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ANOTACE 

Diplomová práce má dvě části. V první, teoretické části, se zaměřuji na rozbor 

Komenského myšlenek, otázku lidské aktivity, didaktické zásady, z nichž především 

zásadu názornosti, která později vrcholí v díle Schola ludus. Dále se ve své práci 

zabývám vývojem a rozborem věcně jazykových učebnic v kontextu s životem Jana 

Amose Komenského, postavením díla Orbis sensualium pictus mezi těmito učebnicemi 

a jeho vlastním rozborem. 

Ve druhé části, praktické, se věnuji výběru sedmi kapitol díla Orbis sensualium pictus, 

skrze něž jsem chtěla docílit porozumění Komenského době a vytvoření současného 

vzdělávacího obsahu. Žáci tak vytvořili nový Orbis pictus, jemuž dodali současný obsah 
a paralelné navázali na původní témata Komenského. Jako metodu jsem zvolila 

dlouhodobý projekt najeden měsíc a realizovala jsem ho sžáky 1. ročníku základní 

školy. 
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ABSTRACT 

The diploma work is divided into two parts. In the first part which is a theoretical 

one, I have been focused on the analysis of Komensky's thoughts, on the issues of human 

activity, on the didactical principles, and particularly on the object teaching which 

culminated later on in the work Scltola ludus. Further my work deals with the 

development and with the analysis of the factually language textbooks in the context with 

life cycle of Jan Amos Komensky, with the position of work Orbis sensualium pictus 

among these textbooks and with the analysis of the own text. 

In the second part which is a practical one, I dealt with the selection of seven 

chapters of the work Orbis sensualium pictus through which I intended to reach an 

understanding with Komensky epoch and to perform a contemporary educational subject-

matter. A new Orbis pictus has been created by pupils, who fitted it with a new up-to-date 

content and continued the original themes of Komensky. As a method of my work I opted 

a long term project having duration one month. Being carried out with pupils of first class 

of the primary school. 
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School, activity, visualisation, pupil, teacher, pleasant methods of education, theatre 

games, pictures, school climate, textbooks, encyclopaedia, project method. 
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I. ÚVOD 
Je to již čtyři roky, co jsem jako učitelka 1. stupně nastoupila při studiu na 

pedagogické fakultě na celý úvazek do jedné pražské základní školy. Mezi svými kolegy 

a kolegyněmi jsem byla nejmladší, plná elánu a nových myšlenek, jak pozvednout 

pokaženou pověst právě této školy. Netrvalo dlouho a svými úspěchy, inovativními 

metodami, přístupem k žákům i rodičům a radostí z dobře odvedené práce, jsem začala 

pociťovat ne příliš kladnou odezvu svých spolupracovníků. Zpočátku jsem tomu 

nevěnovala příliš velkou pozornost a domnívala jsem se, že se mi to jen zdá a že mám 

takový pocit zbytečně, ale později, jsem přišla na to, že jsem se ve své úvaze nespletla. 

Lavice ve tvaru písmene U, projektová metoda a prvky kritického myšlení ve výuce, 

na zdi místo prezidenta Václava Klause jako vzor Jan Amos Komenský, spokojené 

a rozjasněné tváře rodičů i dětí z pojetí výuky coby pohádkového města, v němž žijí pilní 

skřítkové a spousty dalších podnětů k neuvěřitelné a z mé strany nepochopitelné 

nesnášenlivosti kolegů mě vedly ve své diplomové práci právě k volbě osobnosti Jana 

Amose Komenského. Když jsem si uvědomila svoji pozici, první, co mi přišlo na mysl, 

bylo to, že tak nějak se asi musel cítit on, když ve snaze prosadit své myšlenky, 

převážnou dobu svého působení, snášel jen posměšky a kritiku druhých. Až teprve nyní 

si hluboce uvědomuji, jak těžkou pozici měl a co všechno dokázal i přes, mnohdy velký 

odpor kritiků, prosadit. 

Práce má dvě části. V první, teoretické části, se zaměřuji na rozbor Komenského 

myšlenek, otázku lidské aktivity, didaktické zásady, z nichž především zásadu názornosti, 

která později vrcholí v díle Scltola ludus. Dále se ve své práci zabývám vývojem 

a rozborem věcně jazykových učebnic v kontextu s životem Jana Amose Komenského, 

postavením díla Orbis sensualium pictus mezi těmito učebnicemi a jeho rozborem. 

Ve druhé části, praktické, se věnuji výběru sedmi kapitol díla Orbis sensualium pictus, 

skrze něž jsem chtěla docílit porozumění Komenského době a vytvoření současného 

vzdělávacího obsahu. Žáci tak vytvořili nový Orbis pictus, jemuž dodali současný obsah 

a paralelně navázali na původní témata Komenského. Jako metodu jsem zvolila 

dlouhodobý projekt na jeden měsíc a realizovala jsem ho sžáky 1. ročníku základní 

školy, ve které jako učitelka na 1. stupni působím. 
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II. METODY POUŽITÉ PŘI ZPRACOVÁNÍ PRÁCE 

a) Metoda genetická - tato metoda sleduje vznik a vývoj, postupné změny při 

utváření vlastností osobnosti, vědeckého světového názoru. Toto sledování velmi 

často předpokládá dlouhodobý výzkum. 

Tuto metodu jsem využila např. při zkoumání vývoje Komenského názoru na 

svět, člověka a jeho místo v tomto světě. Osobní zkušenosti Komenského, jeho 

tragedie osobní a společenské, ho vedly ke krizi přesvědčení, zda Bůh řídí 

jednotlivce národa a lidstva. Konflikt víry a rozumové zpracování otřesných 

zážitků ho vedl k přesvědčené o nezbytnosti vnitřní charakterové nápravy lidí. 

V Didaktice Komenský uplatnil svou pansofíi -, kdy se lidé doberou nápravy tak, 

že se všichni budou učit všemu a „zúplna". Člověk, jako nejdokonalejší tvor na 

Zemi má, podle Komenského, nejen možnosti, ale i povinnost spolupracovat na 

přeměně porušeného světa v nový harmonický celek. 

b) Metoda historicko-srovnávací - tato metoda zkoumá jevy, které sleduje a 

srovnává ve vývoji, což vede k poznání jednotlivých vývojových etap. Prohlubuje 

tak představy o minulém vývoji a zároveň obohacuje chápání současné 

problematiky. Tato metoda byla stěžejní v celé praktické části mé diplomové 

práce. Hlavním cílem projektu, bylo totiž, aby žáci skrze dílo Orbis sensualium 

pictus porozuměli dobovému kontextu 17. století a vytvořili k jednotlivým 

tématům paralelní obsah. Komenského kresby a některé texty v Orbis pictus 

(z důvodu náročnosti práce by se žáky 1. ročníku nebylo možné všechny texty 

zařadit), sloužily jako jedna z ukázek, jak věci či jevy vypadaly v 17. století 

a jakým způsobem na ně bylo pohlíženo. Informace, které žáci získali jejich 

studiem, pak srovnávali s dnešním světem a dnešním pohledem na shodné jevy. 

Hlavním vrcholem tohoto historicko-srovnávacího výzkumu byl pokus o plakát 

daného tématu prezentující toto téma v dnešní době. 
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c) Metoda analýzy a syntézy - „ Analýza pedagogických jevů a procesů znamená 

myšlenkové rozčleňování těchto celků na jednotlivé části. "' Po určitém 

analytickém postupu dochází k syntéze, kdy se snažíme opět dostat spojováním 

jednotlivých částí k původnímu celku. Touto metodou jsem postupovala celým 

projektem, Nejprve se žáci seznámili s dílem Orbis pictus jako celkem, po té se 

zabývali jednotlivými tématy, vybranými k hlubšímu zamyšlení. Syntézou 

konečných prací byl pak soubor tématických nástěnných plakátů k vybraným 

tématům z knihy Orbis pictus. 

d) Metoda indukce a dedukce - V reálném procesu poznávání vystupují indukce 

a dedukce vždy společně. Jsou pevně spojené a vzájemně se ovlivňují. 

Indukcí se označuje úsudek od dílčího k obecnému a dedukcí, úsudek od 

obecného k jednotlivým částem. 

Oba postupy jsem použila při studiu literatury i při zpracování textu diplomové 

práce a vlastního projektu.. 

e) Metoda rozhovoru (interview)- patří k metodám společenských věd, kdy 

shromažďování dat je založeno na přímém dotazování. Je charakterizována 

především přímou sociální interakcí. Při této metodě zachycujeme nejen 

sdělovaná fakta, ale i některé vnější reakce respondenta. Můžeme navázat osobní 

kontakt s dotazovaným a tím odhalit informace, které jsou ostatním metodám 

nedostupné. 

Podle počtu osob, které se rozhovoru účastní, rozlišujeme rozhovory na 

individuální a skupinové a podle struktury otázek rozlišujeme rozhovory 

standardizované (strukturované) a nestandardizované (nestrukturované). 

Velmi často se také používá rozhovor tzv. polostandardizovaný. 

Ve svém projektu jsem používala rozhovor velmi často. 

f) Pedagogický dokument - pod tímto pojmem jsou chápány materiály zachycené 

v psané nebo tištěné podobě, magnetofonové nebo filmové záznamy. Dělíme je na 

primární dokumenty, které vznikají na základě bezprostřední registrace 
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probíhajících jevů při přímém dotazování či rozhovoru a dokumenty sekundární, 

které jsou zobecněním a zpracováním údajů primárních pramenů. 

Prameny, ze kterých jsem čerpala informace pro teoretickou část, lze chápat jako 

dokumenty primární. Pedagogický dokument jsem v ve své práci použila 

k zachycení některých etap projektu na fotografie. 

g) Projektová metoda - Pro realizaci praktické části své diplomové práce, jsem 

zvolila projektovou metodu, protože se domnívám, že tato vyučovací metoda 

nejlépe odpovídá Komenského všeobecným požadavkům na vyučování a učení. 

Cílem této metody není hromadění vědomostí, ale vzrůst a rozvoj dítěte tvořivou 

aktivitou a myšlením. Poznatky získané realizací projektu, utkví dítěti pevně 

a trvale ve vědomí, protože řadu situací samo prožije. 

Projektová metoda vede žáka k tomu, aby sám vyhledával a usuzoval, hodnotil, 

třídil, aby se naučil vědomě správně jednat, aby měl kritický a zároveň aktivní 

postoj k situacím denního života. 
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III. ČÁST TEORETICKÁ 

1. Dílo Jana Amose Komenského v kontextu jeho života 

Úmyslem této úvodní kapitoly není sledovat život Jan Amose Komenského, ale 

zaměřit se na dílo Orbis sensualium pictus a jeho postavení v rámci věcně jazykových 

učebnic. Protože však vývoj jeho učebnic reprezentuje určitou fázi ve vývoji 

Komenského didaktického myšlení a uvažování, domnívám se, že není možno bez 

porozumění jeho předchozím dílům a životním snahám vyjmout pouze dílo Orbis 

sensualium pictus. 

Dílo, které Komenský zanechal, je obrazem šíře i hloubky vzdělanosti, kterou čerpal 

jak z minulosti tak i z vývoje doby, v níž žil a tvořil. 

V minulosti evropské kultury ho inspirovaly oba dva proudy, které utvářely její podobu -

antika a křesťanství. Z řeckého a římského starověku nenavazoval Komenský jen na 

známe filosofy jako byli Sokrates, Platón, Aristoteles, ale i na jiné autory, kteří rozvíjeli 

ideál všestranné výchovy. Často citoval ty, kteří zdůrazňovali mravní základ a cíl 

v dobách, kdy byl opomíjen, (viz Čapková, 1991, Kyrášek, 1973) 

Jestliže bychom se však chtěli ptát, kde má kořeny Komenského idea celoživotního 

zdokonalování, je třeba se zastavit u Jednoty bratrské, malé reformační církve české, 

z níž Komenský vzešel a jejíž čelním představitelem se stal. Jednota bratrská vznikla 

r. 1457 po porážce radikálního křídla husitství, aby pokračovala v uskutečňování ideálu 

očištěného křesťanství; avšak nikoli mečem jako husité, ale mírovou cestou, v návaznosti 

na myšlenky jihočeského myslitele Petra Chelčického; ten odmítal veškeré násilí, i když 

jinak velmi radikálně kritizoval papežské mocenské aspirace. 

Působení do r. 1621 na Moravě 

Vysokoškolská studia, která Komenský spojil i se svou první cestou do Nizozemí, 

rozšířila jeho obzor; zejména profesor J. H. Alsted v Herbornu svými encyklopedickými 

soubory z různých oborů vzdělanosti, filosofických proudů, a profesor David Pareus 
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v Heidelbergu svými snahami o mír mezi evangelickými církvemi, ale i jiní, působili na 

Komenského. „Nejen, že napsal pěkné univerzitní disputace, které byly vydány tiskem, 

ale byl podnícen k dalším pracím po návratu z Německa. Po vzoru Alstedově začal také 

skládat encyklopedii, pro obohacení národní vzdělanosti, sbíral látku k velkému slovníku 

latinsko-českému, k dějinám rodu svého mecenáše Karla st. Ze Žerotína a k dávné 

historii své milované Moravy"2. 

V Německu se seznámil s chiliastickým hnutím, tj. vírou, že se blíží konec světa, před 

nímž nastane tisíciletá vláda Kristovy spravedlivé říše. Když později Komenský ve svém 

díle sám uplatňoval toto přesvědčení, vybral si jeho aktivizující formu (nikoli pasivní 

očekávání konce světa); naplnil ji výzvami, že příchod Kristova tisíciletí je podmíněn 

lidskou prací pro nápravu všeho. Nepochybně ho zaujalo i dobové úsilí, jak zlepšit 

studium i vyučování latiny, jak uvádí Čapková, protože po návratu vydal svou první 

knihu, latinský návod, jak usnadnit výuku latiny (Praha 1616). Jak tato učebnice, tak 

historické spisy o Moravě a rodu Žerotínů jsou dnes ztracené. 

Na stejné bratrské škole, kde dříve v Přerově studoval, se stal Komenský později také 

učitelem. Ve stejném roce, kdy vydal svou první učebnici Pravidla snazší mluvnice 

(Gramatice facilioris praecepta), 1616, byl ordinován na bratrského kazatele. „ V Jednotě 

byly obě tyto funkce často spojeny, ale jak později přiznal, úřad duchovního jej z počátku 

plně zaměstnal. Svou pastýřskou činnost bral však také hluboce vychovatelsky; svědčí o 

tom spisek Listové jdou do nebe, u něhož sám uvádí rok vydání 1617, ač známe jen 

výtisky z r. 1619, kdy už působil ve Fulneku".3 

Námětem Listů jsou stížnosti chudých a bohatých ke Kristu. „Lidé chudí obracejí se 

ke Kristu jako ochránci vdov a sirotků a zástupci lidí opuštěných, přednášejíce mu své 

nářky a žaloby na boháče, jak je všemožně utiskují. Pozorují prý sic rozmařilý a 

nádherný život jejich, ale nechtějí ho vytýkat i, nýbrž pouze žalovat i své křivdy, které jsou 

jistě proti vůli boží, rovněž jako sama nerovnost stavův, ač ji Bůh dopouští. "4 

Tyto sociální rozpory byl Komenskému pobídkou , aby upozornil na nezbytnost 

charakterové nápravy všech, aby vybízel k pracovitosti, trpělivosti a toleranci;ovšem 

odsoudili zejména zpupnost, krutost a nelidskost, kterou viděl na straně boháčů. 
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Působení ve Fulneku 

V roce 1618 nastalo krátké, spokojené období jeho života. Byl ustanoven kazatelem 

ve Fulneku na severovýchodní Moravě a oženil se s Magdalenou Vizovickou. Ve 

Fulneku pak založil rodinu, (viz. Novák, Hendrich, 1920) 

Pracoval na české encyklopedii Divadlo veškerenstva věcí a sledoval politický vývoj na 

straně stavů a krále Friedricha, jehož rodu zůstal věrný po celý život. 

Množící se protireformační pokusy proti platnosti Rudolfova majestátu daly patrně, 

jak uvádí Čapková, vznik kritice papeže (Retuňk proti Antikristu a svodům jeho). Své 

práce psal česky, i když je někdy nazval latinsky, jako např. rozpracovanou encyklopedii 

vzdělanosti Divadlo veškerenstva věci (Teatrum universitatis rerum). Tento rozsáhlý 

pokus dát orientaci v rozmanitosti tehdejších poznatků opatřil autor dvěma předmluvami, 

českou a pro vzdělance latinskou. V této druhé vyjádřil přesvědčení, že není nic, co by se 

nedalo vyjádřit v češtině, která je bohatá a půvabná a měli jí co nejvíc užívat i učenci. 

„ Toto úsilí o jednotu jazyka i věcného poznání provázelo i celou jeho pozdější tvorbu. 

V první předmluvě je pak oslava a výklad moudrosti, na nějž v dalším svém díle 

navazoval. A konečně je v tomto spise obsažena i podnětná myšlenka, že svět je školou 

moudrosti, k níž vede poznávání přírody, písma i člověka a jeho projevů. Poznávání 

těchto tří oblastí pak pokládal za základ obsahu vzdělávání a výchovy ve svých spisech 

vychovatelských ".5 

Doba pronásledování a skrývání ve vlasti 1621-1628 

Komenský po vítězství habsburského císaře Ferdinanda II. v bitvě Na Bílé hoře 

r.1621 nejprve odstěhoval rodinu z Fulneku do Přerova; sám se však musel skrývat. 

Komenský ztratil majetek; r. 1623 byla veřejně spálena na fulneckém náměstí jeho 

knihovna. Téhož roku, ho však stihla krutá rána - manželka, syn i právě narozený druhý 

syn zemřeli už na jaře 1622, patrně na důsledky epidemie, které dovršovaly neštěstí 

války, (viz Čapková, 1991) 

Tyto události, projevy krutosti, ztráta rodiny a pustošení země vyvolávaly 

u Komenského bolestné otázky, proč tolik zla a utrpení. Ale ani v přetěžké situaci, jak 

uvádí Molnár, nepřestával bojovat o duševní rovnováhu a znovu hledat životní jistoty, 
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které mu pomáhala nacházet víra v Boha. Obraz vnějšího světa , který se stal tak temným, 

vyvažoval pohledem do nitra člověka, do ráje srdce, hledaje hlubinu bezpečnosti, 

„centrum securitatis"6. Symbolicky to vyjadřoval i názvy spisů: Nedobytedlný hrad 

jméno Hospodinovo věnovaný paní Dorotě Cyrillové, tchýni Jana Amose Komenského, 

O sirobě, Truchlivý a Labyrint světa a ráj srdce - již z názvu tohoto spisu si můžeme 

domýšlet jeho obsah. „ Vedle labyrintu světa stojí ráj srdce a celek je světlý vymalováním, 

kterak v tom světě a věcech jeho všechněch nic není než matení a motání, klokotání a 

lopotování, mámení a šalba, bída a tesknost, a naposledy omrzení všeho a zoufání; ale 

kdož doma v srdci svém sedě, s jediným Pánem Bohem se uzavírá, ten sám k pravému a 

plnému mysli upokojení a radosti že přichází. "7 

„ Ve chvílích deprese přepracovával Komenský své Teatrum a Amphiteatrum 

universitatis rerum, mnohem pesimističtějšího ladění. Obojí zůstalo torzem. Ale od roku 

1625 aktivizuje síly proti neštěstí a zhoubě doby. Píše spisek popularizující vědu, jiný 

zaměřený k zlepšování úrovně českého básnictví, dokončoval svou Mapu Moravy 

a r. 1627ji vydal v Amsterodamu. Vyjednal to patrně při své cestě do Nizozemí, r. 1626, 

kdy navštívil v Haagu dvůr Friedricha Falckého, kterého exulanti stále uctívali jako 

českého krále. Vykonal cestu do Lešna, aby tam připravil přijetí exulantů. Se vzkazy 

Karla st. Ze Žerotína se vydal i na nebezpečnou cestu na Moravu apod. "8 

Když bylo Karlu st. zakázáno, aby na statcích chránil bratrské kněze, odstěhoval se 

Komenský na panství Jiřího Sadovského ze Sloupna i se svou druhou ženou Dorotou 

Cyrillovou. Při návštěvě zámku Břečtejna ve Vlčicích u Bílé Třemešné, jak uvádí 

Čapková, ho zaujala v knihovně Adama Zilvára Didaktika saského gramatika Eliase 

Bodina. Bodinus však podává ve svém spise spíše řadu jednotlivých významných rad 

o jazykovém učení, ale nesoustředí se na vyučovací soustavu. Avšak v úvodu požaduje 

„pro všechno vyučování přirozenosti, jaké dotud ve školách nebylo. Rozumí jí např. 

sestavení všech slabik v přehlednou tabulku, osvojení tří základních čar pro každé 

písmeno, připojování německého významu k latinskému slovu při vyučování, protože se 

odtud chlapec více naučí než z latinského pravidla, apod. Význam při učení latiny třeba 

přikládat i též jazyku mateřskému. Správný pořádek a užívání obrázků podporuje dobrý 
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výsledek vyučování. Také ku poslednímu cíli náleží žáka odkazovati; jest jím spasení 
věčné. "9 

Toto dílo Eliase Bodina pak bylo Komenskému vnějším podnětem k napsání vlastní 

Didaktiky. Ta však nebyla jen souborem rad, ale stavěla reformu vzdělávání a výchovy 

na filosofii člověka a jeho života. „ Z Bodina uplatnil např. myšlenku, aby umění 

napodobovalo přírodu, avšak srovnání vývoje přírodního a lidského mělo v Didaktice 

hlubší smysl. Dále např. aby se slovům učilo souběžně s věcmi, latině s mateřštinou, 

mluvnice, aby navazovala na text atd. Tyto myšlenky uplatnil i Komenský, ale dal jim 

hlubší význam pro celek výchovného působení tím, že je uvedl v souvislost s filosofií 

lidského života. "w 

„ Rozvinul zde principy přirozeného, nenásilného, radostného a důkladného vzdělávání 

a výchovy všech dětí a mládeže českého národa od útlého dětství až do dospělosti"." 

Po vydání nové ústavy Obnoveného zřízení zemského vr . 1627 nebyl v českých 

zemích život nekatolíků možný. I Karel st. Žerotína odešel do exilu, kde roku 1636 

zemřel. Komenský spolu s Cyrillovými a Sadovskými odešel se ženou a dcerkou do 

polského Lešna, kde našel až do roku 1656 nový domov. 

První pobyt Komenského v Lesně 1628 - 1641 

Česky psanou Didaktiku, kterou začal koncipovat ještě ve vlasti, dokončil Komenský 

vLešně r. 1630. Při nadějích na návrat do vlasti, začal Komenský plánovat svůj první 

velký vychovatelský projekt, který nazval Ráj český (Paradisus eccelesiaé). Měl sloužit 

k navrácení národní české vzdělanosti reformou národních škol. Teoretickou část tvořila 

česká Didaktika, praktickou částí měly být učebnice a informatoria, tj. příručky pro 

vychovatele. Z těchto příruček dokončil Komenský jen Informatorium školy mateřské; 

t. j. pořádná a zřetedlná zpráva, kterak rodičové pobožní i sami i skrze chůvy, pěstouny 

a jiné pomocníky své, nejdražší svůj klenot, dítky své milé, v prvním jejich a počátečním 

věku rozumně a počestně, k slávě Bohu, sobě ku potěšení, dítkám pak svým na spaseni 

vésti a cvičiti mají; byl to návod o cílech, obsahu a metodách výchovy nej menších dětí od 
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narození do šesti let, aby byly dobře připraveny pro školu i pro život. Z učebnic pro 

národní školu se zachovaly jen poetické názvy: „Pro 1. třídu Violarium (fialkový záhon), 

Pro 2. třídu Rosaríum (záhon růží), Pro 3. třídu Viridarium (zeleniště), Knížka čtvrtá 

Sapientoae labyrinthus (labyrint moudrosti) obsahovala v podobě hádanek pěkné otázky 

z Písma sv. a odjinud, Knížka pátá Balsamentum spirituále (duchovní balzám) a knížka 

šestá Pardisus animae (ráj duše) ".'2 

Pro latinskou školu se mohly hodit učebnice jednotlivých předmětů. Byla to 

Geometria s Geodesií, Cosmograp/tiae compendium (obsahující astronomii a geografii) 

učebnice filosofie - metafyziky - Prima philosophia a dějiny světské a politické jsou jen 

ve zlomku. Zvláštní postavení měla učebnice fyziky. 

Physicae synopsi (přehled fyziky), Vydaná v Lešně 1633, nebyla už učebnicí jednoho 

předmětu ve školním obsahu vzdělávání, ale podávala poučení o přírodě v celé šíři. Byla 

to přírodní filosofie, jak bylo zvykem; zní se teprve v 17. století, jak uvádí Čapková, 

vyvíjely přírodní vědy uplatňováním kvantifikujících, matematizujících hledisek 

a mechanicismu. Komenský však zůstal před prahem těchto rozvíjejících se přírodních 

disciplin. Navazuje nejvíc na T. Campanellu. 

Později, ve 40. letech přešel ke kompromisnímu stanovisku Tycho de Brahe (Země je 

středem, ale planety obíhají kolem Slunce a ta celá soustava kolem Země). Koperníkovu 

teorii Komenský nikdy nepřijal; ta pronikla více teprve v 2. polovině 17. století. 

Komenský tedy nebyl badatel o přírodě, ale bral ji jako velmi důležitou složku celku 

světa (příroda-člověk-Bůh). Zajímaly ho otázky, jaký účel mají věci a jevy přírody 

v lidském životě, jak je vidět v Didaktice, kde odpozorované jevy v přírodě (přirozenost, 

nenásilnost, postupnost atd.) promítal do oblasti vychovatelské. Tímto teologickým, 

zřetelem se ovšem lišil od matematicky zaměřených badatelů o přírodě ve své době. Jako 

Bacon hledal novou metodu přírodně badatelskou a Descartes novou metodu pro 

zkoumání lidské mysli - Komenský hledal novou metodu pro vývoj a utváření člověka 

a života společnosti. Nemohl se opřít o vypracovanou teorii, ale právě proto sám rozvíjel 

principy, jimiž se stal předchůdcem nauky o člověku i o společnosti a zakladatelem 

vychovatelské teorie, pedagogiky, (viz Čapková, 1987) 

10 



K atmosféře naděje na návrat do vlasti se vztahovaly ale i jiné spisy. Velkou pozornost 

Komenský věnoval vypracovávání své pansofie13. Byla filosofií univerzální životní 

moudrosti a každé oblasti a činnosti. Neměla význam jen intelektuální, nebyla jen 

vševědou, ale měla mít dosah i morální, náboženský, sociální, prostě pro veškerou 

lidskou činnost. Komenský ji uplatnil již v české Didaktice v požadavku, aby se všichni 

vzdělávali ve všem, co je podstatné pro život, a to, co je nejvšestrannější, veskrze, úplně. 

Od tohoto pansofického vyměření cílů, obsahu, metod vzdělávání a výchovy Komenský 

nikdy neustoupil po celý život. Jen tyto požadavky prohluboval a rozšiřoval. 

„ V Didaktice vyjádřil také, že tím, co je pro život podstatné, je třeba rozumět hlavně 

poznávání celku světa, ovšem v určitém výběru, aby tyto poznatky byly naučitelné. Ale ten 

výběr se týkal základních vrstev světci, jak Komenský viděl: přírody, světa lidského a 

oblasti duchovní, Boží".14 

Poněvadž už ve vlasti dospěl k přesvědčení, že jakékoli dílčí nedostatky lze vyřešit, 

vyjde-li se od celku problémů, v Didaktice ukázal, jak si to konkrétně vychovatelsky 

představuje: Reforma vzdělávání a výchovy má vycházet z filosofie lidského života, 

z postavení člověka v celku světa, jak o tom jednají kapitoly I, II, III a IV Didaktiky. 

I když naděje na návrat do vlasti zklamala, jak uvádí Čapková, Komenský myšlenku 

na vychovatelský projekt neopustil. Rozhodl se pro obecnější řešení, protože ho v Polsku 

žádali, aby své návrhy uplatnil pro latinské školy. Začal překládat svou Didaktiku 

z češtiny do latiny, doplňoval a přepracovával některé kapitoly, vypustil ty části, které se 

týkaly Českého království, a zase rozvedl v samostatné kapitoly návrhy na organizaci 

škol, od předškolního věku až po závěr vysokoškolského studia (do 24 let věku). 

Z latinského znění, které dokončil r. 1638, a rozesílal přátelům v různých evropských 

zemích k posudku, vznikla pak Didactica magna (Didaktika velká), kterou však vydal až 

r. 1657 v sebraných vychovatelských spisech Opera didactica omnia. Hlavní principy 

vzdělání všech a ve všem nazval omneš omnia omnio. (viz Čapková, 1991) 

„Hned na počátku třicátých let, kdy stále hlouběji promýšlel, jak uplatnit pansofii na 

konkrétní problémy vzdělávání a výchovy podal Komenský příklad, jak si představoval 
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obsah vzdělávání jako výbor z celku poznávání světa. Tak vznikl typ pansofické učebnice, 

nový typ učebnice, která ve 100 kapitolách podávala vybrané poznatky 

o přírodě, o vývoji člověka, o jeho činnosti hmotné i duchovní, o společnosti a o jeho 

vztahu kBohu v různých náboženstvích".15 

Nazval ji Janua linguarum reserata (Brána jazyků otevřená) a r . 1631 vydal nejprve 

latinsky s tím, že text je možno překládat do národních jazyků (sám jej přeložil do češtiny 

a vydal r. 1633). Tímto dílem se ve své práci budu zabývat podrobněji v kapitole 4. 

K systému pansofických učebnic lze přiřadit příležitostný spis, věnovaný synům 

Bohuslavu a Vladislavu Leszcynským po smrti jejich otce, Faber fortunae (Strůjce 

štěstí) jako příručku pro mravný křesťanský život. Podnět k tomuto spisku, jak uvádí 

Novák a Hendrich, dostal Komenský od Francise Bacona , který se ve svém spise snažil 

podat obraz praktického muže, který umí správně jednat na základě svých zkušeností 

a dobrých zvyků. 

Rovněž lze připojit kjeho učitelské praxi pokusy o školské divadelní hry, zejména pak 

nejúspěšnější z nich Diogenes cynicus redivivus (Oživší Diogenes kynik). Tuto hru určil, 

podobně jako pozdější hru Abrahamus patriarcha, jak uvádí Hendrich a Novák, pro 

vyšší ročníky gymnázia v Lešně. 

Diogenes pochází z konce 30. let a je zaměřen filosoficky a široce vychovatelsky. To se 

projevilo již výběrem postavy Diogena, představitele kynické filosofie. Komenský nebyl 

bez kritických výhrad vůči kynikům; zde však chtěl naznačit právě prostřednictvím 

kynické filosofie nutnost kritického stanoviska i vůči vládnoucím filozofickým směrům, 

jako byl platonismus, aristotelismus a stoicismus, i když sám zejména na stoiky velmi 

navazoval. 

„Postavu Diogena kynika si Komenský nepochybně vybral proto, že šlo o filosofa, 

který napadal formalismus, nevěcnost, a odhaloval nahou pravdu o lidech, ať to byli 

vládci, vzdělanci, nebo prostí lidé, pokud samostatně nemyslili a šli slepě za tím, kdo je 

vedl. Vtom je jeho koncepce proti životu Diogena kynika od Diogena Laertského 

originální. V postavě Diogena zdůraznil Komenský myšlenky, které se staly významnými 

nosnými principy jeho pansofickovšenápravné koncepce. Především to byla 

jednoduchost, pravda a dobro jako výběr toho, co je pro život podstatné jako základní 
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hodnota a směrnice lidství. Osvícený rozum postavil do protikladu k moci, založené na 

násilí a válce, a vzdělání životně prospěšné tu stojí proti formalismu vzdělanců. Diogenes 

není pouze „etika v kostce", jak bývá nazýván, nýbrž i „politika v kostce", máme-li na 

mysli význam politiky, jaký ji dával Komenský ".16 

Politika v jeho koncepci, jak se ukázalo pak i později, když o ní mluvil jako o jedné ze 

tří základních lidských věcí, znamenala vzájemnou komunikaci lidí, která směřovala 

k harmonickému společenství a usilovala o zdokonalování všeho. V pojetí lidství 

u Komenského hraje významnou úlohu sjednocování morálky a politiky a to již v tomto 

období jeho myšlenkového vývoje. 

Hra Diogenes, která měla velký ohlas, je obhajobou filosofie takto pojaté v době, kdy 

Komenský byl pro svou pansofii napadán teology pro to, že se jim nezdála křesťanská. 

Zároveň jakoby Komenský znovu i Diogenem hájil své stanovisko, že filosofie má a má 

mít vztah k otázkám morálky a politiky, že se má starat především o vše, co je pro život 

podstatné 

Práce Komenského v Anglii 1641 - 1642 

Koncepci celkového osvícenství a nápravy vyložil Komenský v hlavním spise tohoto 

krátkého, ale významného období, Via lucis vestigata vetiganda (Cesta světla). Dějiny 

lidstva tam pojal jako cestu postupného šíření vzdělanosti a tím zlepšování i životních 

podmínek. Proti tmě barbarismu staví světlo lidského zdokonalování, které přispívá i 

k zdokonalování světa; proti násilí a válkám staví nenásilí, osvětu a mír. V mnohém 

nastiňuje Via lucis program největšího díla Komenského, Obecné porady, (viz. Novák, 

J.V., Hendrich, J. 1920) 

Průběh anglické revoluce a irské povstání obrátily pozornost parlamentu jinam, nebyla 

naděje na uskutečnění projektů a Komenský odjel z Anglie. Rozhodl se pro Švédsko. 
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Elblag 

Bohaté město, v němž panovala tolerance mezi luterány a reformovanými (Kalvíny) 

a které se vyznačovalo vzdělávací tradicí, se mělo stát Komenskému klidným místem 

k práci. Přestěhoval sem dočasně z Lešna rodinu a s pomocníky začal upravovat učebnice 

a vykládal filosofii na tamním gymnáziu. Členové městské rady mu vycházeli všemožně 

vstříc. Protože z Anglie stále docházely listy, jak pokračuje na pansofickém díle, vydal 

v Gdaňsku alespoň nárys pansofie - Pansophiae diatyposis. „Vpředmluvě spisovatel dí, 

že opatrní stavitelé nebudují bez příslušných plánův, proto i on chce jednati podle vzoru 

jejich a podati čtenářům budované vševědy půdorys, nárys a model. Tak zároveň bude lze 

posouditi cenu chystaného díla, po případě změniti a opravili na něm, co by nebylo 

správného. Půdorys podá výměr díla a vylíčí potřebu jeho. Nárys objasní složení jeho 

podle látky a formy, model vyloží počet, pořad a účel částí. "'7 

Zároveň již pracoval na projektu celospolečenské nápravy, který nazval Obecná 

porada o nápravě věcí lidských (De rerum humanarum emendatione consultatio 

catholica). 

V přechodné fázi, kdy se chtěl vzdát práce na Poradě a obrátit úsilí, které jí dosud 

věnoval, k práci pro školy, nastínil nejkomplexnější plán na soustavu školského 

vzdělávání. V něm byla pansofie uplatněna pro školy jako výbor poznatků o konkrétních 

věcech a jevech světa (typ Janua linguarum reserata), dále výbor z filosofických 

principů o světě {Janua rerum -Brána věcí)] nový byl výbor z lidských názorů, jak byly 

vyjadřovány v průběhu dějin na nejrůznější problémy filosofické, astronomické, 

historické atd. Tuto řadu nazval Janua cogitationum (Brána uvažováni). 

Každá z těchto řad měla mít stupně: „ Vestibulum - ukázati začátečníkům hlavní věci 

(v pořadě přirozeném), Janua - naučiti je kořenovým slovům jazyka, Atrium -položití 

základy jazykových proměn, pravidelné skloňování a časování".18 

Celý tento systém Komenský nevypracoval, protože se vrátil k práci na Poradě. Ale 

uskutečnil onu první řadu jazykově věcnou, k níž ještě v této době připojil metodologii -

Methodus linguarum novissima (Nejnovější metoda jazyků). V Metodě se odráží také již 

mnoho myšlenek vznikající Obecné porady, je to první tištěný spis, kde jsou již 
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charakterizovány věci lidské, tj.nejvýznamnější obory - vzdělání (filosofie), politika, 

teologie - na jejichž úrovni především záleží, aby lidstvo dosáhlo buď štěstí, anebo 

upadalo do bídy a zkázy. 

Činnost Komenského v Uhrách 1650 - 1654 

„ V Blatném Potoce načrtl Komenský z podnětu knížat při své první návštěvě ideu 

osvícené školy potocké, aby šířila paprsky vzdělání v Uhrách".'9 Za působení v Potoku 

při plné podpoře knížete Zikmunda Rákocziho vypracoval Komenský plán sedmitřídní 

pansofické školy (Schola pansophica). Pro nedostatečnou úroveň žáků však došlo 

k uskutečnění jen trojtřídní školy, jejíž jednotlivé třídy otvíral Komenský významnými 

projevy, v nichž vždy nastínil jejich úkoly v rámci pansofického vzdělávání. Tak probral 

otázky mnohostranného metodického působení, problémy správného poznávání věcí 

i výchovy ke kráse moudrosti i jazykového vytříbeného výrazu. 

Stále se však potýkal s nedostatkem aktivity, s leností a lhostejností žáků. 

K odstranění těchto překážek směřoval spis Fortius redivivus (Vzkříšený Fortius čili jak 

vyhnat ze škol lenost) a Praecepta morům (Pravidla chování). Řešení problému jak 

usnadnit studium co nejvíc, přivedlo Komenského k autorství ilustrované učebnice, která 

ve 150 kapitolách rozváděla text Janui a doprovázela obrázky, kde byly jednotlivé věci 

očíslovány jako v textu. Nejprve mu dal Komenský název Lucidarium, jehož ukázkový 

tisk vydal již roku 1653. V prvním definitivním vydání pak knížka nesla název Orbis 

sensualium pictus, jejíž obliba sahala až do 19.století. Podobnou funkci zpříjemnit 

vzdělávání měla i Schola ludus (Škola hrou), zdramatizovaný text v podobě divadelních 

her některých částí učebnice Janua linguarum reserata. (viz. Čapková, 1991) 

Poslední útočiště Komenského v Nizozemí 1656 - 1670 

V nepřeberném množství spisů těchto posledních let Komenského života vynikají dva 

velkolepé projekty, v nichž Komenský vyjádřil ideál „dílny lidskosti" v nápravě škol i ve 

společenské všenápravě. První byl soubor vybraných vychovatelských prací, Opera 
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didactica omnia, které vydal vletech 1657 - 1658. Druhý zůstal v rukopise jako 

velkolepé torzo, De rerum humanarum emendatione consultatio catholica (Obecná 

porada o nápravě věcí lidských). 

Opera didactica omnia obsahují ve čtyřech dílech práce Komenského z doby prvního 

pobytu v Lešně (především Didaktiku velkou aj.), z doby činnosti v Elblagu a z období 

potockého. „Pro 4. díl připravil Komenský spisy nové, napsané zřejmě až v Amsterodamu 

vr. 1656-1657. Resumuje v nich těžkosti své životní pouti; podává kritický přehled 

dosavadní činnosti (Ventilabrum sapientiae), program pro budoucnost s odevzdáním 

pochodně pokračovatelům (Traditio lamdadis); ve vysloveně pedagogicky zaměřených 

statích pak jako v kostce shrnuje nejdůležitější principy, na nichž stavěl hledání nové 

vychovatelské metody. Zejména rozvádí princip přirozenosti, spjatosti cílů, obsahu, 

metod a prostředků při vzdělávání a výchově, jednotu teorie, praxe, mezi věděním, 

chtěním a schopnostmi jednat jednoduše, správně a dobře (E labyrinthis scliolasticis 

exitus - Východisko ze školských labyrintů) ".20 

Avšak vyjádřil i stesk, že ideál školy jako „dílny lidskosti", jako „zahrady státu" 

a „předehry celého života" je úkol stále nesplněný a vyžádá si ještě hodně úsilí. 

Druhým velkým počinem v Amsterdamu bylo dokončování Obecné porady. První 

dva díly, Panegersia a Panauqia byly alespoň v konceptech před lešenským požárem 

zachráněny. Komenský je už cestou do Nizozemí v Hamburgu dal načisto opsat 

a v Amsterdamu předložil panu Vavřinci Laurentiovi de Geer, který si je dal přeložit do 

francouzštiny a schválil k tisku. Vyšly mezi léty 1662-1664. Pak vydal Komenský ještě 

ukázkový tisk, kde byla i druhá předmluva k Pansofii, osm kapitol z Panorthosie 

a necelých 13 kapitol vzbudil tento tisk ostrou kritiku profesora Samuela Maresia 
a polemika sním ztrpčila Komenskému poslední dva roky života, (viz Molnár, 

Rej chrtová, 1987) 

V předmluvě k Poradě (Europae lumina - Světlo Evropy) oslovil Komenský 

významné muže evropských zemí, ale zval i všechny ostatní lidi k účasti na poradách, jak 

napravit současný stav lidstva, aby se sjednotilo v úsilí o správné poznání a vzdělání 

vůbec, o správně jednání ve vztahu k druhým lidem i k přírodě a o správný vztah k Bohu, 

nej vyšší dokonalosti. První díl Panegersia (Univerzální probouzení) ohlašuje cíl nápravy 
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lidských věcí, tj. filosofie, politiky a náboženství, a navrhuje prostředky, jak odstranit 

války a zavést různé formy účinné mezinárodní spolupráce. Panaugia (Univerzální 

osvícení) vykládá, jakými metodami by se měla uskutečni náprava všeho a všech, ve 

všem podstatném a veskrze omneš omnia omnio. Pak následuje sedmidílná Pansophia. 

(Univerzální moudrost). 

„Komenský sice zavázal syna Daniela a přítele Christiána Nigrina, aby dílo vydali, 

ale nedošlo k tomu. Ne proto, že by se snad nesnažili, Nigrin celý Komenského rukopis 

přepsal a přítel Komenského Justus Docemius pak rukopis přinesl do Halle, kde se 

r. 1702 pokusili o edici. Ale zájem byl nepatrný, takže se ve vydáváních dalších dílů 

nepokračovalo. Rukopis se ocitl v archivu hallského sirotčince a zapomnělo se na něj".2' 

Když památku Komenského oživil filosof J.G.Herder v jednom z Listů na podporu 

lidskosti a historik František Palacký (1829) zahájil soustavné bádání o životě a díle 

Komenského, pátralo se i po Obecné poradě. Objevena byla až v roce 1934 

D. Tschizewským a teprve v r. 1966 v Praze poprvé v latinském originálu vydána. 

Jedním z posledním odkazů je zamyšlení Unum necesarium (Jedno je zapotřebí), 

které vydal Komenský dva roky před smrtí. Z labyrintů života vyvádí člověka hledání 

pravdy a spravedlnosti, svobody, řádu a svornosti k zajištění míru mezi lidmi, nenásilně a 

s láskou, pracovitostí, trpělivostí a snášenlivostí, snaha o životní moudrost, která 

znamená správný vztah k přírodě, k lidem i k Bohu. 

» Jak pošetile jednají ti, kdo se zcela oddávají věcem nepotřebným, zanedbávajíce věci 

Potřebných"22 
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2. Teorie vzdělávání člověka ve Velké didaktice (Didactica magna) 

„Didaktika, to jest umění umělého vyučování. Kterak by totiž člověk, dřív než na těle 

vzroste a stav svůj začne, všemu tomu, což ku potřebě a ozdobám přítomného i budoucího 

života přináleží, šťastně, snadně, plně vyučen a tak potěšně k životu obojímu nastrojen 

býti mohl. "23 

Didaktika, kterou Komenský dokončil v Lešně r. 1630, obsahovala ve 30 kapitolách 

systém cílů, obsahu a metod i prostředků vzdělávání všech dětí a mládeže do 24. roku 

věku ve školách, po šestiletých etapách: mateřské - 0-6 let (v rodině), obecné - 6-12 let 

(v obci), latinské - 12-18 let (ve městech) a akademii - 18-24 let (v každé zemi) 

cestování. 

Komenský hovoří o trojí rozdílnosti těchto stupňů. „ Předně, že vprvnějších školách 

se bude vyučovat všemu všeobecněji a v hrubších obrysech, v následujících všemu 

speciálněji a podrobněji, právě tak jako strom rozšiřuje se každý nový rok více kořenů a 

větví, více sílí a vydává ovoce. Za druhé, v první škole mateřské se budou cvičit hlavně 

vnější smysly, aby si zvykaly náležitě zacházet s příslušnými předměty a rozeznávat je. Ve 

škole s vyučovacím jazykem mateřským budou cvičeni smysly vnitřní, obrazotvornost a 

paměť se svými výkonnými orgány, rukou a jazykem, a to čtením, psaním, kreslením, 

zpěvem, počítáním, měřením, vážením, učením různým věcem nazpaměť atd. Na gymnáziu 

bude pěstováno porozumění a soudnost o všech věcech pochopených smysly... 

Akademie konečně budou pěstovat hlavně to, co patří v obor vůle, totiž vědecké obory, jež 

učí zachovávat harmonii: harmonii ducha theologie, harmonii rozumu fdosofie, harmonii 

životních úkonů tělesných lékařství, a vnějších skutků právnická věda ... Třetí rozdíl bude 

ten, že nižší školy, mateřská a obecná, budou cvičit veškerou mládež obojího pohlaví; 

latinská bude cvičit hlavně jinochy, kteří touží po něčem vyšším, než jsou řemesla; 

akademie pak budou vzdělávat budoucí učitele a vůdce jiných, aby církve, školy a státy 

měly dosti způsobilých správců. "24 

Nedostatky škol Komenského velmi roztrpčovaly. Každá škola i každý učitel 

používali jiné metody. Jedna látka se vyučovala v jednom jazyce a druhá v jiném, 
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dokonce v tomtéž předmětu se metody tak různily, že žáci ztěžka porozuměli. Proto 

Komenský vytvořil nejen metodické instrukce, ale snažil se hlavně o vstřícnější 

a laskavější přistupování k žákům. 

Komenský tedy vytvořil nový, věcný předmět vyučování - veškerenstvo, universální 

školu, otevřenou všem, se zásadně kolektivní metodou a především přirozenou vyučovací 

metodu. Tato metoda se také zabývá organizací a rozplánováním výuky ve všech třídách 

a na všech stupních; učebnicemi, které mají znovu na dalším stupni probírat celek; 

principem názornosti a postupnosti ve vyučování. V reálných vědách se má postupovat 

od smyslového k pojmovému, v dovednostech vycházet napodobovací z činnosti a ve 

výuce jazyků od jazyka mateřského. 

Tyto Komenského zásady a požadavky na vyučování uvádím podrobněji v následující 

kapitole. 

Z hlediska filosofie lidského života, tj. postavení člověka jako mikrokosmu ve světě, 

makrokosmu, a jeho vztahu ke světu, zdůvodnil Komenský nezbytnost utvářet každého 

člověka, nutnost začínat s tím co nejdříve, od narození, dokonce i od období prenatálního. 

Zdůraznil prospěšnost kolektivní výchovy ve školách založené na dobrém řádu a kázni, 

avšak bez násilí, na základě hry a radostné metody vůbec. 

„Apriorní myšlenková konstrukce od výchozího harmonického celku vesmíru, 

o srovnávání jednotlivých vrstev tohoto celku, jak to Komenský později pojmenoval 

synkrizí, mu pomohli zdůraznit vztahy ve světě i v životě a vybudovat jednotný systém 

působení na člověka. Vedle postupů, jako byla analýza, syntéza, dedukce a jistá forma 

indukce, stavěl Komenský synkrizi jako originální způsob, jak srovnávání věcí 

skutečnosti, jevů i celých jsoucen pronikat k hlubšímu poznání".25 

Základní složky vzdělávání viděl autor Didaktiky ve výchově rozmluvou, kterou je 

třeba rozvíjet od pěstování smyslů a tělesného vývoje, dále ve výchově jazykové, která 

s rozumovou úzce souvisí, takže je Komenský shrnuje pod pojmem poznání, konečně ve 

výchově mravní, která předpokládá, aby se ctnosti projevovaly skutkem, a náboženské, 

která měla ukázat smysl života. 
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Má-li být ve velkém i malém světě všechno v harmonii, musí být v souladu všechny 

složky výchovy. Jen za tohoto předpokladu, věřil Komenský, pak mohou mít 

z vychovatelského umění užitek jak rodiče, učitelé, žáci, tak školy, obce, církev a národ. 

Paralelismus a princip harmoničnosti, jak uvádí Čapková, platit tedy i uvnitř světa 

lidského, v lidských projevech, v myšlení, řeči a jednání. Vztah ke světu, k vesmíru, 

ovlivňoval i vztah ke všemu, co je lidské a s čím člověk ve světě přichází do styku. 

Abychom poznali sebe, je třeba poznat svět a naopak. 

„Pojetí přirozenosti se u Komenského neopírá ještě o poznání přírodní zákonitosti, jak 

jí objevovali někteří myslitelé jeho doby. Přesvědčení o panharomonii ho však vedlo 

k úsilí objevit harmonický řád nejprve v oblasti, která je nejblíže názornému poznání, 
v přírodě. Odtud je možno proniknout k odhalení tohoto řádu i v oblasti lidské. V tomto 

smyslu se člověk od přírody učí. Tak odvodil Komenský ze synkrize s přírodou známé 

zásady přirozeného, snadného, rychlého, radostného a důkladného vzdělávání, jak je 

podávají kapitoly české Didaktiky od XIII. do XIX. 

Ala tyto principy, které obsahovala i Didactica magna (Didaktika velká), mohla 

navazovat pak další staletí".26 

Jako součást lidské přirozenosti, lidské podstaty, chápal Komenský lidskou důstojnost. 

Za nelidské proto pokládal, není-li někomu umožněno, aby se zdokonaloval jen proto, že 

je chudý, méně nadaný nebo jiného pohlaví, jiného národa čí církve. Za nelidské pokládal 

jakýkoli nezájem o vzdělávání. Z požadavku všeobecného vzdělávání vyplývalo, aby se 

i školy staly všeobecnými, byly zřizovány všude a stávaly se „dílnami lidskosti". Svou 

filosofii uplatněnou už v české Didaktice nazval Komenský v 30. letech pansojií. S teorií 

vzdělávání tvořila jednotu. Vycházela z potřeb vzdělávání všech a zároveň určovala cíle, 

obsah i metody působení na člověka ve všech oblastech. 

Ve Velké didaktice najdeme tyto kapitoly: 

» I. Člověk je z tvorů poslední, nejdokonalejší a nejznamenitější 

II. Poslední cíl člověka je mimo život vezdejší. 

III- Život vezdejší je pouze přípravou k věčnému. 

20 



IV. Tři jsou stupně přípravy k věčnosti: sebe (a spolu i všecky věci) znát, ovládat 

a k Bohu mířit. 

V. Základy tohoto trojího (vzdělání, mravnosti a pobožnosti) jsou dány nám od 

přírody. 
VI. Má-li se však člověk státi člověkem, musí být vzděláván. 

VII. Vzdělávání člověka se děje nejsnáze v mládí; ba sotva se může díti jinde 

než zde. 

VIII. Mládež má býti vzdělávána pospolu, proto je potřebí škol. 

IX. Všecka mládež obojího pohlaví má býti svěřována školám. 
X. Vyučování v školách musí býti všeobecné. 

XI. Dosud nebylo dokonalých škoi. 

XII. Školy mohou býti přetvořeny v lepší. 

XIII. Základem zlepšení škol je přesný řád ve všem. 

XIV. Přesný řád školy si máme vypůjčit z přírody. 

XV. Základy prodlužování života. 

XVI. Požadavky vyučování, učení, tj. kterak vyučovat a učit se najisto, aby se 

výsledek musil dostavit. 

XVII. Základy snadnosti při vyučování a učení. 

XVIII. Základy důkladnosti při vyučování a učení se. 

XIX. Základy úsporné rychlosti při vyučování. 
X X . Metoda věd zvlášť. 

XXI. Metoda umění. 

XXII. Metoda jazyků. 

XXIII. Metoda mravů. 

XXIV. Metoda vštěpování zbožnosti. 

XXV. Chceme-li míti školy zcela obnoveny podle pravých pravidel pravého 

křesťanství, nutno knihy pohanské buď úplně odstranit nebo aspoň užívat jich 

s větší opatrností než dosud. 

XXVI. O školské kázni. 

XXVII. O čtyřdílné dílně podle stupňů věku a prospěchu. 
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XXVIII. Idea školy mateřské. 

XXIX. Idea školy obecné. 

XXX. Nástin školy latinské 

XXXI O akademii, cestování a sboru světla. 
XXXII. O všeobecném a dokonalém řádu škol. 

XXXIII. O prostředcích, jež jsou nutné, aby se začalo s prováděním této všeobecné 

metody."27 

3. Princip aktivity a názornosti v kontextu s ostatními 
didaktickými zásadami (principy) 

Princip lidské aktivity vychází u Komenského z jeho pojetí člověka jako bytosti 

svobodné, aktivní a tvůrčí. 

». Komenskému jde o utváření člověka pansofického, který je organickou součástí velkého 

kosmického harmonického celku. Smyslem poznání bylo dovršit harmonii světa, a to bylo 

možné jen za aktivní účasti člověka; kvalita jeho činnosti byla přitom rozhodující. Tato 

činnost souvisela s ideou nekonečné zdokonalitelnosti, biblicky vyjádřenou jako stálé 

yyspívání člověka stvořeného k obrazu božímu, tj, ideou charakteristickou pro Jednotu 

bratrskou".28 

Důrazem na konkrétní práci (aktivitu) o zdokonalení světa a lidské společnosti, 

zdůrazněním kvality života, která se má projevovat nejen vírou, nýbrž i veškerou 

cílevědomou činností, se lišila česká reformace od ostatních forem pozdější evropské 

reformace, zejména od luteránského učení o spasení pouhou vírou. Tento důraz na tvůrčí 

aktivitu člověka po celý jeho život odlišoval Jednotu bratrskou od kalvínského učení o 

Predestinaci, které vede stoupence kalvinismu nezřídka k pasivitě. A právě tyto aspekty 

jsou patrny i v pojetí Komenského, (viz. Novák, J.V., Hendrich, J., 1920) 

Princip zdokonalování po stupních, s nímž se setkáváme u Komenského, aby se každý 

člověk stal příkladem dobrého života a učitelem pro všechny ostatní, rozvíjela tedy už 

Jednota bratrská. K uskutečňování demokratizace vzdělání vedla Jednotu bratrskou také 
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skutečnost, že soustředila pozornost na významný prostředek a způsob zdokonalování 

člověka: „měřítkem hodnoty člověka i skutečnosti, jak si dovede vytvářet své vztahy 

k měnícímu se prostředí a společenskému vývoji, je jeho práce ",29 

Podnět harmonizovat tělesnou i duševní činnost rozvinul Komenský ve významný 

vychovatelský princip, dokazuje to ústřední místo „Světa lidské práce" v jeho Obecné 

poradě o nápravě věcí lidských: svět lidské práce je tu představen jako klíč k sociální 

všenápravě. 

„Základem pro úvahy o reformě vzdělávání a později i o nápravě společnosti a pro 

úvahy o dějinách, byl tedy důraz na lidskou aktivitu. Komenský zdůrazňuje v teorii 

vzdělávání a výchovy pohyb jako princip, pohyb mysli, vůle a ruky a tím i tvořivého 

uplatnění. A právě na pohybu, pohybu přirozeném a aktivním, rozvíjejícím se bez 

vnějšího zásahu, zakládá Komenský své pojetí tvořivého vývoje a rozvoje přirozených 

vloh člověka".30 

„ Člověk činný, je člověk pěstující vzájemnost, vztahující se k okolí i k lidem. Činy, 

jimiž se aktivita tohoto člověka projevuje, jsou činy k dorozumění se člověka s ostatními, 

ve vzájemné interakci".31 

Dalším důležitým principem vedle principu aktivity, je princip názornosti. Těmito 

dvěma principy se zabývám hlouběji proto, že úzce souvisí s hlavním tématem mé 

diplomové práce a to dílem Orbis pictus. Zde je právě princip názornosti tím 

nejdůležitějším. Tvůrčí aktivitou a tedy i principem aktivity se zabývám ve své práci také 

Pri vyústění obou těchto principů v díle Schola ludus. 

Komenský pokládal zásadu (princip) názornosti za „zlaté pravidlo" mezi všemi 

ostatními. Velkou důležitost přikládal při vyučování především smyslovému vnímání. 

„ Vědění předpokládá tedy poznávání, založené na smyslovém pozorování věcí, nebo 

jích napodobování nebo popisování. Proto smysly jsou bezpečné základy vědění. Čím 

rozmanitější je smyslové pozorování nějakého předmětu, tím bezpečnější bude získané 

vědění. Proto třeba vše chápati smyslově, pokud možno všestranně, viděním, hmatáním, 

chutnáním, čicháním, slyšením "32. 
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„ V rozumu pak nic není, co by nebylo ve smyslu. Smysly tedy při rozdílnostech věcí, 

jež jest právě pochopiti, snažně cvičiti, bude základy položití vší moudrosti i vší moudré 

výmluvnosti i všem opatrným v životě výkonům. Aj tedy nová školám pomoc, všech 

základných na světě a v životě výkonů malba a vyjmenování.1,33 

Tato zásada je vyložena především ve Velké didaktice: „ vše, čemu se žáci mají učit, 

budiž jim předloženo a vyloženo tak jasně, aby to měli před sebou tak jako svých pět 

prstů; aby to všechno v nich snáze utkvělo, ať se přibírají smysly, kterékoli možno. 

Na příklad: Sluch se zrakem, jazyk s rukou buďtež ustavičně spojovány. Má se tedy nejen 

vyprávět, co mají vědět, aby to vnímali sluchem, nýbrž má se to i malovat, aby se to 

vštěpovalo i zrakem. Žáci ať se navzájem učí brzy látku vyjadřovat slovy i vyznačovat 

rukou, aby se nešlo od ničeho dál, leč když to je dosti vtištěno sluchu, zraku, rozumu i 

paměti. A k tomu účelu bude dobře, když vše, čemu se učí v každé třídě, bude zobrazeno 

na stěnách této učebny, ať už jsou to poučky a pravidla nebo obrazy a emblémy té části 

učení, které se právě učí. Neboť stane-li se to, je to neuvěřitelně znamenitou pomůckou 

Pro zapamatování. Sem také patří, aby žáci byli naváděni zapisovat vše, co slyší nebo 

čtou v knihách, do svých deníků neboli v soupis všeobecných pravd, poněvadž se tak 

Podporuje jednak představivost, jednak se usnadňuje vzpomínání" 34 

Komenský tedy vytvořil na základě principů didaktické zásady a požadavky na 

vyučování, pomocí kterých se mělo vzdělávání žáků řídit. Nazval je „Všeobecné 

Požadavky vyučování a učení, to jest kterak vyučovat a učit se najisto, aby se výsledek 
musil dostavit", jak je uvedeno v XVI. kapitole Velké didaktiky. 

..Napřed stanovil zásady obecné. Tu seznamuje nás s prostředky, jichž třeba, aby bylo 

možno dobře vyučovati. Prvním jest správné uvědomění významné úlohy učitelovy 
a potřebné podmínky kjejímu rozluštění. Vyučování vůbec založeno jest na sdílení 

(vyučování), osvojování (učení se) a vědění. Že pak pouze vědoucí může vyučovati, 

a učiti se znamená osvojovati si vědomosti, jest je vědění nejpřednějším cílem vyučování. 

Věděti znamená uměti něco utvářeti ať duchem, ať rukou, ať jazykem, neboť vše to děje se 
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zobrazováním. Kdykoli totiž chápu věc smyslem, vtiskuje se její obraz do mozku; tvořím-li 

rukou její podobu, vtiskuji obraz její ve hmotu. Pronáším-li však jazykem, co myslím 

a tvořím, vtiskuji obraz té věci do mozku a pomocí vzduchu do ucha, mozku, mysli 

druhého člověka".35 

Protože se domnívám, že by nebylo vhodné vyjmout z kontextu pouze ony dvě zásady 

uvedené v nadpisu této kapitoly, a to zásadu aktivity a názornosti, uvádím zde záměrně 

Komenského zásady všechny, ale pouze stučně. 

Didaktické zásady a požadavky na vyučování: 

a) Snadnosti a příjemnosti - vše má být příjemné pro žáka, ne násilné 

- j e potřeba vycházet z přirozených tendencí člověka 

- učitel nemá žákům vládnout, nemá používat tělesné tresty 

(netrestat za neznalost, ale pohlavek je možný „metličkou 

přepleštiti") 

- zásadou příjemnosti je školní klima, to může za to, zda dítě 

chodí do školy rádo (důležitá je motivace) 

- učitel má být ten, kdo vede, otevírá cestu tomu, kdo ví méně 

- vše se žáci učí v činnosti a práci, vše, co se naučí, mají umět 

použít v každodenním životě „Příroda neplodí nic leč to, 

čehož upotřebitelnost zjevná. "64 

-jsou zformulovány řády 

a pravidla, vše se koná s ostatními dětmi dohromady 

- pro zpříjemnění učení mělo přispívat i divadlo (příjemnost 

vyučovacích metod) 

b) Najisto (důkladnosti) - poznání mělo být trvalé, problém se neopouštěl, dokud 

si žák nebyl jist, že to zvládl - „Příroda je v ustavičném 

pokroku, nikdy se nezastavuje, nikdy nenechává jedno 

a nezačíná druhé, nýbrž toliko dále koná, zvětšuje 

25 



a dokončuje, co začala. "37předcházející učivo by mělo 

sloužit jako základ učivu následujícímu, které 

na předchozí naváže a hlouběji ho rozvine 

- „Příroda nezačíná nic neužitečného. "3S- ve škole se má 

učit jen tomu, co lze využít v budoucím životě 

a přítomnému životu, aby přinášelo opravdový užitek 

- „ Příroda neopomíjí nic z toho, o čem cítí, že prospěje tělu, 

které tvoří. "39 - ve školách mají žáci získávat nejen 

vědomosti, ale mají být také učeni mravnosti a zbožnosti 

- „Příroda spojuje všechno nepřetržitými svazky"40 - ke 

všemu učivu musí být žákům dán příčiny, tak, aby žáci 

chápali, jak to funguje, ale také věděli, proč to nemůže být 

jinak 

- „ Čím mnohostrannější má být prospěch toho, co příroda 

chystá, tím více to rozčlánkuje. "41 - všechny učebnice 

mají být co nejpřehlednější a nejpřesnější skutečnosti, 

aby se v nich žáci i učitelé dobře orientovali. 

c) Úsporné rychlosti - tato zásada je realizovatelná tehdy, máme-li dobře 

zpracovaný postup 

- vše se má učit od základu 

-jeden učitel v jedné třídě se 160 žáky, z toho jsou skupiny 

po deseti žácích, v čele skupiny stojí dekurion, který 

realizuje pokyny učitele 

- vše zbytečné má být odstraněno 

- vše má na sebe navazovat, tak, aby to, co se žáci naučili 

včera bylo východiskem pro látku dnešní, a ta aby se stala 

základem pro zítřek 

- úsporná rychlost (neučit žáky jednotlivě, ale pohromadě, 

nevracet se znovu k tomu, co bylo špatně vyloženo, 

kombinovat formy práce žáků, kladení kontrolních otázek) 
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e) Komplexnosti - zde měl Komenský na mysli celkový rozvoj žáka 

- ratio- oratio-operatio (rozum, jazyk, ruka) ukazuje, v čem 

má škola žáka rozvíjet 

g) Postupnosti - znamená učit žáky školní látku postupně; od blízkého 

k vzdálenému, od konkrétního k abstraktnímu, 

od jednoduchého ke složitějšímu, z předchozího vyvozovat 

následující 

h) Přiměřenosti - zn., že dítě se nemá seznamovat s věcmi, ke kterým 

ještě rozumově nedorostlo (přiměřeně svému věku) 

ch) Kolektivnosti • výuka ve skupině více žáků, ve věkově homogenních třídách 

důležitost výuky ve školách 

0 Individuálního přístupu - důležitá je znalost žáka, míra jeho talentu, povahové 

vlastnosti - to vše hraje roli ve výuce (podle toho má být žák 

motivován a mají být členěny také vyučovací postupy) 
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3.1. Janua linguarum reserata (Dvéře jazyků otevřené) 

Hned na počátku třicátých let, kdy stále hlouběji promýšlel, jak uplatnit pansofii na 

konkrétní problémy vzdělávání a výchovy, podal Komenský příklad, jak si představoval 

obsah vzdělávání jako výbor z celku poznávání světa. Tak vznikl typ pansofické 

učebnice, nový typ učebnice, která ve 100 kapitolách podávala vybrané poznatky 

o přírodě, o vývoji člověka, o jeho činnosti hmotné i duchovní, o společnosti a o jeho 

vztahu k Bohu v různých náboženstvích. 

Nazval ji Janua linguarum reserata (Brána jazyků otevřená) a r. 1631 vydal nejprve 

latinsky s tím, že text je možno překládat do národních jazyků (sám jej přeložil do češtiny 

a vydal r. 1633). Ve stu kapitolách obsahovala tato učebnice slova a věty ke 

gramatickému rozboru, popřípadě k překladu do jiného jazyka, na základě obsahu, který 

byl reduktivním popisem i výkladem skutečnosti přírodní, lidské a boží. Výběr věcných 

Poznatků byl dán tím, co autor pokládal za podstatné podle kritéria prospěšnosti 

a užitečnosti pro lidský život a vývoj. (viz. Čapková, 1991) 

I když poznatky o světě jako celku byly rozděleny na tři skupiny a uspořádány podle 

frojího jsoucna na skupinu kapitol o poznatcích o přírodě, nejprve anorganické, pak 

organické, o člověku, jeho projevech tělesných i duševních, morálních a sociálních, 

0 náboženství - těžiště bylo v obsahu lidského vztahu ke světu v rozmanité činnosti, 

Práci. (viz. Čapková, 1976) 

Popis jednotlivých věcí a jevů byl uspořádán tak, aby vynikl jak celek, systém, tak 

jednotlivé složky ve vzájemném vztahu i v poměru k celkům jiným. Žáci měli pochopit 

světovou harmonii a jednotu. Idea celku jako organizované skutečnosti nesené jednotícím 

Principem se týká jak obsahu, tak jazyka. Od jednodušších prvků se přechází 

k složitějším. Uplatnění synkrize se nevztahuje jen na souvislosti mezi světem přírody, 

člověka a oblastí transcendentna, nýbrž i na hledání a nalézání souvislostí mezi 

Poznáním, myšlením a řečí, vyjadřováním a činností pracovní ve prospěch individuální 

1 sociální. 
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Reduktivně pojatý výbor poznatků o světě, vyjádřený úsporně, ale výstižně a názorně, 

srozumitelně, sleduje rychlý převod mezi vnímáním, rozumovým pochopením 

a vyjadřováním a vede nenásilně k typizaci skutečnosti a k nenásilnému rozvoji, 

(viz. Čapková, 1987) 

I jazykově lze sledovat stupňovitost od jednoduchých vět k složitějším ap. Jazyku bylo 

možno se naučit snadno, rychle a důkladně, protože rozum pochopil význam včcí, jevů 

a vztahů skutečnosti a zapamatování bylo snadné. Text působí výchovně i tím, že 

obsahuje varovné srovnávání sjevy, které kontrastují, např. s popisem jednotlivých 

ctností, a jak vedou k zhoubným důsledkům. Pracovitost je na úrovni hlavních morálních 

vlastností kladných. Prací člověk přetváří přírodu i pracuje sám na sobě. Člověk je zde 

Představen jako součást přírody, avšak jako nejdokonalejší tvor, který vyniká nad 

ostatními živými tvory nejen intelektem, řečí a prací, nýbrž i schopností společenské 

organizovanosti a duchovního života. 

Vznik učebnice měl ovšem i dobové předpoklady. Komenský chtěl vyřešit 

pedagogické neúspěchy v soudobé výuce latiny. Ale příčiny dosavadních neúspěchů 

viděl hlouběji - v nesystematičnosti obsahu vzdělání i v nedostatečné účinnosti 

vyučovacích a studijních metod. Proto chtěl přesvědčit, že i jazykové učebnice mají 

Podávat obsah, který by vedl k moudrosti v jednotě s formou, tj. vyjádřením. 

Na tomto myšlenkovém i metodickém pojetí byly pak založeny i ostatní jazykově 

věcné učebnice Komenského, plánované i uskutečněné. I jejich funkci viděl v tom, aby 

si žáci - vždy na úrovni možností podle věku - naučili výstižně a správně sdělovat 

Poznání věcí a jevů, vztahů a podstaty reality, která má význam pro lidský život. 
Jazykové učebnice měly žákům pomáhat proniknout k jádru i věcné skutečnosti 
a pochopit obecnou harmonii vesmírné struktury, tedy i postavení člověka ve světě 

přírody, aby ji ovládal k lidskému prospěchu, ve společnosti k správnému soužití a aby 

chápal i význam vztahu k Bohu, tj. dokonalosti, k jejímuž obrazu se má blížit. 

», Janua linguarum reserata mu získala okamžitě evropskou proslulost; byla vydána 

v řadě zemí, někdy až několikajazyčně. Úspěch vyplýval za skutečnosti, že Komenský 
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spojil dva dobové problémy: jak snadno učit latině, která byla stále důležitým 

vyučovacím předmětem, zároveň pak učit jiným národním jazykům a jak sjednotit věcné 

poznatky ve smysluplný celek, systém. Ohlas Januy získal pozornost i v Anglii, kde 

skupina učenců kolem Samuela Hartlova uvažovala v duchu fúosofa Francise Bacona, 

jak sjednotit školní obsah vzdělávání i jak sjednotit vzdělanost vůbec.Prostřednictvím 

bratrských studentů v Anglii získal Hartlib kontakt s Komenským, který si pak s ním 

i jinými přáteli v Anglii dopisoval a vyměňoval názory na tyto otázky. Zejména vpansofii 

Komenského viděli možnosti řešení, a proto jim Komenský posílal rukopisy svých prací 

k dispozici".42 

Komenskému šlo o to, aby poznatky odpovídaly věkovému vývoji žáků. Proto 

k učebnici Janua linguarum reserata napsal další pro předchozí věkový stupeň, 

Vestibulum latinae linguae (Předsíň latinského jazyka, 1632), měla sloužit hlavně 

k správnému pojmenování věcí a jevů, které se při studiu vyskytnou, mělo vést 

k pochopení pojmů a uvádět do struktury tvarosloví. „Má účelem podali jen obecnější 

kusy celé stavby věcí a jazyka, než-li se přistoupí k jednotlivostem. Zároveň budou prý 

slova tu podaná vhodnou látkou pro pravidelné tvarosloví"43. 

Dál uvažoval o třetím stupni, který nazýval nejprve Palatium (Obydlí); ale kjeho 

uskutečnění se dostal až v padesátých letec a pak jej pojmenoval Atrium (Síň). Jako 

Atrium byla tato učebnice jazykového studia pro třetí věkový stupeň napsána a vydána 
v Blatném Potoce v r. 1652. Tak vznikal druhý projekt školního vzdělávání, tentokrát pro 

střední školy latinské, nazvaný Templům latinitatis (Chrám latiny). Měl mít také 

teoretickou a praktickou část. 

Teorii tvořila latinská Didaktika, praktickou jmenované pansofické učebnice 
a Příručky pro učitele. Příkladem takové příručky je Didaktická rozprava, (viz. 

Čapková, 1987) 

Obsah vzdělávání a výchovy Komenský neustále propracovával, takže koncem 

třicátých let dospěl až k návrhu na sedmistupňový systém učebnic; k vypracování tohoto 

Projektu se však nedostal. 
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V díle Janua linguarum reserata najdeme 

I. Vchod 

II. 0 původu světa 
III. O živlích 

IV. 0 obloze 

v. 0 ohni 
VI. O věcech v povětří se 

dělajících 

VII. 0 vodách 

VIII O zemi 
IX. 0 kamení 

X. 0 kovích 

XL. 0 stromoví a ovoci 
XII. O bylinách 

XIII. 0 křovinách 

XIV. 0 živočiších, a nejprv o 

ptácích 
XV. O vodních (tvořích) 

XVI. 0hovádkách 

XVII. O zvěři 

XVIII. O obojživelních (tvořích) a 

zeměplazích 

XIX. O žížalách (hmyzu) 

XX. O člověku 

XXI. O těle a nejprv o oudech 

zevnitřních 
XXII. O oudech vnitřních 

XXIII. O případcích těla 

XXIV. O nemocech 

XXV. O vředích a ranách 

XXVI. O citech zevnitřích 

kapitoly: 

XXVII. O smyslech vnitřních 

XXVIII. O mysli 

XXIX. O vůli a náruživosti 

XXX. O řemeslech veřejné 

XXXI. O zahradnictví 

XXXII. O orbě 

XXXIII. O mletí 

XXXIV. O pekařství 

XXXV. Opastýřstí 

XXXVI. O řeznictví 

XXXVII. O myslivecství 

XXXVIII. O rybářství 

XXXIX. O ptáčnictví 

XL. O kuchařství 

XLI. O nápojů strojení 

XLII. O formansvtí (vozatajsvtí) 

XLIII. O plavecství 

XLIV. Ochůzách 

XL V. O kupectví 

XL VI. O šatných řemeslech 

XLVII. Šatsvta rozdílové 

XLVIII. O kupujících a těšících 

řemeslech 

XLIX. O domu a jeho částkách 

L. O jizbě (světnici) 

LI. O večeřadlu 

LIL O hostěnici (léhanici) 

LIII. O lázni a švárnosti 

LIV. O manželství a příbuzenství 

LV. O dětí rození 
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LVI. Okrevnosti 

LVU. O hospodářství 

LVIII. O městě 

LIX. O chrámu 

IX. O církvi 

LXI. O pohanských a židovských 

pověrách 

LXII. O rádním domu 

LXIII. O soudech 

LXIV. O zločincích a trestáních 

LXV. O královském stavu 

LXVI. O království a zemi 

LXVII. O pokoji a válce 

LXVIII. O škole a cvičení 

LXIX. O pokoji k študování 

LXX. O grammatice 

LXXI. O dialektice (logice) 

LXXII. O řečnictví a skládání veršů 

LXXIII. O počítářství 

LXXIV. O geometrii (měřičství) 

LXXV. O měrách a vahách 

LXXVI. O prohledačství a malířství 

LXXVII. O muzice 

LXXVIII. O hvězdářství 

LXXIX. O vypisování země 

LXXX. O historicství 

LXXXI.O lékařství 

LXXXII. O umění mravů veřejné 

LXXXIII. O opatrnosti 

LXXXIV. O středmosti 

LXXXV. O čistotě 

LXXXVI. O mírnosti 

LXXXVII. O přestávání na svém 

LXXXVIII. O spravedlnosti, nejprv 

směnné 

LXXXIX. O spravedlnosti podílné 

XC. O udatnosti 

XCI. O trpělivosti 

XCII. O stálosti 

XCIII. O přátelství a vlídnosti 

XCIV. O upřímnosti 

XCV. O obcování s sebou učených 

XCVI. O hříčkách 

XCVII. O smrti a pohřbu 

XCVIII. O opatrování božím 

XCIX. O anjelích 

C. Zavírka 
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3.2. Historie obrazového materiálu v pedagogice 

Otázka pedagogického využití obrazového materiálu je starší než Orbis pictus. 

Doklady, jak bylo didakticky využíváno obrázků, jsou již od 15. století. 

„Šlo tedy o obnovený vynález i u Komenského. Podle vlastního doznání Komenský 

převzal podnět k ilustraci školních knih od Eilharda Lubina, který svůj návrh prakticky 

nikdy neprovedl; metoda otáčecího obrázku z třetí kapitoly Orbis pictus se vykytuje též u 

Harsdorfera ve spisu Jemnosti filosofie a matematiky z roku 1651, který Komenský 

znal. Číselné odkazy k jednotlivým obrázkům měl již Zikmund Evenius ve své Christlich 

Gottseliger Bilderschule z r. 1636".44 

Z našich domácích autorů, kteří ve svých učebnicích mají názorné ilustrace textu, i 
k dyž nejde o učebnice encyklopedického rázu jako u Komenského můžeme zmínit 

Ondřeje Kopeckého a jeho učebnici počtů. Tato učebnice je zaměřena převážně k výuce 

Pozdějších kupců; má deset názorných vyobrazení, znázorňujících různé praktické užití 

Početních úkonů. „Z hlediska pedagogického jsou pak zajímavější ilustrace úvahových 

Početních příkladů, realisticky zaměřené (kráčející posel - rychlost chůze; obraz zajíce 

štvaného psem - různá rychlost běhu apod.) Návrh k živé abecedě podal také ve svém 

školním řádu Codicillus"45. 

Celkovou koncepcí dětské ilustrované učebnice o věcných i jazykových poznatcích 
0 celku světa i života člověka je - přes všechny předchozí dílčí pokusy - Orbis pictus 

Komenského novým přínosem, asi tak jako je specificky komeniánské užití synkritické 

metody, na níž jsou učebnice Komenského založeny. 

„Pro pochopení objevitelské ceny Orbisu nutno se zamyslit nad tím, jak geniálně 

Komenský vybral a zpracoval všední jevy a věci pro soustavné poučení dětí. Rozžehl tak 

ono světlo vzdělání, záři osvěty, již si přál rozšířiti v podobě vševědy v XVII. Století, 
vdobě, kdy prostonárodní „lucidáře" byly plny pověr a nesmyslů, ostatně záměrně 

šířených" 46 

Komenský navrhuje způsob názorného učení pomocí obrázků. Tento způsob nazval 

živou abecedou, protože u každého písmena je obrázek živočicha, který vydává zvuk 
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podobný zvuku hlásek. Komenský zde pedagogicky účinně spojuje působení na zrak i 

sluch. (viz. Strnad, Uždil, Švec, 1954) 

Myšlenka obrázkové abecedy má rovněž jisté starší analogie nejen v domácí, ale také 

v evropské literatuře, i když snad nikoli přímo typ obrázků jednotlivých písmen (ani 

konečně nebylo možno zachovat zde, v různých jazycích, přísnou důslednost). 

Toischer, který však původnost Komenského příliš popírá, uvádí mnohé doklady 

podobných tendencí v 16. a 17. století. Celkem jsou tyto pokusy dvojího druhu: buď jsou 

písmena (hlásky) oživovány hlasy živočichů, nebo mají kjej ich zapamatování vést 

obrázky věcí, jimž se písmena podobají tvarem (I - jehla), 

(viz. Čapková, 1968) 

Zajímavé jsou i pokusy obrázkové abecedy ve formě hry. V přehledu pokusů, jak 

formou hry (nejčastěji pomocí karet) lze naučit různým vědám, jmenuje Jaucourt mezi 

prvními Thomase Murnera ze Štrasburku zpočátku 16. století. Jeho pokus, teoreticky 

tehdy nedoceněný, ale prakticky už v tehdejší době úspěšný, se týkal vyučování abecedě 

na základě hry s dvaapadesáti kartami, na nichž byla vyobrazena různá zvířata nebo věci. 

Jaucourt jmenuje také pokus naučit abecedě pomocí velkého otevřeného listu papíru 
s Písmeny v kruhu a čtyř kostek s namalovanými písmenky (Alexander Fleurian). 

Komenský však píše o obrázkové abecedě, jak uvádí Čapková, jako o novém 

nedávném objevu, je tedy pravděpodobné, že na tuto myšlenku přišel sám, nezávisle na 

existující tradici 16. a 17. století, neuvádí ale ani své, ani jiné autorství. 

Důležitá je okolnost, že podle zmínky ve Schola ludus spolupracovník Komenského, 
c - Kinner sestavil jakýsi slabikář, kde u písmen uvedl i obrázky; nebyl to však slabikář 
v běžném slova smyslu. 

První zmínka, kterou nacházíme v díle Komenského o knížce, jež by vychovávala 

obrazovým názorem a stručným popisem obrázků, je ve Velké Didaktice, kap. XXVIII, 

kde autor navrhuje pomůcky pro výchovu dětí ve „škole mateřské", tj. v rodině. 

Vysvětluje i její funkci: měla utvrzovat představy o věcech, poněvadž by rozvíjela 

smyslové poznání; měla povzbuzovat zájem dětí a konečně nenásilnou cestou učit děti 

začátkům čtení. 

34 



„ Neboť v tomto věku musí býtí hlavně cvičeny smysly pro vnímání věcí, jež se jim 

naskýtají, zrak však nejvíce vyniká nade všemi; neboť tam mohou být malovány hory, 

údolí, strom, pták, ryba, kůň, ovce a člověk různého věku a různé velikosti. Dále světlo a 

tma, nebe se sluncem, měsícem, hvězdami, mrakem a hlavní barvy. Také domácí nářadí a 

nástroje řemeslníků: hrnce, mísy, džbány, kladiva, kleště atd. "47 

Úmysl ilustrovat knihy byl uskutečněn i ve vlastních spisech Komenského. 

Spolupracoval na ilustraci při vydání učebnice Janua linguarum z r . 1647; v Blatném 

Potoce si pak přál, aby i Vestibulum, učebnice první třídy, bylo vybaveno ilustracemi; 

schvaloval je ve vydání Redingerově a také Atrium chtěl mít s obrázky. 

Další zprávy Komenského, již konkrétněji se vztahující k vypracovanému dílu, 

najdeme ve spise Schola ludus, který vznikl v Blatném Potoce jako divadelní zpracování 

učebnice Janua linguarum ve stejném roce 1654, kdy byl napsán Orbis pictus, ale asi po 

jeho dokončení. 

3.2.1. Orbis sensualium pictus (Svět v obrazech) 

Komenský se stále potýkal s nedostatkem aktivity, s leností a lhostejností žáků. 

K odstranění těchto překážek směřoval např. spis Fortius redivivus (Vzkříšený Fortius 

Čili jak vyhnat ze škol lenost) a Praecepta morům (Pravidla chováni). 

Řešení problému jak usnadnit studium co nejvíc, však přivedlo Komenského 
k autorství ilustrované učebnice, která ve 150 kapitolách rozváděla text Janui 
a doprovázela obrázky, kde by ly jednotlivé věci očíslovány jako v textu. Nejprve mu dal 

Komenský název Lucidarium, jehož ukázkový tisk vydal již roku 1653. V prvním 

definitivním vydání pak knížka nesla název Orbis sensualium pictus, jejíž obliba sahala 

až do 19.století. Podobnou funkci zpříjemnit vzdělávání měla i Schola ludus (Škola 
hrou), zdramatizovaný text některých částí učebnice Janua linguarum reserata. Orbis 

pictus, jako již předchozí učebnice Komenského, vznikl jako reakce na formalismus, čili 

odloučení symbolů od smyslově názorné reality, což vedlo k přetěžování žáků. Je však 
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pozoruhodné, že Komenský při svém názorném způsobu, jímž rozvíjel dětské poznání, 

neupadl do druhého extrému a nepodceňoval při poznání slovní stránku. Že se tak 

nestalo, bylo způsobeno již oním vnějším činitelem, že mu šlo vždy také o vyučování 

jazykům, tj. uplatnil zde princip paralelismu. 

Také tím, že zdůrazňuje význam činnosti, praxe, jako stálé součásti poznávacího 

procesu, dosahuje Komenský jak prohloubení smyslového odrazu skutečnosti, tak 

správného předpokladu i p růběhu jednotného procesu myšlení prostřednictvím jazyka. 

„Orbis sensualim pictus vyšel poprvé v Norimberku v nakladatelství Michaela 

Endtera r. 1658 s textem latinsko-německým. Měl tak veliký úspěch, že byl vydán ještě 

mnohokrát a byl doplňován a rozšiřován o paralelní texty z dalších jazyků 

a přepracováván jako oblíbená jazyková učebnice u mnoha národů"48. 

» v ilustrovaných vydáních „Brány" ukazoval Komenský, jak lze rytinami v textu lépe 

a trvaleji poučovat mládež, neboť obrázkem se osvěcuje známá věc, jíž žák znovu, 

zevrubněji a s porozuměním věnuje velkou pozornost. Kjedinému smyslu, kterým na 

školách ve středověku byl sluch, připojil Komenský ještě zrak jako most od věcí 

zobrazovaných k vědomí žáka. Tím urychlil vývoj školního obrazu, jenž z textu Orbisu se 

dostává na stěnu učeben a za dvě století je běžnou vyučovací pomůckou"49. 

)) Právě pro svou úplnost a sevřenost výběru se stal, Orbis pictus předlohou k pramenům 

námětů pro podobné sbírky školních obrazů. Když původní obsah zestaral, býval ve 

vydáních XVIII. A XIX. Století pozměněn v souladu s pokrokem techniky a s rozvojem 

života a opatřen soudobými ilustracemi na místo původních otisků obrázků 

Enátěrových ",so 
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3.2.2. Rozbor a obsahové rozčlenění díla Orbis sensualium 

pictus 

„Idea, zaměření a účel spisu jsou vysvětleny v předmluvě Komenského k prvnímu 

úplnému vydání Orbisu z roku 1658. Myšlenky, které o tom Komenský vyslovil již ve 

Velké Didaktice, jsou tu obsaženy, ale ještě také rozvedeny a doplněny. Především chtěl 

Komenský rozvíjet poznání dětí. A hned určuje jak, a to kvantitativně i kvalitativně: je 

třeba vybírat věci, které jsou pro život užitečné; vzdělání bude jen tehdy dostatečné, 

hluboké, úplné, budou-li rozvíjeny rozumové schopnosti k oné moudrosti, která nás 

usměrňuje a vede, jak máme věci správně užívat "5I. 

Je potřeba rozvíjet jazykové dovednosti, abychom své poznání dobře sdělovali, 

a konečně navykat ruku k vykonávání potřebných úkonů. Takové poznání bude jasné 

a trvalé . Dosáhneme toho i správným učleněním, přehledným a přístupným podáním, 

roztříděním poznatků. Proto tedy mělo cvičení začínat od smyslů, které jsou prvními 

prostředky, jak vnímat skutečnost, věci i jejich základní rozdíly, první cestou 
k Porozumění; zároveň jsou i prvními prostředky k zachycení a pochopení jazykového 

obrazu předmětů a jevů a branou k uvědomělému jednání. 

Obrázky jsou vnímány zrakem, učitelův výklad o zobrazených předmětech a o jednání 

i o činnostech lidí působí na vjemy sluchové, skutečné předvádění předmětů jako doplněk 

obrázků může zaujmout i ostatní dětské smysly. Zde se Komenský opírá o své zlaté 

Pravidlo - zásadu názornosti. 

..Komenský tedy redukoval jak skutečnost, kterou žákům předkládal na podstatné jevy 

i Činnosti, tak slovní výraz především na pojmenování věcí, jevů i činností, a reduktivně 

vystihl i ve schopnostech dětí ty primární (smysly), na jejichž cvičení lze stupňovitě stavět 

další vývoj dětské schopnosti poznávací".52 

Komenskému nestačily obrázky a jejich popis, radil, aby děti byly zaváděny do 

Přírody a dílen, aby poznaly popisované věci a činnosti z vlastní zkušenosti. Šlo o to, aby 
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se vyvolaly určité představy, citové momenty z minulosti nebo i nedávné zkušenosti, ale 

též, aby se dětem posílila paměť a především, aby všechny představy byly shrnuty 

a uceleny. 

Účelem Orbisu, jak píše Komenský v jeho předmluvě, bylo tedy vzbudit zájem dětí 

předškolního věku do šesti let o zobrazené předměty a jevy, bystřit jejich pozorovací 

schopnosti i pozornost. V Informatoriu školy mateřské teoreticky, v Orbisu prakticky 

ukazuje Komenský, jak je nezbytné zaujmout děti nejprve příhodnými, pro ně 

přístupnými předměty a jevy, má-li být dobře řízena výchova rozumová. Při výchově 

jazykové začíná od nejjednodušších prvků řeči. 

Mimo to, že chtěl Komenský vzbudit zájem dětí, měla jeho obrázková knížka 

Přispívat také k tomu, aby se děti těšily na školu, kde budou prohlížet víc takových 

obrázků. Co do obsahu zachycuje Orbis pictus věci viditelné, jen některé abstraktní; ale 

ty jsou naznačeny viditelně podle nějakého projevu, nebo symbolicky. Tak prochází malý 

Pozorovatel přírodou a lidským světem a sleduje jejich nejdůležitější projevy. Postup 

látky v díle Orbis pictus je tento: 

I. Bůh - „je zde vyobrazen jako slunce, v němž je trojúhelníkem obklopený hebrejský 

název (Jahveh). Duše obrysem těla lidského všude vytečkovaným"53 

D. Svět (základní prvky) 

Hl. Zemská příroda-. Obecně 

Anorganická (kovy, kameny) 

Organická: Rostliny: Stromy, květiny, zahradní a polní plodiny, 

Křoviny 

Živočichové: Ptáci - domácí, pěvci, polní, lesní, vodní, dravci 

Hmyz létající 

Savci: domácí - dobytek, soumaři 

Divocí - šelmy 

Hadi a plazi, hmyz lezoucí 

Obojživelníci 
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Ryby: říční a jezerní, mořské a lasturovci 

IV. Člověk: 

a) Jeho vývoj obecně, popis fyziologický, popis psychický, neobvyklý vývoj 

b) Hmotná činnost člověka (svět lidské práce) 

c) Získávání a zpracovávání surovin k výživě (zahradnictví, orba, chov dobytka, 

včelařství; mletí, pekařství, rybářství, čižba, honba, řeznictví, kuchařství, vinobraní, 

pivovarnictví; hostina) 

d) Získávání jiných hodnot potřebných pro civilizační úroveň společenského života 

(Odívání - práce se lnem, tkalcovství, plátenictví, krejčovství, obuvnictví 

e) Bydlení a získávání užitečných hodnot - tesařství, zednictví, stroje, dům, dolování, 

kovářství, truhlářství a soustružnictví, hrnčířství, části domu - světnice a ložnice -

studně, lázeň, holírna, konírna, hodiny, malířství, optická skla, bednářství, provaznictví 

a řemenářství) 

f) Cestování a doprava - pocestný, jezdec, vozidla, vozatajství, převoz, plování, veslice, 

nákladní loď, ztroskotání lodi 
g) Psychická činnost člověka (svět lidské práce) 

h) Kultura a její prostředky 

i) Psaní - papír, knihtisk, knihkupectví, knihař, kniha 

j) Škola, studovna 
k) Řeč - umění mluvnické a řečnické - hudba a hudební nástroje 

1) Vědy - studium moudrosti - filosofie, geometrie, astronomie - nebeská koule, polohy 

oběžnic, fáze měsíce, zatmění, zemská koule 

geografie - Evropa 

etika - obezřelost, pracovitost, střídmost, statečnost, trpělivost, lidskost, 

spravedlnost, štědrost 

m) Činnosti a zřízení (práce a výsledky práce) vyplývající ze společenských vztahů 

n) Rodové vztahy (manželství, rodokmen, rodiče) 

°) Vztahy v domácnosti (hospodářství) 
P) Širší společenské vztahy, činnosti a zřízení (Město - městské zřízení, vnitřek města, 

soud, trestání zločinců 

q) Obchod - míry a váhy 
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r) Lékařství, pohřeb 

s) Městské zábavy - divadlo, kejklířství,cvičiště, hra s míčem, stolní hry, závodění, 

dětské hry 
t) Stát - království a kraj, královský majestát; voják, polní tábor, bitevní šik a bitva, 

námořní bitva, obležení města) 

u) Vztah k transcendentnu 

Náboženství - obecně, typy náboženství; pohanství, židovství, křesťanství, 

Mohamedánství 

V. Boží prozřetelnost a poslední soud 

Orbis pictus je promyšleně organizovaným výběrem z rozsáhlé vševědy, metodicky 

zvládnutým a didakticky funkčním, stále se jasně rozeznávají odlišnosti i sleduje 

vzájemná vztahovost věcí a jevů. Vtom se výrazně projevuje dialektický pohled 

Komenského. 
Skutečnost, že si Komenský do takové míry všímá manuální činnosti, tvůrčí aktivity, 

Je také rysem nové doby. Jeho Orbis pictus zachycuje stav rukodělné výroby, převážně 
d°mácí. Další vydání Orbisu až do 19. století podávají pak obraz vývoje i v tomto směru, 

zachycují nově vznikající druhy práce, respektive spíše nového způsobu výroby, protože 

vydavatelé Orbisu přizpůsobovali obrázky i text své době, aktualizovali je. 

Také myšlenka pracovní výchovy má významné místo nejen v celém didaktickém, ale 

filosoficko-pedagogickém díle Komenského, v jeho názoru na člověka, na jeho vývoj 
a funkci. Proto vrcholné uplatnění synkritické metody se týká hledání souvislostí a vztahů 
V e funkcích mysli, jazyka a ruky (myšlení, řeči a činnosti - práce), jak se to odráží ve 

většině prací Komenského, zejména pak ve spisech Scholapansopliica, Pampaedia 

a jiných, (viz. Novák, Hendrich, 1932) 

» Vezmeme-li stránku čistě jazykovou, nelze mluvit z hlediska vnitřně gramatického 

° zcela podobné stupňovitosti jako se převážně - až na první kapitolu - projevuje 
v didaktickém uspořádání obsahovém. Text není zpracován tak, aby bylo možno sledovat 
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čistě jazykovou výchovu od nejjednodušších skladebních prvků k složitějším, jak tomu 

bylo např. v Janua linguarum. Ale o to v Orbisu ani nešlo. V Orbisu převažuje v této 

otázce hledisko lexikální, ne větné, zřejmě úmyslně, protože Orbis pictus měl být úvodem 

ke studiu podle Vestibula, Januy a Atria. Základní princip, který se týká jazyka 

i věcí, je zásada názornosti, srozumitelnosti a jednoduchosti".54 

Jazykově začíná ovšem Orbis pictus od nejjednodušších prvků jazykových, od hlásek, 

ale pak je celkové těžiště v oblasti lexikální, aby žáček získal zásobu slov k pojmenování 

nejpodstatnějších skutečností v životě, v světovém celku různých činností a jevů, jak je to 

právě nezbytné v předškolní i elementární školní výchově jazykové. Tak byly děti 

zároveň vedeny ke správnému pohledu na skutečnost prostřednictvím smyslového 

vnímání. Pokud jde o stylové vyjadřování dětí, zůstává Orbis pictus u jednoduchých vět. 

„Na základě skutečností uvedených v knize Orbis pictus můžeme sestavit aspoň hrubý 

obraz o stavu soudobé společnosti, jako je základní rozdělení na šlechtu, města, 

venkovský lid, kulturní vývoj doby v některých projevech. Podobně je ovšem možné 

sledovat i stanovisko Komenského k mnohým názorům, například astronomickým; ale 

zejména vyniká jeho snaha co nejuceleněji vést k cenění práce tělesné i duševní, vývoje 

fyzického i psychického, k zájmu o člověka i o poznávanou přírodu"55. 

3.2.3. Vyústění principu názornosti ve Schola ludus 

Hned od počátku svého působení, usiloval Komenský o to, aby se do školní výuky 

vnesly některé charakteristické rysy hry a aby se škola pro žáky změnila v potěšení. 

Sledoval, jak se žákům pracuje s novým vydáním jeho nových školských učebnic 
a Poznal, že je to stále práce obtížná a že bude třeba najít nové prostředky, jak usnadnit 

a zpříjemnit žákům učení. 
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„Školské hry byly za doby Komenského prostředkem dosti běžným. Říkalo se jim 

komedie, neznamená to však komedie v dnešním slova smyslu, nýbrž činohry, dramata 

vůbec. Jejich postavení ve školském životě bylo však zcela jiné než jaké mívají amatérské 

hry dnešních studentů. Školské drama bylo v první řadě vyučovací pomůckou pro 

ovládnutí latiny (leckdy ovšem sloužilo jako reklama vůči veřejnosti) ",56 

Důvody, pro něž si Komenský školské hry cenil, uvádí v předmluvě knihy Schola 

ludus (Škola hrou). 

Jsou to: „ Veřejné vystupování podněcuje žáky k horlivosti více než k jakékoliv 

napomínání nebo plná tíha kázně. Pro divadlo se žáci učí rádi; naučí se přitom užitečným 

věcem snáze než pouhým čtením nebo posloucháním; i celým knihám se tak naučí spíše 

než malé úloze, kterou by se mořili sami. Vědomí, že výsledky jejich píle nebo nedbalosti 

budou postaveny před oči veřejnosti, pohání je stále k vyšší snaze. Také učitelé vyvíjejí 

větší horlivost, může-li sama veřejnost posoudit, jak připravili své svěřence. Rodiče se 
rádi dívají na školské hry, poněvadž je těší úspěch dětí. Vedle toho vyniknou na jevišti 

bystré hlavy a tím se ukáže, kteří žáci si zasluhují, aby se jim pomáhalo kupředu. 

Konečně divadlo je obrazem života, a tím je hra na jevišti i příkladem pro život. Zejména 

ta mládež, která je určena k veřejným službám, naučí se odkládat neobratný ostych, naučí 
se obratně mluvit a zvykne si kteroukoliv úlohu se ctí hrát"57 

Z těchto důvodů sáhl Komenský ke školským hrám už v Lešně. Hry pro své žáky psal 
sám. Látku zvolil výchovnou, jednu ze starověku, jednu z biblických dějin. Tak vznikly 

W Diogenes cynicus redivivus (poprvé hraný v lednu 1640) a Abrahamus patriarcha 

(v lednu 1641). 

I v Uhrách se rozhodl Komenský využít divadla k osvěžení zájmu, ale setkal se zde 
s Potížemi, které sám vylíčil ve Vlastním životopise. 

Snažil se o to, aby celá „školská robota" směřovala k potěšení a radosti, ale tomu 

nikdo nechtěl porozumět. S mládeží se zacházelo otrocky, i s mládeží šlechtickou, učitelé 

zakládali svou vážnost na chmurné tváři, drsných slovech, ba i ranách a chtěli raději být 

obáváni než milováni, (viz. Hendrich, 1947) 
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Když Komenský usiloval v Blatném Potoce o to, aby byly zavedeny do škol alespoň 

nějaké divadelní hry, bylo mu vždy odpovězeno, že provozování „školních komedií" by 

měl ponechat jezuitům a sám se soustředit na věci vážnější. Odpovídal: „Tyto hříčky 

vedou k vážným cílům; jezuité jsou v pravdě syny světa, důmyslní ve svých věcech, my 

však vskutku syny světa, ve svých věcech neprozíraví. Oni lákají k sobě příjemnostmi své 

metody nadané hlavy celého světa, zatímco my se svými jsme ustrnuli. Kdybychom my 

v Polsku neměli na svých školách také tento druh cvičení, vše by vázlo; ale jím 

docilujeme, že nejen naši neposílají svých synů kjesuitům, nýbrž že od nich někteří 

přecházejí k nám ",58 

Rektor místní školy J. Tolnai v mnoha ohledech s Komenským nesouhlasil. Když 

Komenský zamýšlel zdramatizovat starozákonní texty, bylo mu řečeno, že tyto posvátné 

látky tím znesvěcuje. 

..Což je možno říci, že se znesvěcují posvátné látky, jestliže se zbožně a rozumně 

zpracují a paměti mládeže jako živé předvedou ? "59 

Rektor Tolnai trval na svém, že je to znesvěcování, a tak Komenského napadala 

myšlenka realizovat formou divadelních her Janua linguarum, po vzoru Šebestiána 

Macera, rektora školy v polském Lešně. Když proti tomu neměl Tolnai námitek, složil 

Komenský z prvních dvaceti kapitol Dveří první jednání. 

Pro dramatické zpracování byla tato látka velmi různorodá, ale také v některých 

částech velmi obtížná. Komenský přemýšlel, jak například zdramatizovat popis nerostů, 

rostlin , zvířat nebo lidského těla ? A udělal to tak, že výklad látky rozdělil mezi několik 

žáků a rozčlenil ho tak v drobné přednášky. A právě zde, Komenský nejlépe uplatnil 

jednu ze svých hlavních zásad, „zlatou" zásadu názornosti. „Proto se mladí herci 

neomezují na výklad o věcech, ale také je ukáží. Na příklad, když přijde na řadu lidské 
{ělo, přinesou na jeviště kostru a všechny její části pojmenují a předvedou. Trochu živější 

divadelní ruch se dostaví až tehdy, když nastoupí na jeviště společný život v rodině, ve 

škole, v obci, ve státě a v církvi".60 
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Celý obsah Janua linguarum je soustředěn do osmi divadelních her, které byly 

v Blatném Potoku postupně hrány každá zvlášť, a to se stoupajícím úspěchem. Jsou to 

tyto části: 

1. Větší svět čili věci přírodní 

2. Svět v malém čili člověk 

3. Lidská zaměstnání 

4. Nižší škola 

5. Universita 

6. Život po stránce mravní 

7. Život rodinný a život v obci 

8. Život ve státě a v církvi 

„Společný předpoklad všech her je tento: Král Ptolemaios se radí se svými čtyřmi 

učenci (Platonem, Eratosthenem, Apoloniem, Pliniem), jak usnadnit učení a studium, aby 

se odstranila povrchnost a nevědomost. Rozhodnou se provésti přehlídku všech hlavních 

věcí a činností na světě; ale poněvadž by bylo obtížno, prohlížet všechno na svém místě, 

usneseno obeslat jménem královým vhodné představitele celého světa, aby se dostavili na 

královský dvůr; tam mají ukázat věci nebo jejich zobrazení a předvésti příslušné úkony, 

"by král se svými rádci poznal rozsah všeho, co spadá pod vědění lidské - a aby přitom 

Přesvědčil, co se děje správně a co by se mělo zlepšit. Královi rádci se těchto 

Předvolaných odborníků dotazují; tím se děj posune či spíše postrkuje kupředu. Každá 

Část má svůj proslov i doslov".61 

Tyto hry jsou volně spojeny v celek společným rámcem. Není ale zřejmé, zda tato 

šťastná myšlenka patří Komenskému nebo již Macerovi. 
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4. Projektové vyučování 

Pro realizaci praktické části své diplomové práce, jsem zvolila projektovou metodu, 

protože se domnívám, že tato vyučovací metoda nejlépe odpovídá Komenského 

všeobecným požadavkům na vyučování a učení. Cílem této metody není hromadění 

vědomostí, ale vzrůst a rozvoj dítěte tvořivou aktivitou a myšlením. Poznatky získané 

realizací projektu, utkví dítěti pevně a trvale ve vědomí, protože řadu situací samo 

prožije. 

Projektová metoda vede žáka k tomu, aby sám vyhledával a usuzoval, hodnotil, třídil, 

aby se naučil vědomě správně jednat, aby měl kritický a zároveň aktivní postoj 

k situacím denního života. 

„Projekt, je skutečný život, se kterým se setkáváme v dílnách, obchodech, továrnách, 

v hospodářství".62 

Idea projektového vyučování byla rozvinuta již na počátku 20. století známým 

Představitelem pragmatické pedagogiky J. Deweym a W. H. Kilpatrickem jako 

Prostředek demokratizace a humanizace vyučování a školy. (viz. Žanta, 1934) 

Požadavek aktivity se stal samozřejmým v hnutí, jež se často označuje jako 

»reformní", jako odpor proti herbartismu ve školní praxi. Jako reakce na formalismus. 

Odmítá poznatkový encyklopedismus, jež nemá vztah k životu dítěte, ale musí se 

Pamětně osvojovat. 

Nové pedagogické teorie požadovaly aktivitu, spontaneitu, tvořivost a svobodný 

projev dítěte za základ. U nás byla projektová metoda zaváděna již ve třicátých letech 

20. století. 

Projektové vyučování je založeno na řešení komplexních teoretických nebo 

Praktických problémů na základě aktivní činnosti žáka. Podstatou projektové výuky je 

zcela jiné uspořádání učební látky, než bylo obvyklé v systému vyučovacích předmětů. 
P ř i projektové výuce žáci nemají tradiční povinnost vyslechnout výklad učitele, ale 
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S pomocí vyučujícího mají řešit určitý úkol komplexního charakteru, který buď přímo 

vychází z praktických potřeb, nebo je alespoň s praxí úzce spojený. 

Úloha učitele v projektové metodě se mění. Učitel spíše v pozadí sleduje žáky při 

realizaci a vede je nenápadnou kritikou nebo upozorněním. Žáci si musí být vědomy 

vlastní odpovědnosti a snažit se sami vypořádat s problémy. Učitel by měl při realizaci 

projektu mluvit co nejméně. Měl by být spíše dotazován dětmi, než aby se ptal on sám. 

(viz. Žanta, 1934) 

Výchovně vzdělávací projekt je tedy integrované vyučování, které staví před žáky jeden 

či více konkrétních, smysluplných a reálných úkolů. Na rozdíl od mnoha jiných činností 

dávají projekty žákům možnost užívat dovednosti, jako např. tvořivost, laterální myšlení, 

analýzu a syntézu. Rovněž si mohou procvičit schopnost samostatnosti, schopnost učit se, 

schopnosti řešit problémy další obecné dovednosti (kompetence). 

Při realizaci každého projektu, jak uvádí Valenta, musíme podle W. H. Kilpatricka 

respektovat čtyři základní kroky: 

a. „Nejprve je třeba zpracovat záměr projektu, což je konkretizace představ 

o smyslu a provedení projektu a stanovení cílů projektu. Projekty mohou 

vzniknout spontánně např. ze zájmu dětí. Mohou vycházet z pedagogické 

situace. Téma projektu souvisí s učební látkou, přesahuje však více 

předmětů. Při formulaci záměru je třeba přesně stanovit, o co v projektu 

přesně půjde. 

b. Druhou fází je zpracování plánu, který úvodní záměry konkretizuje do 

jednotlivých kroků, určuje čas jejich provedení, místo, účast žáků, nutné 

pomůcky apod. Ze samé podstaty projektové metody vyplívá, že se na 

předchozích krocích budou podílet sami žáci, neboť projekt je především 

jejich záležitost. Při přípravných krocích se musí projevit v dostatečné 

míře kreativita a invence učitelů, aby byl projekt realizovatelný a aby co 

nejlépe splnil vytyčené cíle. 
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c. Po přípravné fázi následuje vlastní provedení projektu. Postupuje se podle 
plánu, jsou však možné určité korekce. Učitel by měl být spíše v pozadí a 
pomáhat jen v případě nutnosti. 

d. Poslední fází je vyhodnocení projektu, na němž se podílejí společně 

vyučující i žáci a jež je zároveň východiskem plánování dalších 

projektů.1,63 

4-1. Využití projektové metody při realizaci praktické části této 

diplomové práce 

Projektovou metodu jsem si zvolila k realizaci praktické části své diplomové práce 
z těchto důvodů: 

' Je to již čtyři roky, co učím na jedné pražské základní škole a během této praxe se 

mi tato metoda při práci se žáky kterékoliv věkové kategorie, velmi osvědčila. 

• Při prosazování didaktických zásad a požadavků Komenského se mi tato metoda 

zdá jako jedna z nejúčinnějších. 

' Naplňuje požadavky na výukové strategie, metody, rozvíjení klíčových 

kompetencí, na roli žáka i učitele vnově vzniklém Rámcovém vzdělávacím 

programu pro základní vzdělávání. 
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IV. ČÁST P R A K T I C K Á 

1. Popis a okolnosti realizace projektu 

Původně jsem zamýšlela realizaci projektu v praktické části této diplomové práce se 

žáky 5. ročníku základní školy, protože na základě osnov již prošli určitým základním 

povědomím o dějinách české země a jméno Komenský jim jistě také nebude cizí, ale 

nakonec jsem, z důvodu svého působení na jedné pražské základní škole, musela volit 

1.třídu, ve které působím jako třídní učitelka. Bylo nemožné učit v 1. ročníku 

a realizaci praktické části své práce realizovat v ročníku pátém. A tak jsem celou původní 

myšlenku částečně upravila. 

Moje původní myšlenka byla taková, že na každý měsíc školního roku vyberu jedno 

téma z díla Orbis pictus a na jeho základě budu realizovat projektové vyučování. Ale 

z důvodu náročnosti témat a možností žáků 1. ročníku, nebylo možné tak dlouhodobý 

projekt zařadit.Bylo velice obtížné uspořádat a upravit témata tak, aby byla přijatelná 
a srozumitelná pro prvňáčky, kteří v tu dobu ještě neznají všechna písmena abecedy 
a tudíž po nich nemohu vyžadovat čtení s porozuměním na takové úrovni jako např. 
u žáků 5. ročníku. Projekt by byl pro ně také příliš náročný z hlediska historického, 

Protože v tomto věku nemají ještě vytvořené povědomí o tom, jaké je století a jak daleko 

Před stoletím naším bylo století 17. 

Vybrala jsem tedy pro svůj projekt témat pouze 7. Témata nebyla realizována 

pravidelně najeden měsíc školního roku, jak bylo původním plánem, ale pouze najeden 

týden. Žáci 1. ročníku jsou od začátku roku zvyklí pracovat ve stálých skupinkách, takže 

Pro ně nebylo nic nového v takové práci nadále pokračovat. Cílem projektu bylo přiblížit 

dětem osobnost Jana Amose Komenského a jeho dílo Orbis pictus a společně s žáky 

vytvořit současný obsah k sedmi vybraným tématům čerpaných z tohoto díla. Orbis 

Pictus zde měl sloužit jako podklad k porozumění dobovému kontextu 17. století 
a jako východisko k současnému obsahu. Současně s tímto hlavním cílem probíhalo 

Plnění některých v ý c h o v n ě - v z d ě l á v a c í c h cílů stanovených učebními osnovami podle 

vzdělávacího programu Základní škola. 
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1.1. Měsíční projekt s názvem „Výprava do 17. století za knihou Jana 

Amose Komenského Orbis pictus" 

Typ projektu: dlouhodobý (1 měsíc školního roku) 

Cíl projektu: Přiblížit žákům 1. stupně základní školy osobnost Jana Amose 

Komenského a jeho dílo Orbis pictus, společně s žáky vytvořit současný 

obsah k sedmi tématům čerpaných z tohoto díla. Orbis pictus zde má 

sloužit jako podklad k porozumění dobovému kontextu 17. století a jako 

východisko k současnému obsahu. Současně s tímto hlavním cílem 

probíhá plnění některých výchovně-vzdělávacích cílů stanovaných 

učebními osnovami podle vzdělávacího programu Základní škola. 

Věková skupina žáků, se kterými byl projekt realizován: 1. třída 

Integrované předměty: Český jazyk, matematika, prvouka, hudební výchova, výtvarná 

výchova, pracovní činnosti. 

úvodní motivace: Jelikož žáci prvního ročníku v době realizace tohoto projektu neznají 

Ještě všechna písmena abecedy, byl celý projekt uspořádán a promyšlen tak, aby žáci byli 

schopni tento projekt absolvovat a co nejvíce vědomostí, zkušeností a zážitků si z něho 

odnést. 

P ř ' úvodním setkání našeho projektu jsme si s žáky v kruhu na koberci nejdříve 

zopakovali důležitost knih a časopisů pro náš život, povídali jsem si o tom, co nám 

takové čtení knížky přináší, v čem nás obohacuje, jaké má výhody oproti shlédnutí 

filmové verze a také jsme hovořili o tom, kdo už dokázal přečíst sám bez pomoci 

dospělého nějakou knihu. Poté jsem žáky požádala, aby si z knihovničky ve třídě přinesl 

každý svoji obrázkovou encyklopedii, se kterou často pracujeme a vrátil se s ní zpátky na 

koberec. Já sama jsem si v ruce ponechala Orbis pictus. Děti začaly encyklopediemi 

Kstovat a povídali jsme si o tom, jak poznáme, když třeba ještě neumíme číst, o čem daná 

stránka encyklopedie vypráví a postupně jsme se dostaly k důležitosti obrázků a jejich 
yýpovědní hodnotě. Děti ale stále nedočkavě pokukovaly po mé knize, 

49 



a tak jsem ji dětem poslala k nahlédnutí z otázkou: Co má moje kniha společného s jejich 

knihami ? 

Po prolistování jsem slyšela různé odpovědi: „To je nějaká stará knížka." „To vypadá 

jako nějaká stará encyklopedie, ale nemá barevné obrázky." „Tam jsou cizí řeči." „Je to 

divně napsané." „Proč je v abecedě u písmene A vrána ?" atd. 

Na závěr jejich myšlenek jsem dětem prozradila, že je to opravdu encyklopedie jako jsou 

ty jejich a že právě ta moje byla úplně první a podle jejího vzoru byly napsány další a 

další. Když jsem děti seznámila s jejím názvem Orbis pictus a řekla jsem jim, že 

v překladu to znamená „Svět v obrazech", hned začali říkat, že se tak knížka jmenuje 

Proto, že je plná obrázků a povídání o nich. Protože se v mé třídě nachází jeden 

nadprůměrně nadaný žák (Jonáš), řekla jsem také dětem, že tato knížka pochází ze 17. 

století a tím jsem poskytla tomuto žákovi podnět k přemýšlení. Hned začal počítat, které 

je nyní století a jak je ta kniha stará oproti těm našim dnešním. 

Naše úvodní vyprávění končilo tím, že jsem dětem řekla, kdo tuto první encyklopedii 

vlastně sestavil, napsal a ilustroval. Když uslyšeli jméno Jan Amos Komenský, Jonáš 

hbitě odvětil: „No, jo, toho znám, to byl ten učitel." 

A touto větou skončilo úvodní povídání a navazovalo na ní stručné seznámení právě 
s osobností Jana Amose Komenského. 

Práce na projektu probíhala jeden měsíc a na každý týden bylo vybráno jedno téma či 

dvě s podobným obsahem. Projekt probíhal formou bloků nebo jen jednotlivých 

vyučovacích hodin a jeho součástí byla i výstava dětských prací, kterou si žáci sami 

komentovali. 

Učivo bylo propojeno a časově rozvrženo podle potřeb návaznosti a logické 

Posloupnosti projektu a přizpůsobeno věku žáků a jejich individuálním schopnostem. 
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1.1.1. Seznámení s osobností Jana Amose Komcnskčho 

Vyučovací předměty: Český jazyk, výtvarná výchova 

Časová dotace: Celé vyučovací dopoledne (4 hodiny) 

Úkol: - vytvořit výtvarnou reprodukci obrazu (podobizna Jana Amose Komenského), 

- stručně popsat dobu, ve které žil 

Výchovně vzdělávací cíle: - seznámení s osobností Jana Amose Komenského 

- rozvoj komunikačních dovedností, spolupráce 

- seznámení s knihou Orbis pictus 

- rozvoj estetické tvořivosti 

Pomůcky: Kniha Orbis pictus, kartičky s popisem událostí, příběh o životě Jana Amose 

Komenského, čtvrtky A4, pastelky, vodové barvy, tempery, štětce, kelímky 

s vodou, reprodukce obrazu podobizny Jana Amose Komenského. 

Realizace : Projektové vyučování jsem zahájila přečtením krátkého životního příběhu 
0 J- A. Komenském, zpracovaného podle knihy Borise Uhra „ Vyprávění o velkém 

učiteli", ale z důvodu věku p o s l u c h a č ů jsem příběh zkrátila a některé pasáže upravila, aby 

tyly pro děti pochopitelné. 

Protože ve třídě již od začátku školního roku na zdi na místě pana prezidenta Václava 

Klause visí podobizna Jana Amose Komenského, nemusela jsem dětem dlouho 

vysvětlovat, jak onen autor díla Orbis pictus vypadá. Některé základní informace o této 

osobnosti již ve svém povědomí měli, a tak toto čtení jejich informace ještě doplnilo. 

V hodině českého jazyka žáci dostali po přečtení příběhu napsané otázky, ve 

skupinkách si je měli za úkol promyslet a poté na ně ústně odpovídali. Dalším úkolem 

bylo seřazení některých událostí napsaných na kartičkách chronologicky jak šly správně 
v Příběhu za sebou. Žáci opět pracovali ve skupinkách. 

V hodině výtvarné výchovy se žáci volnou technikou pokoušeli obraz s podobiznou 
Jana Amose Komenského reprodukovat na čtvrtku formátu A4 a po skončení práce jsme 
s i obrázky před třídou na chodbě vystavili. 

Na konci dne si žáci znovu všichni prolistovali knihu Orbis pictus, aby se s obsahem 

Podrobněji seznámili a každý dostal za úkol promyslet si, které téma či obrázek ho 

nejvíce zaujal a č í m . P o t o m jsme znovu usedli na koberec a o knize jsem si povídali 
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a děti měly m o ž n o s t d i skutova t mezi sebou k o m u se který obrázek či kapi to la ne jv íce 

Ubila, zda se shodli či nikoli a čím je kniha zaujala. 

Po skončení diskuse dostali žáci domácí úkol v tomto znění: „Zjisti, jací lidé slaví 
svátek 28. března právě na počest narození Jana Amose Komenského". 
p o jejich zjištění, že tento den slaví svátek učitelé, vytvořily děti pro každého vyučujícího 

v naší škole dárek - papírovou květinu, (viz. příloha č. 1) 

11.2. ORBIS PICTUS - Kapitola XXXV. Člověk, 

Kapitola XXXVI. Vnější údové člověka 
Vyučovací předměty: Český jazyk, prvouka, výtvarná výchova, pracovní činnosti 

Časová dotace: Týden 

Úkol: Ke kapitole z knihy Orbis pictus „Člověk" vytvořit paralelní obsah ke vzniku 

člověka ze dvou pohledů a to: Z pohledu Darwinovy evoluční teorie a teorie 

křesťanské. 

Vytvořit nástěnné plakáty namísto atlasu lidského těla. 

Výchovně vzdělávací cíle: - seznámení s křesťanskou teorií a evoluční teorií vzniku 

člověka 

- získání nových informací o fyziologii člověka 

- rozvoj estetické tvořivosti a popisnosti 

- rozvoj komunikace a spolupráce 

Pomůcky: Dětská Bible, encyklopedie, Orbis pictus, dětský atlas lidského těla, učebnice 

Přírodovědy pro 5. ročník ZŠ, model lidské kostry, velké formáty papíru, tužky, pastelky, 

vodové barvy, tempery, štětce, kelímky s vodou 

Motivace: Jako motivaci jsem zvolila videoprojekci dětského seriálu Byl jednou jeden 
ž i vot, kde animované postavičky poutavě dětem přibližují celé lidské tělo a jeho složení 
V e formě jejich věku dostupné. Děti zde mohli vidět, jak se člověk vyvíjí a mění 

Postupem času a také člověka při jednotlivých činnostech v jeho životě (spánek, jídlo, 

studium, smích, pláč, hraní si, sledování televize, počítače, četba ...) Protože žáci byli 

filmem doslova nadšeni, bylo těžké po skončení odejít. 
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Realizace: Při hodině českého jazyka jsem žákům přečetla kapitolu Člověk z Orbis 

pictus. Tato kapitola se zabývá vznikem člověka z hlediska křesťanské teorie. Popisuje se 

zde příběh stvoření Adama a Evy a jejich vyhnání z ráje. Většina dětí tento příběh znala, 

věděly také, že je napsán v Bibli. Jelikož se ve třídě vyskytuje zhruba třetina dětí 

věřících, nikoho z nich nenapadlo, že by tento příběh nebyl pravdivý. Ostatní žáci ale 

hbitě přispěchali smyšlenkou, že vedle takovéto teorie stojí ještě druhá. Z důvodu 

nízkého věku žáků nemohla být položena otázka, kdo se touto teorií (evoluční) zabýval. 

Děti však věděly, že podle této teorie člověka nestvořil Bůh, ale že se vyvinul z opice. 

Někteří ještě k tomuto tvrzení dodali, že na počátku všeho byl „velký třesk, pak kytky, 

dinosauři, a pak až jsme se mi vylíhli z opic". 

Jelikož žákům prvního ročníku by bylo obtížné vysvětlovat celý obsah evoluční teorie, 

soustředila jsem pozornost pouze na to, abych dětem vysvětlila, že v době kdy žil Jan 

Amos Komenský, ještě nikdo nevěděl, že se někdy nějaký Darwin narodí. 

V hodině prvouky jsme se zaměřili na vývoj člověka. Prohlédli jsem si nástěnné 

obrazy Zdeňka Buriana, na kterých žáci mohli spatřit vývoj člověka od Australopictheca, 

Přes Horno habilis a Horno erectus, po Horno sapiens. Seznámila jsem děti 

snejdůležitějšími charakteristickými rysy jednotlivých vývojových druhů a v další 

hodině měli žáci za úkol podle jmen na kartičkách přiřadit správné názvy k nástěnným 

obrazům. 

Po této aktivitě vyšla z dětí spontánně aktivita další, která nebyla v původním plánu na 

realizaci projektu. Děti však velmi zajímalo, jak předchůdci člověka žili, kde bydleli a jak 
s e oblékali. Takže následující hodinu sami zvláštní iniciativy podle vyhledaných 

informací a obrázků vytvářeli zmodelíny, někteří z keramické hlíny, pravěká obydlí a 

jejich obyvatele. 

V další hodině p rvouky jsme se obecně věnovali vnitřními složení lidského těla. Opět 

Jsme vycházeli z kapitoly Orbis Pictus - Vnější údové člověka. Při přečtení této kapitoly 

se dětem některé výrazy , jako např. údové, zdály směšné. 

Z obrazových atlasů a encyklopedií věnovaných lidskému tělu měli žáci za úkol 

v hodinách výtvarné výchovy a pracovních činností vytvořit společně ve skupinách atlas 

lidského těla, při jehož výrobě by využili nabytých znalostí a vědomostí z hodin prvouky. 
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Žáci se do své práce tak aktivně ponořili, že pracovali nad rámec vědomostí žáka prvního 

ročníku. 

1-1.3. ORBIS PICTUS - Kapitola XXXVIII. Smyslové vnější a vnitřní 

Vyučovací předměty: Český jazyk, prvouka 

Časová dotace: týden 

Úkol: Ke kapitole z knihy Orbis pictus „Smyslové vnější a vnitřní" vytvořit paralelní 

obsah ve formě kreseb, Prožít si v modelových situacích pocity lidí, kteří o jeden 

z důležitých smyslů přišli. 

Výchovně vzdělávací cíle: - rozvoj komunikace a spolupráce 

- rozvoj empatie a solidarity k handicepovaným lidem 

- získání nových informací o důležitosti lidských smyslů na 

základě vlastního prožitku 

Pomůcky: Ovoce a zelenina, šátky, měkké a tvrdé předměty, kniha psána v Braillově 

písmu, různé vůně (bylinky, parfémy, čistící prostředky) 

Realizace: Tento projekt jsem začala tím, že když ráno děti přišly do školy, deseti žákům 

Jsem bez vysvětlení svázala ruce. Když zazvonilo na hodinu a tito děti neměly připravené 

učebnice na lavici, protože nebyly schopni to sami bez cizí pomoci zvládnout, uvědomili 
si> jak je obtížné pracovat bez r ukou a jaké to musí být pro lidi, kteří např. vlivem úrazu 
0 ruce přijdou. A tak se o tyto žáky celý den starali ti ostatní. Takto byl představen jeden 

z důležitých smyslů člověka a následovalo prohlédnutí přečtení textu pod obrázkem 
v kapitole v Orbis pictus. 
D ě t i hned napadlo, že se další den budeme asi zabývat smyslem dalším. A měli pravdu. 

Druhý den jsem jiným deseti dětem zavázala oči. Už nebyly tak překvapení, jako 
v den první, protože něco takového očekávali. A tak jsem si vysvětlili, že dnes se budeme 
starat zase o někoho jiného, který má také hendicep, ale jiný. Děti dostali do ruky text 

napsaný slepeckým písmem a měli vyluštit, co je na něm napsáno. Nikdo ale toto písmo 
n e znal, a tak to pro ně bylo samozřejmě velmi obtížné. 

Když mi děti sdělovaly, jaké mají pod šátkem pocity, byly skoro všechny záporné. A tak 

tato zkouška trvala jen dvě vyučovací hodiny. Sami děti už nevydržely mít šátek tak 

dlouho na očích. 
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Třetí den, dostalo 5 dětí na nos plavecký kolíček na potápění a tím jim bylo 

znemožněno dýchání nosem a také čich. První hodinu jsem ve třídě zapálila velmi 

aromatickou vonnou tyčinku a chtěla jsem po dětech, aby mi pověděly, jakou vůni jim to 

připomíná. 

Děti s kolíčky na nose byly velmi nervózní, že s námi nemohou spolupracovat. Pak měli 

děti zavřít oči a já jsem zapálila 10 obyčejných svíček a všechny najednou jsem je po 

chvíli sfoukla. Po třídě se roznesl kouř a štiplavý zápach, jako by někde hořelo. Děti, 

které měly kolíček na nose měly říct, co cítí. Když necítili nic, děti, kteří neměly nos 

uzavřený jim řekli, že to ve třídě „strašně smrdí". Nakonec dne, když jsem dětem kolíčky 

sundala a ptala jsem se na jejich pocity, se všichni shodli na tom, že člověk, který nic 

necítí, mlže zemřít např. v situaci při požáru, kdy nebudou vidět plameny, ale bude pouze 

cítit kouř. 

Předposlední den jsme také zahájili projekt hned ráno tím, že jsem na děti pouze 

otevírala pusu a snaž i la jsem se zřetelně artikulovat, ale nevydávala jsem ze sebe hlas. 

Děti byly všichni dost nervózní a vůbec nevěděly, co mají dělat. Tento pokus trval pouze 

30 minut, protože nebylo možné nechat děti v takové nejistotě. Jeden žák se totiž zhruba 

Po 5 minutách rozbrečel, že mi vůbec nerozumí. A tak mu děti sami vysvětlili, že to 

zkoušíme proto, abychom poznali, jak důležitý je pro nás sluch. Jonáš hned přidal ještě: 

»Představ si, že bys neslyšel, že na tebe houká auto a pak by tě přejelo. To by bylo 

strašný". 

V pátek, poslední den v týdnu děti už věděly, že jediný smysl, který jsme ještě 

neotestovali, je chuť. Bylo by to ale dosti obtížné, a tak, jsme tento úkol uchopili trochu 

Jinak. V hodině prvouky jsem dětem zavázal oči a nakrájela jsem předem připravenou 

zeleninu a ovoce a žáci měli pouze podle chuti poznávat, co je to za druh ovoce či 

zeleniny. Tato činnost žáky velice bavila až do chvíle, kdy první z nich dostal do pusy 

stroužek česneku a začal křičet, že to pálí. Okamžitě běžel ke koši a vyplivl ho. 

Samozřejmě, že ale ihned poznal, o který druh zeleniny šlo. 

Toto téma smyslů se dětem velice líbilo a sami potom doma zkoušeli chodit se 

zavázanýma očima a svázanýma rukama. 
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11.4. ORBIS PICTUS - Kapitola LXIV. Zedník, Kapitola LXVI. Dům 
Vyučovací předměty: Matematika, prvouka, hudební výchova 

Časová dotace: 2 týdny 

Úkol: Ke kapitole z knihy Orbis pictus „Dům a Zedník" vytvořit paralelní 

obsah ve formě kreseb. Seznámit se s jedním z druhů povolání, prostřednictvím 

vyprávění jednoho z rodičů. 

Výchovně vzdělávací cíle: - rozvoj komunikace a spolupráce 

- získání nových informací o stavbě domu 

- rozvoj estetického vnímání 

- komunikace se staršími osobami než jen s vrstevnickou 

skupinou 

Realizace: V rámci učiva prvouky o povoláních lidí, jsem zařadila do výběru témat také 

téma zedník. Po přečtení kapitoly v Orbis pictus jsem pozvala tatínka žáka 1. třídy, který 

Je v tomto povolání mistrem, zda by nám ve stručnosti, přiměřeně věku dětí, nevysvětlil, 
Co to jeho povolání obnáší. Později jsem ale zjistila, že toto téma nebylo příliš vhodně 

boleno. Děti povídání nebavilo z důvodu přílišné odbornosti a ani později nepochopily, 

Jaký je rozdíl mezi zedníkem dnešním a zedníkem ze 17. století. Nemělo cenu v tématu 
dále pokračovat, protože děti později sami navrhly, že by bylo lepší, „povídal si např. o 

učiteli. Ten přece patří do školy". A tak jsme toto téma pro nedostatečný zájem dětí 

opustili. 

Další téma, které mělo s tím předchozím jistou souvislost, už ale děti zaujalo. Po 

Počtení kapitoly Dům v Orbis pictus, děti dostaly za úkol nakreslit jak probíhá taková 

stavba domu. Co je všechno ke stavbě potřeba a na co nesmíme zapomenout. Tato 

činnost nejvíce zaujala kluky, kteří okamžitě začali kreslit plány na stavbu domu 
a holčičky to pojaly spíše dekorativně. Vytvářeli zajímavé fasády na domech, které už 

^ c i nakreslily a pak všichni ve skupinách popisovali, jak při stavbě takového domu 
sPrávně postupovat, abychom na něco nezapomněli. Pak jsem se vrátili k našemu 

Předchozímu tématu Člověk, protože děti si vzpomněli, že by bylo dobré porovnat, jak se 

hší domy dnes od těch pravěkých. A tak, i když to s naším tématem správně nesouviselo, 

Jsem se k pravěku vrátili. Nechtěla jsem narušit vlastní iniciativu dětí tím, že bych jim 

vysvětlovala, že takto to Komenský nemyslel a nechala jsem je při jejich práci. Kreslili 
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paneláky a staré domy, které jsou dnes vidět už jen na vesnicích, roubené chaloupky 

z hor, ale i hypermoderní stavby 20. století. 

Pak Jonáše napadlo, že by se takový panelák dal jednoduše vytvořit i plasticky. A tak 

jsme se dohodli, že jeho nápad uskutečníme. Druhý den jsme si všichni přinesli krabičky 

od sirek a čajů a s pomocí lepidla jsme takové panelákové sídliště vytvořili. Děti to 

nesmírně bavilo a Jonáš měl ze svého nápadu dobrý pocit. 

Celý tento projekt jsme zakončili v hudební výchově písničkou „Dělání", kterou mají 

děti velmi rádi. 

1.1.5. ORBIS PICTUS - Kapitola XCVII. Škola , Kapitola XCVI. Psaní 
Vyučovací předměty: Český jazyk, prvouka, výtvarná výchova, 

Časová dotace: 2 týdny 

Úkol: - porovnat dnešní školu se školou v 17.- století, pomoc při organizaci pohádkového 

odpoledne při setkání dětí s dětmi z mateřské školy 

Výchovně vzdělávací cíle: - probuzení zájmu o spoluvytváření školy 

- rozvoj komunikace ve skupině 

- hodnocení a sebehodnocení 

Realizace: Jako motivace mi posloužil film Zdeňka Svěráka Obecná škola. Přestože 

nesouvisel chronologicky ani s dnešní školou ani se školou 17. století, svůj účel splnil. 

Škola je zde vykreslena humorně, s milou nadsázkou. 

Po shlédnutí filmu jsem si o něm povídali, každý mohl sdělit své postřehy. Některé 

nebyly zdaleka tak dětské, jak by se dalo čekat od žáka 1. ročníku. Vybavení filmové 

třídy se dětem zdálo velmi skromné a starodávné. Jen ztěží si představovali, že do 

podobných tříd usedali jejich prarodiče. 

Domácí úkol tedy vyplynul sám: Pohovořte se svými babičkami a dědečky o tom jaká 

byla ta jejich škola a jaké bylo dětství strávené v takové škole ? 

Druhý den jsme si o tom vyprávěli a děti byly fascinovány, jakým způsobem se od těch 

dob škola změnila. Měla jsem i pocit, jako by si začali více vážit toho, co ve škole mají. 

Dalším námětem a pomůckou pro děti byla videonahrávka ukázky ze staré školy 

v České Skalici z Babiččina údolí. Děti v ní předváděli své dobové oblečení, psaní na 
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tabulky, čtení ze starých slabikářů, zpívaly lidové písně. Učitel děti chválil, ale i trestal 

rákoskou či klečením v koutě, opisováním slov z tabule apod. Ve vitrínách byly také 

ukázány tehdejší školní potřeby a učebnice. 

Pak následovalo druhý den odpoledne strávené s dětmi ze školky a prvňáčci si pro ně 

připravili pohádkové úkoly. Na papíry nakreslili vždy jednu osobu z nějaké známé 

pohádky a předškoláci pak hádali, ze které pohádky jaká osoba pochází. Dalším 

programem připraveným pro předškoláky bylo vyprávění o škole. Prvňáčci odpovídali na 

otázka předškoláků, kteří se ptali např. na otázky typu: „Můžeme si ve škole hrát ? 

Můžeme si odpočinout ? Můžeme chodit ve třídě, když chceme?" 

A prvňáčci odpovídali a snažili se dětem přiblížit, jak je naše škola krásná a že i když 

nemohou chodit při hodinách libovolně po třídě, je ta škola přeci jen lepší, než kdysi 

bývala v dřívějších dobách za našich prarodičů. 

Dalším úkolem bylo ve skupinách vytvořit plán všech druhů místností, které se v naší 

škole nacházejí. A tak po rozdělení do skupin někteří tvořili např. tělocvičnu, jiní 

ředitelnu, kuchyni, třídu, jídelnu atd. Nakonec nám vznikl plán celé budovy školy. Ti 

šikovnější žáci k obrázku napsali i vysvětlení. Děti toto téma velice zaujalo a rádi se 

k němu stále vracely. 

K tématu písmo děti vytvářely na výtvarné výchově po přečtení kapitoly z Orbis pictus, 

jak vypadá jejich penál a jak je vybavený, oproti pomůckám dětí v 17. století. Kreslili 

obrázky např. s tím, že dnes už se pero nenamáčí, ale, že se do něho vsune bombička, 

která nám vydrží třeba týden, také to, jak naše penály vypadají a jak jsou např. barevné. 

Pak ale přinesl Jonáš knížku, ve které byla historie vzniku písma a vysvětloval dětem, 

že všichni lidé na světě nepíší stejným směrem a stejné znaky a děti se tedy snažily 

vytvořit podobu těch nejznámějších druhů písma. 
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1.2. Hodnocení projektu dětmi 

V poslední den projektu jsem dětem zadala úkol, aby zhodnotily naši společnou práci. 

Jelikož však v této době žáci prvního ročníku neznají ještě všechna písmena tiskací a 

psací abecedy, nebylo možné zařadit hodnocení písemnou formou. Žáci své myšlenky 

formulovali nejprve ve skupinách a poté je prezentovali před ostatními skupinami. Bylo 

pro mne potěšující, že se nenašel ani jediný žák, kterého by projekt nenadchl. Při práci ve 

skupinách měli možnost prokázat svoje schopnosti i ti pomalejší a méně nadaní žáci, 

proto tedy nedošlo k situaci, že by si někdo s tématem nevěděl rady. 

1.3. Hodnocení projektu autorkou 

Na počátku tohoto projektu jsem sestavila plán, jakými tématy se budeme každý týden 

zabývat, s náměti k jejich realizaci. Byl v něm však ponechán i prostor pro změny a jiné 

podněty, které přicházely ze strany dětí nebo se vyskytly během realizace. 

Hlavní myšlenka celého projektu byla seznámit děti s dobou, ve které žil Jan Amos 

Komenský, se zvyky a životem tehdejších obyvatel, vědou atd. Komenského Orbis Pictus 

nám k tomuto seznámení poskytl mnoho cenných informací. Cílem projektu bylo vytvořil 

srovnávací práce vybraných témat z díla Orbis Pictus v 17.století a jejich dnešní podobu. 

Každý týden tak vznikl plakát nebo soubor výkresů, který tuto srovnávací práci 

prezentoval. Děti svou práci prezentovali každý týden formou výstavy. 

Osobně považuji tento projekt za zdařilý zvláště proto, že i když jeho realizace nebyla 

jednoduchá, děti se od samého počátku vrhly do práce s nadšením, po celou dobu 

výborně spolupracovaly a zanechaly za sebou mnoho zdařilých prací i zážitků. Negativně 

projekt ovlivnily snad jen absence žáků z důvodu nemoci. 

Dalším nezdarem bylo mé zařazení tématu Zedník. Příště bych již toto téma nezvolila, 

protože děti příliš nezaujalo. Při tomto tématu děti nevycházely z vlastního prožitku, ale 

zprostředkovaně (beseda s otcem jednoho z žáků - zedníkem). Dnes bych proto volila 

jiné téma, které by lépe zapadlo do kontextu s ostatními - např. Učitel. 

Během projektu jsme čerpali informace z mnoha pramenů - encyklopedie, 

videonahrávky, naučné slovníky, obrazové atlasy. 
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Tato dlouhodobá skupinová práce velice pozitivně ovlivnila vztahy mezi dětmi v rámci 

jednotlivých skupin i v rámci celé třídy. 
Některé fáze projektu jsou doprovázeny fotodokumentací, ve které jsou zachyceny 

konečné podoby jednotlivých srovnávacích prací. 
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V. ZÁVĚR 

V současné době stojí české školství před velkými změnami. Národní program rozvoje 

vzdělávání vymezil nové směry vzdělávací a kutikulární politiky. Cíle vzdělávání, 

očekávané výstupy vzdělávání, základní učivo, učební plány, pravidla pro tvorbu 

školních vzdělávacích programů a podmínky pro realizaci vzdělávacích požadavků 

vymezuje Rámcový vzdělávací program. Vzdělávání v pojetí tohoto programu směřuje 

k naplnění klíčových kompetencí představujících soubory znalostí, dovedností, postojů 

a hodnot, které žák využije jak v procesu učení, tak i ve svém vlastním životě. 

Charakteristika nového pojetí vzdělávání je tedy následující: 

„Nově formulované úkoly vzdělávání pro 21. století kladou důraz na rozvíjení všech 

stránek osobnosti tak, aby žáci lépe porozuměli světu, v němž žijí, získali znalosti 

a dovednosti důležité pro život v rychle se měnícím světě a na základě vědomí vlastních 

kvalit a možností mohli nalézat své místo jak v rodině, tak i ve společnosti a na trhu 

práce. Vzdělávání má nejen zajišťovat rozvoj samostatného myšlení a rozvoj schopností 

získávat nové informace, kriticky je posuzovat, třídit a pracovat s nimi, ale mít 

i formativní funkci; proto jsou vzdělávací cíle zaměřeny i na rozvíjení takových kvalit 

osobnosti žáků, které mají svůj výraz v úctě k lidským hodnotám, v toleranci vůči jiným 

rasám, kulturám, způsobům života i náboženstvím. Žáci mají rozvíjet své schopnosti pro 

hledání odpovědných a rozumných rozhodnutí, mají umět zhodnotit důsledky svého 

jednání nejen s ohledem na svůj vlastní prospěch, ale i na etické normy platné 

v mezilidských a sociálních vztazích i s ohledem na demokratické a sociální tradice. 

Vzdělávání má stimulovat žáky k aktivitě v činnosti a v jednání s ostatními, k rozvoji 

zvídavosti, tvořivosti v učení a v životě, k ochotě ke spolupráci a k vzájemné pomoci, má 

je vést k péči o celkovou tělesnou zdatnost a dobré zdraví, pomáhat jim pochopit principy 

udržitelného rozvoje a hledět do budoucnosti jako prostoru pro důstojný a smysluplný 

život, pro práci i pro seberealizaci". 

Domnívám se, že tyto myšlenky uvedené v nové reformě českého školství mají 

spoustu společného právě smyšlenkami Jana Amose Komenského. Zvláště otázku 

tvořivosti a aktivity při vyučování můžeme nalézt již v 17. století. Komenského pohled 
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na aktivitu a činnost člověka se stal východiskem pro českou pedagogiku a tato tradice 

„žáka činného" byl dále rozvíjena. 

Za vrcholnou metodu prosazující aktivitu žáka, schopnost žáka přijmout 

zodpovědnost, rozvoj spolupráce a komunikace, respektování pravidel, vyrovnání se 

s obtížemi a přijímání řešení, dále aplikování získaných poznatků a zkušeností v situacích 

praktického života, rozvinutí aktivní zvídavosti u žáků a nalézání vlastních stanovisek, 

považuji metodu projektovou. Přesto, že je tato metoda v požadavcích na přípravu učitele 

velmi náročná, pokusila jsem se touto diplomovou prací nabídnout způsob, jak lze 

přiblížit Komenského Orbis pictus a skrze něj dobu 17. století, dětem mladšího školního 

věku. 

Cílem praktické části bylo, aby žáci 1. ročníku porozuměli alespoň částečně 

prostřednictvím vybraných témat Komenského době a vytvořili vlastní Orbis pictus 

s paralelním obsahem. Snažila jsem se dosáhnout tohoto cíle takovým způsobem, který 

by byl blízký Komenskému, aby byl založen především na osobní zkušenosti žáků, 

praktické činnosti a radosti z objevování. Považuji tuto metodu práce za velmi efektivní 

na rozdíl od strohého předávání pouze faktických poznatků. 

I přesto, že výsledek celého projektu byl pro mě naprosto ohromující, protože jsem 

zpočátku vcházela do projektu z určitou nejistotou, zda to žáci 1. ročníku zvládnou, byl 

pro mě důležitější samotný proces vytváření a postupování k výsledku. 

Velmi významným byl pro mě proces kooperace mezi žáky samotnými ať už v rámci 

skupiny či celé třídy, ale i komunikace s učitelem. Žáci se naučili pracovat s názory 

ostatních členů skupiny ale i ostatních členů třídy a nevznikaly žádné vypjaté situace, 

které by se týkaly dominantního chování některých žáků. Po celou dobu projektu byly 

dětem k dispozici jejich vlastní encyklopedie či atlasy lidského těla a díky tomu převážná 

většina žáků získala velice hezký vztah ke knize a jejímu obsahu. Myslím si, že tento fakt 

je u žáků 1. třídy velice důležitý, protože od tohoto počátečního vztahu se bude odvíjet 

jejich další aktivní práce s knížkami po celé jejich studium či celý život. Žáci se do 

projektu zapojovali i doma aktivním vyhledáváním informací například pomocí internetu 

či návštěvou knihovny s rodiči. 
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Součástí projektu byla konečná výstava prací spolu s jejich doprovodným 

komentářem, při čemž se žáci naučili vystupovat na veřejnosti a bez ostychu prezentovat 

svoji odvedenou práci. 

Tím, že žáci během práce na projektu získali trvalý a hlavně přirozený zájem 

o vyučování, do kterého jej nikdo nemusel pobízet a nutit, nýbrž pouze vést, byly 

naplněny představy Komenského o smyslu školy a celoživotního procesu kultivace 

osobnosti. 

Když jsem před čtyřmi roky začínala učit na 1. stupni v jedné z pražských základních 

škol, studovala jsem tehdy v 1. ročníku na pedagogické fakultě a mé pedagogické 

zkušenosti a osobní a profesní vyzrálost nebyly ještě na takové úrovni, abych mohla říct, 

že naplňuji své pedagogické poslání, ale nyní po čtyřech letech a studiu na pedagogické 

fakultě, které mi poskytlo do dalších let mého působení ve školství mnohé významné 

podněty, mohu konstatovat, že mé zkušenosti se prohloubily. 
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Vrána kráká. 
Gornix cornicatur. 
die Kiähe krechzet. 
O v c e bečí . 
A g n u s balat . 
das Schaf blöckct. 
Kobylka vřešt í . 
Cicáda s l i idet . 
ilcr Heu.schreck zitzschert. 
Dudek dudá. 
U p u p a , dicit . 
de r W i d h ö p f , ruf t . 
Dí tě pláče 
Inf,ms éjulat . 
das Kind wemmer t . 
Ví t r véje. 
Vcntus f ia l . 
de r W i n d wehe t . 
Husa kejhá. 
Anser gingrit . 
d ie G a n s gackert . 
Osta dýchaj í . 
O s halat. 
de r M u n d hauchct . 
MyJ pi í t í . 
Mus mintr i t . 
d ie M a u s pf ip fe r t . 
Kachna káchá. 
A n a s te t r inni t . 
d ie E n t e s chnacken . 
Vlk vy je . 
L u p u s úlulat . 
de r W u l f f heulet . 

Medvld bručí. 
U r f u s múr inura t . 
de r Beer b r u m m e t . 
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H a d syř í . 
Serpens síbilat, 
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d ie Eule uhuhe t . 
Za j íc vřešt í . 
L e p u s vagit, 
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Žába skřehotá . 
Hana coaxat . 
de r Frosch quacke t . 
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As inus rudi t . 
de r lísel ygaet . 
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© 
A d a m i , A dam us i , A d a m 1, 
p rvn í človčk, p r imus Horno, der erste Mensch, 
»tvořen jest Šesté- fext;1 die ist, am sechsten T a g 
ho d n e 
s tvoření svř ta Crcationi.t, der Erschaffung, 
od Boha Dep , von Go t t , 
dle obr.)?» Božího ad imagincm Dei, nach Got tes Ebenb i ld , 
z h roudy *cmi i gleb.t terrae j aus e inem E r d e n k l o ß ; 
•I Eva & I leva 2, und l l c va J, 
první ÍCIUI. p r ima Mulier, das erste W e i b , 
u tvořena byla costA vili , aus der Riebe des 
ze žebra mužova . lormatí sunt . Manns , 

erschallen w o r d e n . 
T i t o od ďábla H U Diabolo , Diese, von dem Teufe l , 
v podobf hada $ sub specie Ser- in Gestalt der Schlange 

peut is 3, 
svedeni . seducti . ve r füh re t , 
a b y jedli cum comedercnt als sie assen 
z ovoce [ncho. de fructu von der Frucht 
stromu 4 zakáza- ar bor i i veti tac 4, des verhornten Baums 
odsouzeni jsou 

ar bor i i veti tac 4, 

[4. 
k bídě 5 ad miseriam 5 w u r d e n zum Elend 5 
a smrti & moi tem. und T o d . 
s celým svým cum o m n i mii aller [schafft 
po tomstvem posteritatc suá. ihrer N a c h k o m m e n -
a vyhnáni dam nati ve rdammet 
r. ráje 6. & i Paradiso 6 und aus dem Paradeis 6 

ejecii sunt . Verstössen. 
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X X X V I I . 

Membra 
Hominis 
Externa. 

Die äusscrlichen 
Glieder 

des Menschen. 

Ciput I est suprA; 
infri, Pedes 20, 
Colli 
(quod définit 
in AxiUas 2) 
pars anterior, 
est iugulum 3; 
posterior; 
Cervix 4. 
Pectus 5, 

Das Haupt 1 ist oben; 
unten, die t'üsse 20. 
Des Halses 
(der sieh endet 
in die Achseln 2) 
Vördertlieil, 
ist die Kahle 3; 
das Hintertheil, 
der Nacken 4. 
D,c Brust 5, 

jsou napřed; 
v zadu hřbet 6; 
na oněch 
mají ženy 
dva prsy 7 
s bradavkami. 
Pud prsy 
jest bficho 9; 
uprostřed něho 
pupek 10; 
pod ttm Ifino 
a hanba 11. 
Na zad 
jsou lopatky 12; 
na nichž visi 
plece 13; ' 
na třeli paže 14 
s loktem 15; 
odtud poobojístraně 
nice, 
pravá 8 
a levá 16. 
Po plecích následuji 
bedra 17 
s kyčlemi 18 
a na zadku 
fif 10. 
Nohu dělají: 
stehno 21, 
pak hnát 23, 
mezitím koleno 22, 
na němž lýtko 24 
s holení 25 jest; 
dále koiníčky 26, 
pata 27, 
a chodidla 28; 
na konci 
palec 2') 
se čtyřmi prsty. 

est ante; 
retri), Dorsum 6: 
in illo, 
sunt Poem in is, 
binae Mammae 7 
cum Papillis. 
Sub pectore 
est Venter 9; 
in ejus medio, 
Vmbilicus 10; 
subtus Inguen II, 
ft pudenda. 
A tcrgo, 
sunt Scapulae 12; 
a quibus pendent 
Humeri 13; 
ab his, Brachia 14, 
cum Cublto 15; 
intle, ad ubtimque 
latus, 
Manfls Dextera 8 
ft Sinistra 16. 
Humera», excipiunt 
l.umhi 17 
cum Coxis 18, 

I ft in Podice (culo) 
! Nates 19. 

Pedem absolvunt: 
Petriur 21 ; 
tum, Cms 23, 
(intcrmedioOenu 22) 
in quo Sura 24, 
cum Tibià 25; 
abhinc Tali 26, 
Calx (Calcaneum) 27 
ft Solum 28; 
in extremo 
Hallux 29 

cum quatuor Digitis. 

ist vornen; 
hinten, der Rücken 6: 
an jener, 
haben die Weibsbilder, 
zwei Dutten (Brüste) 7, 
mit Warzen (Zitzen). 
Unter der Brust, 
ist der Bai ich 9; 
in dessen Mittr, 
der Nabel 10; 
d.irunter, der Schmerbauch 
und die Scham. [11 
Auf dem Wicken 
sind die Schulterblätter 12; 
an welchen hangen, 
die Schultern 11; 
an diesen, die Arme 14, 
mit dem Ellnbogen 15; 
alsdann, iii beiden Seiten, 

die 1 ISnde, die Rechte 8 
und die Linke 16, 
Auf die Schultern, folgen 
die Lenden 17, 
mit den Hüften 18; 
und am Hintern 
ilie Aisbacken 19. 
Das Hein machen: 
die Oberschenkel 21; 
dann, die Unterschenkel 23, 
(darzwischen die Knieli) 22 
an welchem die Waden 21, 
samt dem Schinbein 25; 
aMann, die Knorren 16, 
die Versehe 27, 
und die Sole 28; 
im Ende, 

die grosse /Celle 29, 
mit den vier andern. 
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tum artificiales, 
Tonos Mttsicoj, 
Nasus 3, 
olfacit Odores, 
Bt Fat Irres. 
Limua 4 cum Palato 
gustat Sa pores, 
quid dulce attt ama-
rum, 
acre aut acidum. 
aeerbim am auste-
Mauus 5 [mm. 
dignoscit tangendo 
rerum Ouantitatem 
& Oualitatcm, 
calidum ft sligidum, 
humidum & sicciim. 
durum ft molle, 
laeve & asperuin, 
grave & leve 
Sentut interni 
sunt 1res. 

Sciisus communis 7 
sub sineipite, 
appreheudo 
à Sensibus externis 
pereeptas res. 
I'hantasia 0, 
sub vertief, 
dijudicat rw istas, 
cogilat.somnlat. 
Memoria 8, 
sub oeeipitio, 
smgula recondit 
(V depromit: 
quaedam depcrdlt, 
fit hoc est Oblivio. 
Som nus, 

est Sensuum requies. 

als die Kunstfftneligen, 
die Musik-Thöne. 
Die Nase 3, 
riechet die Ocrfiche 
und Oestanke, |mcn 
Die Zunge 4 mit den Üau-
schmcckct die Ocsclimakc, 
was stift oiler bitter, 

scliarf oder sauer, 
hi rb oder streng sei. 
Die Hand 5 
unterscheidet, durchs an-
der Sachen Mifl (rilhren, 
Und Beschaffenheit, 
warmes und kaltes, 
feuchtes und trucknes, 
hartes uiut weiches, 
glattes und rauhes, 
schweres und leichtes. 
Innerliche Sinnen, 
sind drele. 
Die gemeine Empfindnis7 
unter dem Vorhaupt, 
eigreiffet 
die von den ilu-.serlleben Sin-
eingebrachte Sachen, [nen 
Die Einbildungskraft 6 
unter dem Wirbel, 
entscheidet dieselben Sa-
denket, tiäumet. [che ti. 
Die OedJchtnls H 
unter dein Hinterhaupt, 
verwahret alle Sachen 
und langt sie wieder hervor: 
etliches vcrlichrt sie, 
und dasist die Vergessenheit. 
Der Schlaf, 
ist eine Ruhe der Sinnen. 

tak umélé, 
zvuky hudební. 
Nos 3 
Íií hd vúné 
a puchy. 
Jazyk 4 s ponebím 
okouši chuti, 
co sladkého nebo 
hořkého, |lého, 
perného nebo kyse-
trpkého fl odporné-
Ruks 5 [ho. 
rozeznává dotýkáním 
vécí velikost 
a jakost, 
teplé a studené, 
vlhké a suché, 
tvrdé a mékké, 
hladké a drsnaté, 
t.Vké a lehké. 
Smyslové vnitřní 
jsou tři: 

Smysl pospolný 7, 
pod přední íástí hla-
pojimá [vy, 
od smyslu vnéjSIch 
IWSkytarié vřci přija-
Ptemyslování 0 |té. 
pod vrchem hlavy 
rozsuzuje vřel, 
mysli a má sny. 
ťamřt 8 
poit tylem hlavy 
tkehno zachovává 
a znovu pronáSI 
nřco zapomíná 
a to jest zapomenutí. 
Sen [Iflv. 

jest odpočinutí smys-

XL1. 

Smyslové vnější Sensíis externí Euscrlichc und 
a vnitřní. & interní, innerliche Sinnen. 

N ä t c h smyslů 

, 0 1 vidí barvy 
I, " ? «"ává . co bílé-
Z n t h " Černého, 
^ o neb mod-

^ c , ' é h o neb žluté-
[ho jest. 

Sensös extenii 
sunt quinque. 
Oculus 1, 
videt colores, [atrum, 
quid album vel 
viride vel coeruleunt, 

[Sit 

rubrum »ut luteum, 
Auris 2, 
audit Sonos, 
tum naturales, 
Voces & Vtrba; 

Euserliche Sinnen 
sind fülifc. 
Das Auge I, 
sihet die Farben, 
was weiß oder schwarz, 
grün oder blau, 

roth oeler gelb, sei. 
Das Ohr 2, 
höret die Schalle, 
so wohl die Natürlichen, 
die Stimmen und Worte; 
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Zedník i 
klade základ 
a slaví 
zdi 2 
buď z kamene, 
který skalník 
láme 
v lomu 3 
a kameník -i 
při tesává 
podle úhelnice y . 
anebo z cihel (i, 
které z písku 
a hl íny, 

vodou rozmícha-
sc dělají [uč 
a o h n ě m se vypa-
Po tom omí tá j Itiji. 
ji vápnem 
pomocí ometačky 
{lžíce zednické) 7 
a bílí 8. 

! Fabc rmura r iu s 1, 
J ponit Fundatnen-
1 K: struit |ium 
i Muros 
j Sive é Lapidibus , 
j quos Lapidáriu* 
eruit 
in Lapicidiná 3, 
S; La tomus 4 
conquadra t 
ad N o r m á m 5; 
Sive i Later ibus 
qui , ex arená |(i, 
& luto, 
aquá intritis, 
formantur , 
& igne cxcoquun - i 
Dein crustat [tur:; 
Calce, 

ope T ru l l ae 7, 
|8. 

& Tec lo r io věstit 

Der Maurer 1 
leget den G r u n d , 
und setzet 
Mauren : 2 |s teincn, 
En tweder aus Uruch-
welche der Steinhauer 
brichet 
in der S te ingrube 3 . 
und der Steinmetz 4, 
zuberei tet 
n a c h d e m Richtscheit 
Ode r aus Zigclsicincn 
welche, aus Sand (6, 
und Lehmen, 
mit Wasse r angerühr t , 
geformet , 
und gebrenne t w e r d e n : 
Darnach bewir f t er sie 
mit Kalch (Mertel) 
vermillelst d. Mertcl-
kclle 7, 
und über tünch t sie 8. 

L X I V . 

Zedník. Faber Muraritts. Der Maurer. 



I'oil domem 
jest o i t vřen ísí í i j) 
•. kostkovanou 
(vykládanou) 
podlahou io, 
»loiijiv podepíc-«13 io< li/l.l |li.l 11, 
|ť»t lllityice I A> 
a 1'iOLi t-t 
I'M m luntech 11 
.i *< hodu li lo.V 
n'ih l', {Jiif ku) 
jih ní* k Inn nun 

|>oii hodím. 
Z e v n í 
"kazuj í seokt i .u l i 

•i mHžc 17, 
pavlače iS, 
přístřcSi H) 
a pilíře 2o 
pro podpíráni zdí. 
Nahoře je 
s t ř e d u 2 i , 
krytá prejzy 22 

eboí 

Sub aedihus 
est Cavacdium 9 
pavimenlo tesseí-
lato lo, 

luh iium colum-
III ijiiibu» |ni* 11, 
l'i i isiyhum 12 
K U.tsis 13, 
I'l l Sr.lt,IN I ) 
.V ( an hlidi.i 1 -, 

Unter dem Haus 
ist der offne Saal 0, 
mit einem gewürlTeltcn 
Estrich 10, 

gesuitzet mit Seulen 11 
an welchen 

Idas Captcl 12 
und l 'ostement 13. 114 
llbci d . T i e p p e (Stiege) 
iiinl Wei idel t ieppe 15 

(XiittigiiÄtloiieü, 
Kxtrirtwti« 
apparent , l'eues-
trac i (i, j thri) 1; 
Ji Conecllt (cla-
Perguláe t8, 
Suggrundia 19, 
& Fulcra 20 
fulciendis muris. 
lu summo est 

.tsí I-1IIli1111 in stí | steiget 111.111 auf die 
p n i o K i u h n u 

Stockwerke. 
A t m e n 
erscheinen, die Fenster 
ni 

i und Gcgittcr 17, 
> die Gallereicn 18, 
I Wctlcrdächlcin 1 <>, 
und Pfeiler So 

pro podpíráni zili.j fulciendis muiis. das Gcmäur zustutzen. 
Nahoře je In summo est Zu öberst ist 

T e c t u m 2 l , ( t e g u - das Dach 21, 
Iis) 22 [eibusf gedecket mit Ziegeln22 

iieboŠindeleni23,! contectum Imbii- oder Schindeln 23, 
vel Scandulis 23, 

jenžto leží i |uac ineumbunt welche ligen 
na latích 24, I25. Tigillis 24, auf den Latten 24, 
tyto na trámech haecT ign i s 25. d i c scaufdcnSpar ren25 
Se střechou spo- Tec to adhaeret Am Dach hänget 
jest Mab 26. | jen Stillicidium 26. die Rinne (Träuffe) 26. 
Místo beze stře- Locus sine tecto j Der Ort ohne Dach, 
chy (27. (27. _ • I27. 
jmenuje sc altan dicitur Subdiale wird genennt die Altan 
Na střeše jsou In tecto sunt Auf dem Dach sind 
arkýře 28 Meniana 28 die Acrker 28, 
a korouhvičky 29. & Coronides 29. 'Knöpf und Fahnen 29. 

L X V I . 

Dum. Domus. Das Haus. 

Přede dveřmi do-
movními 
jest předsíň 1. 
Dveře mají 
práh 2, |ří) 3 
podvoj (nadedve-
a z obou stran 
veřeje 4. 
Z pravé strany 
jsou stéžeje 5, 
na nichž visi 
dveře 6; [mek 7 
z levé strany zá-
nebo závora 8. 

A n t e J an uam Do-
mů s 
est Vestibulum 1. 
Janua habet 
Limen 2 
& Superliminarc. 

i & utr inque t3 
1 Postes 4. 
; A dextris 
: sunt Cardines 5, 
: à quibus pendent 
! Fores ti; (trum 7, 
i à sinistris Claus-
aul Pessulus 8. 

Vor d. T h ü r des Hau-
ses, 
ist der Eingang 1. 
Die T h ü r hat 
eine Oberschwellc 2 
und Unterschwelle 3, 
und beiderseits 
die Pfosten 4. 
Zur Rechten, 
sind die Thürange l 5, 
an welchen hänget 
die T h ü r Ii; 
zur Linken, das Schloß 
und der Riegel 8. (7 

146 >47 







к 
с 

Р Pw J- • * 

/ Л ! 



Q 
Polom 
psali písmena 

[4-
teninkou třt inou 
My užíváme 

. husího pera 5, 
jehož brk (i 
př ipravujeme 
nožíčkem 7, 
pak namáčíme 
rozparek (spoušt) 
do kalamáře 8. 
který se zacpává 
zátkou 9. 
A péra ukládáme 

v pouzdro 10. 
Písmo 
sušíme 
pi javým papírem 
n e b posýpacím 
piskem (posýpad-
lem) 
z posýpátka 11. 
My 
píšeme 
od levé ruky 
napravo 12, 
Židé 
však od pravé 
k levé 13, 
Číňané 
a jiní Indové 
shora 
dolů 14. 

Deinde 
literas pingebant 

subiili Calamo 4. 
Nos, ut imur 
anserina Penna 5, 

! cujus Caulem 6 
1 temperamus 
Sealpello 7; 
turn inlinginius 
Crenam |8, 
in Atramentar io 
<juod obstrui tur 
Operculo 9; 
Sc Pennas 
recondimus 
in Calamario 10. 
Script uram 
siccamus, 
char i i bibula, 
vel arena scripto-
ria, 

jraria 11. 
e.\ T h c c a puive-
Kt nos quidem, 
scribimus, 
a sinistra 
dextrorsum 12; 
Hcbraei 
a dextcra 
sinistrorsum 13; 
Chinenses 
& Indi alii, 
a summo 
deorsum 14. 

Darnach 
mahlten sie die Buch-

| staben I4. 
mit einem zarten Rohr 

1 Wir , gebrauchen 
die Gansfeder 5, 

j dessen Kiel (> 
j wir zuschneiden 
; mit dem Federmesser 7, 
! darnach tunken wir ein 
| den Spalt (Schlitz) 
ins Dintenfaß 8, |wird 
welches zugemacht 
mit dem Deckel 9, 

; und die Federn 
: stecken wir 
in das Pennal (Fedcr-

! Die Schlifft j röhr) 10. 
! t ruckuen wir 
j mit dem Löschblat, 
i oder mit Streusand, 

aus der Sandbüchse 11. 
Und zwar wir, 
schreiben 
von der Linken 
gegen die rechte Hand 
die F.hrecr (Juden) 112; 
von der Rechten 
gegen der Linken 13; 
die Chineser 
und andre Indianer, 
von oben 
herunter 14. 

X C L 

Psaní. Ars Scriptoria. Die Schreibkunst 

Staří 
psávali 
na deskách vos-
kovaných 
kovovým rylcem 
1, 

jehož špičatým 
koncem 2 
se vyrývala pís-
mena , 
ploským 3 však 
koncem zase se 
zatírala. 

Vetcres 
seribebant 
in tabellis ceratis 

aeneo Stilo 1, 

cujus parte cuspi-
datii 2 
exarabantur lite-
rae, 
planá 3 vero 
rursum oblitera-
bantur ; 

Die Alten 
schrieben 
auf wächserne Tafe ln 

mit einem chrncn Grif-
te! t, 
mit dessen spitzigem 
End 2 
die Buchstaben gezo-
gen, 
mit dem breiten 3 aber 
wieder ausgethan wur-
den. 
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Škola. 

X C V I I . 

Schola. Die Schul. 

Škola i 
jest dílna, kde se 
mladistvé duse 
k cnosti vyučuj i 

a dřlí se 
na třídy. 
Učitel 2 
sedí na učitelské 
žáci 4 (stolici 3, 
v lavicích 5. 
O n učí, 
tito se učí. 
Něco se 
j im předpisuje 
křídou 
na tabuli 6. 
N e k u ř í 
z nich sedí ti stolu sedent ad men-

Schola 1 
est o i f ic ina . inquà 
novelli animi 
ad Virtutcn for-
man tu r ; 
& dist inguitur 
in Classes. 
Praeccptor 2, 
sedět in Cathedra 
Discipuli 4, I3; 
in Subselliís 5 : 
ille dočet, 
hi diseunt. 
Quaedam 
praeser ibuntur 

j cretâ 
; in Tabel lâ (>. 
j Qu idam (sam, 

a píší 7. 
on opravuje 8 
chyby. 
Nčkteří slojí 
a odříkávají , |fj. 
co v pamčť uložili 
Nčkteří rozprá-
vějí 10 
a chovají se 
svévolné 
a nedbale. 
T i se trestají 
prutem 11 
a metlou 12. 

I & seribunt 7: 
ipse, corrigit 8 
Mendas. 
Quidam stant, 
& recitant [data 9. 
memoriae man-
Quidam conlabu-

I lantur 10, 
I ac gerunt se 
; petulantes 
i & negligentes: 
j hi castigantur 

Die Schul 1 (welcher 
ist eine Werks ta t , in 
die jungen Gemüter 
zur T u g e n d geformet 
werden ; 
und wird abgctheilt 
in Classen. 
Der Schulmeister 2, 
sitzt a u f d e m Lchrslul 3; 
die Schüler 4, 
auf Bänken 5 : 
jener lehret, 
diese lernen. 
Etliches [schrieben 
wird ihnen vorge-

illis mit der Kreide 
an der Tafel <>. 
Etliche 
siizen am Tischc, 
und schreiben 7: 
Kr, verbässert 8 
die Fehler. 
Etliche stehen, 
und sagen her. 
was sie gclernet 9. 
Etliche schwätzen 10 

: und erzeigen sich 
mutwil l ig 

; und unflci is ig: 
I die werden gezüchtigt 

Ferula(baculo) 111 mit dem Bakel 11 
i & Virgä 12. i und der Kuhte 12. 
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