
Osvícenství
– myšlenkové, kulturní a politické hnutí 2. poloviny 

18. století. (vznik po 1700 v anglii)
– Člověk by se měl řídit rozumem (než vírou), být 

tolerantní
– smyslem důstojný život na zemi 
Objevy
– dokonalejší parní stroj (Watt) 1765
– balón (bři Montgolfierové) 1783
– třídění chem. prvků a taxon. Členění 

rostlin(Linee)
– hromosvod (Franklin, Diviš)
– baterie (Volta), galvanický článek (Galvani)
Osvícenci
– John Locke (filosof)

– veřejná moc je z lidu, ne od Boha, dílo O 
vládě (1689)

– práva člověka – náboženská svoboda a 
svoboda tvořit soukr. Vlastnictví

– poddaným právo odepřít poslušnost 
panovníkovi, pokud poškozuje jejich přir. 
Práva

– Montesquieu (filosof)
– dílo O duchu zákonů (1748)
– rozdělení moci do složek -.zákonodárné, 

výkonné, soudní (základy pro konst. 
Monarchie)

Encyklopedisté
– sepsat souhrn všech vědomostí (Encyklopedie 

1751-1772, Racionální slovník věd, umění a 
řemesel)

– Voltaire (filosof), Denis Diderot (filosof), Paul 
Holbach (filosof)

– Jean Jaques Russeau (dílo Emil, chce se navrátit k 
přírodě, zrušit osobní vlastnictví. Kázal vodu, pil 
víno)

Absolutismus
– v 18. stol krom VB a Polska všude pevný
– společnost rozdělena na (3) stavy
– panovník má moc výkonnou, soudní i 

zákonodárnou (byroracii, policii a armádu, jen 
panovník je suverénní)

– snaha centralizace moci do pan. rukou.
Osvícenský absolutismus (Marie Terezie, Josef II., 
Fridrich II., Kateřina II.)
– myšlenky osvícenců vliv na absolut. panovníky. 

(Vychováni podle nich, snaží se osvíceně 
spravovat země)

– cítí se být služebníky státu, plní své povinnosti, 
starost o zlepšení hmotných  podmínek 
poddaných

– osvícené ideály prováděli z titulu, někdy i proti 
vůli poddaných – reformy

Rokoko a Klasicismus
– R – zdobnost, umírněnější, zjemnělé, hlavně 

interiéry, upouští se od náb. Témat
– K. - uklidnění, klasická (antická a renesanční) 

pravidelnost. Střízlivé, rozumářské (i Pražský 
Hrad)

Vznik národních kultur
– literatura v národních jazycích
– Dánsko, Rusko, Polsko, Nizozemí a německy 

mluvící země
– Lessing, Schiller, Goethe
– Bach, Mozart (1756)
Velká Británie
– 1707 Spojené království VB (spojení Anglie se 

Skotskem)
– od 1714 – vládne Hannoverská dynastie (respekt 

svobodných voleb do parlamentu, svobodu 
vyznání, podnikání)

– bohatství plyne z námořní převahy, kolonií a 
vnitřního klidu v zemi

– zvýšení hospodářské síly díky implementaci 
nových vynálezů (nový parní stroj, tkalcovský 
člunek, vysoká pec)

– nová průmyslová střediska (Manchester, 
Birmingham, Sheffield, Leeds) – příchod prům. 
Revoluce

Soupeření o vládu v zámoří
– VB se soustřeďuje na potlačování vlivu Francie
– Severní Amerika, západní Afrika, Indie
– 1763 vítězí VB, získává Kanadu, převahu v Indii, 

v obchodu mezi Asií, Afrikou i Amerikou
– obchod s černými otroky (náčelníci sami 

prodávají nepř. Zajatce v Africe) – plantáže v 
Americe – tabák, rum, káva, třtinový cukr, kakao 
– Evropa

Britské kolonie
– 1607 založena Virginie (am), Irsko, Bermudy, 

Bahamy, Jamajka
– 1704 Gibraltar, po porážce Fr. V 7mileté válce 

(1763) Bombaj a Bengálsko
– Průkopník bojů v Indii – Východoindická 

společnost
– mezi Kanadou a Floridou na V pobřeží Atlantiku 

13 ang. Osad
– 1788 trestanci a vojáci do Austrálie a Nového 

Zélandu
Americké osady
– Angličané celé území mezi Kanadou a Floridou
– Na severu kalvinističtí puritáni, podnikaví, 

farmářský charakter
– jižně bohatí velkostatkáři, plantáže (bavlník, 

tabák, rýže) s otroky, půda se získávala bojem s 
indiány

– počet obyvatel amerických kolonií neustále 
vzrůstá (až 2,5 mil), většina obyvatel 
Anglosasové, 300 000 černých otroků (do str 
19)


