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JOSEF DOBROVSKÝ  

JOSEF JUNGMANN  

FRANTIŠEK PALACKÝ  

 



JOSEF  DOBROVSKÝ 
 významná osobnost prvního období národního obrození 

 

 kněz, příslušník jezuitského řádu 

 

 jazykovědec, historik, archeolog 

 

 zakladatel  slavistiky v Čechách  

 

 přezdíván „modrý abbé“ 

 

 nepsal česky, nevěřil v budoucnost  českého jazyka, 
přesto se svou prací podílel na jeho záchraně 

 
  

 

 



 Josef Dobrovský 



ŽIVOT  JOSEFA  DOBROVSKÉHO 
 * 17. srpna 1753 Ďarmoty 

 † 6. ledna 1829 Brno 

 doma mluvili německy, česky se naučil až na střední 
škole 

 studoval gymnázium a filozofii a teologii                                 
na univerzitě 

 stal se knězem, učil u šlechtického rodu Nosticů 

 později jej jako soukromého vědce finančně 
podporovali 

 

 



DÍLO  JOSEFA  DOBROVSKÉHO 
 

 psal svá díla latinsky a německy 

 

 napsal Zevrubnou mluvnici českou 

 

 patří mezi zakladatele slavistiky u nás                            
- zabývá se zeměmi Slovanů, slovanskými jazyky, 
literaturou a kulturou Slovanů 

 

 vyslovil názor o tom, že Rukopis zelenohorský je 
podvrh (byl proto kritizován vlastenci) 

 

 

 



JOSEF JUNGMANN 

 

 vůdčí osobnost druhého období národního obrození 

 

 jazykovědec, spisovatel, překladatel, tvůrce slovníků 

 

 psal česky, překládal do češtiny z němčiny, 
francouzštiny, angličtiny 

 

 

 

 



Josef Jungmann 



ŽIVOT  JOSEFA  JUNGMANNA 
 * 16. července 1773 Hudlice 

 † 14. listopadu 1847 Praha 

 

 studoval gymnázium a filozofickou a právnickou fakultu 

 

 byl učitelem, ředitelem gymnázia a rektorem pražské 
univerzity 

 

 snažil se o rozvoj českého jazyka 

 

 bojoval proti poněmčování českých škol 

 

 



DÍLO  JOSEFA  JUNGMANNA 
 psal česky 

 
 celé dílo zaměřoval k všestrannému rozvoji češtiny 

 
 vytvářel základy novodobého českého jazyka 

 
 vydal česko-německý 5dílný slovník 

 
 překládal do češtiny díla německých, francouzských, 

anglických spisovatelů 
 

 sestavil 1. českou učebnici o literatuře 



FRANTIŠEK  PALACKÝ 

 byl vůdčí osobností posledního období národního 
obrození 

 

 historik, politik, spisovatel, organizátor kulturního a 
vědeckého života v tehdejší Praze 

 

 zakladatel českého dějepisectví 

 

 přezdíván „Otec národa“ 

 

 



František Palacký 



ŽIVOT  FRANTIŠKA  PALACKÉHO 
 

 * 14. června 1798 Hodslavice 

 † 26. května 1876 Praha 

 studoval latinskou školu a lyceum na Slovensku 

 pracoval jako vychovatel a archivář ve šlechtických rodinách 

 i když dál nestudoval, začal se pilně sebevzdělávat         - 
filozofie, estetika, jazyky (!latina, řečtina, němčina, 
maďarština, portugalština, angličtina, francouzština, italština, 
ruština, staroslověnština!) a české dějiny 

 byl předsedou Sboru pro zřízení Národního divadla a položil 
jeho základní kámen 

 byl zvolen do říšského i českého sněmu 

     

 



DÍLO  FRANTIŠKA  PALACKÉHO 
 psal německy, česky  i v jiných jazycích 

 

 Nejvýznamnější díla: 

   - česky 5dílné Dějiny národa českého v Čechách a           
v Moravě 

   - německy 3dílné Dějiny Čech 
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