
Metodika ke  
skupinové  
práci žáků SŠ

 

Časová náročnost: 

60 min 

= 

20 min úvod
 
↓

20 min skupinová práce

↓

20 min vyhodnocení

Typ práce: 

skupinová (ideálně ve dvojicích či 
trojicích), badatelsky orientovaná

Pomůcky:

4 varianty pracovních listů: 

1)  Karel z Lichtenštejna, 
 Kryštof Harant z Polžic    
 a Bezdružic 

2)  Přibík Jeníšek z Újezda, 
 Martin Fruwein 

3)  Polyxena z Lobkovic, 
 Anna Salomena Harantová
 z Hořovic   

4)  Albrecht z Valdštejna, 
 Jindřich Matyáš z Thurnu 

(v rámci skupiny, která řeší jednu 
z variant, by měl mít každý svůj pra-
covní list); psací potřeby; desky (k za-
půjčení v šatně) 

Vážená paní učitelko,
vážený pane učiteli,

tato metodika vás seznámí s dopro-
vodným materiálem pro žáky středních 
škol, který můžete využít při nelektoro-
vané prohlídce výstavy. Během skupi-
nové práce budou žáci sledovat osudy 
vybraných osobností po bitvě na Bílé 
hoře a zamýšlet se též nad interpreta-
cemi Bílé hory v dějinách a v umění. 

Připraveny jsou čtyři varianty pracov-
ních listů věnované osobnostem růz-

ného náboženského vyznání, politic-
kého směřování nebo životní situace, 
které nabízí možnost srovnání a jsou 
odrazovým můstkem k seznámení se 
s pobělohorskými fenomény staro-
městské exekuce, rekatolizace a exilu. 

Pro lepší orientaci při práci s tímto 
doprovodným materiálem přikládá-
me plánek výstavy. Upozorňujeme 
v něm také na zajímavé exponáty.



 
 
 
 
 

2)  Skupinová    
  práce
  (20 min)

V části Bitva rozdělte žáky do dvojic  
či trojic a rozdejte jim skupino-
vou práci, která je až na výjimky*  
navázána na zbývající části výstavy: 
Kobka před popravou, Exekuce, Exil, 
Druhý život Bílé hory (viz plánek).  
Žáci zde budou odhalovat, jak se zlo-
mové události, jakými byla bitva na 
Bílé hoře nebo vydání Obnoveného 
zřízení zemského, promítly do životů 
vybraných osobností. Není potřeba, 
aby s nimi byli dopředu seznáme-
ni. Bude třeba jim pouze vysvětlit,  
kde hledat odpovědi na otázky. 

Kde hledat odpovědi na otázky?

 Úkol č. 1 –  
 životní cesty osobností

• V pracovních listech se u obráz-
ků osobností nachází lupa s indicie-
mi, které žáky nasměrují k získání po-
třebných informací. Jednotlivé indicie  
představují především údaje z časové 
osy (konkrétní data nebo časové úse-
ky) a názvy témat. Chronologická ča-
sová osa probíhá plynule místnostmi 
výstavy a je zobrazena na panelech. 
Na panelech ve výstavě jsou k naleze-
ní i názvy témat z indicií. Úkolem žáků 
bude nejprve tato témata a údaje z ča-
sové osy ve výstavě najít a poté u nich 
hledat odpovědi. Pracovat přitom bu-
dou s texty, zobrazeními a předměty 
v příslušných částech výstavy. 

• Za lupou mohou být dále pou-
žity dvě indicie, které nepředstavují 
údaje z časové osy ani názvy témat 
na panelech. První z nich je Kobka.
Ta doporučuje navštívit rekonstrukci 
místnosti, kde odsouzení povstalci 
čekali na popravu. Jsou zde vyvolává-
na jména některých z nich, například  
Kryštofa Haranta z Polžic a Bezdružic,  
který zajímá skupinu 1.

• Druhou takovou indicií jsou tzv.  
knihy osobností určené návštěvníkům 
k prolistování. Celkem tři tyto knihy jsou 
umístěny v těchto částech výstavy: 
Trychtýř doby, Exekuce a Druhý život 
Bílé hory. Žáci musí najít tu správnou 
z nich, v níž jsou stručně popsány  
životní příběhy sledovaných osob-
ností.  Skupinám pracujícím s pracov-
ním listem 2 a 3 pomohou v odpovědi 
na některé otázky, ostatním poslouží 
k doplnění základních informací. 

*první indicie u Albrechta z Valdštejna 
a Karla z Lichtenštejna

1)  Úvod
  (20 min)

 
 
 
 
 
 
Skupinové práci předchází prohlíd-
ka úvodních částí výstavy (Trych-
týř doby, Bitva), zaměřených na 
události směřující k bitvě na Bílé 
hoře (viz plánek). Žáci by zde měli 
získat základní přehled o nábožen-
ské situaci v zemích Koruny české 
v předbělohorském období a o po-
vstání českých stavů proti Habsbur-
kům, konfliktu, který bitvou na Bílé 
hoře vrcholil.



 
 
 
 
 

Kde hledat odpovědi na otázky? 

 Úkol č. 2 –  
 stopy osobností  
 v dějinách, druhý život  
 Bílé hory

K zodpovězení tohoto úkolu musí žáci 
navštívit druhý sál výstavy (Druhý život 
Bílé hory), jak je zmíněno v zadání úkolu.

 Úkol č. 3 – 
 předmět, který žáky   
 nejvíce zaujal 

Jde o průběžný úkol. Žáci si mohou 
vybrat jakýkoli exponát z celé výsta-
vy, a to buď jeden za celou skupinu, 
nebo každý dle své vlastní volby.

 Tipy: 

• Při sestavování obrazu o vy-
braných osobnostech a porovná-
vání jejich životních cest se žákům 
může hodit prostor pro poznámky, 
který naleznou z druhé strany pra-
covního listu. 

• Pokud budou některé skupi-
ny s prací dříve hotové, mohou si 
mezitím přečíst alternativní ději-
ny v Sále 1 nebo zhlédnout filmové 
ukázky v Sále 2.

3)  Vyhodnocení
  
  (20 min)

Doporučujeme projít si společně ty 
části výstavy, k nimž se vztahova-
la skupinová práce, a pro zpestření 
části věnované alternativním ději-
nám. Nevadí, pokud se žákům ne-
podařilo vše dohledat, stejné skupi-
ny se mohou navzájem doplňovat. 

Během vyhodnocování lze porovná-
vat jednotlivé lidské příběhy na pozadí 
historických událostí a shrnout si té-
mata staroměstské exekuce, rekatoli-
zace, exilu a druhého života Bílé hory.  
Žáci také představí předměty, které je 
z výstavy nejvíce zaujaly a které se jim 
v souvislosti se zkoumanými osob-
nostmi a tématy podařilo dohledat.

V části Exekuce mohou s výsled-
ky své práce seznámit především 
skupiny 1 (Karel z Lichtenštejna,  
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic)  
a 2 (Přibík Jeníšek z Újezda, Martin 
Fruwein). Doplnit je zde mohou ale 
i ostatní, neboť tématu exekuce se 
věnovaly víceméně všechny skupiny. 

V části Exil prezentují své výsled-
ky skupiny 4 (Albrecht z Valdštejna, 
Jindřich Matyáš z Thurnu), doplnit je 
mohou skupiny 3 (téma pobělohor-
ských konfiskací; Polyxena z Lobkovic,  
Anna Salomena Harantová z Hořovic). 

V části Druhý život Bílé hory mo-
hou seznámit s výsledky své práce 
všechny skupiny.



  

  

SÁL 1

SÁL 2

Trychtýř doby

Alternativní dějiny 1

Alternativní dějiny 2

Kobka před popravou

Exekuce

Druhý život BH

Exil

Bitva

• Ozdobný pohár ve tvaru koroptve, kolem 1600 
• Rudolfův majestát,1609, faksimile 
• Kazule – liturgický oděv s hedvábnou výšivkou, 17. století
• Kancionál Betlémské kaple, 2. polovina 16. století
• Votivní obraz Viléma Slavaty, kolem 1630

K tomuto se nevztahuje skupinová práce

K tomuto se vztahuje skupinová práce

• Dobové přilby a zbraně 

• Pánský oblek ze zeleného brokátu, 30. léta 17. století
• Rekonstrukce popravčích nástrojů

• Památník Kryštofa Viléma Haranta z Polžic a Bezdružic, 
 synovce popraveného Kryštofa Haranta, 1648 
• Raně barokní socha jezuitského světce, 1645
• Jan Amos Komenský, Labyrint světa a Lusthaus srdce, 1631

• Hlava Panny Marie Immaculaty ze sochy mariánského sloupu  
 na Staroměstském náměstí v Praze, Jan Jiří Bendl, 1650
• Falzum meče kata Mydláře s vyrytými jmény popravených, 19. století
• Alegorie Bílé hory, modeletto, Stanislav Sucharda, kolem 1907
• Publikace „Opráski sčeskí historje“, 2014



  

 
Řešení úkolů:

1)  Karel z Lichtenštejna,   
 Kryštof Harant z Polžic  
 a Bezdružic
 

 Úkol č. 2

A)  Například falzum meče kata 
Mydláře s vyrytými jmény popra-
vených, 19. století; zmínka v tématu 
A trpěli jste? (Divadlo a film) — drama 
Harantova žena Elišky Krásnohorské 
z 19. století ukazovalo Kryštofa Haranta 
jako uvědomělého českého vlastence.

 Úkol č. 1

A)  Karel z Lichtenštejna se stal cí-
sařským místodržícím, na starost měl 
obnovení pořádku v Praze a návrat 
k poměrům před stavovským povstá-
ním. Z pověření císaře (1. 12. 1620) měl 
střežit hlavní organizátory povstání, 
aby nemohli uprchnout do zahraničí. 
Až 8. 1. 1621 však poslal po několika 
urgencích do Vídně první návrh se-
znamu viníků povstání. Mnozí šlech-
tici na seznamu byli s Lichtenštejnem 
spřízněni nebo spřáteleni a nepočítali 
s trestem smrti.

 
Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic 
byl jakožto účastník stavovského po-
vstání jedním z 27 mužů poprave-
ných na Staroměstském náměstí dne 
21. 6. 1621. 

B)  Karel z Lichtenštejna byl na 
straně vítězů (habsburského císaře  
Ferdinanda II.) a byl katolického vy-
znání, stejně jako habsburští panov-
níci. Kryštof Harant z Polžic a Bezdru-
žic byl původně katolického vyznání, 
ale později přestoupil k evangelické víře 
a zapojil se do povstání českých stavů 
proti Habsburkům.

C)  Karel z Lichtenštejna se stal 
předsedou mimořádného soudního 
tribunálu. Rozhodoval tak o osudech 
lidí, z nichž mnohé znal celý život. 
Později byl nazýván Krvavý kníže. 

D)  Například grafika Manželky 
a další příbuzní odsouzených prosí 
knížete Karla z Lichtenštejna o mi-
lost po vynesení rozsudků; Portrét 
Karla z Lichtenštejna, 1627; Kryštof 
Harant z Polžic a Bezdružic, Puto-
vání, aneb cesta z Království čes-
kého do města Benátek, odtud po 
moři do Země svaté, 1608; Památ-
ník Kryštofa Viléma Haranta z Polžic 
a Bezdružic, synovce popraveného 
Kryštofa Haranta, 1648; Rytina sta-
roměstská exekuce 21. června 1621 
od Matthäuse Meriana; repliky po-
pravčích nástrojů.

B)  Důležité je, jak na žáky vyobra-
zení působí a proč. V interpretaci jim 
může pomoct užitá barevnost a mo-
tivy (například krvavý západ slunce, 
šibenice, zničený bojovník). Častými 
motivy jsou zde silueta letohrádku 
Hvězda, havrani či holé větve stromů. 
Malířství 19. století zobrazovalo bě-
lohorskou bitvu zpravidla jako pusté 
bitevní pole s letohrádkem Hvězda 
v pozadí nebo zachycovalo poslední 
boj Moravanů.



  
Řešení úkolů:

2) Přibík Jeníšek z Újezda,  
 Martin Fruwein

C)  Informace z knihy osobností:  
Martin Fruwein byl evangelík a povolá-
ním právník. Byl jedním z organizátorů 
stavovského povstání. Jako zástupce 
měšťanského stavu se zúčastnil kon-
spirační schůzky v předvečer pražské 
defenestrace a byl zvolen i direktorem 
– členem stavovské vlády (direktoria). 
Rytíř Přibík Jeníšek z Újezda byl ka-
tolického vyznání a věnoval se úřed-
nické kariéře. Zastával například funk-
ci písaře menších desek zemských.  
Během stavovského povstání odešel 
do exilu, při návratu do vlasti v roce 
1619 byl zajat a pět měsíců vězněn.

 Úkol č. 2

A)  Například falzum meče kata  
Mydláře s vyrytými jmény poprave-
ných, 19. století; Historizující vyobra-
zení defenestrace od Karla Svobody, 
1848. 

 Úkol č. 1 

A)  Martin Fruwein byl jakožto 
účastník povstání odsouzen k trestu 
smrti. Před popravou, která se ko-
nala 21. 6. 1621 na Staroměstském 
náměstí, byl vyslýchán, mučen a na-
konec spáchal sebevraždu. Katem 
Janem Mydlářem byl dle původního 
rozsudku posmrtně rozčtvrcen a jeho 
tělo bylo rozvěšeno u městských bran. 

B)  Při interpretaci Bílé hory mohla 
hrát roli perspektiva vítězů a poraže-
ných, náboženské vyznání, politická 
orientace či vlastenectví. Mají-li žáci 
shrnout výsledek z pohledu katolic-
kého dějepisce 17. století, měli by-
chom očekávat radostný tweet.

B)  Přibík Jeníšek z Újezda byl krá-
lovským prokurátorem mimořádného 
soudního tribunálu v čele s Karlem 
z Lichtenštejna. (Informace z knihy 
osobností: Byl pověřen sestavením 
obžalovacích spisů proti povstalcům.)

D)  Například Výslechový protokol 
Martina Fruweina, 1621; Mistr po-
pravčí v městech pražských Jan 
Mydlář píše staroměstskému rych-
táři ve věci zaplacení sobě a své če-
ládce za popravu 27 odsouzených 
a za posmrtné vykonání exekuce na 
těle Martina Fruweina;  Rytina sta-
roměstská exekuce 21. června 1621 
od Matthäuse Meriana; Obraz sta-
roměstské exekuce 1621 namalo-
vaný pro Přibíka Jeníška z Újezda;  
repliky popravčích nástrojů.



  

 
Řešení úkolů:

3)  Polyxena z Lobkovic, 
 Anna Salomena 
 Harantová z Hořovic

 Úkol č. 1

A)  Pobělohorské konfiskace postih-
ly rodinu Anny Salomeny Harantové 
z Hořovic, manželku Kryštofa Haranta 
z Polžic a Bezdružic, který byl popra-
ven jako účastník stavovského po-
vstání dne 21. 6. 1621 na Staroměst-
ském náměstí. V první vlně konfiskací 
naopak získali Lobkovicové, kteří stáli 
na straně Habsburků.

 Úkol č. 2

A)  Například falzum meče kata  
Mydláře s vyrytými jmény popra-
vených, 19. století; zmínka v tématu  
A trpěli jste? (Divadlo a film) — drama 
Harantova žena Elišky Krásnohorské 
z 19. století.

B)  Odsuzující měli často mezi 
odsouzenými své příbuzné nebo 
přátele. Anna Salomena Harantová 
z Hořovic se po smrti svého první-
ho muže vdala za staroměstského 
hejtmana Heřmana Černína, jenž byl 
na straně odsuzujících a kdysi býval 
blízkým přítelem Kryštofa Haranta 
z Polžic a Bezdružic. 

C)  Informace z knihy osobností: 
Anna Salomena Harantová z Ho-
řovic byla schopnou obchodnicí.  
Polyxena z Lobkovic se například ak-
tivně postavila proti stavovskému po-
vstání, podporovala mnohé církevní 
řády a po potlačení povstání nakoupila 
některá ze zabavených panství. 

D)  Například grafika Manželky a dal-
ší příbuzní odsouzených prosí knížete 
Karla z Lichtenštejna o milost po vy-
nesení rozsudků; repliky popravčích 
nástrojů.

B)  V písních z katolického prostře-
dí byla bitva na Bílé hoře oslavová-
na, v evangelických kruzích zazní-
valy nářky nad nešťastnou porážkou.  
Postupně převládlo evangelické hle-
disko a poetika porážky.

Pavel Kohout i Karel Kryl se věno-
vali motivu posledních Moravanů.  
Pavel Kohout jejich statečnost při-
rovnal ke statečnosti chartistů.



  
Řešení úkolů:

4)  Albrecht z Valdštejna,   
 Jindřich Matyáš z Thurnu

 Úkol č. 2

A)  Například Soška Valdštejna,  
Ludvík Šimek, před 1870; Porcelánová 
figurka Valdštejna, 19. století; Model 
výpravy divadelní hry Valdštýn od  
Františka Zavřela; Vstupenka na vý-
stavu Albrecht z Valdštejna a doba 
pobělohorská, 1934; Fotografie ze 
hry Valdštýn.

D) Například Portrét Albrechta z Vald-
štejna, 1629; Manuál písaře Nové-
ho Města pražského se soupisem 
pražských účastníků stavovského 
povstání, 1621.

B)  Jindřich Matyáš z Thurnu byl 
jedním z hlavních strůjců stavovské-
ho povstání, a proto se rozhodl v roce 
1620 uprchnout ze země, aby se vy-
hnul popravě. Do Čech se na čas vrátil 
v roce 1631 spolu s dalšími exulanty. 

C)  Vydání Obnoveného zřízení zem-
ského (1627 Čechy, 1628 Morava) 
znamenalo počátek tvrdé rekatoliza-
ce Čech a Moravy. Jediné povolené 
vyznání bylo katolické. Kdo z neka-
tolíků nebyl ochoten přestoupit ke 
katolictví, dostal lhůtu k vystěhování 
se ze země. Do exilu odešli neka-
toličtí šlechtici, měšťané i poddaní.  
Pozn.: V roce 1621 odcházejí z Prahy 
a královských měst utrakvističtí a bra-
trští duchovní, o rok později luterští ka-
zatelé a v roce 1624 musí zemi opus-
tit všichni nekatoličtí kazatelé.

 Úkol č. 1

A)  Albrecht z Valdštejna byl úspěš-
ným vojenským podnikatelem a největ-
ším nabyvatelem konfiskátů v první vlně 
konfiskací majetku účastníků stavov-
ského povstání po roce 1620. Později 
se stal dokonce frýdlantským vévodou. 

O jeho konverzi ke katolické víře, pod-
poře císaře Ferdinanda II. a jeho ka-
riéře (vzestupu a pádu) se pak žáci 
mohli dočíst v knize osobností.

B)  Nedaleko bojiště se nachází 
poutní místo s barokním kostelem 
a klášterem zasvěceným Panně Marii 
Vítězné na památku vítězství katolíků 
v bitvě na Bílé hoře. Na bojišti sto-
jí jednoduchá mohyla z roku 1920. 
Dřívější návrhy (například Františka 
Bílka, Stanislava Suchardy ad.) byly 
mnohem okázalejší, s bohatou so-
chařskou výzdobou. 


