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DĚJEPIS – 8. ROČNÍK  

POZOR!!! U UČEBNICE SE JEDNÁ O DRUHÝ DÍL!!! 

PROČTI SI DANOU LÁTKU V UČEBNICI A PŘEPIŠ SI POZNÁMKY DO SEŠITU 

KLASICISMUS A ROMANTISMUS – učebnice, II. díl str. 29–34 

KLASICISMUS  

• klasicismus = umělecký směr přelomu 18. a 19. století a 1. pol. 19. století 

• vznikl v Evropě, odtud se rozšířil do Ameriky 

• od slova classicus = vynikající, vzorový 

• byl reakcí na přeumělkované baroko 

• navazoval na antické umění starověkého Řecka a Říma 

• znaky klasicismu:  

✓ vyrovnanost 

✓ jasnost 

✓ přesné uspořádání 

• stavby: převážně světské (necírkevní) – zámky, paláce, užitné stavby – banky, muzea, 

divadla… 

• stavební prvky:  

✓ trojúhelníkový štít 

✓ napodobeniny antických sloupů 

• kromě architektury našel klasicismus své uplatnění rovněž v:  

a) malířství a sochařství – důraz na cnosti člověka, statečnost, síla, rozum 

✓ představitel: Francisco de Goya 

b) literatuře – představitelé: Johann Wolfgang Goethe (Faust) 

c) hudbě – představitelé: Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn, Ludwig van 

Beethoven 

d)  

                                        
Kostel La Madeleine v Paříži                         Kapitol ve Washingtonu                                   Zámek Kačina  

                                                                          
     W. A, Mozart                                                            J. W. Goethe                                         L. van Beethoven 
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ROMANTISMUS 

• vznikl na poč. 19. století souběžně s klasicismem 

• vyznačuje se hledáním nových vzorů a životních jistot (reakce na tehdejší politickou, 

společenskou a náboženskou situaci) 

• odmítá stará, přísná pravidla 

• znaky:  

✓ návrat do minulosti, historie 

✓ motivy přírody 

✓ inspirací jsou lidové písně a pohádky 

• romantismus se projevoval v:  

a) architektuře 

▪ napodobeniny dřívějších stavebních slohů – zámecká sídla, zahradní 

altány 

▪ zámecké zahrady (anglické parky) 

b) malířství – představitelé: Josef Navrátil, Josef Mánes, Delacroix 

c) hudbě – představitelé: Franz Schubert, Johann Strauss, Fryderyk Chopin, 

Bedřich Smetana, Antonín Dvořák 

d) literatuře – představitelé: Karel Hynek Mácha (básnické dílo Máj), Alexander 

Sergejevič Puškin (dílo: Evžen Oněgin) 

                                 
Zámek Lednice    Národní divadlo v Praze   Zámek Hluboká 

                                            
       Josef Navrátil. Bouře             Josef Navrátil: Západ slunce   Josef Mánes: Orloj 
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