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Anotace: 
 
Digitální učební materiál seznamuje žáky s periodizací kulturních dějin raného novověku. Obsah či rozsah předkládaných 

informací není ani úplným výčtem aktuálního poznání v příslušném oboru, ani nejnutnějším minimem informací s ohledem 

na danou vzdělávací oblast. Digitální vzdělávací materiál si na relativním množství ukázek uměleckých děl klade za cíl 

fixovat u žáků znalost základních rysů umění dané epochy a vytvořit u nich dovednost jejich rozpoznávání v kontextu 

dalšího vývoje výtvarného umění a to ve vazbě na politické a kulturní dějiny. 
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Raný novověk 
Periodizace kulturních dějin 

 

Období reformace a náboženských válek 
cca 1500 - 1600 

Období zápasu absolutismu s parlamentarismem 

cca 1600 - 1648 třicetiletá válka 
1618 - 1648 

 
- 14. až 15. století – období rané počátků vrcholné 

renesance v Itálii (tzv. trecento a quatrocento) 
- výstavba prvních velkých renesančních staveb: 

florentský dóm (kupole), bazilika sv. Petra v Římě; 
šlechtické paláce ve Florencii, Benátkách, Říme … 

- období života největších renesančních géniů 
(Bruneleschi, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Rafael, 
Botticelli …) 
 

- šíření renesance mimo Itálii; do Francie, Nizozemí, 
Anglie, Německa a do střední Evropy a tedy i českých 
zemí 

- v Evropě mimo Itálii se ovšem renesance setkává zprvu 
s odporem a s houževnatě převládající pozdní gotikou 
 

- kolem roku 1600 se v Itálii již rodí z pozdní renesance 
(manýrismu) baroko 

 
 
 
 

 
- období vítězství renesance nad gotikou v Evropě mimo 

Itálii 
- zároveň i přechod od renesance k její pozdní fázi, tzv. 

manýrismu (jedním z center manýrismu je dvůr Rudolfa 
II. v Praze) 
počátky baroka 

 
 
 

 
- počátky baroka 

 
 

 

 



 
 

 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 

 
aa 

Raný novověk 
Periodizace kulturních dějin 

a 

Klíčové památky a umělecká díla – vizuální fixace 
 
 

 

 
 

Dóm ve Florencii 
Geniální Bruneleschiho kupole 

 

Průřez a půdorys chrámu sv. Petra 
v Římě 
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Raný novověk 
Periodizace kulturních dějin 

a 

Klíčové památky a umělecká díla – vizuální fixace 
 
 

  
 

Palladio, Villa Rotonda 
 

Masaccio, Nejsvětější trojice 



 
 

 
Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky 

 
aa 

Raný novověk 
Periodizace kulturních dějin 

a 

Klíčové památky a umělecká díla – vizuální fixace 
 
 

  
 

Michelangelo, freska Poslední soud 
v Sixtinské kapli 

 

Rafael, Madona della Sedia 
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