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Otázky pro žáky základní školy k pracovnímu materiálu  -  Osobnost Mistra Jana Husa 

 

           Úvod 

a) Jaká místa pojmenovaná po Mistru Janu Husovi znáš? 

b) V jakém období Mistr Jan Hus žil? 

c) Jaké výročí spojené s Mistrem Janem Husem připadá na rok 2015? 

 

1. Janovo dětství, mládí a studia. 

a) Kdy a kde se Mistr Jan Hus narodil? 

b) Co víš o jeho dětství a mládí? 

c) Kde se Jan Hus vzdělával? 

d) Jakých hodností Jan Hus dosáhl? 

 

2. Mistr Jan Hus jako hlasatel Božího slova. 

a) Byl Mistr Jan opravdově věřící člověk? 

b) Jak a kde kázal Boží slovo? 

c) Co to je kazatelna a jaký úkol plnila v době Jana Husa? 

 

3. Mistr Jan Hus jako kazatel v Betlémské kapli. 

a) Kdy vznikla Betlémská kaple a kdo se přičinil o její založení? 

b) K čemu Betlémská kaple sloužila a kdo tu působil? 

c) Od kdy a jak často kázal Mistr Jan Hus v Betlémské kapli? 

d) Kdo navštěvoval kázání Mistra Jana z Husince? 

 

4. Mistr Jan Hus, zastánce myšlenek Johna Viklefa, označován později za kacíře. 

a) Kdo byl John Viklef? 

b) Který významný muž přinesl Viklefovy myšlenky do Čech? 
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c) Vysvětli význam slova „kacíř“. 

 

5. Jan Hus brojí proti středověkým nepořádkům ve společnosti a zvláště v tehdejší 

církvi. 

a) Proti komu a proti čemu vystupoval Mistr Jan Hus? 

b) Vysvětli termín „církevní schizma“. 

c) Díky jaké změně na univerzitě se stal Mistr Jan jejím rektorem? 

 

6. Jan Hus v duchovním boji se svými odpůrci – významné písně a různá pojednání. 

a) Proč došlo k pálení Viklefových knih a jaký postoj k tomu Mistr Jan Hus zaujal? 

b) Co znamenala tzv. klatba? 

c) Jmenuj písně, které Mistr Jan Hus upravil.  

d) Vyjmenuj některé Husovy traktáty. 

e) Co představovalo tzv. braní odúmrtí? 

 

7. Útoky na Mistra Jana se zvyšují. 

a) Komu Jan Hus podléhal a k čemu byl vyzván? 

b) Vysvětli slovo „odpustek“. 

c) Proč Mistr Jan vystupoval proti odpustkům? 

d) Co se stalo 10. července 1412? 

e) Vysvětli význam slova „interdikt“. 

 

8. Jan Hus a jeho působení na českém venkově. 

a) Kam Mistr Jan Hus odešel, když opustil Prahu? 

b) K jakému soudu se Mistr Jan Hus odvolal? 

c) Jak působil na českém venkově? 
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9. Mistr Jan píše své nejznámější spisy. 

a) Vyjmenuj základní Husovy spisy z let 1412 až 1414. 

b) Které dílo bylo přepsáno na zeď Betlémské kaple? 

c) Jak se Mistr Jan Hus bránil útokům nepřátel? 

 

10. Jan Hus klade důraz na Bibli, upravuje a zjednodušuje český jazyk. 

a) Jakým způsobem Hus kázal a psal? 

b) Co pro něho znamenala Bible? 

c) Jak Mistr Jan Hus upravil český jazyk? 

 

11. Svolání obecného církevního koncilu do Kostnice a příprava Jana Husa k obhájení 

učení. 

a) Proč byl uspořádán koncil středověké církve?  

b) Jak se Mistr Jan připravoval obhájit své učení? 

c) Kde leží hrad Krakovec? 

d) Jaký krok Mistr Jan Hus učinil, aby nebyl oficiálně prohlašován za kacíře? 

e) Kdy a s kým Mistr Jan opouští vlast?  

f) Vysvětli pojem „ochranný glejt“, kdo a kdy ho vydal pro Mistra Jana Husa? 

 

12. Cesta Mistra Jana na kostnický koncil, jeho pobyt v německém městě. 

a) Vyjmenuj a ukaž na mapě města, kterými prošel Mistr Jan na cestě do Kostnice. 

b) Jak dlouho trvalo putování Jana Husa z Čech do místa konání koncilu? 

c) Kde Mistr Jan v Kostnici pobýval? 

d) Vyprávěj průběh jeho pobytu v Kostnici. 

e) Komu a co psal ve svých listech z vězení? 

f) Co po něm koncil požadoval? 

g) Jak dopadl spor mezi kostnickým koncilem a Mistrem Janem Husem? 
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13. Mistr Jan i po své smrti mluví dál. 

a) Jaký dopad mělo nespravedlivé odsouzení Mistra Jana Husa v českých zemích? 

b) Vysvětli význam slova „podobojí“. 

c) Kdo první zastával myšlenku přijímání těla a krve Páně? 

d) Jaký znak přijali Husovi stoupenci? 

e) Jak se jmenovalo hnutí, které přijalo nové reformní myšlenky? 

 

14. Mistr Jan Hus pozvedl postavení ženy. 

a) Vysvětli postavení ženy v době Mistra Jana Husa. 

b) Jakým způsobem Mistr Jan Hus ženy napomínal i pozvedal? 

c) Kdo byla Anežka ze Štítného? 

d) Jak se jmenoval Husův spis věnovaný dobročinným ženám? 

 

15. Mistr Jan Hus přesahuje svoji dobu, svým myšlením i postojem je výrazně 

nadčasový. 

a) Co se stalo s Husovým věrným přítelem Jeronýmem Pražským? 

b) Kdy poprvé byla učiněna vzpomínka na Mistra Jana Husa v Betlémské kapli? 

c) Od kterého roku je 6. červenec označován za památný den naší vlasti? 

d) Jak je zapsán 6. červenec od roku 2000 v našem kalendáři? 

e) Co Mistr Jan Hus říkal o pravdě? 

f) Cituj „Husovo sedmero“. 

g) Vysvětli slovo „mír“. Stačí, když utichnou zbraně? 

h) Vyjádři Husovo chápání míru = pokoje pro každého člověka. 
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16. Mistr Jan Hus chce i dnes osobně hovořit ke každému z nás. 

a) Zamysli se, jak těžké asi bylo pro Mistra Jana jeho osudové rozhodování.  

b) Je důležité se přesvědčivě rozhodovat? 

c) Co může říci Mistr Jan lidem dnešní doby? 

d) Jaké ponaučení si můžeme vzít z jeho života a díla?  

e) Myslíš, že víra v Boha může člověku pomoci? 

f) Za co bys byl/a ochoten/a položit život ty?  

 


