slováků

•v r. 1863 jako hlavní představitel strany staročechů vystoupil 

s českým státoprávním programem zaloţeným na přirozených 

historických právech národní samostatnosti, v němţ nově formuloval 

české politické poţadavky z r. 1848 (Idea státu rakouského)

František Palacký



•Ján Kollár, český básník, jazykovědec a historik slovenského  

původu; evangelický kněz, profesor slovanské archeologie na 

univerzitě ve Vídni

•básnická sbírka sonetů Slávy dcera, obdiv k slavným a tragickým 

dějinám Slovanů s osobní milostnou lyrikou a vírou v uskutečnění 

vlasteneckých humanistických ideálů 

•vědecky se snaţil dokázat slovanský původ starověkých obyvatel 

Itálie (Cestopis, obsahující cestu do Horní Itálie a odtud přes Tyrolsko 

a Bavorsko, Staroitalia slavjanská), 

•sbírky dobových písní Národnie spievanky, Písně světské lidu 

slovenského v Uhřích 

•Pavel Josef Šafařík, slovenský a český historik, 

jazykovědec a literární vědec; významný slavista působící převáţně v 

Praze, redaktor  Světozoru a Časopisu Českého muzea

•Dějiny slovanské řeči a literatury podle všech nářečí (německy); 

Dějiny jihoslovanských literatur; Slovanské staroţitnosti; Slovanský 

národopis

Myšlenky slovanské vzájemnosti



Rukopis Královédvorský a

Zelenohorský

•objevené r.1817 Václavem Hankou

(básník, archivář, znalec slovanských jazyků a 

farář)

•údajně památky z 10. a 13. st.

•autory jsou pravděpodobně Václav Hanka a 

Josef Linda (český novinář a spisovatel)

•nadšené přijetí vlastenci (vliv romantismu) 

- pravost zpochybnil J. Dobrovský

•spor o Rukopisy dlouhodobý (Masaryk 

časopis Athenaeum)

•původní text na pergamenech byl vyškrabán 

a na to vyryt nový, aţ v r. 1968 bylo zcela 

dokázáno, ţe se jedná o padělky



Královédvorský rukopis

•obsahuje celkem 14 písní (6 epických, 2 lyrickoepické a 6 lyrických)

nález rukopisu ve Dvoře Králové r. 1817 Václav Hanka, označen za 

památku ze 13. století

•tiskem vyšel rukopis (prezentovaný jako zlomek třetí knihy rozsáhlého 

sborníku) r. 1819 a byl vřele přijat vlastenci jako doklad vysoké úrovně 

staré české kultury nezasaţené ještě německými vzory

Rukopis zelenohorský

•byl anonymně zaslán Národnímu muzeu ještě před publikací 

Královédvorského rukopisu (nalezený údajně na Zelené Hoře 

u Nepomuku)

•jeho hlavní částí byla pověst o Libušině soudu nad Chrudošem a 

Šťáhlavem

•měl představovat památku z 10. století, tedy z doby daleko starší, neţ 

ze které jsou nejstarší písemné památky nejen české, ale i německé, 

přitom měl dokázat vysokou úroveň našich zemí v této době (existence 

psaných zákonů)



Jan Evangelista Purkyně
(1787-1869)

•český fyziolog, anatom, biolog, básník a filozof;činnost 

vědecká, organizační a buditelská 

•zaloţil fyziologický ústav UK, vydával od r.1853 

přírodovědecký časopis Ţiva, spoluzakladatel Spolku českých 

lékařů a Časopisu lékařů českých 

•formuloval buněčnou teorii, věnoval se fyziologii, 

•v roce 1825 objevil buněčné jádro v ptačím vejci a objasnil význam buňky jako 

základní strukturní a funkční jednotky rostlinných a ţivočišných organismů,

•řada buněčných struktur, které objevil, nese jeho jméno (např. Purkyňovy buňky v 

mozečku, obraz cév v oku zvaný Purkyňova blesková figura, Purkyňova vlákna v 

srdci aj.)

•průkopník v oblasti animovaného filmu (r. 1861 nechal podle svých nákresů 

vyrobit kotouč zobrazující animovanou sekvenci práce lidského srdce=první známý 

případ uţití této techniky pro výuku vědeckého oboru) 

• popsal typy kreseb koţních lišt (základ daktyloskopie), pozoroval koţní kapiláry, 

•poznatky ke zdokonalení řeči a napravování řečových vad, napsal práci z oboru 

fonetiky 

•zabýval se optikou 



Jan Svatopluk Presl 
(1791-1849)

•český přírodovědec, polyhistor; bratr Karla Bořivoje Presla

•profesor na Lékařské fakultě univerzity v Praze

•aktivní v politickém dění (Slovanský sjezd, říšský poslanec),

spoluzakladatel Národního muzea v Praze a Matice české,

věnoval se botanice, zoologii, mineralogii a dějinám vědy, 

vydával první vědecký časopis Krok,

autor prvních česky psaných knih o chemii a nového českého 

chemického názvosloví, tj. názvů chemických prvků včetně koncovek 

oxidů, které umoţňují rozlišit mocenství

DÍLO

•Všeobecný rostlinopis, Ssavectvo, Rostlinář, Nerostopis čili 

Mineralogie (s vlastními ilustracemi),

•spolu s bratrem vytvořil českou botanickou terminologii a vydal dílo 

Flora Čechica – Květena česká (1819)

•vytvořil (spolu s J. Jungmannem) základy české přírodovědecké 

terminologie (např. kopretina, kukuřice či bledule, lebeda, šťovík atd. 

tuleň, vorvaň, myš domácí, bobr, dikobraz, zubr, mrož, hroch či klokan)



Značky a názvy prvků z poloviny 19. století 

Dnešní V době národního obrození

značky názvy Presl značky Amerling

O kyslík kyslík K

H vodík vodík V

N dusík dusík D

C uhlík uhlík U

F fluor kazík Ka

Cl chlor solík Sl

Br brom Br brudík

I jod chaluzík Ch řasík

B bor bledník Bl

Si křemík křemík Kř

Se selen luník Se švábel

Te tellur zemník Te ţupel

P fosfor kostík Ko

As arsen síťaník Ot otrušík

Sb antimon Sb strabík

Bi bismut kalík Kl

Cd kadmium ladík Ld

Ti titan Ti (Chs) chasoník

Cr chrom barvík Bv

Ta tantal tantalík Zd zdořík

Dnešní V době národního obrození

značky názvy Presl značky Amerling

W wolfram těţík W (Chv) chvořík

Mo molybden ţestík Mo (Ţs)

V vanad Vd (V) vandík

U uran nebesník U (N)

N niob Nb (N) niobík

Mn mangan buřík Bu jermík

Fe ţelezo Ţl

Co kobalt ďasík Da

Ni nikl pochvistík Bn broník

Ag stříbro Sř

Au zlato Zl

Pd palladium paladík Pd

Pt platina platík Pl

Ru ruthenium Rs (Ru) rusík

Rh rhodium Ru (R) ruměník

Li lithium Jp japík

Na sodík sodík Sd

K draslík draslík Dr

Mg hořčík hořčík Hř

Ca vápník vápník Vp
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Česká periodická tabulka sestavená dle značek a názvů 

z poloviny 19. století 

Názvy prvků na šedivém pozadí se ujaly, na ţlutém a modrém se neujaly



3. fáze NO 

vyvrcholení obrozeneckých snah
•1830 – 1848

•období rozšiřování společenské základny a přerůstání obrozenecké 

aktivity z oblasti pouze kulturně vědecké na politickou (austroslavismus, 

Repeal)

•K. H. Mácha, K. Havlíček Borovský, J. K. Tyl, B. Němcová, K. J. Erben,     

K. Sabina

•zároveň vznikala vrcholná umělecká díla, zejm. literární

•Jednota za povzbuzení průmyslu v Čechách

- snaha o zaloţení technických škol

•Měšťanská beseda

- politické a společenské středisko měšťanů

•Ţurnalistika: Květy (Tyl), Praţské noviny + Česká včela (K.H. Borovský)

•Národní divadlo myšlenka J. K. Tyla realizovaná o 30 let později



Austroslavismus

politický program 
české burţoazie řešící 
postavení Slovanů 
v Rakouském císařství 
(Rakousku–Uhersku)

•rozvinul F. Palacký

•protiváha panslavismu 

•mírová spolupráce národů 
ve střední Evropě (R-U)

•federalizace monarchie 
(8  národních krajů s vlastní 

samosprávou)

•Habsburská monarchie  -
útočiště proti expanzi 
pangermánské i carského 
Ruska  

Národy Rakouska-Uherska 

(William R. Shepherd, 1911)



Proudy české burţoazie

• Liberálové – idea austroslavismu

rovná práva Čechů v rámci monarchie 

např. F. Palacký, F. L. Rieger

• Radikálové – nejen národnostní boj, ale i sociální 

poţadavky (ochota pouţít revolučních prostředků) 

např. K. Sabina, Em. Arnold, Fr. Cyril Kampelík, J. V. Frič 

(vůdce studentů) – tajný spolek REPEAL



Josef Kajetán Tyl 
(1808–1856)

•studoval v Hradci Králové, 

kde bydlel u V. K. Klicpery, který v něm probudil lásku

k divadlu

•novinář a redaktor  (Květy)

•organizátor českého společenského ţivota 

(bály, besedy, recitace) 

•herec, dramatik a povídkář

dramata 

•ze současného ţivota 

Praţský flamendr, Paličova dcera, fraška se zpěvy 

Fidlovačka aj. 

•historické hry Jan Hus, Kutnohorští havíři aj. 

•dramatické báchorky Strakonický dudák aj. 

•adaptace Paní Marjánka, matka pluku 



1. sloka

Kde domov můj,

kde domov můj?

Voda hučí po lučinách,

bory šumí po skalinách,

v sadě skví se jara květ,

zemský ráj to na pohled!

A to je ta krásná země,

země česká, domov můj,

země česká, domov můj!

2. sloka

Kde domov můj,

kde domov můj?

V kraji znáš-li Bohu milém,

duše útlé v těle čilém,

mysl jasnou, vznik a zdar,

a tu sílu vzdoru zmar?

To je Čechů slavné plémě,

mezi Čechy domov můj,

mezi Čechy domov můj!

Hymna ČR
píseň pochází z divadelní hry J. K. Tyla Fidlovačka aneb ţádný hněv a 

ţádná rvačka, poprvé uvedené r. 1834, hudbu k ní sloţil 

František Škroup 



Karel Jaromír Erben
(1811–1870)

•studoval gymnázium v Hradci Králové, 

filozofie a práva v Praze; přítel Palackého, 

•vědec, český a slovanský historik, právník, archivář, 

vydavatel staročeských památek, 

•překladatel (Nestorův Letopis ruský) 

•novinář  (Praţské noviny) 

•sběratel lidové slovesnosti 

(pokračovatel Čelakovského) 

•české národní písně

Prostonárodní české písně a říkadla, 

Písně národní v Čechách

•pohádky 

Sto prostonárodních pohádek a pověstí 

slovanských v nářečích původních, České pohádky

např. Dlouhý, Široký a Bystrozraký, Zlatovláska 

•básník 

sbírka Kytice z pověstí národních 

-podkladem lidové báje



Karel Havlíček Borovský
(1821–1856) 

•klasik české politické satiry

Obrazy z Rus (kritika carské samovlády); 

•liberál (jako F. Palacký); „Ne řeči, ale činy!“,

po revoluci r.1848 – pronásledován a souzen, 

r.1851 policejně odvezen do vyhnanství do Tyrol (Brixen)

•satiry:Tyrolské elegie, Křest sv. Vladimíra, Král Lávra 

•novinář 

Praţské noviny (literární příloha Česká včela), 

Národní noviny (satirická příloha Šotek), časopis Slovan (v Kutné Hoře); 

•literární kritik

boj o umění pravdivé, hodnotné – Kapitola o kritice 

•překladatel 

např. Gogolových Mrtvých duší 

•básník, satirik, epigramatik 

Epigramy



Boţena Němcová
(1820 – 1862)

•česká spisovatelka

•vlastenecké verše (např. Ţenám českým) 

•pohádky 

Národní báchorky a pověsti (např. Chytrá horákyně), 

Slovenské pohádky a pověsti

•národopisné studie 

Obrazy z okolí domaţlického (ţivot chodského lidu, kultura, zvyky, kroje 

ap.) 

•povídky 

např. Chudí lidé (Červený Kostelec), 

Pan učitel (Česká Skalice), 

Dobrý člověk, Chyţe pod horami (Slovensko) aj., 

Divá Bára 

•tzv. obrazy venkovského ţivota – vrchol tvorby 

• Babička (1855) 

• V zámku a v podzámčí (1856) 

• Pohorská vesnice (Chodsko)



Slovenské národní obrození
•namířeno proti germanizaci (jako české NO), ale především proti 

maďarizaci aţ na přelomu 18. a 19. století

1.etapa - dva proudy: evangelíci a bernolákovci

evangelíci (Jan Kollár, Pavel Josef Šafařík) chtěli za spisovný jazyk 

biblickou češtinu, Anton Bernolák jazyk vycházející ze západoslovenského 

nářečí 

•ani jeden z těchto návrhů nerealizován 

2. etapa (20.-30. léta 19. stol.) probouzení Slováků a jejich sebeuvědomění 

3. etapa (1830-1848) 

• hlavní postavy: Ľudovít Štúr, Josef Miloslav Hurban, Michal M. Hodţa

vzniká spisovný jazyk na základě středoslovenského nářečí

Maďaři však Slováky neuznali za národ => neex. slovenských středních ani 

vysokých škol, inteligence jen maďarská

r. 1848 Slováci přednesli Ţiadosti slovenského národa, Maďary zamítnuty

=> Slovákům hrozila maďarizace aţ do vzniku ČSR 

(28. 10. 1918, resp. 30. 10. 1918)



Dej2 České národní obrození

Pouţity materiály, obrázky z www stránek:

Sochrová, Marie: Dějepis II v kostce pro střední školy, FRAGMENT, Havlíčkův 

Brod 1997

Petr Hora-Hořejš: Toulky českou minulostí 6,Příběhy a postavy českého 

národního obrození, Baronet & Via Facti, 1997

cs.wikipedia.org

ucenischalupou1.chytrak.cz/2.htm

jergym.hiedu.cz/~canovm

toulkyevropou.cz/cesko.php

Centrum pro virtuální a moderní metody a formy vzdělávání na

Obchodní akademii T. G. Masaryka, Kostelec nad Orlicí


