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Práce se mapuje vývoj Husovské tradice v jižních Čechách z pohledu historického. 

V první části shrnuje vývoj Husovské tradice v průběhu staletí od doby poděbradské a 

jagellonské, přes dobu pobělohorskou, období českého obrozenectví, první republiky, 

protektorátní, socialistickou až do současnosti. 

Ve druhé části popisuje místa v jižních Čechách, která jsou spjatá s pobytem Mistra Jana 

Husa. Jde především o jeho rodný dům v Husinci, Literátskou školu v Prachaticích, kostel 

sv. Jakuba Většího v Prachaticích, Husovu skálu poblíž Husince a Kozí Hrádek 

u Sezimova Ústí. 

Třetí část se stručně zabývá ikonografií Mistra Jana Husa na sledovaném území. 

Ve čtvrté části je detailně popsaná historie Husových oslav v rodišti Jana Husa v různých 

dějinných obdobích. 

V dalších částích jsou zmíněny Husovy kaple a Husovy lípy.  

O Lidického soše Mistra Jana Husa na husineckém náměstí pojednává předposlední 

kapitola. 

Poslední kapitola diplomové práce je věnována historii vzniku modlitebny současné Církve 

bratrské v Husinci, která dnes již neodmyslitelně patří také k Husovské trodici v jeho 

rodišti. 
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