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Anotace: 

Tato diplomová práce si klade za cíl objasnit pojetí žáka v díle J. A. 

Komenského. Podklady pro zpracování tohoto tématu byly získány analýzou jeho 

významných pedagogických prací (Velké didaktiky, Nejnovější metody jazyků 

a Pampaedie). Ve všech těchto dílech představuje žák toho, kdo se učí od svého učitele. 

Učitel žáka předchází příklady, všestranně rozvíjí a zušlechťuje jeho osobnost. 

V Pampaedii je pojetí žáka rozšířeno na dobu celého životního období. 
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Annotation: 

This diploma thesis wants to elucidate the conception of a disciple in Comenius' 

work. It is based on analysis of his noted pedagogic materials: Velká didaktika, 

Nej novější metoda jazyků and Pampaedie. In all these works the disciple is someone, 

who learns from his teacher. The teacher precedes the disciple by his own example, he 

develops and cultivates the disciple's personality. In Pampaedia the conception includes 

the whole life period. 
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Úvod 

V této práci se budu zabývat obrazem žáka v několika dílech člověka, který byl 

a je celosvětově respektovanou a významnou osobností nejen v oblasti pedagogiky, ale 

i vědy a filosofie. 

Ke Komenskému mám velice kladný vztah, vážím si jej a respektuji. Protože své 

pedagogické koncepce opíral o poznání Písma, lidské práce a přírody, považuji jeho 

myšlenky za vysoce nadčasové. Komenský je pro mě vzorem nejen jako vynikající 

všeobecně uznávaný a respektovaný pedagog, ale také jako hluboce věřící člověk, který 

pravdu Písma považoval za jednu ze základních směrnic nejen pro výchovu člověka, ale 

i pro celý lidský život. 

Pro mě jako učitelku je velice obohacující vědět, jakým způsobem nahlížel na 

žáky "učitel učitelů". Ráda bych u Komenského našla odpověď na otázky, co bych 

měla očekávat od svých žáků a jakým způsobem mám pracovat, aby moji žáci mohli 

tato má očekávání naplnit. Stručně tedy, jaké požadavky klade Komenský na učitele 

a jaká očekávání má směrem k žákovi. 

Ráda bych, tam kde to bude to možné, věnovala více pozornosti žákům v období 

mladšího školního věku, neboť se při svém učitelském působení budu setkávat 

převážně s nimi. 

Za velmi důležité a v dnešní době aktuální považuji Komenského přesvědčení, 

že žákům je třeba laskavého a důsledného vedení, a dále požadavek, aby učitel vždy 

přihlížel k přirozeným možnostem a schopnostem svých žáků. 

Komenský ale nepovažoval za žáka pouze dítě ve školní lavici. Každý člověk 
• v • 

byl pro něho žákem na cestě života. Školou je pak celý život, který je pouze 

předstupněm k životu věčnému. Komenský život zde považoval za přípravu na tento 

věčný život. Pozemský život nazýval nižší školou, věčný pak nebeskou akademií. 

Hlavním cílem veškerého učitelova působení měla tedy být příprava na onen život 

ve věčnosti. 

Přestože se dnešní ateistická společnost neztotožňuje s tímto Komenského 

východiskem, jeho pedagogické principy a zásady jsou hojně využívány. Komenský 

totiž věřil, že na věčnost je třeba se připravit správným využitím pozemského života, 
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a proto svoji pozornost zaměřil na výchovu dětí, mládeže a posléze i dospělých. Toužil, 

aby se každý člověk naučil moudře řídit sám sebe, využívat věci k prospěchu svému 

i ostatních a umět žít s lidmi v pokoji a porozumění. Toto jsou "vzdělávací cíle" 

i našeho současného pedagogického působení. 

Komenského hlavním motivem výchovy a vzdělávání bylo, aby se člověk více 

přibližoval a připodobňoval Bohu. Naším dnešním motivem je však často soběstředná 

touha co nejvíce si život zde na zemi "užít". Obávám se však, že ani nejlepší vzdělání 

nepovede k žádoucím výsledkům, je-li motivováno zaměřeností na sebe. 

Pro mě byla práce s Komenského spisy nejen zdrojem poučení a inspirace 

v pohledu na své nynější i budoucí žáky a sebe jako jejich učitelku , ale i na sebe samu 

coby žáka v cestě životem. A protože žáky jsme dle Komenského všichni, mohou 

z pokladu jeho myšlenek čerpat nejen pedagogičtí pracovníci, ale každý, kdo má zájem 

prozkoumat staletími prověřenou a potvrzenou moudrost. 

Komenského pohled na žáka ještě nebyl monotematicky zpracován a tak je tato 

práce i originálním pokusem přispět k celkovému pohledu na tohoto skromného 

moravského učitele, od kterého se v jeho době učila celá Evropa a který, jak se 

domnívám, stále ještě nebyl ve své vlasti zcela doceněn. 
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Metody diplomové práce 

Při zpracování této práce byly použity metody analýzy, syntézy, indukce 

a dedukce, dále pak metoda srovnávací, historická, historicko-srovnávací a metoda 

práce s historickými dokumenty. 

Analýza a syntéza 

Analýzu a syntézu chápeme jako způsoby konstrukce vědeckého poznávání 

v nejobecnějším smyslu. Tyto termíny označují procesy faktického nebo myšlenkového 

rozkládání celku na části a poté opětného spojování částí v celek. Oba procesy jsou 

vzájemně podmíněny, nelze je proto od sebe metafyzicky odtrhovat. Skalková (1983) 

Analýza pedagogických jevů a procesů znamená myšlenkové rozčleňování 

těchto celků na jednotlivé části, což umožňuje odhalovat jejich různé stránky 

a vlastnosti, stavbu, vyčleňovat jejich různé etapy, rozporné tendence aj. Právě 

mnohostranná analýza zkoumaného předmětu umožňuje jeho všestranné osvětlení. 

Poté, co byla provedena analýza, se opět snažíme dostat k původnímu celku. 

Dochází zde k syntéze, tj. myšlenkovému spojování částí, vyčleněných prostřednictvím 

analýzy. Utváří se nová myšlenková jednota, v níž se upevňuje vše podstatné, typické 

pro analyzovaný jev nebo proces. Analyzované jevy a procesy jsou tak upřesňovány, 

obohaceny a prohloubeny znalostí o předmětu jako celku. Je však nutné zmínit, že 

syntéza je již zahrnuta v samotné analýze, neboť každý celek chápeme synteticky, tj. 

v jednotě jeho znaků. Skalková (1983) 

Indukce a dedukce 

V reálném procesu poznávání vystupují indukce a dedukce společně. Tyto 

procesy patří k sobě a vzájemně se doplňují. 

Pojem indukce označuje ve smyslu tradiční logiky úsudek od dílčího 

k obecnému. Ve vědeckém poznání se tak nazývá souhrn řady empirických metod, 

přechodu od známého k neznámému, souhrn způsobů zobecňování a analýzy faktů, 

opírajících se o pozorování, experiment či praxi. Cílem induktivních metod je 

proniknout do podstaty jevů a odhalovat jejich zákonitosti. 
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Pojem dedukce se v tradiční logice chápe jako závěr, který směřuje od obecného 

k zvláštnímu. V procesu vědeckého poznávání chápeme tento pojem opět mnohem 

šířeji, jako vyvozování tvrzení z jednoho nebo několika jiných tvrzení na základě 

zákonů a pravidel logiky. Je to tedy vyvozování logicky nutných závěrů z tvrzení, která 

se chápou jako pravdivá. Skalková (1983) 

Srovnávací metoda umožňuje zjistit, v čem se pedagogické jevy liší a v čem se 

shodují. Její použití předpokládá nejen analýzu srovnávaných jevů a procesů, ale také 

i popis znaků a vlastností, které budou srovnávány. To umožňuje stanovit shody či 

rozdíly a dospět k syntetickému závěru ze srovnávání. 

Historická metoda umožňuje vysvětlovat pedagogické jevy a procesy 

z hlediska jejich vzniku, vývoje a zániku, tedy v jejich historickém vývoji. Rovněž nám 

pomáhá sledovat tyto jevy a procesy v konkrétních podmínkách dané společnosti. 

Metoda historicko-srovnávací představuje takové srovnání pedagogických 

jevů, které sleduje a srovnává dané jevy v jejich vývoji. Vede k poznání jednotlivých 

vývojových etap, ať téhož jevu nebo různých jevů, existujících zároveň v rozličných 

vývojových stádiích. Skalková (1983) 

Protože v průběhu zpracování této práce dochází k vzájemnému prolínání těchto 

metod, nelze přesně vymezit části textu zpracované příslušnou metodou. 

V kapitolách týkajících se jednoho konkrétního díla odkazuji v citacích pouze na 

kapitoly a strany, či pouze na strany daného díla. 
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1. Komenského pojetí člověka, výchovy a vzdělávacího prostředí 

1.1 Člověk 

Cíl a obsah Komenského výchovného a vzdělávacího úsilí úzce souvisí sjeho 

pohledem na člověka a na jeho celkové určení. Ve Velké didaktice uvádí, že "...člověk 

je postaven mezi viditelné tvory, aby byl 

1. tvorem rozumným, 

2. tvorem vládnoucím nad stvořením, 

3. tvorem, jenž by byl obrazem a rozkoší svého tvůrce." Komenský (1958, 

s. 69) 

Chce-li Komenský definovat člověka, používá k tomu dva způsoby. Buď použije 

přímou definici, nebo výčet charakteristických lidských schopností a vlastností, 

případně jeho úkolů, které má ve svém životě naplnit. Tento výčet však není vždy 

stejný, ale mění se podle toho, jak se vyvíjel Komenského pohled na člověka a jeho 

přirozenost. 

V jeho starších spisech je hlavní schopností, kterou charakterizuje člověka, 

schopnost rozumová. "Rozumnost je to, čím je člověk tím, čím je a od všech ostatních 

stvoření se liší." Komenský (1969, s. 65) 

Na mnohých místech popisuje Komenský člověka jako bytost obdařenou 

zvláštními nástroji; byly mu svěřeny mysl, jazyk a ruka (ratio - oratio - operatio). Je 

tedy charakterizován nejen rozumovou činností, ale i schopností jazykové komunikace 

a tvořivé činnosti. 

Postupně se u Komenského projevuje zdůraznění svobodného jednání 

a schopnosti volby. "Jsou to především tri věci, jimiž stvořitel ozdobil lidskou 

přirozenost, povznesenou nad němou tvář: rozum, řeč a rozmanitá a svobodná činnost" 

Komenský (1964, s. 56) 

V Pansofii pak popisuje člověka takto: "...člověk, podle práva, jež mu bylo 

postoupeno, a podle množství svého rozumu, vůle a moci, jež mu byly propůjčeny. Zde 

panuje rozum a podle libosti přetváří boží stvoření přes nejrůznější projevy jejich 

odporu." Komenský (1992, s. 298) 

10 



Komenského pohled na člověka se tedy vyvíjel následovně: 

1. především rozumná bytost 

2. bytost obdařená schopností rozumě myslet, mluvit a jednat 

3. bytost s rozumem, vůlí a schopností svobodně jednat. 

4. především bytost se svobodnou vůlí. 

Člověka tedy nejvíce charakterizuje právě svobodná možnost volby. Veškerá 

rozumová výchova a vzdělání měly pouze pomáhat člověku činit v životě správná 

rozhodnutí, aby se mu podařilo naplnit jeho poslání. Člověk je chápán jako svobodně se 

rozhodující a jednající bytost. Úkolem výchovy je naučit člověka volit věci správné 

a prospěšné a zavrhovat věci špatné, bezcenné či škodlivé. 

Člověk je vnímán jako bytostí aktivní, kreativní, tvůrčí. Smyslem vzdělávání je 

vybavit člověka pro jeho aktivní roli ve světě, pomoci mu získat potřebné vědomosti, 

dovednosti a návyky pro jeho činnost. Člověk má za úkol "dovršit harmonii světa", 

neustále zdokonalovat své okolí i sama sebe, více a více se připodobňovat svému 

Tvůrci. 

Komenský byl přesvědčen, že činnost člověka musí vycházet z jeho vlastního 

dobrovolného rozhodnutí. Člověk nesmí a ani nemá být k žádné činnosti nucen, neboť 

tímto by mu byla odepřena možnost podílet se svobodně na procesu spoluvytváření sebe 

i svého okolí. Touha po svobodném rozhodování vychází přímo za samé podstaty 

člověka. V Nejnovější metodě jazyků vyjadřuje tuto skutečnost takto: "Lidská 

přirozenost je svobodná, má ráda dobrovolnost, hrozí se nátlaku. Proto kam směřuje, 

tam chce být vedena; nechce být vlečena, strkána, nucena. " Komenský (1964, s. 210) 

Úkolem školy byla kultivace lidskosti. Lidskost člověka charakterizuje Komenský 

takto: "Jménem lidskosti nechápe se sama lidská přirozenost (kterou stvořil sám bůh 

jako svůj obraz jakýmsi tajemným působením přírody), nýbrž podmínky nebo 

požadavky, které činí člověka člověkem, tj. obrazem nejmoudřejšího, nejmocnějšího 

a nejsvětějšího boha." Komenský (1964, s. 337) 

Komenský si přál, aby byl každý člověk celistvě vzdělán ve všech věcech, které 

dovršují podstatu lidství, tj. aby dovedl "...poznat pravdu, milovat dobro, konat, co 

máme konat, moudře mluvit a konečně s věcmi, s lidmi a s Bohem jednat ve všem 

rozumně, neunáhleně" Komenský (1992, s. 15) 
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Komenský si je však také vědom, že pokud lidská přirozenost nebude pěstěna 

a zušlechťována, člověk nemusí plného lidství dosáhnout. Tento stav nazývá degenerací 

(dehumanizací). Pěstování člověka má být proto neustálé a trvalé, neboť lidský duch, 

jeho intelekt, vůle a paměť bez podnětů zakrňují. 

Jak již bylo uvedeno výše, člověk neuplatňuje svoji tvůrčí sílu pouze vůči svému 

okolí, ale pomocí výchovy a vzdělání dotváří sám sebe. Člověk se tedy v pravém 

smyslu slova člověkem teprve stává a to právě prostřednictvím výchovy, vzdělání 

a vlastní aktivity. 
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1.2 Výchova v Komenského filosofii 

Komenský nahlíží na poměry své doby jako na spletitý labyrint lidských věcí, 

vztahů a institucí, kde ani věci ani lidé neslouží svému původnímu účelu. Tento 

labyrint, je tím, co nám brání vidět svět takový, jaký ve skutečnosti je, nebo spíše má 

být. Svět byl stvořen v dokonalém řádu a harmonii, které mu vtiskl jeho Stvořitel. Nyní 

se však nenachází v řádu, ale v chaosu. Labyrint je to, co nám zaslepuje oči, "...co stojí 

mezi námi a pravdou, co nás od ní odvrací a brání nám ji viděti; všecko to, co nám 

slouží záminkou, abychom ji neviděli, o ni se nestarali, ji zanedbávali, vše, co maří naše 

sebelepší záměry a působí, že tam, kde očekáváme plnost, skutečnost, ukazuje se 

rozšklebená prázdnota..." Patočka (1958, s. 9) 

Byl však přesvědčen, že z tohoto stavu může být člověk a jeho podstatné vztahy, 

tj. vztah k věcem kolem sebe, k lidem i k Bohu, znovu uveden ve svůj původní řád. 

Pojal myšlenku na sjednocení všeho lidského vědění, které mělo zachytit onen 

velký a jednotící řád, a na tomto základě se mu pak objevila i možnost vyjití z labyrintu 

světa, z klamu a nepravdy na cestu řádu a pravdy. Tato možnost spočívala nejen 

v asketickém překonávání světa, nýbrž i v praktické, organizované a promyšlené 

činnosti ve světě samém. Tato činnost byla obrácena k dětem, které jsou v počátečním 

období svého života ještě tvárné a čisté a které dosud nebyly labyrintem pohlceny. 

Naději na lepší poměry ve společnosti tedy vkládá do výchovy a výuky dětí. 

Výchova a výuka pro něj však neznamená jen prostředek k dalším, vyšším 

životním cílům, nýbrž pojímá ji jako sám způsob, jak přejít od zmatku k pravdě, od 

nicoty k bytí, od bloudění a zmatku k řádu a zákonitosti. Patočka (1958) Komenský byl 

přesvědčen, že ke skutečné realizaci pravého lidství může dojít teprve skrze výchovné 

působení. Člověk se tedy stává opravdovým člověkem až prostřednictvím výchovy. 

Ve Pampaedii pak tuto svoji myšlenku na nápravu světa dále rozvinul a rozšířil. 

Nepočítá zde již pouze s jediným východiskem z labyrintu, které je založeno na 

výchovném a vzdělávacím působení na dítě, nýbrž zdůrazňuje, že náprava světa je 

neodlučitelná od nápravy člověka na každém stupni jeho vývoje. Člověka je tedy třeba 

vzdělávat a vychovávat po celý jeho život. 

Komenský vycházel z přesvědčení, že ve všech věcech se objevuje jednotný, 

jednoduchý a pro člověka pochopitelný řád. Celé universum lze podle něj rozdělit do tří 
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paralelních oblastí: hmotný svět (příroda), svět lidské práce a duchovní svět. Ve všech 

těchto oblastech platí stejné principy, a proto poznání získané v jedné z nich můžeme 

aplikovat do obou zbývajících. 

Člověk je pak v jeho pojetí nejvyšší, nejsamostatnější a nejdokonalejší bytostí 

v celém stvoření. Jako Boží zástupce zde na zemi má svojí činností působit na objekty 

hmotného světa. V jeho moci je tyto objekty vlastní činností nejen napodobovat, ale 

i přetvářet, zdokonalovat a vytvářet nové k prospěchu svému, ostatních lidí i věcí 

samých. Má-li ale naplnit v životě svůj smysl a cíl, musí být již od počátku života 

vzděláván a vychováván. Komenský byl přesvědčen, že pouze výchova činí člověka 

vskutku člověkem a možnost lidství se stává skutečností teprve prostřednictvím 

výchovy. Výchova u něho není výchovou k určité společenské funkci, vzdělání není 

pouze přípravou k vykonávání určitého zvláštního povolání, nýbrž oboje slouží jako 

prostředek k tomu, aby se člověk stal tím, čím se stát má, opravdovým člověkem, 

obrazem svého Tvůrce. 
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1.3 Škola 

Škola je místem, kde probíhá vzdělávání žáků. Ve Velké didaktice Komenský 

popisuje školu, která dokonale naplňuje svůj účel, jako tu, "...která je pravou dílnou 

lidí, kde se mysl žáků ponořuje v lesk moudrosti, aby rychle pronikala všechno zřejmé 

i tajné, kde mysl a její city jsou vedeny ke všeobecnému souladu ctností, kde srdce je 

vábeno božskou láskou, ba skoro opíjeno, takže již nyní pod sluncem zvykají si žít 

nebeský život všichni ti, kdož jsou svěřeni křesťanským školám, aby byli napájeni 

pravou moudrostí." Komenský (1958, s. 99) Vidíme tedy, že škola měla být místem, 

kde by žáci byli formováni ve skutečné lidské bytosti. Rozvíjeny zde měly být nejen 

jejich intelektuální schopnosti, ale především mravné chování a zbožná srdce. 

Komenský se zabýval jak vnějším popisem školy tak i atmosférou, která tam 

vládne. Ve Škole vševědné definuje školu takto: "Školou v obecném slova smyslu se 

nazývá buď dům nebo společnost, kde se lidé učí v každém druhu umění věci znát, jim 

rozumět a jich užívat." Komenský (1960, s. 27) Komenský byl přesvědčen, že každému 

člověku je vrozena schopnost naučit se nejrozmanitějším věcem, ale že člověk " ...ve 

skutečnosti nezná nic, leda čemu zvykne, když mu byly jednotlivé úkony napřed 

ukázány a když se o ně sám často pokusí; proto se musí všemu učit a proto musí být 

posílán do dílny, kde se cvičí takové věci." Komenský (1960, s. 27) 

Ve Vzkříšeném Fortiovi se snažil povzbudit učitele i žáky potocké školy k větší 

aktivitě. Zaměřuje se zde proto na popis školy jako místa ustavičné činnosti žáků 

a učitelů. "Nejjednodušší definice školy zní, že je to pospolitost učitelů a žáků. Ale 

vyučování je práce. Proto je škola místem práce. Vyučování je práce, protože vyučovat 

neznamená nic jiného, než vést k vědění ty, jimž vědění chybí. Učit se znamená být 

veden. Ale kdo vede, jde napřed, kdo je veden, následuje. Jít napřed a následovat 

znamená jít; a kdo jde, nestojí, neleží, nedřímá ani nežívá, nýbrž je čilý, pohybuje se, 

napíná svaly, uvádí v pohyb celé tělo a nedosahuje cíle jinak než stálým nepřetržitým 

pohybem." Komenský (1960, s. 232) 

Škola je pro Komenského místem radostné činnosti a vzrušujícího poznávání. 

Školní činnost nese rysy hry, ačkoliv je vzhledem ke svému zaměření a důsledkům 

vážnou a odpovědnou prací. Svou formou, metodou a vztahem žáků k ní má být však 

být tak příjemná a motivovaná jako spontánní dětská hra. 
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Komenský nejčastěji nazýval školu dílnou lidskosti. Má tedy být místem, kde 

"...se mladí a nevzdělaní lidé vzdělávají, aby nabyli plných a pravdivých obrysů 

lidskosti, aby nezůstávali neotesanými kameny, nýbrž se stali živými obrazy božími, 

tvory co nejpodobnějšími stvořiteli." Komenský (1960, s. 232). 

Dále pak přirovnává školu k dílně světla, jejíž hlavním cílem je " ...osvětlovat 

mysli, aby tak byly rozptýleny temnoty nevědomosti, bludů a hříchů...". Komenský 

(1960, s. 233), ke štěpnicím, kde učitel jako obezřetný zahradník pěstuje ze semen útlé 

rostlinky, k porodnímu lůžku, kde je žákovi jako semeno dána schopnost naučit se 

čemukoli a učitel zde napomáhá zrodu "...krásné moudrosti, sličné výmluvnosti, svěží 

a živé ctnosti..." Komenský (1960, s. 235), dále pak k válce, kde "...se shromažďuje 

vojsko, vybrané z mládeže, jež má bojovat proti nepřátelům lidské přirozenosti, totiž 

proti nevědomosti, bludům a chybám,..." Komenský (1960, s. 235). 

V Zákonech školy dobře spořádané žádá školu, kde budou žáci nabývat 

moudré mysli, výmluvného jazyka, schopnosti k práci, uhlazených mravů a zbožného 

srdce. Taková škola je pak podle něho skutečnou "...štěpnicí obce a církve, krásnou 

předehrou šťastného života a pětistrunnou harfou svatého Ducha, jež vydává souzvuk 

nejpříjemnější božímu sluchu." Komenský (1960, s. 271) 

Do školy se děti měly těšit. "Škola sama má být místo příjemné, vábící uvnitř i 

vně oči. Uvnitř budiž světlý, čistý pokoj, ozdobený všude obrazy, ať už jsou to obrazy 

znamenitých mužů, ať zeměpisné mapy, ať památky historických událostí nebo nějaké 

emblémy. Venku pak budiž u školy nejen volné místo k procházkám a společným hrám, 

nýbrž i nějaká zahrada, do níž by byli časem pouštěni a naváděni těšit se pohledem na 

stromy, kvítí a byliny. Když se věc takto zařídí, je pravděpodobné, že děti budou chodit 

do škol s nemenší chutí než chodí na jarmark, kde doufají uvidět a uslyšet vždy něco 

nového." Komenský (1958, s. 140) 

Z tohoto popisu je patrné, že pro Komenského nebylo důležité pouze to, jestli 

škola splní svůj účel, ale také jaký vztah žáci ke škole zaujmou. Přesněji řečeno, škola 

by nemohla dosáhnout plně svého účelu, pokud by tam žáci nepřicházeli rádi a 

s touhou po vzdělání. Toužil, aby byli ve škole vzděláváni všichni bez rozdílu "...vším 

tím, co může člověka učinit moudrým, šlechetným a svatým, a aby se toto vzdělání dálo 

bez ran, bez tvrdosti a bez jakéhokoli nucení co nejlehčeji, co nejmileji a jaksi samo od 

sebe." Komenský (1958, s. 103) 
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Žáci měli být ke školní práci motivováni různými způsoby. Komenský byl 

přesvědčen, že touha po poznání vychází z lidské přirozenosti a je tedy vrozena 

každému zdravému člověku. Učitel však nesmí pouze spoléhat na tuto přirozenou 

touhu, ale jeho úkolem je ji povzbuzovat, směrovat, a moudře využívat. Je odpovědný 

za správně načasované a přiměřeně náročné zatížení žáků. Žáci nesmí být ani zahlceni 

přílišným množstvím látky ani se dostat do situace, kdy by kvůli malému množství 

podnětů zůstal jejich studijní potenciál nevyužit. Zde se odráží Komenského zásada 

přiměřenosti učiva. 

Dalším důležitým motivujícím činitelem byla nová vyučovací metoda, která pro 

svou názornost, jednoduchost a požadavek aktivního zapojení žáků byla dle 

Komenského slov sama příjemná a vábivá. 

Komenský však neopomíjí ani motivaci racionální: přesvědčování žáků o smyslu 

učení vůbec, o smyslu určité látky, o vzrušujících momentech v látce obsažených, 

o lahodnosti logického systému poznatků, o poznání jako dobrodružství ducha. Uher 

(1987, s. 46) "Dělej tedy," nabádá učitele, " aby pochopil, jak by bylo pro něj důležité 

vědět to nebo ono, brzy bude toužit, aby to věděl, poněvadž lidské mysli je vrozena 

láska ktomu, co je lepší." Komenský (1964, s. 158) A dále: "...musíš tedy všemožně 

usilovat o to, aby žák učebnou látku chápal jako něco obdivuhodného." Komenský 

(1964, s. 158) 

Pokud však žák i přesto projevuje nechuť k učení, nahlíží na to Komenský jako 

na nepřirozený stav, za nějž nese odpovědnost především učitel, jehož úkolem je také 

tento stav zvrátit. Komenský vnímal žákovu nechuť k učení jako nemoc duše, proti 

které učitel musí účinně bojovat. 

Učitel je také hlavním tvůrcem celé školní atmosféry. Komenský proto 

požaduje, aby tento úřad zastávala hluboce vzdělaná, moudrá a zralá osobnost, která 

má k žákům otcovský vztah a opravdovou lásku. Vztah učitele a žáka je základem celé 

výchovné práce. Žákův vztah k učiteli je jedním z nejsilnějších motivačních faktorů pro 

jeho úspěšnou školní práci. Učitel má svým chováním a projevy tento vztah všemožně 

podporovat. "Učitelé, když budou přívětiví a laskaví a nebudou žáky od sebe odpuzovat 

žádnou drsností, nýbrž vábit je k sobě otcovským smýšlením, chováním i slovy; když 

jim budou doporučovat učení, pochválí časem pilnější žáky (maličkým rozdělujíce také 

ovoce, ořechy, cukr atd.); když jim, pozvouce je k sobě, nebo též všem společně ukáží 
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vyobrazení toho, čemu se budou jednou učit, nástroje optické, geometrické, nebeské 

koule a podobné věci, kterým by se mohli podivovat; když po nich někdy něco vzkáží 

rodičům. Zkrátka když s nimi budou zacházet s láskou, snadno si získají znenáhla jejich 

srdce..." Komenský (1958, s. 140) 

Škola má tedy být místem příjemným, kde vládne laskavá a klidná atmosféra, 

kde se učitel i vysoce motivovaný žák setkávají nad společným cílem a kde jsou žáci 

formováni v moudré, mravné a zbožné lidi laskavou, moudrou, citlivou, systematickou 

hluboce vzdělanou a zbožnou učitelskou osobností. 
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2. Velká didaktika 

Velká didaktika vznikala vletech 1633 - 1638 v polském Lesně. Představuje 

především především příručku pro učitele, mohli bychom ji tedy označit jako učebnici 

vyučování a výchovy dětí a mládeže ve školách. Autor zde poskytuje také návod na 

uspořádání veškerého školství i jednotlivých škol. 

2.1 Žák 

Když Komenský ve Velké didaktice hovoří o těch, kteří mají býti "...vzděláváni 

ve vědách, uhlazováni v mravech, naplňováni zbožností a býti vedeni ke všemu, co patří 

k životu přítomnému i budoucímu..." (s. 41), používá tyto termíny: 

všechna mládež obojího pohlaví (s. 41), 

mládež (s. 56), 

živé kameny boží (s. 57), 

dítky křesťanů, nové plémě nového Adama, synové boží, Kristovi bratříčkové 

a sestřičky (kap. V, s. 80), 

ti, které chceme přivést k ušlechtilým mravům (kap. VII, s. 87), 

ti, kteří mají být vyučováni všemu (kap. X, s. 95), 

ti, kdo jsou posíláni na svět nejen jako pouzí diváci, nýbrž i jako budoucí herci 

(kap. X, s. 95), 

lidé (kap. X, s. 95), 

ten, kdo si zvyká dáti se vodit vlastním rozumem, pronikat ke kořenům věcí 

a zjednávat si jejich pravé porozumění a upotřebení (kap. XII, s. 104), 

mladí lidé (kap. XII, s. 107), 

žáci (kap. XVI, s. 130), 

všichni lidé ( kap. XII, s. 110), 

školní mládež'(kap. XIII, s. 115), 

ti, kdo jsou mladého věku (kap. XVI, s. 125), 

ti, kteří mají být vzděláni v lidi (kap. XVI, s. 129), 

hoši (kap. XVI, s. 135), 
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ti, kdo jsou svěřeni škole ( kap. XVI, s. 136), 

chlapci (kap. XVII, s. 139), 

mladíci, kteří touží vniknout do taje věd (kap. XX, s. 179), 

dítky (kap. XXIV, s. 210). 

křesťanská mládež (kap. XXVII, s. 211), 

jinoši (kap. XXVII, s. 223), 

děti (kap. XXIX, s. 245). 

Tito všichni tedy mají býti "...pěstováni, zaléváni, klestěni a vedeni křádu..." 

(s. 56); "...lámáni, otesáváni, hlazeni a pořádáni k nebeské stavbě..." (s. 57). 

V konkrétním popisu školní situace se pak nejčastěji objevuje právě termín žáci 

či žák. 

Žák je charakterizován jako ten, jenž je: 

- pln očekávání, 

- pozorný a soustředěný, 

vysoce motivován pro školní činnost 

"...tímtéž, pravím, způsobem má učitel v žákovi dříve vzbudit touhu po 

vzdělání, a než jej začne vzdělávat podle svých předpisů, má jej dříve učinit schopným 

ke vzdělání a tak povolným ve všem." (s. 108) 

"Špatně se tedy starají o chlapce ti, kteří je nutí do učení proti jejich vůli..." 

(s. 139) 

"...touha po vědění a učení má býti rozněcována v mládeži všemožným 

způsobem..." (s.143) 

"...opravdově budiž u žáků vzbuzována láska ke každému učení, které se 

začíná..." (s. 151) 

"...učitel je sluhou, a ne pánem přirozenosti, utvářečem, a ne přetvářečem, 

vidí-li, že přirozenost žáka se něčemu vzpouzí, nesmí ho pohánět..." (s. 178) 

"A když žádný žák nebude hnán k ničemu proti své vůli, nebude nic, co by 

mohlo někomu působit omrzelost nebo otupovat duševní sílu..." (s. 178) 
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- učen pouze tomu, na co stačí vhledem ke svému věku a individuálním 

možnostem 

"Vždyť kdyby někdo do nádobky s úzkým hrdlem (k nimž lze přirovnat mysl 

mládeže) raději chtěl násilně nalévat než kapat kapku po kapce, co pořídí? Zajisté větší 

část tekutiny přeteče a do nádoby přijde mnohem méně, než kdyby se lilo pomalu. Zcela 

pošetile si vede, kdo se snaží učit žáky ne kolik chápou, nýbrž kolik si sám přeje, 

poněvadž síly chtějí být podporovány, ne potlačovány; a pěstitel mládeže je právě tak 

jako lékař pouze služebníkem, nikoli pánem přírody." (s. 144-145) 

"...nic nebudiž s mládeží podnikáno, leč co věk a schopnost nejen dopouští, 

nýbrž i žádá..." (s. 145) 

vyučován systematicky podle určitých zásad 

"...vyučování mládeže půjde snadno, jestliže 

a) začne brzy, před zkažením mysli, 

b) bude se díti s náležitou přípravou, 

c) bude se postupovat od všeobecného ke zvláštnímu a 

d) od snadnějšího k nesnadnějšímu, 

e) nikdo nebude přetěžován přílišností učiva, 

f) všude se bude postupovat pomalu, 

g) žák nebude nucen k ničemu, leč co by sám žádal, podle věku a metody, 

h) vše se bude podávat názorem, 

i) k okamžitému využití a 

j) vše stále podle jedné a téže metody" (s. 137) 

- neustále aktivní 

"Žáci ať se navzájem učí brzy látku vyjadřovat slovy i vyznačovat rukou..." 

(s. 147) 

"...aby žáci byli naváděni zapisovat vše, co slyší nebo čtou v knihách, do svých 

deníků..." (s. 147) 

"...učitel každé třídy zavede mezi svými žáky tento podivuhodný druh cviku 

tímto způsobem: ať každou hodinu předloží krátce učebnou látku, vyloží jasně smysl 

slov a ukáže zřejmě užitečnost věci; pak hned vyvolá některého ze žáků, aby opakoval 
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(tak jako by již sám byl učitelem jiných) v témže pořádku všechno, co řekl učitel, aby 

objasnil pravidla týmiž slovy a ukázal na týchž příkladech jak se má užít těch pravidel; 

jakmile chybí, musí být opraven. Pak ať vyvolá jiného a uloží činit totéž, všichni ostatní 

budou poslouchat; potom třetího, čtvrtého, a vůbec kolika bude třeba, dokud nebude 

patrné, že to všichni náležitě pochopili a dovedou to již opakovat a tomu vyučovat. 

Nedoporučuji tu zachovávat pořádek určitý, jenom když nejdříve budou vyvoláni žáci 

nadanější, aby je zdlouhavější žáci, posíleni jejich příkladem, mohli tím snáze 

následovat." (s. 160) 

"...na konci výkladu budiž dovoleno žákům samým tázat se učitele, na cokoli 

chtějí..." (s. 168) 

"Pro to, co se má konat, vždy budiž po ruce forma a norma. Tu ať má žák před 

očima a ať ji napodobuje, jako by kráčel v jejích šlépějích. Neboť sám ze sebe ještě 

nemůže vytvořit nic, neví-li, co a kterak se má díti; proto mu to musí být ukázáno." 

(s. 187) 

veden a hodnocen svým učitelem 

"...žák musí být poučen, kde a jak má čeho užít. A při užívání musí být řízen, 

aby při práci nechyboval, anebo chybí-li, aby byl opraven. Konečně nesmí přestat 

chybovat a být opravován, dokud nedovede pracovat bez chyby, jistě a snadno." (s. 187) 

- podřízen kázni, pravidlům, řádu 

"A poněvadž chlapci (aspoň ne všichni) nejsou ještě tak dalece schopni tak 

rozvážného a rozumného postupu, znamenitým ziskem bude učit je statečnosti 

a sebeovládání tím, že budou přidržováni, aby si zvykali plnit spíše vůli cizí než vlastní, 

poslouchajíce totiž svých představených ve všem co nejochotněji." (s. 200) 

"Z toho však neplyne, že škola má být plna křiku, ran a pruhů, nýbrž že má být 

plna bedlivosti a pozornosti ze strany učitelů i žáků. Neboť co jiného je kázeň než jistý 

způsob, jímž by se žáci stali opravdu žáky?" (s. 229) 

"Účelem kázně budiž, v těch, které vychováváme pro boha a církev, vytvořit 

a stálým pěstěním upevnit podobné city, jaké Bůh žádá na synech svých, svěřených 

škole Kristově, aby se veselili s třesením (Žalm 2, 10) a vždy se radovali v Pánu (Filip. 
4 ,4), konajíce spasení své s bázní a třesením (tamtéž 2, v. 12), tj. aby mohli i uměli 
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milovat a ctít učitele a aby se nejenom rádi dali vést tam, kam mají být vedeni, nýbrž 

spíše aby i sami po tom horlivě toužili." (s. 232) 

"...tak každý, kdo se svěří školám ke vzdělávání, musí podléhat společné kázni. 

Stupně jsou: Předně ovšem stálý dozor. Neboť nikdy nelze dosti bezpečně uvěřit 

horlivosti nebo nevinnosti hochů (jsouť potomky Adamovými), a proto musí být 

provázeni zrakem, kamkoli se obrátí. Za druhé důtka, kterou mají být ihned voláni 

výtržníci na cestu rozumu a poslušnosti. Konečně trest, nechtějí-li se dát řídit pokynem 

nebo napomenutím. Ale všechno rozumně, jedině k tomu účelu, aby povzbuzeni jsouce, 

nabývali všichni čilosti konat všechno horlivě." (s. 261-262) 

Požadavek, aby žák nebyl nucen k žádné činnosti, kterou by sám nežádal, však 

nelze chápat ve smyslu současného pedocentrického pojetí. Spíše je zde vyjádřen 

respekt k žákově osobnosti, jeho přirozeným vlohám a předpokladům. Mohli bychom 

tedy říci, že žák neměl být nucen k ničemu, kčemu nebyl předem dostatečně 

motivován. Tato motivace mohla vyplynout z žákových přirozených potřeb, nebo měla 

být navozena učitelem. Žák si však nevolil, čím se bude při vyučování zabývat. Plně se 

podřizoval učitelovu vedení. 

V žákovi měl učitel nejprve vybudovat představu celku a teprve potom 

vysvětlovat podrobnosti. Aby žák látce dobře porozuměl, měla mu být co nejnázorněji 

předvedena a vysvětlena. Při vyučování měl pak žák postupovat vždy od věcí známých 

k neznámým, od konkrétních k obecným. Žákovi mělo být vše předkládáno přehledně 

a utříděně. Učitel měl vnášet do žákova poznání jasný řád. 

Během učitelova výkladu musel být žák dokonale soustředěný. Jeho úkolem 

bylo psát si poznámky, dané problematice důkladně porozumět a umět o ní promluvit, 

vyložit ji a vysvětlit ostatním. Komenský velmi doporučoval a podporoval, aby se žáci 

poté, co porozuměli určité látce, pokoušeli pod učitelovým dohledem vysvětlit ji 

ostatním. Tímto se mělo jejich čerstvě nabyté poznání trvale upevnit. 

Od žáka se ale očekávalo nejen psaní poznámek z učitelova výkladu, ale také 

aktivní vedení svého osobního deníku, do kterého si měl zapisovat výpisky z četby 

a cokoliv moudrého či jinak prospěšného, co se ten den dozvěděl. Osobní deník měl 

sloužit jako pomůcka paměti, měla to být jakási osobní pokladnice moudrosti. 
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2.2 Struktura školského systému a charakteristika třídy 

Komenský měl představu čtyřstupňového školského systému, kde během 

prvních 24 let má být člověk cele vzdělán, "...aby z těchto dílen lidskosti vycházeli lidé 

opravdu vzdělaní, opravdu mravní a opravdu zbožní." (s. 234) Vždy po šesti letech by 

tu měl člověk projít školou mateřskou, školou obecnou, gymnasiem nebo-li školou 

latinskou a poslední šestiletí by bylo věnováno akademickým studiím a cestám. 

Třídu si pak představoval jako velikou místnost, jejíž stěny měly být vyzdobeny 

různými obrazy a výtahy z učebnic, na kterých si žáci denně mohli procvičovat smysly, 

paměť a ruku. 

V jedné třídě jeden učitel řídil i velké množství žáků. Toto veliké množství bylo 

rozděleno na určitá oddělení (dekurie) po deseti žácích, ke každému z nich byl přidělen 

starší žák (desátník - dekurio), který měl dohlížet na své mladší spolužáky. Jeho úkolem 

bylo dohlížet na "svých" deset žáků a v případě potřeby jim pomoci s učivem. 

Ve třídě se všichni žáci měli v jednu dobu zaobírat stejnou věcí. Učitel nejprve 

vyložil novou látku a poté se věnoval jejímu procvičení, aby žákům pomohl lépe si 

učivo zapamatovat. Každý žák měl svůj vlastní výtisk společné učebnice. Na konci 

výkladu se od žáků očekávalo, že se budou pokládat otázky ohledně všeho, co jim 

z učitelova výkladu nebylo jasné. 

2.3 Učitel 

Hovoříme-li o žákovi, je nezbytné, abychom se zmínili také o osobnosti toho, 

který formuje jeho osobnost; slovy Komenského jej vzdělává, jako kameník láme, 

otesává, uhlazuje, coby sadař štěpuje, zalévá, klestí, dále pak vede k řádu a kázni, 

vychovává a vyučuje. 

Komenský tohoto člověka nejčastěji používá označení učitel. Z dalších přímých 

označení se objevuje i "pěstitel mládeže" nebo "vychovatel". Často ale nepoužívá žádné 

Přímé označení, a roli učitele opíše nepřímo, jako "ten, který se podjímá úkolu 

vzdělávat mládež", "ten, kdo se snaží učit žáky". Nezřídka také není osoba učitele 
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zmíněna vůbec, přesto je však jeho nezbytnost z textu zřejmá. Jde o formulace typu: 

"žáci mají být naváděni...; usnadníš tedy žáku práci, jestliže mu při všem, čemu ho 

budeš učit ukážeš...; budiž povinností škol...; v mládí budiž cvičena paměť..., nesmí se 

tedy šetřit mladého věku...; chceme-li žákům vštípit pravou a jistou znalost věcí...atď'. 

Učitel je tedy ten, který: 

motivuje a připravuje 

vzbuzuje ve svých žácích touhu po vzdělání a lásku k učení, 

připraví své žáky, aby byli schopni přijmout vzdělání, 

všemožným způsobem rozněcuje v mládeži touhu po vědění a učení, 

určuje obsah výuky 

vytyčí cíle, kam mají jeho žáci být dovedeni, a to pro každý rok, měsíc i den, 

dohlíží 
má své žáky pod neustálým dozorem, 

řídí výuku i procvičení učební látky 

stojí na vyšším místě, dívá se na všechny strany a netrpí nikomu, aby dělal něco 

jiného, než upíral oči na něho, 

při užívání naučeného své žáky řídí, 

opravuje 

opravuje své žáky, chybují-li, 

- zkouší 

prověřuje znalosti svých žáků, 

- postupuje podle stále stejné metody 

dbá všech cest k otevírání rozumu a vhodně jich využívá, 

nikoho nepřetěžuje přílišností učiva. 
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nenutí své žáky k ničemu, leč, co by sami žádali, podle věku a metody, 

vše podává názorem a k okamžitému využití, 

hovoří stejným jazykem jako jeho žáci, 

vybízí žáky konat pouze to, k čemu jim byl předem dostatečně ukázal vzor a 

pravidlo napodobování, 

vše předkládá jasně a názorně, 

ukazuje, jak se to, co se žák učí, používá v denním životě, 

vštěpuje žákovi nejprve představu celku, teprve poté přejde k podrobnému 

probírání jednotlivostí, 

pracuje co nejutříděněji, beze všeho zmatku podle řádu a systému, 

mluví jen tehdy, když jsou žáci pozorní a poslouchají jej, 

vyučuje žáky skrze jejich vlastní zkušenost, 

udržuje u žáků pozornost, 

probírá jednu věc po druhé a pečlivě vysvětluje rozdíly mezi věcmi, 

poučuje své žáky kde a jak mají čeho užít, 

postaví žákům před oči formu a normu toho, co mají dělat, 

vychovává 

přidržuje děti, aby si zvykaly plnit spíše cizí než vlastní vůli a ve všem co 

nejochotněji poslouchaly svoje představené, 

navyká hochy poslouchat na slovo, 

vštěpuje hochům čilou ochotu sloužit jiným, 

ve všem, co své žáky učí, předchází slovem a příkladem, 

učí své žáky být rozumem moudrými, v skutcích opatrnými a v srdci zbožnými, 

vede ke zbožnosti 

učí všechny co nejzbožněji se věnovat uctívám Boha, 

bedlivě navyká své žáky skutkům přikázaným od Boha. 

Učitel je tedy tím, kdo své žáky musí ke vzdělávání motivovat a vzbuzovat 

v nich k učení lásku a touhu. On je tím, kdo má své žáky připravit, aby byli "schopni 
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vzdělávání". Během výuky musí udržet a nejrůznějšími způsoby podporovat dětskou 

pozornost. 

Učitel vytyčuje pro své žáky cíle, kam mají být dovedeni. Při vyučování má své 

žáky pod neustálým dozorem, řídí výuku, procvičování i následné užívání osvojené 

látky v praktických situacích. Chybující trpělivě opravuje, až dokud nejsou chyby 

odstraněny. Učitel též prověřuje znalosti svých žáků, nejčastěji prostřednictvím ústního 

zkoušení. 

Učitel však své žáky nejen vyučuje, ale také je vychovává a vede ke zbožnosti. 

Postupně učí děti podřizovat se cizímu vedení a ochotně pomáhat ostatním. Svým 

žákům jde ve všem příkladem. 

V rámci náboženské výchovy učí děti, jak žít podle Písma v poslušnosti Bohu. 

V souhrnu učí své žáky být rozumem moudrými, v skutcích opatrnými a v srdci 

zbožnými. 

Učitelův přístup k žákům by se dal charakterizovat jako laskavý a vstřícný, plný 

porozumění pro žákovu individualitu a rozmanité vlohy, zároveň však důsledně 

uplatňující princip vedení. Pro Komenského je ve vztahu dospělý - dítě 

charakteristické, že dospělý vždy vede, rozvíjí dětskou osobnost a za její vedení 

a rozvoj nese plnou odpovědnost. Žák zastává roli učedníka, který jde ve šlépějích 

svého učitele. 

Vidíme tedy, že žák se zde nikdy nevyskytuje izolovaně, ale vždy v souvislosti 

s někým, kým je připraven, motivován, následně potom vyučován, zkoušen, 

vychováván či veden ke zbožnosti. Můžeme tedy říci, že žák a učitel tvoří nerozlučnou 

dvojici. Učitel je zodpovědný za žákovo vedení, žákovým právem a zároveň povinností 

je následovat a napodobovat svého učitele. 
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3. Nejnovější metoda jazyků 

Komenský pracoval na tomto spise v letech 1644 -1646 ve švédském Elbagu, na 

popud Ludvíka de Geer, který si u něj objednal vypracování učebnic latiny pro švédské 

školy. Jeho Nejnovější metoda jazyků představuje speciální rozbor učebního postupu 

v oblasti jazykového vyučování. Komenský se zde ocitá v reálné školní situaci a řeší na 

základě bohatých didaktických studií i vlastních zkušeností, zvláště ze školy lešenské, 

otázky metodiky latinského jazyka, který byl v jeho době nej důležitějším učebním 

předmětem. 

Ačkoli se zde zabývá konkrétním jazykem, latinou, pedagogické zásady, které 

zde uvedl, je možno aplikovat i v jiných pedagogických kontextech. Autor totiž 

považoval svoji metodu za zcela universální, použitelnou při osvojování jakéhokoliv 

cizího jazyka. 

Komenský odmítá dobový charakter jazykové výuky, který se opíral pouze 

o pamětní učení. Žák se tak zpravidla učil zpaměti jemu naprosto neznámým textům, 

nejčastěji Písmu nebo vybraným antickým klasikům. Komenský byl však přesvědčen, 

že člověk se nejen nemůže ale i přímo nesmí učit tomu, čemu předtím důkladně 

neporozuměl. Toto jeho přesvědčení se promítá i do výuky cizím jazykům. Poznání 

a pochopení věcí musí předcházet jazykovému vyučování. Usiloval tedy o vytvoření 

metody, která by spočívala nejprve v důkladném pochopení věci a s jejíž pomocí by 

bylo možno změnit školy v tvůrčí a radostné "dílny lidskosti", kde by byl pěstován 

intelekt člověka společně sjeho mravy a zbožností. "Vždyť si nebereme za úkol 

vychovávat papoušky, jimž stačí vydávat zvuky beze smyslu," zdůrazňuje Komenský, 

"nýbrž tvora rozumného, pána nad věcmi, pozorovatele, svědka a vykladatele boží 

moudrosti, jež se rozprostírá po všech věcech", (s. 52) 

Nejnovější metoda jazyků je tedy výsledkem jeho usilovné snahy "...zda by se 

dal vynalézt nějaký způsob, jak zaměstnat děti tím, čemu se mají naučit, a to tak, aby 

samy pokládaly za nutné se tak zaměstnávat, učitelům pak aby nezbývalo nic jiného 

na práci než dozor a řízení (aby žáci nemařili čas nečinností nebo aby nechybovali při 

činnosti) a aby ona zaměstnání žáků nebyla nesnadná ani trudná, nýbrž spíše příjemná 
a k práci povzbuzující jako hra." (s. 54) Nejen tedy učební látka sama, ale i metoda 
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výuky měla v žácích probouzet touhu ke studiu. Učitel však neměl za úkol pouze žáky 

zaměstnat, kontrolovat a případně je opravovat. Naopak, učitel měl žákovu touhu po 

vzdělání nejrůznějšími prostředky rozvíjet a podporovat. 

Komenský považoval schopnost učit se a touhu po vědění za znaky člověka 

vycházející přímo z lidské přirozenosti. Protože je tedy každému člověku vrozena nejen 

schopnost, ale i touha po dalším poznání, je učitelovým úkolem nejen otvírat svým 

žákům různé možnosti poznání, ale také je bezpečně vést a být jim nápomocen při 

odhalování zákonitostí a řádu všech věcí. 

Umění vyučovat je, jak uvádí Komenský, dílem přírody. Příroda, nebo spíše 

sama přirozenost člověka, je nastavena tak, že člověk ani nemůže jinak, než se něčemu 

neustále učit. "Dílo vyučování a učení je dílo samé přírody, mající tak přesné cesty 

svého postupu jako všechno ostatní v přírodě, dovedeme-li ten postup řídit, a nikoliv 

uvádět ve zmatek." (s. 148) Didaktická činnost učitele má tuto přirozenou touhu učit se 

následovat a podporovat. Komenský přímo uvádí: "Neučí učitel, nýbrž příroda; 

vyučující je toliko služebníkem přírody." (s. 148) 

Učitelova role je však nepostradatelná. Komenský požaduje, aby při vyučování 

postupoval podle stále stejné metody, od jednoduchých věcí ke složitým, od známých 

k neznámým, od obecných k jednotlivým. 

Vyučovat dle Komenského znamená způsobovat, " ...aby tomu, co kdo zná, 

naučil se i jiný a znal to..." (s. 150), tedy aby učitel způsobil, že to, co zná on sám, bude 

znát i jeho žák. Učit se je pak " ...postupovat k vědění o věci neznámé skrze nějakou 

známou..." (s. 152). Samotné učení přirovnává pak Komenský kpohybu, který 

vykonává žák posunující se pomocí jemu známé věci k tomu, co dosud nezná. 

Vyučující a učící se jsou ve vzájemném vztahu, přítomnost obou je v každém 

vyučování nezbytná. Komenský přesně vymezuje roli učitele a žáka, jejich pozici při 

vyučování a povinnosti či úkoly, které z této pozice vyplývají. Opět je zde vymezen 

jasný vztah vedoucího a vedeného, ve kterém ten, který zná více, vede toho, který zná 

méně. A protože je dle Komenského nemožné, aby se žákova činnost obešla alespoň 

zpočátku bez chyb, potřebuje každý, kdo se něčemu učí, někoho, kdo by jej vedl 

a opravoval. 

Komenský nazývá dobrým učitelem toho, kdo je schopen dobře své žáky naučit. 

Tato schopnost je podmíněna nejen věcnou znalostí dané učební látky, ale především 
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učitelovým didaktickým uměním a pozitivním přístupem k vyučování. "Na vyučujícím 

se žádá schopnost vyučovat, aby uměl, mohl a chtěl učit, to je, aby sám znal to, 

čemu má učit, (poněvadž nikdo totiž nemůže učit tomu, co zná málo); aby mohl 

vyučovat jiné tomu, co sám zná (to je aby byl didaktikem a aby uměl trpělivě 

snášet nevědomé, avšak aby uměl samu nevědomost účinně zaplašovat atd.); 

konečně aby tomu, co zná a může také chtěl, to je, aby byl činný a pilný, a toužil 

povznášet jiné k světlu, jemuž se sám těší." (s. 155) 

Podobně po žákovi Komenský požaduje, aby "...mohl, dovedl a chtěl být 

vyučován." Komenský (s. 155) Být vyučován může být každý, kdo má neporušeny 

"nástroje učení", tj. smysly, jazyk a ruku. Aby "dovedl" být vyučován, musí být učební 

látka přiměřena jeho věku a schopnostem. (Znovu se zde opakuje požadavek, aby žák 

nebyl učen ničemu, co by bylo vzdáleno jeho chápavosti.) Komenský zdůrazňuje 

i důležitost žákova pozitivního postoje kučivu, který popisuje jako "...být chtivý 

učební látky a schopný přijímat ji se vznícenými smysly." (s. 155) 

Jakým způsobem má být v žákovi probouzena touha po vzdělání? Komenský 

vysvětluje, že důvod žákovy demotivace může být různý a proti každému může učitel 

účinně zasáhnout a odstranit jej. Komenský zde rozlišuje tři hlavní příčiny nechuti 

k učení. 

a) Žák nevidí užitečnost toho, čemu se učí, 

b) konkrétní okamžik se pro něj stává důležitějším, než cíl, ke kterému směřuje učitel, 

a žákova pozornost je v důsledku toho odvedena něčím jiným, nyní pro něj 

atraktivnějším, 

c) strach z obtíží. 

Učitel má tedy směřovat k tomu, aby žák pochopil, proč je pro něj poznání či 

porozumění oné věci důležité, dále se má snažit, aby žák "dostal chuť na dobrou věc", 

a v neposlední řadě usilovat o to, aby žák pocítil, že je v jeho silách zadaný úkol 

zvládnout. K vyučování má tedy učitel přistupovat pouze tehdy, byl-li již žák 

dostatečně motivován a byly-li tak vytvořeny podmínky ke zvládnutí obtížnější látky. 

Pro Komenského není žák jen trpným přijímatelem učitelova výkladu, ale 

aktivní bytostí, "...živý obraz, sám sebe vytvářející, znetvořující a přetvořující podle 

toho, jaká příležitost se naskytne..." (s. 159), či spíše jaké příležitosti a podmínky učitel 

vytvoří. Komenský byl přesvědčen, že "...lidská povaha je činná a velmi se těší 
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z pohybu, a to ze svobodného pohybu za tím účelem, aby sama věci utvářela 

a přetvářela." (s. 158) Požadoval proto, aby žákovi bylo vždy umožněno aktivně se 

podílet na svém vzdělávání. "Učícímu se náleží práce, vyučujícímu její řízení." (s. 159) 

Vyučování se má konat pomocí příkladů, pravidel a jejich užíváním 

či napodobením, tj. "...aby věc, jíž se má žák učit, se mu předkládala, když se mu 

předložila, vykládala, a když se mu vyložila a on ji pochopil, aby se pokoušel 

vyjadřovat ji novými vlastními způsoby tak dlouho, dokud by ji vyjádřit neuměl." 

(s. 160) Při jazykovém vyučování, je tedy úkolem učitele předložit jasný příklad, tento 

vysvětlit a předvést svým žákům; žákovým úkolem je pozorně sledovat učitele 

a pokoušet se napodobit jeho vzor. Důležité je i pořadí jednotlivých kroků. Nejprve má 

učitel předvést příklad, poté jej okomentovat a objasnit pravidla tvoření daného 

jazykového jevu, a nakonec vymáhat po žákovi jeho napodobení. Pokud žák chybuje, 

učitel jej má opravovat a připomínat mu příslušné pravidlo a to tak často, dokud si žák 

danou látku dokonale neosvojí. 

Pro dobré vyučování však nebyla pro Komenského důležitá pouze správná 

metoda, ale i kázeň, onen "...prostředek, jenž by působil, aby se učení pozorně 

přijímalo, kterým se popohání k učení ten, kdo by dobrovolně nechtěl." (s. 156) Kázeň 

považoval Komenský za naprosto nezbytnou. "Bez kázně se ničemu nenaučíš, nebo se 

nenaučíš ničemu správně." (s. 166) "Jako totiž kladivo s kovadlinou nedodá železu 

náležitý tvar, chyběj í-li kleště, které by železo sevřely a kladivu umožnily bezpečné 

údery, právě tak se nemůže učitel a učení se zdarem přiblížit žákovi, chybí-li bázeň 

a úcta, jež jako by připoutávala mysl k pozornosti a péči." (s. 166) 

Kázeň má být přiměřena 

a) cíli, ke kterému žák směřuje, 

b) žákově osobnosti, 

c) lidské povaze, kterou nemá absolutně přetvářet, nýbrž usměrňovat, zušlechťovat 

a zdokonalovat. 

Komenský respektoval lidskou svobodu, a proto požadoval nenásilnou kázeň. 

"Poněvadž však lidská povaha jakožto obraz boží má tu neodlučitelnou vlastnost, že 

chce být svobodná a jednat podle své vůle, je zřejmé, že každá násilná kázeň působí na 

ni zhoubně." (s. 166) 
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Komenský zde formuluje 10 stupňů kázně. 

a) Autorita učitele vyplývající z jeho profesní připravenosti, 

b) neustálý dozor nad žáky, 

c) vlastní příklad učitele, 

d) neustálá kontrola žáka, zda následuje příkladu svého učitele, 

e) ustavičné vedení příklady, 

f) přátelské soupeření žáků ve získaných vědomostech, 

g) časté zkoušení, 

h) napomenutí při chybě, 

i) okřiknutí, pokárání a pohanění příliš bujných a nedbalých, 

j) vyloučení těch, kteří by byli ostatním překážkou a pohoršením, (s. 167) 

Komenského respekt k žákově osobnosti se projevuje i v jeho požadavku na 

přiměřené zatížení, které je závislé na míře žákovy schopnosti zvládnout učební látku. 

"Učitel nechť neučí tolik, kolik sám může učit, nýbrž tolik, kolik žák může pochopit." 

(s. 197) Každý učitel musí tedy přihlížet k věku svých žáků, jejich nadání a pokročilosti 

a přizpůsobovat svoji výuku jejich schopnostem. 

Chlapecký věk ( 6 - 1 2 let) se dle Komenského vyznačuje přetrvávající 

schopností přijímat většinu informací převážně skrze smysly, dále pak velikou 

obrazností, pamětí, zvídavostí a chutí stále něco poznávat a dělat. Tomuto má být tedy 

přizpůsobena výuka a výběr látky. "Nechť je dětem všecko předkládáno popisně pro 

smysly, aby viděly, slyšely a zjišťovaly hmatem, že tím či oním způsobem jest a vzniká 

toto i ono. Není však ještě včasné, aby se vykládalo, proč věci jsou a dějí se tak, protože 

děti ještě nevládnou rozumem a jeho působení v nich vyvolá teprve to, co podávají 

smysly." (s. 198) 

V tomto období se děti mely učit převážně těm naukám, které se opírají 

především o mechanickou paměť, tedy jazykům, hudbě, aritmetice, zeměpisu 

a přírodopisu. Komenský doporučuje, aby dětem byly předkládány spíše příklady než 

poučky. Učiteli zde radí: "Co mají podle tvého přání znát, to jim ukaž; co mají podle 

tvého přání dělat, to dělej před jejich očima; co mají říkat, to říkej, když poslouchají. 

Napodobí to, jsou to totiž opičky. Napodobí-li ne právě obratně, napomínej je a opravuj 
sPíše opakováním příkladů než dlouhými rozklady." (s. 198) 
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Jinošský věk (12 - 18) je charakterizován schopností rozumové úvahy. Proto se 

zde již učitel nesmí spokojit pouze s tím, že žák ví či zná, ale jeho úkolem je otvírat 

žákovi cestu k poznání příčin a následností. Ani žáci nemají být spokojeni s pouhou 

znalostí, "...ale mají také toužit a zvykat si porozumět, proč je to tak a ne jinak." 

(s. 198) 

Podle míry nadání rozlišuje Komenský žáky na hbité či pomalé, bystré 

či nechápavé, přičinlivé nebo nedbalé. Komenský vždy požadoval po učiteli, aby 

sestoupil k žákově slabosti a pomáhal mu všemi možnými způsoby. "Neboť u žáka se 

teprve utváří všechno to, co je u učitele už uskutečněno. Proto učitel uváží, že on už je 

na světle, druhému že teprve svítá, a proto mu pomůže, aby mu svítalo, i když ne rychle, 

přece správně." (s. 199) Pokud je žák pomalý, je třeba učitelovy trpělivosti 

a pochopení, nechápavému žáku je třeba pomoci větším množstvím příkladů a nedbalý 

či nepozorný žák musí být pod bedlivějším dohledem. Učitelovým úkolem je v takovém 

žákovi vyvolat lásku ke studiu a používat prostředků, které povzbudí jeho zájem. 

Dalším důležitým požadavkem, který Komenský kladl na vyučovací proces, byla 

vedle přiměřenosti učiva také jeho "příjemnost". Žák si měl k učivu vytvořit vnitřní 

vztah. Učitel dle Komenského musí vědět, jak u svých žáků předcházet nechuti, 

vyvolávat snahu a podporovat jejich horlivost. 

Komenský požaduje, aby žák nebyl nucen k učení proti své vůli. Znovu zde 

zdůrazňuje onu vrozenou touhu po svobodném rozhodování, která vychází přímo 

z lidské přirozenosti. "Lidská přirozenost je svobodná, má ráda dobrovolnost, hrozí se 

nátlaku. Proto kam směřuje, tam chce být vedena; nechce být vlečena, strkána, nucena. 

Z toho plyne, že učitelé mrzutí, panovační a takoví, kteří rozdávají rány, jsou nepřátelé 

lidské přirozenosti a jsou jakoby zrozeni k tomu, aby vlohy ztrhávaly a ničili, ne však, 

aby je povznášeli a zušlechťovali. Sem náleží také suchopární a neplodní dogmatikové, 

kteří vyučují jen vyschlými poučkami, aniž také žáky pobaví, aby je získali; nadělají 

z nich buď omrzelců a zběhlých studentů, nebo bytostí ztuhlých a nepružných, které 

jsou podobny jim samým." (s. 210) 

Učitel má tedy zaujmout žáky svým výkladem, podporovat jejich přirozené 

vlohy, probíranou látku předkládat systematicky a utříděně, umožnil žákům aktivně si 

osvojovat nové poznatky, zaměstnávat jejich smysly, vyučovat pouze věcem užitečným 

a ponechat prostor pro vzájemné soutěžení ve získaných vědomostech. 
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Především však Komenský požaduje po učiteli, aby své povolání vykonával 

s otcovskou láskou, "...aby žák cítil, že je milován, aby za lásku přilnul láskou, neměl 

důvodu k nedůvěře a aby pobídkou kpíli byla sama záliba ve věcech i osobách." 

(s. 211) 

Komenský zde také doporučuje žákům, aby se, pokud si chtějí učivo trvale 

zapamatovat, pokusili sami vyučovat jiné tomu, co se naučili. Každý žák si má zvykat 

být zároveň i učitelem. Všechno, co učitel předvedl či vylíčil se má pokoušet stejným 

způsobem předvést a vylíčit a to nejen hned ve třídě svým spolužákům, ale také doma 

rodičům či ostatním členům domácnosti, (s. 221) 

Shrneme-li tedy pohled na žáka a učitele v průběhu vyučování, vidíme, že 

k dobrému vyučování je zapotřebí dobrého učitele, který může, dovede a chce vyučovat, 

dobrého žáka, který může, dovede a chce býti vyučován, a dobré metody, využívající 

a respektující a lidskou přirozenost a její potřeby. Učiteli je zde opět připisován úkol 

předcházet žáka příklady, řídit a usměrňovat jeho činnost, motivovat jej nejen před 

každou činností, ale i v jejím průběhu, neustále povzbuzovat žákovu pozornost 

dostatečným množstvím smyslových podnětů; žákovou povinností je věnovat svoji 

soustředěnou pozornost učiteli, napodobovat jeho příklad, podle potřeby jej dále 

obměňovat a plnit učitelovy instrukce. Žák i učitel jsou zde vždy popisováni ve 

vzájemném vztahu v určité didaktické situaci, kde se schází nad společným úsilím. Na 

úspěšném vyučování se musí podílet oba dva, každý svým dílem. 
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4. Pravidla chování 

V tomto spise Komenský podává disciplinární řád pro žáky v Blatném Potoce, 

kam byl pozván, aby pomohl reformovat místní školství. V první, všeobecné, částU 

podává žákům pokyny o náležitém chování, tj. o pohybech tváře i těla, o chůzi, péči o 

tělo, oblékání, a způsobu řeči, druhá část je ukazatelem způsobu chování po dobu 

celého dne od rána do večera. 

" I. O mravech vůbec 

1. Základem mravů je mysl spořádaná tak, že považuje za příjemné líbit se bohu 

a lidem. 

2. Kdekoli tedy, jinochu, jsi, pamatuj, že jsi na očích bohu, andělům a snad i lidem. 

3. Proto se měj na pozoru, aby ses nedopustil něčeho, co se neshoduje s důstojností 

boží, co nechtějí vidět oči andělů a lidí. 

4. Měj prostou mysl kvůli bohu a svědomí, tvář pak i vlasy, řeč a celý zevnějšek čistý 

a slušný kvůli andělům a lidem. 

5. V tom všem nebuď nic přehnaného a strojeného. Prostota a přímost budiž ti ve všem 

jednání jediným pravidlem." (s. 255) 

Jako východisko mravného jednání je zde požadována ochota žáků "líbit se" 

svým přemýšlením, chováním i vystupováním Bohu i lidem. Žák si má být vědom, že je 

neustále sledován a hodnocen (lidmi, anděly i Bohem) a požaduje se po něm podřízení 

se pravidlům soudobé společnosti-

"II. O tváři, o pohybech a o držení celého těla 

Kdykoli se setkáš s člověkem, který požívá úcty, chovej se takto: 

1- Postav se zpříma. 

2. Smekni. 
3- Tvář neměj smutnou nebo zamračenou, anj (Irzou nebo těkavou, nýbrž buď skromný 

a přívětivý. 

4. Čelo buď hladké, nesvraštělé. 

35 



5. Oči nechť nejsou roztěkány, nehledí úkosem, nekruť jimi, všetečně sem tam 

nekoukej, neupírej je bůhvíkam, naopak nechť jsou oči vážné, vždy slušně obráceny 

k tomu, s nímž mluvíš. 

6. Nos budiž čistý, zbavený hlenu. 

7. Líce nenadouvej, nýbrž ponechávej v přirozené poloze. 

8. Usta neměj otevřena, roztažena, vyšpulena nebo silně sevřena, nýbrž zavřena tak, 

aby se rty navzájem lehce dotýkaly. 

9. Do rtů se nekousej, a tím méně vyplazuj nebo ukazuj jazyk. 

10. Šíji měj rovně, neskláněj ji na jednu stranu. 

11. Ramena měj ve stejné výši, nevysunuj jedno nahoru, druhé dolů. 

12. Ruce se nesmějí pohybovat, to znamená: ani se jimi neškrabej na hlavě, ani v uších, 

ani nedloubej v nose, nenatáčej si jimi vlasy, ani nedělej podobné nevhodné věci. 

13. Jestliže stojíš, stůj zpříma na obou nohou, nikoli na jedné jako čáp, neměj nohy 

rozkročeny, nýbrž volně u sebe. 

14. Když sedíš, seď slušně, neopírej se zády o stěnu, ani lokty o stůl, nenakláněj se na 

jednu stranu a neklať nohama pod sebou." (s. 255 - 256) 

v 

Zák měl vyjadřovat svoji úctu váženým osobám i neverbálními projevy, které 

zahrnují jeho obličejovou mimiku i tělesný postoj. Dnešní pokyn: "Chovej se slušně!", 

je zde popsán téměř vyčerpávajícím způsobem. 

"III. Chováni při přirozených potřebách 

Cokoli děláš, dělej způsobně. 
2- Směješ-li se, nechť je to smích, nikoli řehot, a to smích mírný. (Smát se při každém 

slově nebo činu je vlastností lidí pošetilých, ničemu se nesmát, je hloupé: 

zachovávej zlatou střední cestu i zde všude.) 
3- Překáží-li ti slina v ústech, vyplivni ji, ale odvrať se při tom, abys někoho 

nepotřísnil. (Stále plivat je nehezké, polykám slin sluší zvířatům.) 
4- Jestliže hlen obtěžuje nosní dírky, vysmrkej ho, avšak nikoli do rukávu nebo do 

čepice, nýbrž do kapesníku, nebo do dvou prstů (také se odvrať), aby sis nepotřísnil 

ruku. Vysmrkaný hlen zašlápni nohou, aby nebudil ošklivost. 
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5. Přijde-li na tebe zívání, kýchání nebo kašel, buď se rovněž odvrať nebo si rukou 

zastři ústa a mírni hlučnost kýchnutí neb kašle. 

6. Pouštět hlasitě plyny z těla je ohyzdné, vystříhej se toho. 

7. Na velkou nebo malou stranu choď jen v ústraní, jestliže ti leží na srdci slušnost. 

8. Hlučně dýchat nebo chrčet sluší spíše medvědům než lidem." (s. 256 - 257) 

Komenský zde podává praktické pokyny jak si počínat při nejrůznějších tělesných 

potřebách. Po žácích se zde požaduje sebeovládání, regulace projevů , např. mírnění 

smíchu, zakrytí úst. 

"IV. Péče o tělo a oblékání 

1. Nechávat si růst dlouhé vlasy, aby zakrývaly čelo nebo splývaly po ramenou, 

zakazuje apoštol. 

2. Ať jsou však krátké či dlouhé, musejí být česány a drženy v čistotě, prosty všeho 

neřádu, lupů, hnid a vší. 

3. Klobouk, šaty, obuv a opasek musejí být čisté, neušpiněné blátem ani prachem, 

neřkuli něčím ohyzdnějším. 

4. Chodit polooblečený nebo poloopásaný může blázen, ale ne student, stejně tak nosit 

kabát nebo plášť jenom na jednom rameni." (s. 257) 

Žáci nesměli dbát pouze na vnitřní čistotou a uhlazenost, důležitá byla i péče o vnějšek. 

"V. O chůzi 

1 • Na veřejnost vycházej, jen jsi-li umyt, učesán a slušně oblečen. 

2. Na ulicích a všude ve společnosti lidí se chovej skromně, aby ti nikdo nemohl nic 

vytýkat. 
3- Choď přiměřeně: ani loudavě, což svědčí o lenivosti, ani příliš rychle a prudce, což 

prozrazuje lehkovážnost. 
4- Při chůzi rovnoměrně pohybuj nohama: neposkakuj, neházej rukama, nenatřásej 

boky, neohlížej se ani vzad ani na strany atd." (s. 257) 
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Ani tak jednoduchý pohyb jako je chůze se neobešel bez pravidel. Komenský 

zřejmě po zkušenostech s potockými žáky neváhal upřesnit, jak má správná chůze 

a pobyt na veřejnosti vypadat. 

"VI. O způsobech v řeči 

1. Mluvit máme, když se učíme, nebo když někoho učíme; jinak je lépe mlčet. 

2. Když je třeba mluvit, nechť mysl předchází jazyk, nikoli naopak, abychom nekoktali 

nebo nemuseli odvolávat, co bylo řečeno nevhodně. 

3. Výslovnost budiž zřetelná a dobře článkovaná, aby bylo jasně rozumět. 

4. I hlas mluvícího nechť je měkký a klidný, nikoli hlučný, aby jím uši zaléhaly, nebo 

rovný šepotu, jenž sotva dojde k uchu. 

5. Když mluvíš, mluv jazykem, nikoli hlavou nebo rukou nebo celým tělem, tj. pokyny 

a posunky. 

6. Když se na něco tážeš, nebo odpovídáš na otázky, vyjadřuj se jasně, stručně, 

a prostě. 

7. Skákat do řeči tomu, kdo mluví, dřív než dokončil řeč, je velmi neslušné. 

8. Musíš-li se v řeči dotknout něčeho neslušného, požádej předem o odpuštění (slovy: 

s dovolením, s prominutím atd.), nebo věc opiš, aby se to, co je neslušné, dostávalo 
k uchu a k mysli slušně zabaleno." (s. 258) 

Každé promluvě má předcházet racionální úvaha, žák si má vždy být vědom 

toho, co říká. Forma jeho sdělení musí mít náležitou úroveň z hlediska zřetelnosti, 

hlasitosti, žák se má vyjadřovat přesně k tématu rozmluvy. 

Následující části popisují žákovo žádoucí chování v průběhu celého dne. 

"VII. Ranní chování 

1. Ten, kdo se oddal studiu věd, nesmí být milovníkem spánku: sedm hodin spánku 

stačí, pak pospěš se vstáváním (Aurora Musis amica - Jitřenka je příznivá Múzám). 
2- Jakmile se probudíš, mysli na boha: že tě v temnotě noční opatroval, za to mu vzdej 

dík a popros ho, aby ti i v nastávajícím dni byl přízniv. 
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3. Když vstaneš, učeš si vlasy, umyj si čistou vodou ruce a obličej, vypláchni si ústa 

a pečlivě se oblékni. 

4. Těm, s nimiž se setkáš, přej dobrý den. 
5. Když jsi všechny pozdravil, vezmi si knihy a podívej se, co je třeba toho dne udělat. 

6. Práci, která tě čeká, dělej vážně. A aby všechno v pořádku postupovalo, rozděl si 

práci rozumně a popros boha o pomoc." (s. 258 -259) 

Již od procitnutí se mají žáci soustředit a připravit na svůj denní úkol. Obrátit se 

v mysli k Bohu, upravit svůj zevnějšek, a připravit se do školy. 

"VIII. Chování ve škole 

1. Do školy pospíchej jako ke hře Ge také hrou) a nikdy nezůstávej doma. 

2. Své školní pomůcky, které budeš toho dne v hodinách potřebovat, vezmi si s sebou. 

(Je hanba, jestliže si žák musí odjinud vypůjčovat knihy, papír, pero, inkoust.) 

3. Sedni si na své místo, ne na cizí. 

4. Neruš ostatní hlasitým mluvením ani děláním hluku. Dělej v klidu své věci, dokud 

nepřijde učitel. 

5. Tichou modlitbou vzývej věčnou moudrost, Krista, aby ti udělil svého ducha. Bez 

jeho pomoci by byla všechna naše pilnost marná. 

6. Protože on prosícím dává, tlukoucím otvírá, hledajícím poskytuje, co by nalezli: 

pracuj tak, jako by on nechtěl poskytnout žádnou pomoc, leč těm, kdo horlivě 

pracují. 
7- Styď se, mít učeného učitele a učené knihy, sám však být neučený. (Snaž se znát to, 

CO znají tvoji učitelé a tvé knihy.) 

8. Podporou paměti jsou deníky. Do nich si zapisujeme to, čemu (dříve neznámému) 

jsme se přiučili. Nemít tedy deník nebo mít ho v nepořádku je neklamným 

znamením lenivého žáka. Je třeba si toho všimnout. 
9- Za nešťastný považuj ten den (nebo hodinu), kdy ses ničemu nenaučil, kdys nic 

nepřidal k svému vzdělání. 

Po odchodu ze školy spěchej domů, neběhej po ulicích, nezastavuj se, nedělej nic 

nedovoleného. 
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11. Doma ochotně pomáhej rodičům nebo pánům. Jestliže tě někam pošlou, vyřiď 

dobře, co ti bylo uloženo, a brzy se vrať, aby bylo zřejmé, že vzdělání ve vědách ve 

všem vhodně poslouží. 

12. Čas, který ti zbude po obstarání domácích záležitostí, věnuj opakování učiva. 

(V životě není nic dražšího než čas: kdo utrácí čas, utrácí život.)" (s. 259 - 260) 

Do školy měl žák přicházet včas a rád. Vždy měl být na vyučování připraven, ve 

škole pozorně pracovat a využít zde každého okamžiku k rozšíření svého vzdělání. Po 

příchodu ze školy musel dostát i svým domácím povinnostem. 

"IX. Chování vůči učiteli 

1 • Učitele miluj jako otce: nikde nepobývej raději než v jeho přítomnosti. 

2. Učiteli prokazuj slovem i činem veškerou úctu a poslouchej ho. 

3. Na učitele se dívej jako na živý příklad (vzdělání, mravů, zbožnosti) a snaž se ho 

napodobit. 

4. Když učitel mluví, poslouchej, když něco ukazuje, dávej pozor, když něco rukou 

nebo ústy předvádí, napodobuj ho, když upozorňuje na chybu, oprav ji. 

5. Učitele nikdy neurážej a nezarmucuj. 

(Neposlouchat učitele a rodiče je ezauské chování, posmívat se jim je chámovská 

hanebnost, která má být trestána božím prokletím.) 
6. Hleď se vystříhat všeho, zač bys mohl být trestán bitím. 

7. Jestliže jsi kárán nebo trestán za přestupek, jehož ses dopustil, snášej to, nereptej. 

Dostane-li se ti chvály za dobré chování, měj radost a snaž se i dále chválu si 

zasloužit." (s. 260) 

K učiteli měl žák chovat postoj plný úcty, respektu a lásky. Učitel byl pro své žáky 

vzorem, upozorňoval je nejen na jejich nedostatky ve vědomostech, ale i na nesprávné 

chování. Nedostatek respektu vůči učiteli byl považován za vážný přestupek. 

"X. Chování vůči spolužákům 
1 • Všechny druhy ve studiu považuj za své přátele a bratry. 
2- Se všemi žij svorně. 
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3. Nezačínej s nikým boj, leda o vědění. Ale ani tu se nepouštěj do hádek a nenávisti, 

nýbrž závoď v pilnosti. 

4. Učenější a skromnější žáky více miluj a raději se s nimi stýkej. 

5. Koho chceš předstihnout pochvalou za pilnost, toho často vyzývej k zápasu. 

6. Vynalož nejvyšší péči, abys vyzvanému nepodlehl, nýbrž překonal ho. 

7. Podlehneš-li, neber to za důvod k hněvu proti vítězi, nýbrž za pobídku, abys ho 

přemohl v novém zápase. 

8. Tak bude krásné vítězit i podlehnout, když se obojí stane zkušebním kamenem 

zdatnosti a pilnosti. 

9. Jestliže se někdo nedá ani tímto způsobem podnítit k zápasu o pochvalu, nechť 

dojde výsměchu a opovržení jako líný klacek." (s. 260 - 261) 

Svornost a rovnost mezi žáky byla základní podmínkou dobré třídní atmosféry. 

Jediné, v čem měli žáci mezi sebou soutěžit, byly znalosti. Zdravá soutěživost byla 

považována za jeden ze znaků lidské přirozenosti. Netečnost k těmto soutěžím byla 

proto hodnocena jako projev lenosti. 

"XI. Chování ve styku s kýmkoli 
1 • Stýkej se jen s těmi, kdo tě mohou učinit učenějším a lepším, nebo jimž můžeš totéž 

poskytnout ty. 

Lehkovážné společnosti se varuj jako jedu: špatné hovory kazí dobré mravy. 
3- Protože však musíme žít mezi lidmi, dávej pozor, abys nepůsobil pohoršení nebo 

aby ses nestal jeho obětí. Vezmi si poučení z výroků moudrých lidí. 

4> Dobré lidi miluj, zlé nedráždi. 
5- Svými věcmi se nechlub, cizí nehaň a nepohrdej jimi. 
6- S dobrými můžeš zápasit v plnění povinností. V hněvu a hádkách s nikým nezávoď. 
7- Ke všem buď přívětivý, rozmrzelý vůči nikomu. 
8- Dobrodiní raději prokazuj, můžeš-li, než přijímej. 
9- Za chválou se nehoň, ale dělej stále, co je hodno chvály. 
I Potkáš-li někoho, pozdrav, před váženými osobami také smekni, ustup z cesty 

a vzdej j i m úctu ukloněním. 
I I • Jestliže někdo pozdraví tebe, opětuj pozdrav. 
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12. S kdekým se zastavovat, nebo upřeně se dívat na někoho neznámého je neslušné. 

Nikoho si nevšímat je hloupé. 

13. Zvykej si být v přítomnosti vážených lidí. Přílišná stydlivost je venkovská. 

14. Kdykoli mluvíš s člověkem významného postavení, opakuj občas titul jeho 

hodnosti. (Stane-li se, že mluvíš s neznámým člověkem, jehož titul neznáš, můžeš 

bez obav každého učeného člověka nazývat úctyhodným učitelem, církevního 

pastýře velebným pánem, úředníka pánem, sobě rovného přítelem a bratrem.) 

15. Vystříhej se přísahání. Tvá řeč buď ano nebo ne. 

16. Žádný poklesek, jehož ses dopustil, nezapírej, nýbrž přiznej se kněmu a pros za 

odpuštění." (s. 261 - 262) 

Odpovědnost za utváření svých mravů nesl částečně sám žák. Měl se proto vyhýbat 

Špatné společnosti, chovat se skromně, slušně a laskavě. Pokud v něčem pochybil, jeho 

Povinností bylo svoji chybu uznat a omluvit se. 

"XII. Chování v kostele 

1- Posvátných shromáždění nechť se nevzdaluje nikdo, komu záleží na boží slávě a na 

vlastním spasení. 

2- Každý s sebou přinášej svůj zpěvník a bibli (máš-li ji). 

Všichni nechť jdou společně, pěkně v řadě, ze školy až do kostela. 
4- V kostele nechť si každý sedne se svou skupinou (stejně jako ve škole), a ne jinde. 

Když přijdeš na své místo, klekni na kolena před bohem a poruč mu svou duši. 
6- Po celou dobu své přítomnosti v kostele se chovej jako před tváří boží, nedopusť se 

ani slovem, posunkem, pohybem ani myšlenkou něčeho, co by bylo nedůstojné 

boha. 
7- Když se v kostele bude pět chvála bohu, nebude mlčet mladičký křesťan a svá ústa 

i své srdce učiní nástrojem chvály boží. 
8- Požehnání, udělené ve jménu božím služebníkem slova božího, vyslechni pobožně 

a přijmi je s vírou. 
9- K veřejným modlitbám pokaždé připoj své a sepni přitom roce k modlení. 
10- Když se čte slovo boží, slyš je vždy stoje a s obnaženou hlavou. 
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11. A když při výkladu slova božího božími slovy uslyšíš, že bylo z písma uvedeno 

místo, kterého sis dříve nevšiml, hned šije ve své knize vyhledej a poznamenej. 

12. Ti, kdo mají zběhlou ruku (počínaje žáky druhé třídy), nechť perem zachycují svatá 

kázání. Zaženou tím způsobem spánek, zabrání těkání myšlenek a shromáždí si 

nejlepší poklad (moudrosti božské a krásných úvah o všech věcech). 

13. Když se vrátí do školy, nechť všichni ukáží učiteli, jaký mají užitek ze služeb 

božích. 

14. A tu, bude-li zjištěno, že někdo v kostele spal, bavil se nebo dělal něco neslušného, 

musí to odpykat nejvyšším pokáráním." (s. 262 - 263) 

Komenský kladl veliký důraz na vše, co náleželo ke zbožnosti. Zde nebyla na místě 

žádná shovívavost, pokud se žák v kostele choval nepřístojně, měl být důrazně pokárán 

a potrestán. 

"XIII. Chování u stolu 

1 • U stolu se chovej tak jako u oltáře, zbožně a způsobně. 

2. Modlitby před jídlem a po něm nechť nejsou nikdy vynechány. Požehnání totiž 

přichází shora. 

3. Připadl-li ti úkol mít službu u stolu, buď úslužný a pozorný. 

4. Máš-li jako mladší zasednout u stolu se staršími, počínej si pozorně, aby ses 

nedopustil něčeho, co neodpovídá dobrým mravům. 

5. Venkovské je: 

a) Zasednout ke stolu bez vyzvání. 

b) Sednout si na přední místo. 

c) Opírat se lokty o stůl. 

d) Nebo naopak mír ruce pod stolem. 

e) Lámat chléb nebo jiné pokrmy rukama nebo je ohlodávat zuby. 

f) Lepší kousky ubírat j iným. 

g) Nakládat na lžíci jako na fůru. 

h) Nebo vkládat do úst příliš velké kusy. 

ch) Olizovat prsty. 

i) Kosti ohryzovat zuby. 
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j) Předkládat jiným, cos nedojedl. 

k) Nebo vyndávat jídlo z úst a klást je zpět na talíř. 

1) Při jídle se škrábat na hlavě, bavit se, smát apod. 

m) Mluvit s ústy plnými jídla. 

n) Pít a mít přitom jídlo v ústech. 

o) Pít hltavě a s vydáváním zvuku. 

p) Párat se v zubech nehty nebo nožem. 

6. Chlapec má jíst, aby se nasytil, ne aby se přejedl. 

7. A pít s utřenými ústy a mírně, ne víc než dva nebo nanejvýš tři doušky. 

8. U stolu nechť hoch mluví jen tehdy, je-li tázán. 

9. Nechť také nesedí (zejména jsou-li u stolu hosté) až do konce oběda, nýbrž ať se 

přiměřeně nají, pak vstane, odnese svůj talíř, pozdraví stolovníky a odejde nebo 

zůstane stát a posluhuje." (s. 263 - 264) 

K slušnému chování patřily i správné způsoby stolování. Mnohé z Komenského 

předpisů považujeme dodnes za pravidla slušného chování u stolu. 

"XIV. Chování po obědě 

1 • Umyj si ruce, vypláchni ústa, vyčisti zuby, abys byl čistý. 

2. Zdrž se čtení knih, aby trávení nebylo rušeno myšlenkami na vyšší věci. 

3. Zdrž se však po obědě také spánku, který je zhoubou ducha: procházej se nebo 

s někým rozmlouvej nebo se bav nějakou hrou, až bude trávení dokončeno." (s. 264) 

Po obědě si měli žáci odpočinout, Komenský jim ale nedoporučoval polední spánek. 

Byl přesvědčen, že tento žákům neprospívá, ale vede k malátnosti a lenosti. 

"XV. Chování při hře a zábavě 
1 • V době oddechu po práci se osvěžuj hrou, která dá tělu pohyb a oživí ducha. K tomu 

účelu slouží kolo, kuličky, koule a kuželky, míč, běh a skok. Všechny však prováděj 

s mírou v přítomnosti učitele nebo s jeho svolením. 

2- Zakázané hry jsou: kostky, karty, zápas, šerm, plávám ve vodě a podobné 

neužitečné nebo nebezpečné věci. 
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3. Předností hry je hbitost těla, duševní pohoda, řád, uplatňuje se při ní vtip 

a poctivost, vítězí se zdatností, nikoli lstí. 

4. Hru znehodnocuje lenost, nevrlost, domýšlivost, křik a lstivost. 

5. Cenou nechť nejsou ani peníze nebo knihy, ani psací potřeby nebo jiné věci, které 

znamenají pro poraženého ztrátu, nýbrž nechť poražený splní příkazy vítěze: ať 

přednese nějaký výrok neb povídku, složí verš nebo provede něco veselého, co mu 

bylo uloženo. 

6. Při hře nechť se hovoří latinsky, aby hra měla dvojí užitek, totiž na jedné straně 

osvěžila tělo a ducha, na druhé přinesla zisk vědění. 

7. Když nastane čas učení, je třeba se od hry vrátit do školy." (s. 264 - 265) 

Ani hra a oddech nebyly pro Komenského samoúčelné. Měly zjednat odpočinutí 

o občerstvení mysli, posilu tělu, upevnění mravům a dokonce i upevnění a rozšíření 

lingvistických znalostí. Hra však nikdy neměla zabírat místo vážné práci, kterou byla 

pro žáky práce ve škole, neboť je vždy chápána jako způsob relaxace, patřící mimo 

školu. 

"XVI. Jak se chovat večer 

1. Po večeři nezačínej nic nového, procházej se, zpívej, chval boha, opakuj si, cos 

během dne vykonal. 

2. Po večerních modlitbách nikam nevycházej, nýbrž dej dobrou noc rodičům 

i ostatním členům rodiny a jdi spát. 

3. V ložnici, do níž se odebereš, mysli na to, jak jsi strávil den (čiň tak stoje u lože 

nebo kleče na kolenou). 

4. Zjistíš-li, že sis v něčem nepočínal správně, pros Krista za odpuštění a slib, že se 

polepšíš. 

5. Nestalo-li se nic takového, vzdej díky jeho milosrdenství, že tě uchránil poklesku. 

6. Pak se mu z celého srdce odevzdej, aby tě chránil před nástrahami zlého ducha, 

před nočními strašidly a neslušnými sny. 

7. Když se uložíš, nelehej si ani na tvář ani naznak, nýbrž nejprve na pravou stranu, 

od půlnoci pak na levou, a to v zájmu zdraví. 
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8. Jestliže vás v téže ložnici spí více, dej si s ostatními dobrou noc a potom už nikoho 

nevyrušuj (ani řečí ani hlukem). Všechno nechť je v klidu. 

9. Než usneš, přeříkej si nějakou vážnou myšlenku, kterou sis toho dne zaznamenal, 

abys s dobrými myšlenkami usnul a s nimi se také probudil." (s. 265 - 266) 

Večer byl vyhrazen odpočinku a rekapitulaci uplynulého dne, kníž patřilo 

především zbožné rozjímání. 

Komenský píše svoje pravidla pro žáky, kteří se svým neukázněným chováním 

vymykali dobovému průměru. Komenský v Blatném potoce bojoval s neukázněností, 

leností a netečností a to nejen u žáků, ale i u jejich učitelů. Tato pravidla měla pomoci 

nastolit řád a změnit chování žáků nejen v běžných denních situacích, ale především ve 

škole. Přestože by se mohlo zdát, že se našeho tématu týkají pouze pravidla vztahující 

se k chování ve škole, k učiteli a spolužákům, jsou zde uvedena všechna, abychom 

mohli sledovat žákovo chování ve všech situacích, kterými během dne prochází. 

V době Komenského i v době před ním byly hojně vydávány spisy poučující 

mládež, jak se má chovat. Některá pravidla nás dnes nejspíše překvapí, jiná nám mohou 

připadat úsměvná pro svou obšírnost, mnohá jsou však aktuální i v dnešní době. 
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5. Zákony školy dobře spořádané 

Komenského Zákony školy dobře spořádané představují dokonale promyšlený 

řád pro celou školu, pro vše a všechny, kteří s ní nějakým způsobem souvisí. Vedle 

žáků se vztahují i na učitele, dozorčí orgány, rodiče i celou organizační stránku školy. 

Komenský je rozdělil do třech částí: o věcech, které se mají konat, 

o osobách, které je vykonávají 

a o kázni, která obojí spojuje. 

První část podává podrobné předpisy o budově a zařízení učeben, o školním 

roce, jeho zahájení, zakončení i rozdělení, o počtu vyučovacích hodin, o názornosti, 

o knihách, o metodě a rozdělení vyučovací hodiny, o zkouškách, jejich termínech 

a uspořádání, o hrách a jejich významu, o vycházkách do přírody a dílen řemeslníků, 

0 mravní výchově (každý týden se má konat celoškolské shromáždění, kde se probere 

chování žáků během týdne a udělí pochvaly a tresty) a o organizaci školy jako státu 

v malém, o její samosprávě a o samosprávě jednotlivých tříd. 

Oddíl o osobách na škole, které se účastní její práce, zahajuje Komenský 

předpisy pro rodiče. Jejich hlavní povinností bylo ponechat své děti ve škole až do 

dokončení studia, neboť přijímání a propouštění žáků v průběhu školního roku výrazně 

ztěžovalo školní práci. 

Následují pak předpisy o žácích, o úpravě jejich zevnějšku, o chování ve škole 

1 mimo školu a o trestech, přičemž zvláštní oddíl pojednává o dekurionech, žácích 

vynikajících chováním i prospěchem, jimž příslušel dozor nad desetičlennou skupinou 

spolužáků. Komenský se zde též zmiňuje o sluzích, nemajetných žácích, kteří 

posluhovali svým bohatším spolužákům za úhradu studijních nákladů. Přidává dále 

zákony pro kolej (studentskou ubytovnu) a společnou jídelnu. 

Další část pojednává o učitelích. Nejprve se Komenský věnuje soukromým 

vychovatelům, kteří dohlíželi na šlechtické žáky, dále vlastním učitelům školy a řediteli. 

Komenský nezapomíná ani na scholarchy, inspektory, kteří dozírali, jsou-li všechny 

zákony dodržovány. 

Poslední část pojednává o kázni. Probírají se zde různé možné žákovské 

přestupky a stanovují tresty a jejich stupnice: soukromé napomenutí učitelem, 
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napomenutí ředitelem, projednání přestupku před školním senátem. Tělesně bylo možno 

trestat žáka jen v krajním případě a to pouze metlou. Trestali se také neoprávněné 

stížnosti žáků, které by uváděly školu v nezaslouženou nevážnost a škodily její pověsti. 

Žáci zastávající funkci dekurionů museli být po každé stránce vzorní. Nejvyšším 

trestem bylo vyloučení ze školy. 

Závěrečná stať obsahuje předpisy o zachovávání zákonů. Zákony platily bez 

ohledu na osoby pro všechny stejně, pro žáky i učitele. Šlechtičtí žáci nesměli mít oproti 

ostatním žádné výhody, nedbalí a líní učitelé museli být odstraněni. 

Komenský byl zastáncem pravidel a řádu. Byl přesvědčen, že bez zákonů 

a pravidel škola neobstojí. V úvodu vyslovuje smysl a poslání zákonů: "My tedy, kteří 

chceme, aby naše malá školní obec prospívala, opevněme ji zákony. A protože si 

přejeme, aby naše obec nebyla nikdy porušena, je nanejvýš nutno postarat se o to, aby 

nebyl porušen pořádek , který v ní byl jednou zaveden." (s. 269) 

Cílem a úkolem školy bylo vychovat moudré, mravné a zbožné lidi, kteří budou 

všestranně připraveni pro životní úkoly. 

Protože Komenského formulace jsou dokonale výstižné a srozumitelné, 

považovala jsem za správné použít při charakteristice role a pozice žáka přímou citaci 

těch oddílů, které se vztahují přímo kjeho osobě, učitelům či prostředí, kde probíhá 

výchovně vzdělávací proces. 

"Zákony o tom, jak zachovávat vznešené cíle školy 

1. Vznešeným cílem křesťanské školy budiž, aby to byla dílna, v níž by lidé byli 

vzděláváni v pravé lidi a křesťané v pravé křesťany. Toho se dosáhne, jestliže 

všichni, kteří byli vpuštěni do tohoto společného příbytku moudrosti nabudou 

a) moudré mysli, b) výmluvného jazyka, c) schopnosti k práci, d) uhlazených mravů, 

e) zbožného srdce. 

2. Být moudrý, jednat a mluvit, to je sůl moudrosti, koření potřebné pro celý lidský 

život, bez něhož by všechno bylo nechutné, páchnoucí a propadající zkáze. Proto 

každá naše oběť (kterou zde přinášíme bohu, křesťanská mládež) budiž osolena solí 

(Lev. 2,13; Mar. 9,49). 
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3. Učit pouze mluvit a neučit přitom být moudrým (to je učit jazykům bez poznávání 

věcí) neznamená zdokonalovat lidskou přirozenost, nýbrž ji pouze nalíčit. Učit však 

poznávat věci a zároveň je nekonat, je určitou formou farizejství. Takoví lidé mluví, 

ale nejednají podle toho (Mat. 23, 3). Konečně znát věci a konat je, avšak neznát 

užitek vědění a svého konání, je poloviční nevědění. Proto má-li naše dílna lidskosti, 

škola, učinit žáky znalými věcí, dbalými konání a umějícími užít vědomostí, musí 

vést ducha po věcech tak, aby bylo vidět, jak užívat věcí a jak se všude vystříhat 

zneužití. To bude k velikému prospěchu po celý život (v hospodářství i v církvi). 

4. A protože se v životě nestýkáme jen s věcmi, nýbrž i s lidmi, musí se školy, jako 

dílny ctnosti a lidskosti, snažit, aby je připravovaly na vzájemný styk s lidmi 

(v jakékoli společnosti). 

5. Konečně, protože nás bůh má stále na očích, musí být všichni vedeni k tomu, aby 

všude dbali boha a svatě jej uctívali. Proto se škola bude snažit být dílnou vroucí 

zbožnosti a opravdovou svatyní. 

6. Z toho vyplývá, že všechno jednání a cvičení ve škole musí směřovat k tomu, aby 

se mladí kandidáti života naučili všemu, co se v životě vyskytuje: a) znát, b) moci, 

c) mluvit o tom, d) užívat ve prospěch ctnosti a e) dávat podnět ke zbožnosti. 

7. Jen tehdy, bude-li se dbát těchto cílů, může škola být a bude opravdovou štěpnicí 

obce a církve, krásnou předehrou šťastného života a pětistrunnou harfou svatého 

Ducha, jež vydává souzvuk nejpříjemnější božímu sluchu." (s. 270-271) 

Učitelé ani žáci se nikdy neměli odklánět od cíle školy. Z žáků se zde měly stát 

moudré, výmluvné, pracovité, mravné a zbožné osobnosti, které najdou své uplatnění 

ve společnosti. Vše, čemu se ve škole vyučuje, mělo být využitelné v životní praxi. 

"Zákony o pěstování mravů 

Pravidla o mravech jsme dali v stručném souhrnu vytisknout nedávno. Ta mají 

všichni mít, číst je a zachovávat proto, aby celá naše škola nebyla ničím jiným než 

dílnou dobrých mravů. K tomu účelu ustanovujeme toto: 

1. Všichni naši žáci ,ať si zvykají konat všechno spíše z lásky k ctnosti než ze strachu 

před trestem. 
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2. A konat ne to, co se jim líbí, nýbrž co předpisují zákony a přikazují vykladatelé 

zákonů, učitelé. (Jednat spíše podle cizí vůle než podle své, to je základem 

křesťanství.) 

3. Ve všem, co se má konat, ať se učí hledět kcíli, nalézat prostředky a vyčkávat na 

vhodnou příležitost. 

4. Proto ať nikdy nekonají nic, co nevede k ušlechtilému a čestnému cíli. Pak se ani 

nebudou stydět ho hledat, ani litovat, když ho dosáhnou. 

5. Když se dají do práce, ať si zvyknou nepřestat dříve, dokud nedosáhnou cíle. 

6. Avšak k cíli nesmějí chvátat skokem, nýbrž jít krok za krokem. Neboť práce musí 

postupovat s rozvahou, ne o překot. 

7. Ať si zvykají znát všechno tak, aby toho mohli užít (musí se tedy snažit spatřit 

užitek a dosáhnout ho). 

8. Každý ať si zvyká být klidné, nikoli roztěkané mysli, aby všechno, co koná, konal 

pozorně. 

9. Nikomu nebudiž dovoleno, aby byl při práci netečný. (Zpozoruje-li se u někoho 

nečinnost, budiž více přidržován k práci než jiní. Nebude-li náhodou vážná práce, ať 

si raději hraje, než aby zahálel a nedělal nic. Pohyb, touha po práci a s ní souvisící 

vytrvalost v práci jsou nesmírně velikým životním pokladem.) 

10. Všichni naši žáci nechť s mírou spí, jedí a pijí, nechť se vystříhají jakékoli 

nestřídmosti. (Naše atheneum je totiž zasvěceno Múzám, ne Bakchovi, a světlo 

moudrosti potřebuje střízlivou duši.) 

11. Žádnému z našich žáků nebudiž dovoleno spát po obědě (škodí to zdraví i duchu). 

(Noc a tmu určila příroda pro odpočinek, světlo a den pro práci. Proto se polední 

spánek, jenž se jako špatný zvyk u Uhrů tolik rozmohl, musí napravit tím, že se 

oddech zařazený na nevhodnou dobu změní v cvičení na procházce, při rozmluvě, 

hrách a hudbě.) 

12. Tělo jako příbytek duše ať žáci nechoulostivějí, nýbrž chovají v čistotě. 

13. Toto tělo nechť také všichni naši žáci jako nástroj duše pohyblivostí cvičí 

k pohyblivosti a prací zvykají na práci. 

14. A protože je naše škola školou moudrosti, nikoli školou války, budou zbraněmi 

našich žáků knihy, nikoli meče. (Proto buď zcela zakázáno nosit železné zbraně; 

ovečky a beránci nemají užitek z drápů, rohů, zobáků a vyceněných zubů.) 
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15. Chuť hádat se a nadávat buď do té míry vzdálena, že kdo se i ve spravedlivé věci 

uchýlí k spílání, prohrává. 

16. Mrzoutství a obhroublost nechť není trpěna nikomu. Všichni ať si zvykají být 

způsobní a úslužní slovy i gesty. Škola má být obcí, ne vsí. 

17. Objeví-li se u kohokoli pýcha a pohrdání jinými, musí být zcela vykořeněna, 

protože všichni si musí zvykat ctít obraz boží právě tak u jiných jako v sobě 

samých. 

18. Zvláštní péče musí být věnována tomu, aby nikdo nezatoužilpo cizím majetku. Kdo 

si přivlastní něco cizího, nesmí zůstat bez trestu. 

19. Lež, špatná to vlastnost otroků, nechť není trpěna nikomu. Všichni ať si zvykají 

mluvit poctivě pravdu, i když se musí přiznat k vině. Jen tak nedojde k rozporu mezi 

srdcem a ústy, jenž je ze všeho nejhorší. 

20. Zpozoruje-li někdo u někoho, že překročil dovolené hranice, buď věcí přátelství 

napomenout ho nebo se dát napomenout. 

21. Nepřijme-li kdo bratrsky toto napomenutí a neustane, budiž to oznámeno učiteli; 

přitom nechť zůstane stranou soukromá láska neb nenávist, rozhodnout musí pouze 

snaha zabránit, aby se zlo nikde nezakořenilo. 

22. Kromě toho nechť svolá ředitel jednou za týden (každou sobotu v jednu hodinu 

odpoledne) celoškolní shromáždění. Na něm přečte žákům předpisy o chování, 

otáže se, jak si pamatují slova a jejich smysl, a co je třeba, vyloží a objasní. Zároveň 

ať zjistí, jakých přestupků se žáci v minulém týdnu dopustili. Oznámit to musí 

dekurionové a každý, kdo o tom ví. Podle povahy přestupku se uloží trest, přísnější 

nebo mírnější. Trestat však bude své žáky každý učitel svou vlastní nebo cizí rukou 

v tom případě, že bude za přestupek uložen tělesný trest." (s. 278-280) 

Žáci si měli vybudovat následující charakterové vlastnosti: mírnost, slušnost, 

laskavost, čestnost, poctivost, pravdomluvnost, střídmost, vytrvalost, zaměřenost, 

poslušnost a poddajnost. Ve škole měli být soustředění, aktivní, poddávající se zákonům 

školy a pokynům učitele. 

"Zákony o pěstování zbožnosti 
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Přejeme si, aby všichni naši žáci (protože jsou jako křesťané určeni pro nebe) co 

nejvroucněji pěstovali zbožnost, a to ne jako pouhou teorii, nýbrž jako živou 

a ustavičnou praxi. Proto: 

1. Nařizujeme všem našim žákům podle slov Kristových pod trestem věčného 

zatracení, aby nikdo nikoho nesváděl špatnými příklady (zjevnými nebo tajnými, 

které však vyjdou najevo), nýbrž aby spíše všichni zářili příkladem svatosti. 

2. A protože nemůžeme poznávat, milovat a ctít boha bez boha, jako nemůžeme vidět 

slunce bez slunce, ať se především všichni naši žáci učí obracet všechny touhy 

a myšlenky svého srdce k bohu. A ať jsou kdekoli, nechť si uvědomují, že je bůh 

vidí, a nechť si podle toho počínají. 

3. Protože bůh, v němž žijeme, pohybujeme se a existujeme, je začátek a konec všeho, 

nechť žádný z chovanců naší školy neopomine nikdy s vroucím srdcem chválit 

a vyznávat boha, a to cestou do školy, ve škole před prací i po práci, před jídlem i po 

jídle, před spaním i po něm. 

4. Modlitby (nejlépe vybrané z žalmů Davidových a jiných zbožných projevů světců) 

buďte připraveny pro jednotlivé třídy; podle nich pak ať si každý zvyká všude 

projevovat hnutí svého srdce a vysílat jeho projevy k bohu. 

5. A protože nelze očekávat zvláštní chválu z úst hříšníkových, nechť všichni vedou 

s čistým srdcem čistý život, hodný boha, a nechť je takový život pro všechny 

závazný. U nikoho nebude trpěn ani nejmenší projev nějaké bezbožnosti, který by 

byl zpozorován. 

6. Aby všichni byli proniknuti poznáním boží vůle, nesmí nikdo chybět při 

katechetických cvičeních, při četbě Písma a výkladech tajemství víry (ať ve škole, 

nebo v kostele), neboť všichni naši žáci si musí (po příkladu Timoteově) od mládí 

zvykat poznávat Písmo (2. Tim. 3,15). 

7. Za nedbalost v těchto věcech a ještě více za porušení zbožnosti buďte ukládány 

nejpřísnější tresty, protože tu nejde o slabost ducha, nýbrž o projev nedobré vůle." 

(s. 281-282) 

Výchovu ke zbožnosti kladl Komenský na první místo. Požaduje proto, aby žáci 

byli bohabojní, neustále si vědomi Boží přítomnosti a ve svých srdcích stále hotovi 

obracet se v modlitbě k Bohu a činit to, co se mu líbí. 
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"Zákony o žácích 

1. Každý, kdo je přijat do této školy, nechť má jediné předsevzetí: prospívat s pomocí 

boží v užitečném vědění, dobrých mravech a pravé zbožnosti. 

2. Proto zde nikdo nesmí být jako stín, nýbrž jako živý úd v živém těle, ve všem si musí 

čile počínat, nebo bude vyloučen. 

3. Především nechť se každý s čistým srdcem bojí boha a nikdy se nedopouští ničeho 

proti jeho vůli a svému svědomí. Ať vždy chválí boha a stále ho prosí o pomoc. 

4. Každý ať miluje svého učitele upřímně jako druhého otce, ať ho ctí a ve všem na 

slovo poslouchá. Ale i k učitelům ostatních tříd ať chová podobnou úctu. 

5. Hned po učiteli patří jeho pozornost jeho náměstku z řad žáků, dekurionovi, jehož 

dobrých rad je nutno dbát. 

6. Se všemi spolužáky je třeba žít ve svornosti, neubližovat nikomu ani rukou ani 

jazykem, aby naše škola vůbec neznala hádky a nenávist. 

7. V stanovenou hodinu a na dané znamení nechť se každý hned dostaví do 

posluchárny a sedne si na své místo a ne na cizí. 

8. Nebude-li někdo moci přijít do školy (z jakékoli nutné příčiny), ať omluví svou 

nepřítomnost a sdělí její příčinu dekurionovi (buď sám, nebo prostřednictvím jiného, 

nebo dopisem). Dekurio to sdělí učiteli. Jestliže někdo tuto povinnost zanedbá 

jednou, bude pokárán. Bude-li se to opakovat, bude potrestán. Co bylo probráno 

v jeho nepřítomnosti, tomu se samozřejmě musí naučit, nebo bude trestán. 

9. Na posvátné modlitby ať se každý pozorně soustředí a nemyslí při nich na nic jiného 

než na boha. Dá-li někdo najevo, že není nábožné mysli, nechť je potrestán. 

10. Posvátné modlitby musí všichni řádně vykonat, aby se tak všichni naučili náležitým 

způsobem vzývat boha. 

11. Když učitel něco mluví, ukazuje nebo vykládá, nechť ho všichni sledují s největší 

pozorností, uloží-li něco napodobovat, nechť to žáci hned čile napodobují. 

12. Při zkoušení nechť všichni dávají pozor, aby mohl odpovědět každý, komu bude 

dána otázka. 

13. Všichni ať si zvykají číst, psát a mluvit (a tedy i myslit i jednat) přesně, 

rozčlánkovaně, ať se vyhýbají všem nejasnostem. 

14. K týdenní zkoušce nechť přijde každý připraven, aby neodpovídal zmateně, nýbrž 

tak, že bude pochválen. 
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15. Hovořit spolu navzájem je všem dovoleno ve škole i mimo ni. Musí se však hovořit 

latinsky a o nezávadných věcech. Nedovede-li někdo vyjádřit své myšlenky 

latinsky, nechť mlčí nebo nechť se zeptá, jak je to latinsky, a pak teprve ať hovoří. 

A aby to věděl i později, ať si to zapíše do svého deníku. 

16. Strážcem této věci nechť je signum latinitatis. Ten, do jehož rukou přijde, nechť za 

trest přednese jednu pěknou sentenci. Ten, u něhož bude signum přes noc, nechť 

přednese sentence tři. 

17. V péči o tělo nechť všichni dbají čistoty. Kdo přijde do školy neučesán, neumyt 

a nedbale oblečen, dostane signum mravů, za něž se ukládá týž trest jako za signum 

latinitatis. 

18. Všichni ať si osvojují slušné chování. Kdo dá najevo jakoukoli neuctivost, 

lehkomyslnost, nerozvážnost a obhroublost, propadá cenzuře a dostane signum 

z mravů. 

19. Když se žáci pohybují mimo školu, chodí po ulici a hovoří s lidmi, nechť jsou 

všichni pamětlivi skromnosti a dobrých mravů. 

20. Jestliže někdo překročí zákony a nebude dbát ani napomenutí spolužáků a svého 

dekuriona, ani potrestání signem, budiž potrestán tělesně. A nenapraví-li se ani tím, 

budiž předán řediteli, aby ho potrestal podle svého uznání." (s. 284-286) 

Žáci mají být plni touhy prospívat ve vědách, mravech i zbožnosti, řádně plnící své 

žákovské povinnosti, rozvážní, pozorní, ochotní a přátelští k ostatním spolužákům, 

respektující nejen své učitele ale i dekuriony. Jejich povinností bylo chovat se mravně i 

mimo školu. 

"Zákony o učitelích 

1. Učitelé musí být lidé zbožní, čestní, činní a pilní, živé vzory ctností, v nichž mají 

vzdělávat jiné. Tyto vlastnosti nemají předstírat, nýbrž skutečně je mít. (Nic 

předstíraného netrvá dlouho.) 

2. Aby mohli vykonávat povinnosti svého povolání s chutí, aby se jim nezošklivily 

a neomrzely je, nechť sami sebe nepodceňují a nepohrdají sebou. Dělají to někdy ti, 

kteří se stydí za to, že jsou učiteli, kteří šli učit pouze pro peníze a jsou odhodláni 

utéci ze školy jako z robotárny, jakmile najdou jiné, výnosnější zaměstnání. Naši 
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učitelé musí být přesvědčeni, že zaujímají vysoce důstojné postavení, že jim byl 

svěřen vznešený úřad nad nějž není pod sluncem významnějšího, totiž vytvářet 

obrázky boží podle podobnosti s bohem. Nebo, jak mluví bůh u proroka, vzdělávat 

nebe a zakládat zemi (Iz. 51,16), tj. klást základy k církvi a k obci. Nechť jsou tedy 

přesvědčeni, že konají práci pro blaho lidského pokolení, nechť zpívají s Davidem 

"provazcové padli mi na místech veselých, a dědictví rozkošné dostalo se mť (Žalm 

16, 15), a rozhodnou se, že všechno musí vykonat pro tak vznešený cíl. 

3. A protože by nebylo bez nebezpečí podnikat tak důležitou věc jen vlastní moudrostí 

a vlastními silami, budou velmi pokorně svěřovat sebe, své práce a blaho žáků bohu 

po příkladu nejvyššího učitele, který prohlásil, že usiloval jedině o to, aby nezahynul 

nikdo z těch, jež mu svěřil otec, a prosil, aby je otec sám zachoval svou mocí 

(Jan 17, 11, 12). 

4. Nejbližší starostí potom bude, aby dobrým příkladem vedli žáky účinně ke všemu 

dobrému, protože nic není přirozenější než to, že ti, kdo následují, jdou ve stopách 

těch, kteří kráčejí před nimi, že se řídí příkladem učitele. Vedení, které záleží jen 

v slovech a předpisech, nemá sílu, může přinést jen hubený prospěch. Naši učitelé 

nesmějí tedy být podobni sloupům u cest, které pouze ukazují, kam se má jít, ale 

samy nejdou. 

5. Nechť si naši učitelé uvědomují, že se mládež zasvěcená Kristu, musí obracet tam, 

kam má být podle Kristovy vůle dovedena, totiž k nebi. Proto musí být duch žáků 

především naplněn poznáním onoho otce, který je v nebesích. Jejich vůli musí být 

vštěpována touha plnit veškerou vůli boží, aby u nás na zemi byla taková, jako je 

u andělů v nebi. Konečně v nich musí být živena naděje na jeho věčné 

milosrdenství. Nikdy neustanou učit tomu všechny své žáky životem hodným nebes, 

podobným životu andělskému. Dají si pozor, aby nepohoršovali někoho ze svých 

nejmenších příkladem nějaké světskosti (těm, kdo tak učiní, se podle Kristových 

slov zle povede). 

6. A poněvadž nepřijímají žáky proto, aby je hned přenášeli do nebe, nýbrž aby je 

naučili žít nejdříve zde na světě lidským životem (pokud bůh nerozhodne jinak), 

budou všechny vychovávat, jak se sluší, k lidskosti a k ušlechtilému zachovávání 

zákonů lidské společnosti, a to zase především spíše příklady než předpisy. Proto 

nechť všichni učitelé jsou zdrženliví a střízliví, nechť jejich mysl je vždy zdravá 
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a čilá, nechť jsou jim platónské hostiny milejší než sybarské hody. Právě tak se musí 

snažit, aby byli žákům v jídle a oblékání vzorem prostoty, v jednání bdělosti 

a pracovitosti, ve vystupování skromnosti a slušnosti, v řeči příkladem, kdy je třeba 

mluvit a kdy mlčet, zkrátka ve veřejném i soukromém hovoru vzorem rozumnosti. 

7. Konečně, protože studium zbožnosti a mravů pokračuje lépe, dovede-li mysl 

osvětlená světlem poznání lépe vybírat věci, a protože poznání věcí se čerpá z vědy, 

musí být učitelé pamětlivi toho, že mají svým žákům poskytnout vzdělání, a to tím, že 

umějí, chtějí a jsou schopni učinit mysli všech moudrými, jazyk výmluvným a ruce 

způsobilými k psaní i jiné práci, a to zase neustálými příklady, předpisy a praxí. 

8. Neboť aby něco viděli, ukaž jim to; aby tomu rozuměli, vysvětli jim to, aby mohli 

vyjádřit to, co ty vyjádřit dovedeš, dej jim to napodobovat; a když počnou nabývat 

naděje, že to dovedou, ulož jim, aby to opakovali tak dlouho, až bude zřejmo, že to 

dovedou správně a pohotově. Nechť si tedy dobří učitelé uvědomují, že nejsnadnější 

věcí je něco diktovat, mnohem závažnější je však si všímat, zda žáci dávají pozor, 

často je vyvolávat, a tak podněcovat jejich bystrost a pečlivě opravovat chyby, jichž 

se v odpovědích dopustí. 

9. Aby to všechno dokázali a práce se jim nezošklivila, musí k žákům chovat otcovské 

city, musí vážně usilovat o jejich prospěch, musí být jejich duchovními rodiči. 

A všechno nechť konají spíše přívětivě než přísně, nechť mají na paměti slova 

básníka Horatia : "vítězství dosáhne ten, kdo příjemné s užitkem spojí". Zvlášť je to 

nutné v tom věku, jenž ještě nezná obtíže života, jenž měří užitek příjemností a více 

touží po cukru a medu než po vydatném pokrmu. 

10. Dobrý učitel nesmí váhat, když se mu nabízí příležitost naučit žáky něčemu 

dobrému. Nechť tedy naši učitelé, kdykoli se jim naskytne příležitost poučit žáky 

o něčem užitečném, nenechají ji nevyužitu: nechť poučí všechny žáky ve škole nebo 

jednotlivce soukromě mimo školu. Další postup musí být ovšem takový, že to, 

o čem se někdo poučil soukromě, bude se na něm žádat veřejně přede všemi. Z toho 

bude dvojí užitek: za prvé si žáci zvyknou pozorně vyslechnout všechno, co se jim 

řekne i mimo školu, tak, jako by z toho měli být zkoušeni. Za druhé všechno, co se 

někomu řekne, bude k prospěchu všem, protože veřejný učitel je stejně učitelem 

všech. 
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11. Učitelé to musí sami vědět, žáky tomu učit a žádat to od nich, aby se věci přednější 

konaly dříve a věci důležitější důrazněji. Tento pořádek se nesmí nikdy měnit, to 

znamená, že se nejdříve má vyučovat věcem nejpotřebnějším, zbožnosti, potom 

ušlechtilému obcování s lidmi, a naposled vnějším ozdobám života, vědám. 

12. Především tedy ať se učitel pod trestem věčného zatracení postará, aby nikoho 

nenechal upadnout ve zbožnosti, naopak ať se snaží učinit všechny bohabojnými. Ať 

si uvědomí, že nedokáže-li to, bude všechna jeho práce marná. 

13. Když se konají modlitby kbohu, lhostejno zda veřejně nebo soukromně, musí 

učitelé dbát, aby se dály nábožně a smyslí povznesenou kbohu. Každou středu 

nechť s žáky proberou posvátné obřady, každou sobotu nechť je co nejpečlivěji 

připraví na bohoslužbu následující neděle, každou neděli nechť se všichni účastní 

všech veřejných bohoslužeb, každý se svou třídou na zvláštním místě. Kromě toho 

musí dbát, aby si všichni žáci zapsali kázání a v pondělí (první hodinu) je zpaměti 

odříkali. 

14. Kdykoli se bude v církvi slavit přijímání, nechť připravují své žáky s citem 

obzvláště zbožným (buď aby se ho důstojně účastnili, nebo aby se zbožně dívali na 

tak svaté tajemství). 

15. Z mravních vlastností musí učitelé žákům hlavně doporučovat a cvičením vštěpovat, 

aby nejen dovedli pracovat, nýbrž aby po práci toužili. Naučí-li se tomu, bude to pro 

ně velkým životním pokladem. 

16. Každý učitel musí mít stále před očima poslání a cíl své třídy, aby dobře věděl, kam 

má dospět a ktomu aby všechno zaměřoval. Dovede-li k cíli všechny své žáky, 

dojde chvály, připustí-li však, aby cíle nebylo dosaženo, dostane se mu výsměchu." 

(s. 291-295) 

Žák se ve vztahu k učiteli řídí jeho příkladem, podřizuje jeho vedení, plní uložené 

povinnosti a chová k němu úctu a lásku. Učitel vždy žáka předchází a je mu vzorem ve 

zbožnosti, rozumnosti, prostotě, skromnosti, pracovitosti i vytrvalosti. 
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Komenského požadavky na žáka i učitele jsou zvláště v mravní rovině aplikovatelné 

i v dnešní době. Nutno však říci, že jejich naplňování by ani pro učitele ani pro jejich 

žáky nebylo ničím snadným. To, co Komenský pokládal za samozřejmost, nám dnes 

připadá jako obtížně dosažitelný ideál. 
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6. Pampaedie 

Pampaedie (Vševýchova) je čtvrtou částí Komenského vrcholného díla Obecná 

porada o nápravě věcí lidských. Komenský zde rozšiřuje své pojetí žáka na dobu celého 

lidského života. Člověk, zastávající roli správce veškerého Božího stvoření, se má 

neustále vzdělávat, aby byl schopen "...vládnout nad věcmi, vše, co je na světě 

spravovat, obměňovat a upravovat ke svým potřebám, ke všem lidem se chovat 

umírněně, spravedlivě, blahovolně, a tak pěstovat mír a přátelství, každý na svém místě 

a ve svém stavu, stran Boha uctívat předobrého Stvořitele láskou, bázní, velebením, 

vzýváním a důvěrou." (s. 108) 

Vzdělávání člověka tedy pro Komenského znamenalo celoživotní proces. 

Protože věřil, že člověku je dán trojí pobyt: "lůno matky, země a nebesa či propast 

věčných temnot", mělo být cílem každého člověka připravit svoji duši pro ten život, 

který bezprostředně následuje. "Neboť jako je pravda, že jsme všichni prošli svým 

prvním příbytkem, lůnem své matky (kde jsme byli uzpůsobeni k potřebám vezdejšího 

života), a jako je pravda, že všichni procházíme tímto druhým životem pod nebesy (kde 

se utváříme pro život budoucí), tak je pravda, že všichni musíme vstoupit v bydliště 

třetí, jímž je sama věčnost." (s. 31) 

Komenský však požaduje, aby byl každý člověk dobře připraven nejen pro 

věčnost, ale i pro tento život. Vzdělání má člověka vybavit pro moudré a rozumné 

jednání s nižšími tvory (jak Komenský nazýval svět přírody), s ostatními lidmi 

a s Bohem. Komenský požaduje všestranné vzdělání, které zahrnuje kognitivní, 

praktickou i mravní složku, "vzdělání lidské mysli, jazyka, ruky, mravů a srdce". 

Celý lidský život je zde rozdělen do osmi "škol", počínaje školou zrození 

a konče školou smrti. Komenský tak vytvořil koncept celoživotního rozvoje, neboť byl 

přesvědčen, že v každé fázi lidského života je nejen možné, ale i nanejvýš potřebné 

či přímo nutné se něčemu učit. 

6.1 Škola zrození 

Komenský věřil, že je možné mít na dítě pozitivní vliv ještě před jeho 

narozením. Tento vliv je uskutečňován prostřednictvím mravného a zbožného chování 
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rodičů, zejména matky, a to dokonce již před početím dítěte. Matce dítěte měla být 

v době těhotenství věnována zvýšená pozornost a péče. Komenský věřil, že plodu, který 

nosí, se vtiskují sklony k podobnému jednání či vnímání, jako jedná či vnímá ona sama. 

Nastávající matky se tedy měly vyhýbat nejen věcem škodlivým pro jejich zdraví, ale 

zejména tomu, co by mohlo uškodit jejich mravům či zbožnosti. Jejich úkolem bylo též 

různými způsoby v době těhotenství své tělesné i duševní zdraví posilovat. Oba rodiče 

však byli povinni zajistit dítěti správný vývoj již v tomto období a to především 

vlastním zbožným a střídmým životem a svými modlitbami. 

6.2 Škola útlého dětství, klín mateřský 

Pro Komenského je dítě "...nový člověk právě na svět vzešlý, ve všech věcech 

nezpracovaný, ve všem teprve vzdělání potřebující." (s. 79) Komenský zde zároveň 

vytyčuje cíl veškeré výchovy člověka, tedy jeho plné vzdělání ve všech věcech, které jej 

činí člověkem. "Vzdělaný člověk je ten, komu mysl září jako nejjasnější zrcadlo 

a ukazuje veškerý svět, třeba i přes temnotu; komu jazyk zastává službu 

nejpohotovějšího tlumočníka, kdykoli mysl touží přelít své světlo jinam; komu 

ruka pohotově koná práci, kdekoli je třeba ne slov, nýbrž skutků; kdo má mravy 

plné půvabu, aby neškodil nikomu, nýbrž sloužil všem; kdo konečně má srdce plné 

Boha, stále planoucí touhou se mu líbit a jeho milosti užívat. Zkrátka vskutku 

vzdělaný člověk je ten, který jako živý obraz Boží rozumem chápe všechno, řečí 

vyjadřuje všechno a skutky znázorňuje všechno. Toto všechno umět je pravé 

vybroušení člověka, pravé vzdělání." (s. 79) 

Komenský byl přesvědčen, že dětem jsou vrozeny pouze předpoklady 

k nastávajícím dovednostem, které musí být dále rozvíjeny, nemají-li zůstat nevyužity. 

"Děti všechno dovedou jako možnost, ve skutečnosti však jen to všechno, čemu se 

naučily." (s. 83) 

Prvními učiteli dětí mají být jejich rodiče. Jejich hlavní povinností je být svým 

dětem ve všem, zejména však ve zbožnosti, dobrým příkladem. Pokud není možno, aby 

tuto roli prvního učitele zastávali rodiče, potom Komenský doporučuje zjednat dětem 

zbožné a mravné vychovatele. Výchovu malých dětí považoval Komenský za velice 

zodpovědný a důležitý úkol. Rodiče a vychovatelé mají svoji povinnost při dětech konat 
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"vážně, vlídně a neustále". Mají tedy mít na vědomí důležitost svého úkolu, k dětem 

se chovat s laskavou důsledností a neustále je střežit. O tom, jakou důležitost 

Komenský přikládal výchově v prvních letech života, nejlépe svědčí jeho vlastní slova: 

"Člověk potřebuje prozíravou výchovu hned od prvního dětství a naděje na 

všeobecnou nápravu věcí závisí na ní." (s. 81) 

"Mládež nemůže potkat nic blahodárnějšího, než bude-li hned od prvních let 

moudře vychovávána a nepropasou-li se žádné příležitosti." (s. 84) 

"Jen to je stálé a pevné, co se vstřebá v prvním věku." (s. 83) 

"První dojmy utkví velmi pevně a nedají se vytlačit dojmy pozdějšími." (s. 83) 

"Co se v dětství dalo napravit, ve stáří se stává nenapravitelným." (s. 83) 

"Člověk zestárne ve vlastnostech, jimž přivykl v prvním věku." (s. 81) 

"Dětství je jaro života, kdy nesmíme opomíjet příležitost dobře připravit políčko 

ducha." (s. 80) 

"Hlavní ochrana lidského pokolení je v kolébce." (s. 81) 

Komenský rozdělil tuto školu do šesti tříd. 

V úvodní třídě požaduje, aby rodiče hned od počátku zasvětili svá nemluvňátka 

k službě Bohu modlitbami, křtem a dobrou výchovou. I v následující kojenecké třídě má 

být dítě živeno "...nejen přirozeným mlékem, ale také mlékem milosti Boží..." (s. 85), 

a to skrze neustálé přímluvné modlitby jeho rodičů a ostatních příbuzných. Do této třídy 

však již Komenský klade počátek mravní a náboženské výchovy. Již dvouletým dětem 

je podle něho možno "...vštěpovat vědění o Bohu, sobě, životě a smrti, skrze níž tento 

život přechází v jiný, aby podle míry své chápavosti začali vnímat, proč zde jsou a co 

zde mají dělat." (s. 86) 

Ve třídě žvatlání a prvních krůčků se děti učí nazývat slovy různé věci ze svého 

okolí, aby se tak učily zároveň věci znát i pojmenovávat. Komenský vždy kladl důraz 

na dodržování souběžnosti věcí a slov. Požadoval také, aby již v tomto období byly děti 

cvičeny k tělesné i duševní čilosti, otužovány, zvykány pracím, námaze i překonávání 

různých nesnází, (s. 87) 

Třída smyslového vnímání má za svůj hlavní úkol přípravu smyslů. Komenský 

byl přesvědčen, že "...vrozumu není nic, co nebylo dříve ve smyslech..." (s. 87). 

Požadoval tedy zvýšenou péči o jejich rozvoj. K dětem mají nejprve "mluvit samy 
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věci", mají jim být přímo předváděny a ukazovány a teprve potom pojmenovány. 

Komenský však zde také nabádá rodiče kzvýšené opatrnosti aby děti "...nevsály 

v něžnou mysl nic nicotného, falešného, zrůdného nebo bezbožného..." (s. 87), protože 

tyto věci by jim mohly utkvět v mysli na dlouhou dobu, ne-li na celý život. 

Třída mravů a zbožnosti nastupuje, "...jakmile děti začnou něco chtít nebo 

nechtít, nebo se něčeho bát, i když by ještě neuměly mluvit." (s. 88) Komenský 

zdůrazňoval, aby vše, co se začíná u dětí přirozeným vývojem projevovat, bylo zároveň 

řízeno a formováno, "...aby nic, co je samu sobě ponecháno, nezapadlo zhoubně 

na špatnou cestu." (s. 89) Toto první řízení má být vlídné a co nejmoudřejší. Dobrým 

mravům se mají děti učit pomocí správných příkladů, které je obklopují, častého 

poučování a kázně. Ta v tomto období spočívá v neustálém dozoru, moudrém cvičení 

i řízení. Zbožnosti mají být děti učeny především pomocí příkladů ze svého okolí, různá 

poučení a zejména vlastní praxí skrze modlitby. 

Komenský též požaduje, aby jim již od této doby byl neustále kladen před oči 

cíl každého člověka, "...to jest, že každý, kdo se narodil člověkem, má 

1. rozumně vládnout tvorům, 

2. moudře řídit sebe sama; 

3. přizpůsobit se Bohu, svému pravzoru, aby tak mohl z něho, skrze něho 

a v něm užívat slastí zde i na věky." (s. 89) 

Poslední třídu této první školy nazval Komenský škola klínu mateřského 

společným pobýváním a činností. Přál si, aby byly zřizovány jakési školky, které by 

sloužily jako příprava na školy veřejné. Děti ve věku 4-6 let si zde měly zvykat hrát si, 

zpívat, počítat, pěstovat dobré mravy a zbožnost, cvičit své smysly i paměť a to vše pod 

dohledem počestných a zbožných paní, u kterých by se takovéto kroužky pro děti 

zařizovaly. 

6.3 Škola dětství 

Komenský byl přesvědčení o nezbytnosti správného vzdělám již od útlého věku. 

"Všechno dřívější v každé věci chystá půdu a klade základ všemu následujícímu. 

Všechno pozdější se nepřidává k předešlému jen jako pouhý dodatek, nýbrž jako 

vrchní stavba, takže závisí na předešlém nebo se o ně opírá a spočívá na něm." 
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(s. 93) Proto požadoval, aby "...vše, co malé i větší děti začínají brát do rukou, 
pozorovat, poslouchat, vyslovovat a konat, to všechno ať je základem, na němž se bude 
stavět vše následující po celý život." (s. 93) 

Komenský definoval žáka ve škole dětství takto: "Děti jsou mladí lidé, budoucí 

nástupci těch, z nichž se nyní skládá svět (stát, církev, škola)." ( s. 93) Požadoval, aby 

žáci v této škole byli vyučováni všemu, co bude předmětem učení ve školách 

následujících, zejména ve škole dospívání. Vyučování má probíhat v mateřském jazyce 

žáků a jeho způsob musí být přiměřený dětskému věku a chápavosti. 

Cílem této školy je "...zjednat čilost tělu, smyslům i duchu." ( s. 93) Učitel má 

rozvíjet pohybové schopnosti dětí, zrakovou percepci, řeč i jemnou motoriku 

potřebnou pro psaní a kreslení a zajistit všem smyslům dostatek podnětů. Komenský 

však zdůrazňoval potřebu věnovat zvýšenou péči nejen rozvoji smyslového vnímání, 

ale i rozvoji pozornosti, paměti a představivosti, které nazývá smysly vnitřními. Děti si 

mají zvykat "...rozvíjet svou pozornost hlouběji a pozorovat bystřeji, bystřeji vnímat, 

představovat si a rozlišovat věci a přesněji si je pamatovat." (s. 94) Komenský 

pochopitelně nezanedbává ani péči o slušné mravy, skrze niž mají být u dětí kladeny 

počátky moudrosti a základy zbožnosti. 

I tato škola je rozdělena do šesti tříd, každá je charakterizována vlastní učební 

látkou zpracovanou v učebnici určené pro danou třídu. 

V první třídě nazvané První krůčky ke vzdělání, se děti učí číst a psát. 

Druhá třída, Svět věcí smysly vnímatelný, je věnována poznávání věcí celého 

světa prostřednictvím smyslů, rozumu a víry. 

Třetí třída nese název Dětská mravouka vyvozená z věcí smysly vnímatelných. 

Komenský toužil, aby si děti "zvykaly stávat se žáky přírody" i při utváření slušných 

mravů. Na příkladech z přírody a lidské práce zde chtěl učit dobrému a varovat před 

zlým. Komenský zde podává i několik ukázek případného textu učebnice: 

"Například pod heslem voda je možné připomenout toto. Povrch vody (není-li 

rozčeřen větry) je všude rovný, žádná část se nesnaží vynikat nad druhou. To mají 

napodobit lidé, aby se nevynášeli jedni nad druhé, vzhledem k tomu, že jsou všichni 

téže podstaty." (s. 96 - 97) 

"Růže krásně voní, ale rodí se mezi zrny. Tak i vzdělání a ctnost jsou krásná věc, 

ale cvičení, jimiž šije získáváme (práce a kázeň), se zdají být trnité, (s. 97) 
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"Kdo chce stavět dům nebo věž, nedává do základů písek, nýbrž skaliska 

a kameny. Podobně základem počestného života není dětství a mládí zhýčkané, nýbrž 
tvrdě vycvičené." (s. 97) 

"/ kdybys měl sebelepší ocílku a křemen, jichž užíváš k vykřesání ohně, přece je 

křesání marné, je-li troud k ničemu. Tak i učitel a učení sebelepší, obracejí-li se 

k hlupákovi a lenochovi, jsou nadarmo." (s. 97) 

Komenský byl přesvědčen, že tento způsob učení je nejen příjemný ale i velice 

působivý, a tedy i účinný. I v této třídě však mají být děti především učeny chápat cíl 

svého života a neustále mít na zřeteli, proč se narodily a kam směřují. Mají si zvykat 

"...o všem přemýšlet, o všem mluvit a všechno konat pro dobré využití v tomto 

i v budoucím životě, směřujíce vždy a všude k cíli blaženosti." (s. 98) 

Čtvrtou třídu, nazvanou Výbor biblických přiběhli, Komenský věnoval rozboru 

Písma, které pokládal zajeden ze tří základů, na kterých má stát lidské vzdělání. 

V pátá třídě, Biblickém jádru, se měli děti ještě hlouběji a plněji seznámit se 

vším, v co je třeba podle Písma věřit a doufat, i s tím, co mají konat. 

V poslední třídě této školy, Dětské sfinx (brus mozku), se děti měly zabývat 

náboženskými a morálními hádankami, stejně tak jako hádankami a podobenstvími 

z fyzického světa. Ty to hádanky měly být přiměřeny dětské chápavosti i dosud 
nabytým vědomostem. 

Období dětství bylo dle Komenského nejvhodnější i pro počátek výuky cizím 

jazykům. Děti se měly učit cizí jazyk buď doma od sluhů či učitelů, kteří jej bezpečně 
ovládají, nebo přímo v prostředí, kde se daným jazykem hovoří. 

V této dětské škole se mělo všem dostat stejně kvalitního základního vzdělání. 

"V dětské škole se musí věci zásadní probírat zásadně, bez ohledu ne to, kdo bude 

šlechticem, plebejcem, řemeslníkem, kupcem, sedlákem, knězem či laikem; neboť se 

předkládají věci, které mají prospívat všem, podobně jako se v životě mateřském 

vytvářejí údy všem lidem. Sejme tedy semena všeobecné moudrosti do všech myslí 

mládeže, zasvěcené Kristu, aby všechno takřka předem znala, ať už postoupí do vyšších 

(latinských) škol, odejde na řemesla nebo bude číst knihy v jazyce mateřském 

a poslouchat jakékoli rozpravy lidí, zejména však číst nebo poslouchat slovo Boží" 

(s.105) 
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6.4 Škola dospívání 

Pro Komenského byli dospívající "...mladí lidé, vyšlí z dětství, ale dosud stojící 

na nižším stupni vzrůstu, soudnosti a sil." (s. 108) V této škole se mělo vyučovat 

stejným oborům, jako v předcházející škole dětství. Především se zde však mladí lidé 

měli učit "jazykům, naukám a mravům", (s. 109) 

Dospívající si zde měli osvojit jeden nebo dva jazyky sousedních národů, latinu, 

řečtinu a hebrejštinu. Nauky byly věnovány třem oblastem; 

a) Bohu a přírodě, 

b) člověku a světu lidské práce, 

c) Písmu. 

V této škole se také dospívající měli učit studovat díla různých významných 

spisovatelů a pořizovat si z nich výpisky, s jejichž pomocí se posléze měli 

o prostudovaném díle sdílet se svými spolužáky. Také si začínali pořizovat deníky, 

které je měly provázet po celý zbytek života. 

"Ale především se zde musí věnovat vážná péče a napnout všechny síly 

k zakořenění mravů a zbožnosti...", připomíná Komenský, (s. 111) Dospívající měli 

dbát a poslouchat rad a pokynů moudrých lidí, vůdců a svých učitelů. "Jako nenajdeme 

plodů na stromě na němž se dříve neukázal květ, tak nebude moci ve stáří dojít 

spravedlivé vážnosti ten, kdo v dospívání nestrádal pod cvikem nějakého školení." 

(s. 113) Mladým lidem je třeba neustále připomínat, že je "...snadnější zlému se učit 

než odnaučovat, i kdyby kdo chtěl a usiloval o to." (s. 113) Komenský je přesvědčen, že 

ctnost je třeba dospívajícím vštěpovat, špatné vlastnosti odstraňovat, a poskytuje zde 

návod k obojímu. 

Tato latinská škola měla představovat malý stát, kde první dvě třídy jsou 

spravovány demokratickým zřízením, následující dvě aristokratickým a poslední dvě 

monarchistickým. Každá škola měla též být i malou církví, kde by dospívající měli 

vlastního kněze, který by s nimi probíral Písmo a jeho dopad v běžném životě. 

6.5 Škola mladosti 
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"Mladý je člověk, který má dospívání již za sebou, tj. který už dosáhl plné 

tělesné míry, ale dosud mohutní duševními i tělesnými silami." (s. 114) 

Školu mladosti rozdělil Komenský na tři části: Akademie, cestování a volba 

života. Studium na akademii mělo uvést v harmonii dosavadní poznání získané skrze 

smyslovou zkušenost, rozum a víru, "...aby vzdělání, nahromaděné smysly, 

rozumovými úvahami a svědectvím Písem, bylo usoustavněno ve strom jednotné 

vševědoucnosti lidské..." (s. 114), a aby mladí lidé "....chápali co nejvíce bez pracného 

dovozování, viděli všude ve světě světlo a mohli tak pohotově a moudře o věcech 

mluvit a věci uskutečňovat." (s. 144) 

Cestování do cizích končin viděl Komenský jako část praktické výchovy, a to 

část "...příjemnou, podstatně rozhojňující zkušenost, jestliže se zařídí moudře." (s. 119) 

Důvodem, proč se mají mladí lidé po skončení univerzitních studií vydat na cesty je 

"...posílení moudrosti u sebe i u jiných." (s. 119) Cestující studenti mají být tedy 

ochotni jak přijímat poučení od jiných, tak učit druhé. V tomto období tedy poprvé 

vstupují i do role učitelů ostatních, neboť na cestách se nejen oni sami něčemu učí, ale 

jejich úkolem je i poskytovat ostatním možnost k poučení. Komenský si byl vědom 

možných problémů, které jsou s cestováním spojeny a tak i zde přidává množství rad 

a doporučení, jak si mají mladí lidé na cestách počínat, čemu se věnovat a čeho naopak 

vyvarovat. 

V závěru této školy Komenský doporučuje mladým lidem založit si svůj osobní 

deník, do nějž by zapisovali nejen co již prožili, ale i své plány do budoucnosti, tedy 

".. .co bylo a co má býti vykonáno po celý život." (s. 121) 

6.6 Škola dospělosti 

Žáci této školy se mají učit "...jak dobře žít a všechno své zdárně konat..." 

(s. 122), a to ne již pouze napodobováním svých učitelů, ale vlastním prováděním 

daných věcí, tedy "vlastní praxí". 

"Celý muž je člověk, který dosáhl mezníku vzrůstu a sil, způsobilý k životním 

úkolům, a už skutečně začínající ten druh života, k němuž se připravil." (s. 122) 

Komenský zde znovu zdůrazňuje pojetí člověka jako toho, kdo se učí po celou 

dobu svého života. "Celý život je škola, tedy také střední jeho část, neboť předešlé 
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věkové stupně a školy byly toliko stupně na cestě sem. Nepostupovat, znamenalo 

by zde ustupovat, zejména když zbývá ještě mnohému se učit." (s. 122-123) 

V tomto období již však žák není veden staršími a zkušenějšími učiteli, ale 

prostřednictvím vnitřní mluvy sám sebe učí a vede, je tedy sám sobě svým prvním 

učitelem. Komenský byl přesvědčen, že sami sebe utváříme prostřednictvím vlastní 

tvůrčí činnosti a ve své práci se stáváme mistry pouze tehdy, když ji neustále 

vykonáváme a zdokonalujeme se v ní. 

V této škole je tedy "...každému svěřeno jeho vlastní stádečko (ve škole, 

v církvi, ve státě nebo také v domácnosti), a cokoli musí ohledně nich konat, v tom mu 

budou neustálými učiteli." (s. 123) Komenský zde promlouvá k těm, kteří stojí na prahu 

dospělosti: "Pojďte tedy, vy mladí, vyšlí ze škol, učte se být plavci už přímo na moři 

života a životních úkolů! Učte se, pravím, být muži a sami řídit své věci mocně, ale 

opatrně. Bezzubým dětem se dává mléko, když jim rostou zoubky, dostávají měkčí 

pokrm předem rozmělněný, dospělejší jedí sami, dospělí jsou nadto povinni opatřovat 

svou prací pokrm sobě a svým. Tak bylo vašemu útlému věku, dětičky, děti a mládeži, 

poskytováno všechno už připravené. Teď se vám, už dospělým a s dospělou moudrostí, 

svěřuje úloha, abyste vlastní zručností chystali zásoby sobě i svým. Už budete vy sobě 

samým učiteli i žáky." (s. 123) 

Komenský rozdělil i tuto školu do třech tříd (stupňů) a to podle toho, zda někdo 

začíná, pokračuje či končí svoje životní povolání. Při vstupu do školy mladosti si každý 

musel vybrat určité zaměstnání, ve kterém by "...užitečně a pokud možno i příjemně 

prožil dny svého života, slouže Bohu a lidské společnosti." (s. 126) 

Přestože tato škola se již neopírá o systematické studium, Komenský zde 

dospělým doporučuje studovat dobré knihy. V první řadě se však mají soustředit na 

"knihu své mysli", "knihu světa" a Písmo. Tyto tři knihy Komenský považuje za 

nejdůležitější. Dále má každý studovat i knihy moudrých lidí, které pojednávají o jeho 

povolání. 

Protože každému je "školou" jeho vlastní práce, požaduje Komenský, aby byl 

každý dospělý sám sobě i svým blízkým lidem učitelem, knihou a školou, podávaje sám 

sobě i svým příslušníkům pravidla, příklady, a neustálou příležitost k procvičování. 
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Komenský zde pak připojuje rady a doporučení podle jakých kritérií si má každý 

vybírat své zaměstnání, čeho dbát při vykonávání svého povolání, po čem v životě 

toužit, čeho se vyvarovat a jak důstojně a pokojně tuto školu uzavřít a vstoupit do školy 

stáří. 

6.7 Škola stáří 

"Stáří je poslední část věku, nachylující se a sousedící se smrtí." (s. 135) Protože 

pro Komenského je ale "...celý vezdejší život nižší škola, kde se připravujeme na 

věčnou akademii..." (s. 135), tak i stáří je školou, která musí mít své předpisy, své 

učitele, úkoly a kázeň, aby i pro starce další život znamenal další pokrok. Mají se zde 

naučit jak by "...mohli, dovedli a chtěli 

1. správně užívat dosavadní životní práce; 

2. správně prožívat zbytek života; 

3. správně uzavřít celý život smrtelný a radostně vkročit do života věčného." 

(s. 136) 

Především však Komenský doporučuje starcům pečovat o duši, "...aby získala 

jistotu stěhování do nebe, až dostane rozkaz odtud odejít..." (s. 137), dále pak o tělo, 

"...jak by strávilo zbytek života bez bolestí a trápení a mohlo klidně usnout a užívat 

svého klidu v hrobě..." (s. 137), a konečně o dobrou pověst. 

Starci mají poznávat a napravovat své životní omyly, dávat dobré rady druhým 

a konat jen to, co se sluší čekatelům věčnosti. 

6.8 Škola smrti 

Komenský se rozhodl zařadit sem i tuto poslední školu, která by korespondovala 

s první školou zrození. Zmiňuje se o ní pouze krátce s připomínkou, že "umění dobře 

a blaženě umírati" není vhodné pouze pro starce, ale zasluhuje si přemýšlení a rozjímání 

každého zbožného člověka. Smrt nepojímal jako konec existence, ale jako ukončení 

času který byl lidem dán na přípravu pro věčnost. A protože smrt může zastihnout 

člověka nečekaně v jakémkoli věku, doporučuje Komenský žít celý život připraven 

přejít z tohoto časného života do života věčného. 
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Závěr 

Cílem této práce bylo nalézt Komenského pojetí žáka. Jeho škola a učitel již 

byly zpracovány v mnohých teoretických pracech, ale stále chyběl monografický pohled 

na žáka, který by dokresloval dichotomii učitel - žák ve školním prostředí či výchovně 

vzdělávacím procesu. 

Při uchopování tohoto tématu jsme postupovali od obecného pohledu na člověka 

a jeho výchovu k charakteristice žáka v konkrétních dílech. Nejprve je zde 

charakterizováno Komenského pojetí člověka, dále pak místo, ktreré zaujímala výchova 

v Komenského filosofickém náhledu, úvodní část pak uzavírá charakteristika prostředí, 

ve kterém probíhá výchova a vzdělávání v průběhu dětství a dospívání. 

Poté je zde analyzován obraz žáka ve dvou pedagogických dílech, Velké 

didaktice, patřící ke Komenského počátečním spisům, a Nejnovější metodě jazyků. 

V Pravidlech chování a Zákonech školy dobře spořádané je dokumentován 

pohled na žáka v jeho každodenních povinnostech a očekáváních, kterým byl vystaven. 

Poslední analyzované dílo, Pampaedii, psal autor ke konci svého života 

a zahrnul ji do svého unikátního plánu na "nápravu věcí lidských". Člověk je zde 

charakterizován ve každém období svého života, tedy ve všech žákovských rolích. 

Ve všech těchto dílech je žák v době dětství a dospívání rozvíjen pod vedením 

laskavé, zbožné a hluboce vzdělané učitelské osobnosti. Žák se zde dobrovolně 

podřizuje učitelovu vedení a spolupracuje na všestranném rozvoji, vzdělání 

a zušlechtění své vlastní osobnosti. 

Žák je zde vždy charakterizován jako ten, kdo se učí, je veden, rozvíjen 

a zušlechťován, následuje a podřizuje se. Pojetí žáka tak zůstává ve svých hlavních 

rysech stejné v obecných i konkrétních didaktických spisech . 

V Pampaedii je pojetí člověka jako žáka rozšířeno na celé životní období. Poté, 

co mladý člověk dokončí svá studia, vstupuje do "školy života", kde se učí 

prostřednictvím různých situací, do kterých se v průběhu života dostává (zaměstnání, 

rodina). I v této době je tedy stále ještě žákem (tedy tím, kdo se učí). Učiteli jsou mu 

lidé kolem něj, dospělí i děti, se kterými se setkává a vůči kterým nese odpovědnost. 

Dalšími učiteli jsou mu životní situace a pochopitelně i dosud získané vzdělání. 
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vědomosti, postoje, návyky, které si utvořil či mu byly vštípeny. V tomto smyslu je tedy 

každý dospělý člověk sám sobě učitelem. Zároveň se stává i učitelem jiných. 

Hlavním učitelem je však po celou dobu Bůh. I učitelé, kteří žáka vedou v době 

dětství a dospívání jsou vnímáni jako Boží pomocníci, kteří dětem a dospívajícím 

otvírají cestu k tomu, aby "všichni byli vyučeni od Boha". Ve chvíli, kdy žák opustí 

školní instituci, má být už schopen "číst v Božích knihách" - knize světa, knize své 

mysli a Písmu, skrze které jej vyučuje sám jeho Tvůrce, a naplňovat tak své životní 

poslání - dovršení lidskosti skrze stále větší připodobnění se Bohu, k jehož obrazu byl 

stvořen. 

Komenský má co říci dnešní generaci žáků i jejich učitelů, nejen co se týče 

způsobu vyučování (svým požadavkem příjemné, vstřícné a laskavé školní atmosféry, 

dobrovolnosti žákovy činnosti, zdůrazněním důležitosti učitelského povolání, 

didaktickými zásadami používanými při výuce, požadovaným vztahem mezi žáky 

a učitelem i žáky navzájem), ale i směru, cíle a smyslu výuky a výchovné práce. 

Jeho toužebným přáním bylo, aby nebyly směšovány či zaměňovány věci 

důležité s postradatelnými, hlavní s vedlejšími, zásadní s dílčími. Učitel i jeho žáci měli 

mít vždy před očima cíl člověka, aby se od něj neuchylovali. Pro Komenského bylo 

klíčové, aby člověk dokázal "zacházet dobře s Bohem", tedy zbožné srdce, dále pak 

"mravné a počestné obcování s lidmi", zahrnující mravní výchovu a až na třetím místě 

byla péče o "okrasy tohoto života", o vědy. 

Protože v době dětství nese za žákovo formování odpovědnost především učitel, 

považovala jsem za nutné zaměřit svoji pozornost i na jeho osobnost. Komenský 

požaduje po učiteli píli, lásku kjeho práci i dětem, hluboké všestranné vzdělání, mravy 

i zbožnost. Učitel měl být svým žákům ve všech věcech, v chování, jednání i ve 

zbožnosti, živým vzorem. Po žákovi se požadovala pouze ochota podřizovat se 

moudrému učitelovu vedení, růst a prospívat tak, jak pro něj bylo přirozené. 
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