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Anotace 

 

V této práci jsme se pokusili popsat život a myšlení Jana Amose Komenského. 

Podrobnější zřetel byl věnován Komenského pansofickému systému, abychom ho 

následně porovnali se současnými pedagogickými metodami a trendy. V textu jsme 

se pozastavili nad jednotlivými činiteli, které posouvali Komenského názory 

k vytvoření geniálního díla, jež inspirovalo celé lidstvo v jeho vzdělávacích a 

poznávacích oblastech. 
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In this study, we attempted to describe the life and thinking of John Amos 

Comenius. More details was spent to his pansophic system, we then compared it 

with current teaching methods and trends. In the text, we have suspended the 

individual factors which are pushing Comenius views to create a work of genius that 

inspired the entire world in its educational and cognitive areas. 
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„Má-li člověk člověkem býti, něco uměti a rozuměti, učiti se musí, protože my již na 

svět se rodíce, mysl s sebou jako prázdnou tabuli toliko přinášíme.“ 

           

      (Jan Amos Komenský, Didaktika česká)
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Úvod 

 

Průběžná životní proměna v lepší, hodnotnější a dokonalejší bytosti je jedním 

z přirozených projevů našeho bytí. Nejen podvědomě cítíme, že je třeba se rozvíjet a 

zároveň poznávat nové obzory našich osobních výhledů. Čím jsme starší, tím více 

pociťujeme tuto potřebu intenzivněji snad i proto, abychom plněji dokázali chápat 

nejen životní souvislosti, ale i život samotný. Postupem času se tak dostáváme ke 

stále novějším uchopením fenoménů života, ať již díky vlastním nebo z vnějšku 

přicházejícím invencím. Některé nás dokáží posunout v dosavadním poznání, jiné 

nám naopak ukazují, že naše prozatímní dedukce směřují špatným směrem, což 

může být také přínosem, protože někdy bývá lepší nevědět, než vědět - ale špatně. 

Jedním slovem můžeme nastíněný životní progres vystihovat pojmem učení, ke 

kterému se inspirujeme nejen naším současným okolím, ale i historickými mezníky, 

které obohacují vlastní poznání. Jednu z největších inspirací na téma poznávání, 

učení a rozvoj můžeme spatřit v pansofickém díle Učitele národů, Jana Amose 

Komenského. Jeho postava byla vždy symbolem češství, lidství, laskavosti 

a vědění. Jako velikána své doby, jehož dílo vynikalo postupem času více a více, 

bychom mohli jeho osobnost uchopit nejen v historickém kontextu, ale i jako 

průkopníka na poli mnohých věd, jejichž současné uplatnění spatřujeme především 

v oblastech filozofie, etiky, výchovy a zvláště pak pedagogiky. Skutečnou 

nadčasovost pedagogického bádání Jana Amose Komenského posléze můžeme 

spatřit v jeho pansofických myšlenkách, které ve všemožných podobách vyúsťují 

v aktuální apel na formování vzdělávání v současném světě. Vezmeme-li v úvahu 

nejnovější vzdělávací trendy, nebudeme se moci ubránit podobnostem s touto 

vševědnou disciplínou a s principy, které byly Komenským v pansofii vytyčeny.  

 

Značnou a aktuální podobu těchto srovnání nalezneme rovněž ve sborníku 

Jan Amos Komenský. Odkaz kultuře vzdělávání (Chocholová, Pánková, Steiner, 

2009), jakožto v unikátním díle shrnujícím podstatnou část Komenského 

pedagogického díla. Tento sborník využívá poznatky z vědecké mezinárodní 

konference Odkaz Jana Amose Komenského kultuře vzdělávání, která se konala  

u příležitosti 350. výročí vydání Opera didactica omnia (Veškeré spisy didaktické), 
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roku 2007. Ve spoustě nastíněných porovnání zřejmě nepůjde o něco převratně 

objevného, neboť každému komeniologovi je zcela jasné, že pansofické dílo nalézá 

znovu svoji novou podobu nejen ve vzdělávacích tendencích, ale i například 

v informačních technologiích nebo v oblasti životního stylu, jež (i když možná zcela 

nevědomě) uvádějí Komenského principy v praxi. Hlavní zaměření během 

následujících řádek však zůstane u základní oblasti lidské existence, ze které teprve 

vyúsťují nastíněné a v současné době tolik artikulované pojmy, jako například právě 

životní styl spojený s ostatními trendy současného světa.  

 

Metodologie, kterou se v této práci pokusíme ubírat, bude určena výchozími 

premisami Komenského uvažování. Neopomeneme ani podchycení historického 

kontextu doby, jež mohla ovlivňovat Komenského bádání. Podobně, jako Učitel 

národů inspiroval a stále inspiruje následující generace, nesmíme opomíjet, že i on 

byl ovlivňován řadou autorit, přičemž té největší, tedy Bohu a písmu věnujeme 

samostatnou kapitolu. Hlavní pointou práce však zůstane porovnání pansofických 

představ a konstruktů Jana Amose se současnými trendy ve vzdělávání. Přitom 

se budeme řídit materiály, jež byly dílem samotného autora, ale zároveň i spisy 

komeniologů, kteří na něj navazovali. Při ukázce současných pedagogických trendů 

budeme vycházet z odborné literatury a také vlastního pedagogického pozorování 

a působení, abychom následně vytyčili jednotlivé body, které se svým zájmem 

doplňují, přibližují nebo vyvrací. V závěru se pokusíme stručně shrnout celou práci 

a tím nalézt nejen konkrétní plusy, či mínusy současné pedagogiky ve srovnání 

s Komenským, ale zároveň se vynasnažíme uvést i konkrétní důvody případných 

nedostatků dnešního vzdělávacího světa. 

 

Pro bližší prostudování Komenského děl bychom mohli doporučit, například 

komeniologické stránky Filozofického ústavu Akademie věd České republiky 

[http://komeniologie.flu.cas.cz/] nebo Národní pedagogické muzeum a knihovnu 

J. A. Komenského [http://npmk.cz]. Pro nejnověji zpracované postřehy o životě a dílu 

Komenského doporučujeme poslední souhrnnou monografii sepsanou autorkou 

Miladou Blekastad v roce 1969 (Blekastad, 1969). Tato norská spisovatelka a 

literární historička českého původu přeložila do norštiny biografii Jana Amose 

Komenského a zásadně se, nejen zmíněným dílem, zasloužila o věhlas tohoto 

velikána v aktuálnějších intencích. 
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Konkrétní odkazy na literární díla, která v této práci použijeme, budou pro 

lepší orientaci v poznámkovém aparátu, specifikována v přiloženém seznamu 

literatury. S tímto seznamem se setkáme za závěrem práce a to v rozložení na tři 

části, tedy literaturu pramennou, odbornou a internetové odkazy. 

 

Začátek pocházející z toho nejniternějšího základu je stěžejní nejen pro tuto 

práci, ale i pro Komenského samotného, jak to také popisuje Amedeo Molnár 

v předmluvě ke spisu Jan Amos Komenský - O sobě, ve kterém se odkazuje i na 

Komenského dílo Labyrint světa a ráj srdce následujícími slovy: „Což nebyl Poutník 

z Labyrintu světa a ráje srdce, který vyšel‚ od sebe sám a ohledati se počal‘ po všech 

lidských činnostech, úspěších a zločinech, Komenský sám?“ (Molnár, Rejchrtová, 

1987, s. 7) Pojďme se tedy „počati ohledávat“ po fenoménu tohoto velikána od 

začátku.  
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Kapitola 1. Komenský pansofista 

  

V úvodní kapitole se budeme věnovat základním pointám Komenského života, 

jež samotného génia přivedly k pansofickému dílu, jakožto vědnímu oboru. Vnoříme 

se do minulosti lidského myšlení ovlivněného historickými trendy, na jejichž podloží 

detailněji popíšeme ducha Jana Amose Komenského.  V souvislosti s tím nemůžeme 

vynechat poněkud truchlivý osud Janova života, se kterým se tento učenec 

vyrovnával více než inspirativně. 

 

Kapitola 1. 1 Komenský, hledač pokladu 

 

Máme-li vyjít z názvu této kapitoly, musíme se zastavit u otázky, zda 

Komenský skutečně hledal nastíněný pansofický poklad, nebo byl on sám tím 

pokladem, jehož nutkavá touha po blahu lidstva ústící v blaženosti věčné, tedy 

v Bohu, dala světu dílo vševědné. Odpověď se může jevit, jako částečný kompromis. 

Ano, Jan Amos skutečně hledal, ovšem ne zcela konkrétní vědu, spíše můžeme 

mluvit o cestě, kterou prošlapával tento poutník svému lidskému druhu, aby ten pak 

zdárně mohl pokračovat v jeho šlépějích, varujíc se při tom mnohých strastiplných 

slepých uliček. Tato cesta měla lidstvo, po stopách Komenského, přivést k Bohu 

a přitom jej snad i formovat podobně, jako tohoto průkopníka. „Dnes již víme, kam to 

vede, když lidé vloží svoji důvěru výhradně v sebe samé. Kvůli jejich radikálnímu 

egocentrismu, jejich bytí uzavřenému v ně samé, je svět v nepořádku. – Pro 

Komenského naproti tomu může být člověk lidský a konat humánně pouze tehdy, 

pokud nalezne oporu v pevném vztahu s Bohem, který člověka postavil do středu 

světa, aby zdokonalil svět v souladu se záměrem stvořitele. Pouze prostřednictvím 

tohoto vztahu může uspět v úkolu, který mu byl dán jako lidské bytosti usilující 

o nápravu věcí lidských.“ (Schaller, 2009, s. 228) Čím vším se Komenský během 

svého putování stával a čím vším si procházel? To je otázka i pro následující 

odstavce. 

 

V knize Jan Amos Komenský o sobě je vyjádřen povzdech nad tím, že mistr 

po sobě na rozdíl od jiných velikánů, nenechal žádný ucelený životopis (Molnár, 
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Rejchrtová, 1987). S odstupem času můžeme mluvit snad i o pozitivním faktu. Chtěl-

li by se totiž badatel přiblížit ke Komenského osobě, nestačil by mu zřejmě „jen“ jeho 

životopis, ale byla by potřeba obecnější znalost jeho děl, aby si mohl skládačku 

mistrova ducha dát dohromady v kontextu neustále se proměňujících okolností jeho 

života. To vše i se zřetelem na vývoj Komenského myšlení. O směrech bádání, 

kterými se Učitel národů ubíral, bylo popsáno mnoho stránek. Za všechny bychom 

mohli citovat Čapka: „jako každá veliká osobnost přesahuje Komenský meze 

jednotlivých směrů. Sdružuje jich víc a tvořivě spojuje jako každá silná osobnost i 

směry protichůdné.“ (Čapek, 2004, s. 23) Tento autor dokonce shrnuje nastíněnou 

specifičnost pojmem „comenianismus“. Dobrým příkladem pro tuto téměř 

neuchopitelnost je i snaha o zařazení jeho osoby na polích nejrůznějších věd. Těžko 

bychom totiž mohli hovořit o Komenském pouze jako o teologovi. Molnár 

s Rejchrtovou dokonce ve své knize výlučně teologickou podstatu Komenského 

částečně vylučují. Je zde uchopen spíše jako Husita, který ovšem pohřbívá Kšaftem 

umírající matky svojí Jednotu a „zdánlivě bezohledně zrazuje bratrský sebezáchovný 

pud, když ukazuje do nových prostorů práce a vynálezů, které bude ovšem třeba 

nejenom zalidnit, ale i zlidštit“ (Molnár, Rejchrtová, 1987, s. 9.). Podobně je 

vyvrácena i podstata pouze filozofická, neboť je tato oblast nahlížena naopak očima 

víry. Ve zmiňované knize je tedy nakonec Komenský ustanoven pedagogem, 

teologem, politikem, slovesným umělcem. Mohli bychom přidat, že Jan byl i laskavým 

lidumilem, praktikem, pro svůj rozhled polyhistorem a zcela určitě i vizionářem. 

Zásadně a v jeho pojetí téměř průkopnicky, ho můžeme nazývat jistě i pansofistou, 

na což se budeme zaměřovat i v této práci. To ovšem nelze bez propojení, nejen 

s nastíněnými vědeckými „hodnostmi“, ale i s osobnostními rysy Komenského, jako 

například odpor k utlačujícím Habsburkům. Na tomto místě můžeme a dokonce i 

musíme mluvit o intelektuálním boji proti této vládnoucí vrstvě. Bylo by mistrovo 

pansofické dílo takové nebýt tohoto chmurného „motoru“ jež citově popoháněl 

myslitelovu duši? Zřejmě bychom nalezli zápornou odpověď, protože právě tento 

odpor značně přispěl v pojmenování marnosti tohoto světa, po osobních ztrátách 

v podobě zesnulé manželky a synů roku 1622 a zároveň nuceném odchodu 

z milované vlasti. V první řadě to byla útěšná díla, v nichž nacházel oporu pro sebe a 

jiné bytosti stíhané podobně trpkým osudem, která předcházela zřetelnějším 

pansofickým dílům. Samozřejmě vedle toho tu pořád byly snahy upevňovat 

národního ducha a řeč, například sepsáním Pokladu jazyka českého, na který 
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se Komenský obrací i v poslední fázi svého života v dopise Petru Montanovi1, 

kde popírá snahy psát latinsky. „Především abych dokonale ovládl svůj jazyk, jal 

jsem se roku 1612 (byl jsem tehdy v Herborně) skládati Poklad jazyka českého, 

to jest co nejúplnější slovník, přesnou mluvnici, zvláštní ozdobná a výrazná rčení 

a přísloví. Jejich pozorným sbíráním jsem tuším dokázal, co pro národní řeči nikdo 

jiný.“ (Komenský, 1942, s. 247) 

 

Vraťme se ale ke zmiňovaným Habsburkům utlačujícím Komenského milovaný 

národ. Přestože celý rod byl katolického přesvědčení, hlavními úklady v životě 

Komenského můžeme vinit Ferdinanda II. Štýrského2, jehož katoličtí učitelé mu 

vštípili přesvědčení, že panovník je zodpovědný za duchovní spásu svých 

poddaných a tím ustanovili jeho povinnost chránit ji před odklonem od „správné“ 

(katolické) víry. Čeští stavové zvolili tohoto vladaře za příslib, že bude respektovat 

náboženské svobody šlechty a měšťanů. Jak se však ukázalo, tento příslib 

Ferdinand nehodlal naplnit. Přes své sliby a také české stavovské povstání3 podnikal 

římský císař nekompromisní kroky, které měli za následek tvrdou rekatolizační 

politiku. Když k tomu přidáme ostatní životní rány vedené trpkým osudem géniovy 

cesty, řady mistrových následovníků a neotřesitelnou víru v Boha, může nás směle 

napadnout i vzdálené přirovnání k Ježíši Kristu, které je obecně často používáno pro 

mnohé osudem trýzněné velikány. U Komenského však, snad více než u jiných, 

můžeme cítit obrovskou naději spojenou se zářivým plamenem víry ve světlé zítřky. 

Tento plamen Komenskému evidentně svítil na cestu a jako důkaz se v jeho 

šlépějích objevovaly, dnes již notoricky známé citáty, které dále dávaly naději 

ostatním. Na velice temné období mistrova života, tedy po bitvě na Bílé hoře, úmrtí 

dětí a ženy, v skrytu pod záštitou věrného přítele Karla staršího ze Žerotína4, 

                                            
1
 l Petr Montana - Pietro van den Berghe (1631—1706). Amsterodamský tiskař a nakladatel. Vybrané 

dílo: Epistula ad Montanum. 

 
2
 Ferdinand II. Štýrský (1578 – 1637). Císař římský, král český, uherský a chorvatský v letech 1619–1637, 

arcivévoda rakouský a v letech 1590–1637 rovněž vévoda štýrský. 

 
3
 České stavovské povstání (1618–1620). Povstání českých stavů proti panování Habsburků. Spojily se v něm 

náboženské spory s mocenskými rozpory mezi stavy a králem. Povstání nakonec vyvrcholilo po několika bitvách 

střetnutím na Bílé hoře, ve kterém byly stavy poraženy. Ačkoli se pak pozice Habsburků v českém státě 

upevňovala, spustila rebelie českých stavů mnohem vážnější konflikt, třicetiletou válku. 

 
4
 Karel starší ze Žerotína (1564 – 1636). Významný moravský šlechtic, politik, spisovatel a představitel 

moravského zemského patriotismu. Vybraná díla: Apologie neb obrana ku panu Jiříku z Hodic. 
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se celkem výstižně hodí i Komenského slavné "Věřím i já Bohu, že po přejití vichřic 

hněvu vláda věcí tvých k tobě se opět navrátí, ó lide český." (Komenský, 1970, s. 23) 

 

Kapitola 1. 2 Amosova cesta za poznáním 

 

Pro tuto chvíli je patrné, že Komenský byl ve své podstatě značným 

optimistou, v čemž ho jistě podporovalo i to, že byl člověkem víry. Ve světle správné 

hierarchie to byla víra v Boha, následovaná vírou ve vlastní dílo, což posléze vyústilo 

ve víru v účinky tohoto díla na svět. Jednotlivě nastíněné prvky víry rovnaly 

se v očích Komenského zmiňované naději ve světlé zítřky. K tomu bez pochyb patří 

ještě další rys Janovy osobnosti, který se stal jedním ze základních pilířů jeho 

fenoménu a to sice touha po vědění. V monografii Jan Amos Komenský, jeho život 

a spisy (Novák, 1932), je zmíněn hlad budoucího Učitele národů po vědění, který 

se dral na povrch již v jeho mladistvých letech. Komenského rodina ovšem neměla 

v plánu malého Jana Amose zásadněji vzdělávat. Spíše se chtěla spokojit 

s elementárním vzděláním, aby se pak jejich syn mohl věnovat více praxi. Navíc 

původní ideál Jednoty bratrské, v jejíchž myšlenkových osidlech byl Jan vychován, 

nebyl zaměřen na učenou vzdělanost. Důvody tohoto odporu proti vzdělanosti 

v Jednotě byly neustálé snahy o nalezení ztracených ideálů původních křesťanských 

myšlenek v izolaci od světského života, i obavy z hříšného a zkaženého světa. 

Postupem času se však uvnitř Bratří začaly projevovat snahy o změny v chápání 

jejich životního stylu. Zmínit můžeme například Lukáše Pražského5 nebo Jana 

Blahoslava6. Obzvlášť u Jana Blahoslava můžeme hovořit o intervenci, jež měla 

za následek příklon k vyššímu vzdělání v Jednotě. Komenský v tomto trendu dále 

pokračoval a zároveň ho obohacoval o vlastní myšlenkové směry. Dnes můžeme 

na tuto dokonanou proměnu hledět i optikou Kasperové. „V tomto okruhu byly 

pěstovány jak radikální tendence husitské doby, tak i silný puritanismus, radikální 

moralismus, ale i negace státu a soudů, či odpor proti učené vzdělanosti. 

                                            
5
 Lukáš Pražský (1460 – 1528). Český teolog a biskup Jednoty bratrské. Vybraná díla: O požívání těla a krve 

Páně, O obnovení církve svaté 

 
6
 Jan Blahoslav (1523 – 1571). Kněz a biskup Jednoty bratrské, literát, vzdělanec, pedagog a představitel 

domácího reformačně orientovaného humanismu. Vybraná díla: Gramatika Česká, O původu Jednoty bratrské 

a řádu v ní. 
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Za Komenského života se však Jednota bratrská stala centrem zbožného 

humanismu, společenstvím vynikající kázně a úzkého životního sepjetí jednotlivých 

členů. Střízlivý, racionální ráz bratrského života, důraz na morálku, na službu životem 

životu, na vzdělání všech členů společenství, na praktičnost vzdělání se staly znaky 

bratrského společenství …“ (Kasperová, 2008, s. 12).  

 

Po úmrtí rodičů nabral Komenského osud trochu jiný směr, než jaký mu byl 

matkou a otcem předurčen. Jeho duše čerpala poznání nejprve ve Strážnici, kterou 

(po jejím zničení) vystřídalo gymnázium v Přerově, postupem času vzkvétajícím pod 

dohledem již zmíněného Karla staršího ze Žerotína. Zde Komenského vývoj nabíral 

patřičně na obrátkách a to obzvlášť ve vyšším oddělení přerovské školy, která pod 

vedením biskupa Láneckého7, začala fungovat pravděpodobně právě díky snaze 

Karla staršího ze Žerotína. Komenský na tomto místě dostává ucelenější přehled 

o bibli a křesťanských zásadách. Zároveň s tím se dostává i ke svému prostřednímu 

jménu Amos, pocházejíc z latinského Amosus – láskyplný a to pro jeho lásku k učení 

a vědění.  

 

Za podpory Karla staršího ze Žerotína pokračuje Komenský roku 1611 ve své 

studijní pouti v Herbornu, městu kam Jednota bratrská vysílala studovat své budoucí 

kazatele. Patočka v souvislosti s tímto místem píše, jak se zde Jan oddal: „myšlence 

vzdělání, metodice jeho sdělování a rozšiřování způsobem, který v dosavadní historii 

kultury neměl obdoby a který z něho učinil tvůrce soustavného vychovatelství, 

přirozené metody didaktické a velkých projektů reformy vzdělání, které patří 

k největším kulturním statkům všeho moderního lidstva“ (Patočka, 2003, s. 35). 

Herborn byl skutečně ideální pro Komenského rozvoj a to jak ve studiu Bible 

a teologie obecně, tak v oblasti morálky a kázně. Zároveň zde byl vystaven výcviku 

v umění vedení disputací a jedné z nich dokonce věnoval svojí literární prvotinu 

Problemata miscellanea, ve které je mimo jiné řešen problém poměru mezi přírodou 

a uměním. Toto herbornské působení bylo s největší pravděpodobností balzámem 

na Komenského duši. Důkazem může být i řada milých vzpomínek, kterým byla 

věnována velká část prostoru v Komenského dílu, obzvlášť na konci jeho života.  

                                            
7
 Jan Lánecký – (1554-1626). Rodák ze Strážnice, biskup Jednoty bratrské, rektor přerovské bratrské školy, 

duchovní rádce Karla Staršího ze Žerotína. 
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Při zastávce v Herbornu bychom neměli opomenout zcela zásadní setkání 

s Johannem Heinrich Alstedem8. Tento encyklopedista totiž notně podpořil jedno 

z prvních období Komenského života a to období encyklopedické, jako logickou 

předehru k následující etapě pansofické. V té době se již dalo hovořit o skutečně 

značné literární činorodosti, během níž Komenský plodil i další disputace. Postupně 

se v nich Jan Amos zevrubněji zaobíral například myšlenkami Aristotela9 a Platóna10. 

Oba filozofové se Učiteli národů posléze stávali častými společníky. Například Platón 

se pravděpodobně stal předlohou i při tvorbě Komenského harmonického světového 

celku složeného z jednotlivých světů. V době encyklopedické tvorby byl ovšem 

zřejmě největší inspirací samotný Alsted, který navíc Komenského motivoval 

i v bádání nad jazykovou stránkou mateřštiny a latiny: „Chtěje totiž pro vlastní 

potřebu dokonale ovládnouti jazyk mateřský, jal se již v letech studijních sbírati slova 

jeho a stavět je proti slovům latinským“ (Novák, 1932, s. 24). Tato snaha vyústila 

ve vydání zmiňovaného díla Poklad jazyka českého. Když později toto dílo lehlo 

popelem při požáru v Lešně, pokládal to mistr za jednu z největších životních ztrát. 

Velikost této ztráty popisuje i v dopise Montanovi: „neobyčejně pracné dílo 

(čtyřiačtyřicet let) bylo připravováno pro tisk, shořelo spolu s celou mou knihovnou, 

tiskárnou a celým městem Lešnem požárem tak neočekávaným, že nic z něho 

nemohlo být zachráněno. Této ztráty přestanu teprve tehdy želeti, až dodýchám“ 

(Komenský, 1942, s. 246). Co ovšem vždy zůstalo uchováno v Komenském životě, 

byla víra v Boha a Ježíše Krista, která silně rezonovala i v Herbornu, mimo jiné 

inspirována Janem Fischerem Piscatorem11.  

                                            
8
 Johann Heinrich Alsted (1588 - 1638). Německý protestantský teolog, filozof a encyklopedista. Vybrané 

dílo: Encyclopaedia Cursus Philosophici. 

 
9
 Aristotelés ze Stageiry (348 – 322 př. n. l.). Řecký filozof vrcholného období řecké filosofie, nejvýznamnější 

žák Platonův a vychovatel Alexandra Makedonského. Vybraná díla: Etika Nikomachova a Eudemova, Organon, 

Politika 

 
10

 Platon, původním jménem Aristokles (427 – 347 př. n. l.). Řecký filozof, pedagog a matematik. Žák Sokratův. 

Vybraná díla: Ústava, Obrana Sokratova, Faidros 

 
11

 Jan Fischer Piscator (1546 - 1625). Komenského učitel, teolog reformované církve, známý jako překladatel 

Bible a tvůrce učebnic. Vybraná díla: Ein gar artiges Geiz vögelein im Jesuiter Nest ausgenommen, Aphorismi 

doctrinae Christianae.  
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Na základě Piscatorova učení dospěl budoucí Učitel národů k chiliasmu12, 

učení o dvojím vzkříšení spravedlivých, kteří budou před koncem světa panovat po 

boku Ježíše Krista. Tomuto učení zůstával více, či méně věrný po celý zbytek života 

a jak bude zmíněno i v samostatné kapitole, dodávalo mu často tolik potřebné a pro 

Jana i tolik příznačné naděje. Jasné zmínky o tomto fenoménu můžeme naleznout ve 

Zjevení svatého Jana. 

 

Po dvou letech Herbornského působení se roku 1613 Komenský vydává 

na pouť po Německu, se zastávkou v další z jeho vedlejších domovin v Amsterdamu, 

aby pak mohl dokončit svá studia v Heidelberku. Zde se setkává blíže s protestanty 

a to nejen osobně, ale také ve své další disputaci O ospravedlnění věrou (De natura 

fidei iustificantis), která se zabývá hlavním článkem protestantské víry. 

 

V Heidelberku Jan Amos pobyl zhruba rok a poté se, potýkajíce se s nemocí, 

vrací zpět do vlasti, aby využíval nabytých vědomostí a přispěl tak k životu svého 

národa a milované církve. V těchto časech však Jednota bratrská částečně úpěla 

pod nadvládou vrchnosti, která upřednostňovala katolické vyznání, byť oficiálně 

dávala Bratřím svobodu. Nevraživost jezuitů, kteří s oblibou napadali Jednotu, také 

dvakrát neprospívala klidnému životu Bratří. Komenský se v prvních letech těšil 

ochranitelské přízni Karla staršího ze Žerotína a také častým stykem se starým 

přítelem Láneckým, kterému navíc pomáhá zdokonalovat výuku zejména latinského 

jazyka. Jako učitel ve škole, kde dříve působil coby student, dokonce představil i 

svou učebnici latiny, která měla pomáhat žákům zdokonalovat se v tomto jazyce 

zcela novým způsobem. Toto dílo se nesetkalo s revolučním úspěchem, ovšem o to 

zásadněji se svět mohl dívat na Amosovo Divadlo veškerenstva věcí. O tomto 

encyklopedickém díle již v předchozích odstavcích byla zmínka, ale zásadněji se 

k němu dostáváme až nyní. 

 

 

 

                                            
12

 Chiliasmus. (z řeckého χίλιοι chilioi, 'tisíc) neboli millenarismus (z latinského millenium tisíciletí) znamená 

zejména křesťanské očekávání Boží pozemské říše trvající tisíc roků (srovnej eschatologie), jíž budou ukončeny 

světové dějiny. Toto očekávání má svůj původ v židovské apokalyptice, křesťanský chiliasmus se odvolával 

hlavně na biblickou knihu Zjevení Janovo (Zj 20,1-10). 
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 Kapitola 1. 3 Komenského tvorba 

 

V latinské předmluvě k Divadlu veškerenstva věcí se Komenský obrací 

k západoevropským státům, které podobné spisy již měly, ovšem ucelené dílo tohoto 

rázu v našich zemích zcela chybělo. Pravdou je, že zde existovaly pokusy o podobný 

druh literatury, avšak vždy šlo spíše o otrocký překlad některého ze zahraničních děl. 

V tomto případě Jan Amos dal dohromady vlastní poznatky, načerpané vědomosti 

o věcech, se kterými se setkal a s pochopitelnou řadou pramenů se pokusil o jasné 

výklady věcí, se kterými se tehdejší lidé potkávali. Zde vidíme i odůvodnění názvu 

díla. Ten spočívá v důrazu na to, že vše kolem nás je divadlo, se kterým se 

setkáváme a jehož jsme aktéry. Máme se snažit hrát v něm co nejmoudřeji a zároveň 

si vážit dotyčného úžasného stvoření, ve kterém se můžeme ocitat: „Ó což v Bohu 

našem divná nějaká a přemilostná musí býti krása, z něhož všecka ta kráse 

rozličnost vyplynula a vyplývá! Nebo rozumíme, že cokoliv v stvořených věcech jest 

ušlechtilosti, to v nestvořené té studnici všecko pospolitě, ale vyvýšeněji se nalézá“ 

(Komenský, 1969, s. 146). Celé dílo mělo být seřazeno podle jasné a co nejstručnější 

osnovy do čtyř dílů po šestnácti knihách. Objevuje se i zmínka o tom, že tento celek 

měl mít 28 knih a že jej nebylo, pro nastalé vyhnanství, možno dokončit. Ve finále, 

ale byla encyklopedie rozšířena, upravena a předána spolužákovi Komenského, 

Mikuláši Drabíkovi. V samotném díle je konkrétněji věnován prostor nejen všem 

věcem lidským, pozemským, ale také nadpozemským. Například v osmnácté kapitole 

se autor věnuje popisu konce světa a zároveň rozdělení lidstva na ty, co se po 

popisovaném konci dostanou k lepšímu bytí a ty, kteří budou společně s veškerým 

zlem a nespravedlivostí zničeni. I zde se nemůžeme ubránit popisovanému vlivu 

chiliasmu na Komenského tvorbu. K tisícileté říši Kristově, která k této problematice 

patřila, se posléze Komenský vracel i ve svých pozdějších dílech. 

 

Zásadním rokem pro život Učitele národů byl rok 1616, kdy byl Komenský, se 

značnou podporou přítele Láneckého, ordinován na kněze. Ve čtyřiadvaceti letech se 

tak splnil Janův sen, který znamenal mnoho pro jeho další praxi, ale zároveň bylo 

zrealizování tohoto snu vystaveno trpké dani v podobě přerušení vlastního 

učitelského působení. Na druhou stranu bylo možno se více věnovat duchovní 

kariéře a poznatkům z praxe, jež byly poté reflektovány v Komenského literárních 
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dílech. Takovým spisem z praxe můžeme nazvat například Listové do nebe, kde jsou 

podrobněji popsány poměry mezi chudými a bohatými a zároveň jednotlivé nazírání 

těchto vrstev na Krista. Například za chudé je uvedeno „ … vidíš, Pane Bože, jak 

haléře jednoho více sobě váží, než důstojného jména tvého, kteréž nadarmo do uší 

svých pouštěti smějí! Jistě, přikazateli, jakož dle zakázání tvého do úst nadarmo bráti 

nesluší velebného tvého jména, tak do uší na prázdno je pouštěti k též 

nešlechetnosti přináleží“ (Komenský, 1930, s. 5). Nejde zde ovšem, jak by se snad 

mohlo zdát, o nějaké radikální odsuzování těch či oněch, ale spíše o umírněné 

poskytování návodů, jak žít v přízni s Bohem. Konkrétně u chudých s trpělivostí a u 

bohatých s milosrdenstvím. 

 

K samotné kněžské správě byl Komenský povolán dva roky po své ordinaci. 

Jeho novou domovinou se stala Fulnecká osada, kde kromě duchovního působení 

vykonával i učitelskou praxi v nově zřízené bratrské škole. Do Fulneku si Jan přivedl 

i svou první ženu Magdalénu, se kterou roku 1618 vstoupil do stavu manželského. 

Jak zmiňuje Novák (1932), toto štěstí trvalo jen tři roky, neb se i do poklidného 

Fulneku přihnala válečná vřava, která Komenskému zbortila svět, jež na tomto místě 

budoval. Po tu dobu zde ovšem vedl Jan Amos velice aktivní život. Podle místní 

kroniky na tomto místě zavedl včelařství, pořádal průvody, vytvořil veršovaný 

Otčenáš a ve verších pokračoval i s úpravou žalmů, aby byly blíže prostému člověku. 

Neopomínal ani vlastní literární činnost. Rozvinul už tak pokročilé dílo Divadla věcí 

a počal se zabývat Divadlem písem svatých, o nichž se zmiňuje i v předmluvě 

Divadla veškerenství věcí. Není náhodou, že se tato díla propojují, protože jak 

Komenský sám uvádí, k tomu aby člověk mohl pochopit Písmo, musí znát dobře 

i svět, což je také dokladem systematičnosti tohoto autora. S veškerou snahou 

přiblížit Písmo i méně vzdělaným, dbal Jan obzvlášť na správnost překladu. Obecně 

užíval jako základní pramen Vulgátu, tedy latinský překlad, ale pro občasnou 

chybovost sahal často k verzi Bratřím nejbližší a to sice překlad Emanuela 

Tremallia13, kde jsou písma rozdělena podobně, jako později v Bibli Kralické. 

Samozřejmě nebyly opomíjeny ani jiné překlady, které měl Komenský prostudované 

a byly mu tak k užitku i při tvorbě Manuálníku aneb Jádra celé Biblí svaté, kde bylo 

opět dbáno na plnější hloubku písma a zároveň i stručnost pro zásadnější užitek 

                                            
13

 Emanuel Tremelli (1510 – 1580). Ferrara. Učitel hebrejštiny v Heidelberce. 
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prostému čtenáři. Neopomínal ani předmluvy, které shrnovaly jednotlivé kapitoly, 

patřičné zdůraznění významů a zároveň spojování vět s důrazem na smysluplnost 

Písma.  

 

Pod neustálým nátlakem katolické církve a zároveň s ní spojené moci světské 

se v tu dobu objevuje Retuňk proti Antikristu a svodům jeho, kde popisuje papeže, 

jako antikrista, marnost světské moci, poddanost církve pod moc světskou a zároveň 

je zde přidán návod, jak se držet víry své, i když tomu okolnosti nepřejí (Novák, 1932, 

s. 51). Na tehdejší dobu se Retuňk jeví velmi kontroverzním a je jasné, že z něj autor 

mohl mít skutečně veliké nepříjemnosti. Podpis autora Retuňku však chybí. Novák 

(1932) tvrdí, že zevrubnost uvedených důkazů proti římské církvi a s tím i proti 

vládnoucí světské moci, styl, sloh a přehlednost tohoto díla vypovídá, že autorem 

s největší pravděpodobností je právě Komenský: „Když jsem pozoroval, že se sbírají 

mračna pronásledování – dříve se totiž zablýskne, než uhodí -, napsal jsem Retuňk 

proti Antikristu a svodům jeho, dílo značně rozsáhlé, tiskem sice neuveřejněné – 

protože je představení kritizovali, různě o něm uvažovali, tisk odkládali … „ 

(Komenský, 1987, s. 53 – 54). 

 

Kapitola 1. 4 Utěšitel sám sobě a národu 

 

Předešlé řádky potvrzují nestálost doby, během které se měnily nejen názory, 

ale i příslušnosti ke konfesím ze strachu z hrozícího ohrožení Jednoty. Na jedné 

straně to byli Habsburkové, kteří i přes uznání náboženské svobody, obhajovali čím 

dál silněji katolickou víru, na straně druhé Fridrich Falcký14 zastánce protestantů, 

kteří zase rozevírali svou náruč, aby mohli obohatit své řady. Jednota však chtěla 

zůstat Jednotou a v Komenském měla silného zastánce, o kterého se začal ve světě 

objevovat zájem. Nebylo se čemu divit, Komenský exceloval v mnoha oblastech, 

dokonce i v zeměměřičství. Zmíněná dovednost dokonce pomohla při tvorbě díla, 

které věnoval Jan Amos jeho spřízněným Žerotínům a to sice Mapy Moravy. Ta vyšla 

nakonec v Holandsku roku 1626.  

                                            
14

 Fridrich Falcký, (1596 – 1632), vůdce Protestantské unie a král český. Původ z rodu falckých Wittelsbachů. 

Kvůli své pouze roční vládě je známý jako "zimní král". 
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Za zmiňované tři roky dokázal Komenský ve Fulneku skutečně mnohé. 

Bohužel smutný osud se postaral o to, aby značná část Komenského díla přišla na 

zmar. Vzhledem k neúspěšně vyvrcholenému sporu mezi katolíky a protestanty přišlo 

„… rekatolizační tažení, jehož prvním krokem byl dekret z 13. prosince 1621 

o vypovězení nekatolických duchovních ze země“ (Kumpera, 1992, s. 44). A tak šest 

týdnů po prohrané bitvě na Bílé hoře15 Učitel národů nuceně opouští Fulnek bez choti 

a syna, zanechávajíc za sebou celou svou knihovnu, která pak 2. května 1623 lehne 

popelem. 

 

Zasažen chmurným osudem, se náš mladý kazatel na cestách vyrovnává 

se svým životním údělem spisem Přemyšlování o dokonalosti křesťanské, který 

věnuje opuštěné manželce. V tomto díle popisuje tři druhy křesťanské dokonalosti 

a to od obrácení se k Bohu, přes přijímání nejen toho dobrého, ale i zlého z rukou 

božích až po neustálé ponoření se do myšlenek o Bohu s nekonečnou meditací 

v modlitbě. Přesněji tyto dokonalosti popisuje Komenský, jako věci co se navzájem 

doplňují: „Záleží pak (ať se již blíže k věci přistoupí) ta dokonalost v tomto trém: 

1. V plném Boha milování. 

2. V povolném jemu se ve všem poddávání. 

3. V ustavičném s ním se obírání. 

Kteréžto věci tři kdo má, přešťastný a blahoslavený jest člověk, má vrch moudrosti 

lidské, má začátek věčného života v sobě, nýbrž již jest přenesen z smrti do života; 

nebo v Bohu přebývá a Bůh v něm, což radost nevypravitedlnou působí“ (Komenský, 

2011, s. 8). Podle nastíněného Komenského stavu můžeme tedy hovořit zhruba 

o gradaci druhého stupně, ve kterém Jan blahořečí Bohu, ať se stane cokoliv. 

Potvrzuje to také dílem Truchlivý, ve kterém rozmlouvá s rozumem a vírou, 

jež Komenského utěšují a společně rozebírají všechny smutky truchlivého, obzvláště 

krizovou situaci Čech úpějící pod nadvládou nepřátel: „Vítězstvím Habsburků byl 

tradiční vývoj v českých zemích násilně přerušen, byly utuženy nevolnické vazby 

a zahájena rekatolizace spojená s pronásledováním nekatolíků, které postihlo 
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 Bitva na Bílé hoře (8. listopad 1620). Bitva třicetileté války, která pečetila osud českého stavovského povstání 

a na dalších zhruba 300 let rozhodujícím způsobem ovlivnila osud  českého státu. V bitvě se střetly česká 

stavovská armáda a dvě armády katolické, armáda Katolické ligy a armáda císaře Svaté říše římské. Katolické 

armády po jedné až dvou hodinách zdolaly méně početnou, ale lépe postavenou stavovskou armádu.   
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i Komenského“ (Čapková, 1992, s. 13). Rozum Komenského v Truchlivém nabádá 

ke všeobecné trpělivosti a rozmlouvá mu tak touhu po smrti. Dalším argumentujícím 

je víra a skrze ni Kristus, se kterým je v Truchlivém veden dialog o truchlícím 

smýšlení stavu Českého lidu. Nakonec je truchlivému slíbena naděje v podobě 

nových časů s Kristovým příchodem. Čtenář zřejmě spatří v tomto díle jakousi vnitřní 

terapii Komenského mentálního rozpoložení, ale na druhou stranu je i toto dílo, 

stejně jako mnoho dalších, jistou útěchou pro všechny jeho čtenáře. Pokud bychom 

ovšem zůstávali u tvrzení jakési Komenského literární terapie, museli bychom 

konstatovat, že zřejmě fungovala a autora vedla k další a další tvorbě, která se 

odehrávala na všech možných místech. Podle pověsti dokonce i ve vykotlaném 

stromě v zahradě jeho ochránce Karla staršího ze Žerotína, kde měl údajně Učitel 

národů i židli a stůl, aby mohl pokračovat ve své práci.  

 

Při výčtu literárních děl Komenského nesmíme opomenout obzvláště jeden 

z nejvíce zásadních spisů Labyrint světa a ráj srdce. Dílo, jež bylo věnováno právě 

zmíněnému ochránci a příslušníku jednoty, Karlu staršímu ze Žerotína. Zde je 

popsáno bludiště světa plné nástrah a lstí číhajících na poutníka, který prochází 

labyrintem světa, aby našel svůj domov v ráji svého, v Boha věřícího, srdce: „Až 

natrápě a navrtě se dosti sám v sobě, na toto sem přišel, abych nejdříve všecky 

lidské věci, co jich pod sluncem jest, prohlédl, a teprv jedno s druhým rozumně 

srovnávaje, jistý sobě stav vyvolil a své sobě věci k užívání pokojného na světě 

života pěkně nějak spořádal“ (Komenský, 2010, s. 11). Na cestě jsou mu společníky 

rádcové naznačující tu správnou cestu. Jedním z nich je Všudybud, toužící vše 

ve světě propátrat, poznat a druhým protipólem je lehkověrnost lidská, jež chce věci 

přijímat tak, jak jsou bez hlubšího poznání vlastními smysly. Společně s těmito 

průvodci pak poznává jednotlivé stavy společnosti včetně manželství nebo školy, 

která je v tehdejší době vystavena přísné kritice. Satirickému pohledu je posléze 

podrobena vrchnost a upřímnost soudnictví se spoustou literárních povzdechů. 

Bohatství je zde nazýváno břemenem, pohodlí a rozkošnictví pokušiteli těla a obecné 

světské štěstí tak nezáviděníhodným jevem, že je hodno politování. Kritikou v tomto 

spise Jan Amos skutečně nešetří, jak tvrdí i Kumpera. Labyrint podle něj: „… není jen 

vrcholnou ukázkou Komenského jazykového mistrovství a strhujícího literárního 

talentu, ale též vyjádřením hluboké kritiky společenských nedostatků.“ (Kumpera, 

1992, s. 47) Během svého putování je pak poutník v labyrintu konfrontován také 
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s Moudrostí, jež je okolím nazírána jako marnost. Ve finále poutník vystupuje 

z labyrintu samotného, kde v temnotách hrobových poznává pravou cenu lidského 

života. V ráji srdce je pak rozpoznáno pravé štěstí a klid, kterého nabývá poutník 

společně s Kristem, jež ho v srdci navštěvuje a dává rady, jak žít opravdu 

křesťansky. (Novák, 1932, s. 20) 

 

Kapitola 1. 5 Jan Amos didaktik 

 

Jak je patrné, období skrývání ve své vlasti, z čehož podstatnou část 

konkrétně v Brandýse nad Orlicí, bylo obdobím útěšných spisů, ke kterým se Jan 

Amos častokrát vracel. Na jeho pouti ho však potkávaly i světlé chvíle, jako například 

další svatba roku 1624. Po morové ráně, které v Přerově podlehla jeho rodina, 

Komenský skutečně potkává další lásku svého života a to Dorotku, dceru bratrského 

biskupa Cyrila. V tomto období můžeme vidět i větší sblížení s Jednotou, za kterou 

bojoval i po jejím konci v Čechách: „Své malé církvi, kterou považoval za výkvět 

českého národa, zůstal i přes pozdější občasná nedorozumění vždy věrný a její 

mravní odkaz chtěl posléze realizovat v, jednotě větší, tj. nejprve v ideálním 

a univerzálním evangelickém společenství a nakonec pak v jednotě všeho lidstva.“ 

(Říčan, 1970, s. 29). Vedle šťastné svatební události nacházel Komenský naději na 

lepší život i v proroctvích, se kterými se setkal a jimž naprosto věřil pod vlivem 

mysticismu, k němuž se v těžkých chvílích uchylovalo celé bratrstvo. Takovýchto 

prorockých ortelů bylo v životě Komenského hned několik. Pro představu můžeme 

vzpomenout vidění přítele a bývalého spolužáka Mikuláše Drabíka16, dále pak často 

zpochybňovaného Kryštofa Kottery17 nebo adoptované dcery Kristiny Poniatovské18, 

jejíž počet Komenským zaznamenaných proroctví dosáhl čísla 82 (Polišenský, 1996, 

s. 45). Proroctví těchto vizionářů odkazovala na budoucnost, ve které se vše v dobré 

obrátí. Šlo nejen o blížící se vítězství utlačovaných evangelíků, ale i o obrácení celé 
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 Mikuláš Drabík, „ Drabicius“, (1588 - 1671) bratrský kazatel a vizionář. 

  
17

 Kryštof Kotter, (1585-1647) slezský řemeslník, vizionář 

 
18

 Kristina Poniatowská (1610 - 1644) vizionářka, dcera polského šlechtice a kněze jednoty bratrské Juliána 

Poniatowského z Duchnik 
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politické situace v Čechách a návrat vyhnanců zpět do rodné země. Mezi bratry 

docházelo často k roztržkám, zda proroctvím věřit nebo ne. Komenský proto napsal 

i spis O pravých a nepravých prorocích „Deveri set falsis prophetis“. 

Zde s důsledností sobě vlastní podal podrobná vysvětlení proroctví, která následně 

jednotlivá zjevení osvětlovala. Prorocké spisy, upravené a přeložené Komenským, 

se dostaly dokonce i k Fridrichu Falckému, který měl podle předpovědi Poniatovské 

vést tažení za evangelíky v Čechách. 31. Července roku 1627 se však nadějné 

vyhlídky Jana Amose rozplynuly nařízením přikazujícím české nekatolické šlechtě 

buď konvertovat na katolickou víru, či opustit zemi. Učitel národů proto odchází 

do exilu v polském Lešně, které se ukázalo novým centrem Jednoty bratrské. 

 

Lešno se stalo Komenskému skutečně přímo druhým domovem, do něhož se 

častokrát rád vracel. Ani zde však, už jako biskup Jednoty, nezahálel a přijal nabídku 

ke svému učitelskému působení na lešenském gymnáziu. Zde zároveň intenzivněji 

pracuje na svých výchovných spisech a to i přes cenzuru seniorů bratrstva. „V květnu 

1634 byl Komenský za svoji spisovatelskou činnost pochválen, ale bylo mu 

doporučeno, aby pozornost věnoval především spisům pro jednotu, tj. spisům 

teologickým, po nich spisům filozofickým a pak teprve jiným, tj. pedagogickým.“ 

(Polišenský, 1996, s. 54) Z těchto slov je patrné, že ani u svých bratří nenalézal 

ideální pochopení pro svoji činnost, přesto Komenský zůstává Učitelem národů a 

sepisuje učebnice, plány na zlepšení organizace školství a přidává, například 

pedagogicko-reformní soubor Ráj církve - Ráj český, kde shrnuje soustavu 

vzdělávání od předškolního věku, tedy vychovatelskou péči od narození. Nejen díky 

své píli se brzy stává zástupcem rektora na této škole, což jeho zájem o pedagogiku 

ještě více prohlubuje. V souvislosti s tím bychom měli zmínit jednu ze zásadních 

literárních událostí Komenského života a to Velkou Didaktiku „Didactica magna“, 

která zde dostává zřetelnější rysy. Tato kniha je obecně považována za první velké 

dílo moderní pedagogiky. Slovem didaktika je myšleno obecné pojednání o školství, 

výchovné a vzdělávací postupy a objevuje se tu i jakýsi soubor učitelských 

dovedností. Můžeme zde vypozorovat Komenského známou metaforu o tom, že 

člověk se člověkem nerodí, ale učením se jím postupně stává. Je zde podtržena 

tvorba člověka výchovou, přičemž vzdělávat a vychovávat se mají úplně všichni, bez 

ohledu na pohlaví a postavení a to společně ve školách. „Jan Amos žádá stejné 

vzdělání pro všechny lidi bez rozdílu pohlaví, rasy, náboženství a sociálního původu.“  
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(Floss, 2005, s. 13) Tato myšlenka byla v té době přímo převratná, mimo jiné i pro 

tehdejší nezvyklost vzdělávání dospělých. Škola podle Velké Didaktiky potřebovala 

takovou reformu, aby se vyučovalo v souladu s přírodou. Jistý soulad s ročním 

kalendářem můžeme nalézt i v zavedení pojmu školní rok a školní prázdniny. 

V souladu se tímto reformátorstvím pak nemůžeme vynechat pojmy „školní týden“ 

nebo „hromadné vyučování“. V samotné Didaktice pak Komenský nahlíží na 

vzdělání, jako na univerzální disciplínu, ve které se člověk vzdělává ve znalostech, 

zbožnosti a přitom všem je veden mravní výchovou. Role učitele by pak měla být 

vykonávána s láskou, pochopením a zaujetím, se kterým učitel objasňuje látku co 

nejjasněji, laskavě a stručně. Jak bude podrobněji objasněno v kapitole zabývající se 

Komenského pedagogickým dílem, celkový školský systém se má podle Učitele 

národů skládat ze čtyř stupňů: školy mateřské, školy v mateřském jazyce, školy 

latinské a univerzity. Není zde opomenuto ani Písmo svaté, ze kterého je použita 

řada citátů, přitom se v tomto pedagogickém díle objevuje i řada autorových vlastních 

myšlenek, jako například: „Proč cizím zrakem hleděti, maje svůj? Proč cizím 

rozumem rozuměti, maje svůj vlastní rozum?“ (Komenský, 1957, s. 34). Kompletnější 

podoba Didaktiky byla zrealizována v roce 1632, přičemž světlo světa se dočkala až 

v roce 1657 a to v latinské podobě. Přestože toto dílo bylo vskutku zásadním, většího 

uznání se mu dostalo až v pozdějších letech. Značného světového věhlasu se Janovi 

dostalo až se spisy Brána jazyků otevřená a Informatorium školy mateřské. Celá 

nekatolická Evropa byla těmito tituly oslovena, a tak se nebylo čemu divit, že si 

Komenského žádali na věhlasných evropských univerzitách. Nabídky byly odmítány 

a teprve roku 1641 bylo vyhověno pozvání anglického parlamentu, kde Komenský 

vystupoval před Královskou akademií věd19.  

 

Brána jazyků otevřená byla jedním z prvních pokusů vytvořit jakýsi vyučovací 

celek s pansofickými prvky. O díle samotném se více dozvíme v následujících 

kapitolách, nicméně už teď bychom měli podotknout, že v této převratné učebnici šlo 

skutečně o novou metodiku výuky, která nemohla zůstat nepovšimnuta. Nakonec 

v dnešní době o jejím úspěchu vypovídá i to, že byla přeložena asi do dvaceti jazyků, 

včetně mongolštiny. Její formu pak autor použil ve zdramatizované podobě i při díle 

Škola hrou. Nejen zájem o toto dílo zřejmě inspiroval filozofickou podobu Brány 
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 Královská společnost (Royal Society for the Improvement of Natural Knowledge). Britská akademie 

pro podporu věd, založená roku 1660 v Londýně. 
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jazyků a to sice Bránu věcí, která měla být jakýmsi úvodem k pochopení všech 

ostatních vědních oborů a také obecných věcí lidských. K důslednějšímu chápání 

pak vycházela díla další, která „brány“ doplňovala. „Přílišná složitost jazykové 

učebnice přiměla Komenského, aby k ní vydal předpravu s názvem Předsíň Brány. 

K tomu byla připojena ještě elementární gramatika.“  (Kádner, 1923, s. 49) Stejně 

jako v případě Brány jazyků i v tomto případě se jmenovaným dílem budeme zabývat 

později v textu věnovanému samotné pansofii, která je jednou ze základních 

myšlenek této práce. Nicméně po Komenského období encyklopedickém a následně 

útěšném, můžeme konstatovat, že tento velikán dospěl právě v tuto dobu do období 

pansofického, od čehož se odvíjelo dál nejen jeho myšlení, ale i život.  

 

Kapitola 1. 6 Nové naděje a troskotání 

 

Podpořen zahraničním úspěchem se Jan Amos snaží více prosazovat své dílo 

a jeho smysl, přičemž nezapomíná ani na své bratry, kteří měli v Lešnu svojí pevnou 

základnu. Komenský se stává členem úzké rady starších Jednoty. Snaží se o obnovu 

duchovní čistoty ve své rodné církvi a zároveň s tím sepisuje díla nábožensky útěšné 

s historií a utrpením bratří, které na konci třicetileté války sama Jednota vydává 

na vlastní náklady. 

 

Životní „horská dráha“ Komenského se po roce 1629 dostává do libých výšin, 

neboť Učiteli národů se narodí druhá dcerka a na severoněmeckém ostrově Usedom 

se vyloďují Švédové pod vedením krále Gustava II. Adolfa20, který slíbil restituci práv 

Českého království. Poslední zmíněný fakt navíc podporoval Kotterovo proroctví 

o „lvu ze severu“, který porazí „antikrista a jeho Babylon“ (Kumpera, 1989). Roku 

1631 dojde k obsazení Prahy spřízněnými Sasy a spousta českých exulantů 

se začíná vracet zpět do své vlasti. Jan v nadšení nad těmito událostmi připravuje 

i svou Jednotu na návrat do domoviny a sepisuje radostné dílo Polnice milostivého 

léta. Zde po vzoru Písma vyobrazuje vracející se Čechy, jako židy osvobozené ze 

zajetí babylonského. Upozorňuje na to, že navrátivší Češi nemají dbát věcí světských 
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 Gustav II. Adolf (1594 –1632). Od roku 1611 švédský král a významný vojenský reformátor. Při upevňování 

švédské moci musel vstoupit do třicetileté války, kde také, jako jeden z posledních panovníků v Evropě, padl 

v bitvě. 
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a raději se přichylovat k věcem božím. V souvislosti s touto radostnou událostí 

Komenský sepisuje jakýsi manuál na vyučování v Čechách Navržení krátké o obnovu 

škol v království českém. Kromě organizace škol: „… vyjadřuje Komenský své 

přesvědčení, že slavná obnova církve i českého státu bude záviset na novém, 

moudrém a rozšafném založení škol“ (Kyrášek a kol., 1957, s. 47). Jan Amos při tom 

myslí i na finanční zázemí, na které má být vybráno od klášterů, jezuitů, vrchnosti, i 

od prostého lidu ve městech a na vesnicích. Při zastávce v roce 1631 bychom neměli 

opomenout také jednu z prvních zmínek o Janově pokusu sestrojit samohyb, tedy 

přístroj, jež by se dokázal pohybovat bez jakékoliv energie. Toto datum udává Novák 

(1932, s. 313), jako dedukci vycházející z Komenského dopisů. Problémem 

evidentně zůstával prvotní impuls, který by celé zařízení uvedl v chod. Na tomto 

problému nakonec plány na samohyb nakonec i o pár let ztroskotaly. 

 

„Komenský prochází úděsnými životními situacemi, navzdory všemu zaklenuje 

s úpornou houževnatostí až do své smrti svou grandiózní futurologii, ve které uložil 

svou bytostnou víru v budoucnost lidského rodu.“ (Kalivoda, 1992, s. 204) Troskotání 

bylo pro život Komenského zcela příznačné. Na jednu stranu můžeme tento smutný 

životní úděl přičítat nepřízni osudu, ovšem nesmíme zapomínat ani na spoustu nejen 

vlasteneckých aktivit, do kterých se Učitel národů, i přes nepříliš valné vyhlídky, 

pouštěl. Celoživotní boj za vlast byl však tím nejstěžejnějším, co provázelo 

zmiňované troskotání v jeho příběhu. Tento tragický rys se projevil po očekávání 

světlé budoucnosti v Čechách po vpádu Sasů. Ti totiž začali záhy Prahu vyklízet 

a exulanti se, se smutkem v duši, museli obrátit zpět. Tento zmar obrací 

Komenského pozornost k napravení věcí v Evropě: „...kdyby došlo k nápravě věcí 

evropských, zda by tím nebylo pomoženo také vlastnímu národu?“ (Kyrášek a kol., 

1957, s. 55). Učitel národů proto začíná cestovat. Setkává se s řadou učenců a 

osobností. Jmenovat můžeme například René Descarta21. S tímto filozofem se 

ovšem nedobral k myšlenkově jednotnému závěru, ba právě naopak. V případě 

Komenského na sebe svět navazoval a překrýval se, stejně jako Janovy učenecké 

přesahy. Navíc, v rámci celosvětového sepjetí, u pansofisty, na rozdíl od Descarta, 

nebyla vyloučena lidská účast na světovém dění. Přesto se oba filozofové rozešli 
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 René Descartes (lat. Renatus Cartesius), (1596 - 1650). Francouzský filozof, matematik a fyzik. Zakladatel 

racionalismu. Vybraná díla: Rozprava o metodě, Meditace o první filosofii. 
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s úctou, nadějí a vzájemnou podporou pro svá díla. Jan byl dokonce počastován 

Descartovým komplimentem v celistvost a větší rozlehlost jeho oboru, tedy že 

nezůstává jen u filozofie: „Na Komenského učinil tehdy Descartes nepochybně 

mohutný dojem. Možná, až do té doby sahají zárodky nového přepracování 

pansofické první filosofie, ba celého pansofického rozvrhu pod dojmem ústřední 

filosofické argumentace Descartovy“ (Kyrášek a kol., 1957, s. 61). Názorová neshoda 

mezi českým pansofistou a francouzským filozofem dokázala přesto oba učence 

značně posunout v jejich bádání. Konkrétně u Komenského můžeme mluvit i o 

pronikání do jiných oblastí vědy, než kterými se původně zabýval: „… pokoušel se 

sestrojit perpetuum mobile a prováděl také určité jednoduché a v podstatě jen 

demonstrační experimenty, které měly vyvrátit existenci vakua a dokázat poréznost 

hmoty. Tuto vlastnost chtěl prokázat proto, aby vyvrátil Descartovu fyziku“ (Floss, 

2005, s. 44). 

 

Zásadní postavou pro Komenského život byl zcela jasně i Samuel Hartlib22 - 

učenec, který měl podobné zájmy jako Učitel národů. „V roce 1640 oslovil Hartlib 

anglický parlament, předestřel mu své utopické plány zahrnující nové společenství 

a pokrok ve vzdělání a požádal Komenského, aby co nejdříve přijel do Anglie a přidal 

se k jeho činnosti.“ (Goodrick-Clarke, 2008, s. 118) Hartlib se snažil Janovi 

připravovat vhodnou půdu pro šíření jeho myšlenek a dopomohl tak českému patriotu 

k jeho evropskému věhlasu. K této glorifikaci nadějného reformátora přispívaly 

i oxfordské překlady Komenského pansofických myšlenek, které se posléze 

vynořovaly i v dalším literárním díle Cesta světla (Via Lucis), kde jsou shrnuty 

a sestaveny reformní návrhy na úlohu pansofie, škol a jazyka ve společnosti. 

Nehovoří se zde, stejně jako v Janových ostatních dílech, o tom jak je úplně vše na 

té nejhorší možné cestě, ze které pomůže jen revoluce, ale o postupné nápravě 

školského systému, jakož i ostatních věcí lidských. Ne nadarmo je Komenský 

srovnáván s dalšími českými velikány, jako Jan Hus23 nebo Tomáš Garrigue 
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 Samuel Hartlib (1600 – 1662). Německo-britský učenec, propagátor Komenského díla.   
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 Jan Hus, (1370 –1415), český římskokatolický kněz, středověký náboženský myslitel, reformátor a kazatel. 

Vybraná díla: O církvi, Dcerka, Postila, Výklad Viery, Desatera a Páteře. 
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Masaryk24. Všichni měli společné to, že netoužili po krvavých revolucích, ale po 

evolučních změnách, které by přivedly lidstvo ke světlejším zítřkům. 

 

Kapitola 1. 7 Poutníkova cesta 

 

Neklidná doba se však začala projevovat i v Anglii, kde se roku 1642 začaly 

rýsovat sváry anglické občanské války. Komenského reformní plány musely být 

z nastíněného důvodu odloženy. Jan ale čekat nechce, a tak se rozhoduje pro 

pokračování ve svém díle v jiné zemi. Odmítá nabídku od francouzského „prvního 

ministranta“, kardinála Richelieua25 a pro větší možnosti využívá pozvání Ludvíka 

de Geera26 do pruského Elblagu obsazeného Švédy. Mimo jiného je pro 

Komenského silnou motivací domnělá možnost ovlivnit vývoj historických událostí ve 

prospěch utlačovaných Čechů. „Jan Amos se však rozhodl pracovat pro Švédy, kteří 

v jeho očích ztělesňovali spolu s Holanďany nejsilnější oporu protihabsburských sil 

v Evropě.“ (Floss, 2005, s. 45) Pro Geery mezitím pracuje na učebnicích pro jejich 

školy, ale především se zaměřuje na pokračování svého pansofického díla. 

V polovině čtyřicátých let se snahy Jan Amose o mírové urovnání vztahů mezi 

křesťany stupňují k návštěvě v Toruni, kam byl dokonce vyzván polským katolickým 

dvorem. Tyto snahy Bohužel troskotají, ale o to větší prostor dostávají v Obecné 

poradě o nápravě věcí lidských, kde jsou mírové tendence Komenského smysluplně 

spojovány s vševědou. 

 

V Elblagu se pansofista Komenský usídlil na šest let. Během té doby nejen 

pilně pracoval na školské reformě, ale i na svých dílech. Vedle zmíněné Obecné 

porady o věcech lidských, to v roce 1648 byla Nejnovější metoda jazyků. Podle 

zásad v tomto díle představuje Komenský třístupňovou soustavu učebnic, Vestibulum 
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 Tomáš Garrigue Masaryk (1850 - 1937), první prezident Československa, státník, politik, filozof, pedagog, 

poslanec rakouské říšské rady a univerzitní profesor. Vybraná díla: Světová revoluce, Ideál humanity, Otázka 

sociální, Česká otázka. 

 
25

  Armand Jean du Plessis, vévoda de Richelieu, „kardinál Richelieu“ (1585 Paříž – 1642). Francouzský 

šlechtic, duchovní a státník, první ministr francouzského krále Ludvíka XIII. v letech 1624–1642. Je obecně 

považován za jednoho z nejvýznamnějších francouzských politiků 17. století. 

 
26

 Ludvík De Geer (1614 –1666), mecenáš Jednoty bratrské a Komenského 
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(Předsíň), Januu (Dveře) a Atrium (Síň). Ke každému stupni byla zvlášť připojena 

mluvnice a také slovník. U nejnižšího stupně probíhalo první seznámení s jazykem, 

druhý stupeň měl naučit pojmenování vybraného souboru věcí a třetí stupeň učil již 

stylistické vybroušenosti. Jednotlivé stupně probíhaly cyklicky, každý totiž probíral 

tutéž látku, avšak z jiných hledisek a na vyšší úrovni.  Možnou radost nad tímto 

celkem biskupovi Jednoty kazily další tvrdé rány, které na něj dopadaly s veškerou 

tíhou. Zklamání přinesl Vestfálský mír27, který uzavřel třicetiletou válku, leč bohužel 

zároveň přivodil, i po pokusu promluvit ještě naposled Švédům do jejich rozhodování 

ve prospěch evangelické svobody v Čechách, definitivní konec politickým nadějím na 

osvobození rodné vlasti od Habsburky diktované katolické svrchovanosti. Švédové 

totiž přiznali nároky na českou zemi Habsburkům se vším všudy a Janovi tak vzali 

všechny naděje na návrat do vlasti. K dovršení této tragédie Švédové odmítli 

Komenského reformu školství náhradou za tzv. akademickou organizaci škol. 

Společně s pedagogicky reformním dílem ztrácejí svůj vliv i Komenského přátelé, 

a tak poslední biskup Jednoty bratrské odchází zpět do Lešna, kde je navíc zasažen 

i smrtí své druhé ženy Doroty. Nevalné vyhlídky na budoucnost rodné církve přiměly 

Komenského, aby zde vydal svůj proslulý spis Kšaft umírající matky jednoty bratrské. 

V závěru tohoto spisku: „ …vyzívá Komenský evangelické církve ke svornosti, 

ale vyjadřuje se i kriticky o německé a helvetské církvi (tedy luteránství a kalvínství)“ 

(Floss, 2005, s. 46). 

 

Činorodost Učitele národů však posilovala jeho další naděje a očekávání 

v lepší budoucnost. Dost možná to bylo právě naopak, a to sice že očekávání 

ve světlejší zítřky a úporná snaha se nevzdávat povzbuzovali jeho kreativitu. Ať tak, 

nebo tak, celý tento koloběh je v historických análech reflektován, jako vzor 

obdivuhodné víry, jež by měla být vzorem i v aktuální době. „Komenský vstupuje 

do boje, jenž nevzdává do poslední chvíle. Po vestfálském míru jej mnozí považují 

za blázna, nicméně Komenský je jednou z mála špičkových osobností této země, 

která vytrvala do konce a odešla z tohoto světa neporažena a nepokořena.“ 

(Kalivoda, 1992, s. 127 – 128) V tom byla, je a bude vždy jeho největší aktuálnost.  
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 Vestfálský mír (uzavřen 24. října 1648). Jednalo se o soubor dvou smluv, Münsterské a Osnabrücké, 

ukončující třicetiletou a Osmdesátiletou válku, které byly uzavřeny Svatou říší římskou (císař Ferdinand III. 

a další německá knížata), Španělskem, Francií (Ludvík XIV. a kardinál Jules Mazarin), zástupci Republiky 

spojených nizozemských provincií a Švédskem. 
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Novou nadějí se pro Jana Amose stává v roce 1650 pozvání rodu Rákocziů 

do Sedmihradska, aby i zde provedl reformu školství. S novým cílem Komenského 

díla biskup Jednoty navštěvuje při zastávkách své bratry na Slovensku. Konkrétně 

jde o obce Skalice, Trnava, Púchov, Lednice, Levoča, Prešov. Jeho cesta však končí 

v Blatném Potoku, kde měla reforma sedmihradského školství, konkrétně potockého 

gymnázia, probíhat. Učitel národů zde pokračuje ve vypracování dalších 

pedagogických děl. Vedle toho chtěl svého hostitele knížete Zikmunda Rákocziho28 

připoutat ke znovu se formující protikatolické koalici. V čele tohoto seskupení stálo 

stále Švédsko a kníže měl být značným přínosem. To je potvrzeno i ve spisu Tajné 

řeči Nathana k Davidovi, kde Komenský přirovnává Zikmunda k božímu králi 

Davidovi, po kterém žádá, aby napravil svět a zničil proradný řád jezuitský. K těmto 

nadějným plánům nahrávaly i jiné okolnosti, například sňatek knížete Zikmunda 

s princeznou Jindřiškou Marií Falckou, dcerou Fridricha Falckého, věrného 

spolubojovníka proti utlačující katolické nadvládě. Značně pozitivně se jevila 

i proroctví Komenského přítele Mikuláše Drabíka směřována k Rákocziúm o ústřední 

roli Sedmihradska v údajně nadcházejícím konečném boji proti habsburskému 

nepříteli. Mezitím vším Janova kreativita prýštila na všechny strany. Kromě 

zmiňovaného pedagogického díla, vybudoval v Potoku i tiskárnu. Její fungování 

se datovalo až do roku 1671 a vedle latinských a maďarských knih k našemu tématu 

zaujme především spisek Pansofická škola. Vedle toho se Komenský věnuje 

i slovutnému dílu Svět v obrazech, které opět předbíhalo tehdejší dobu živou výukou 

jazyků. Za zmínku z tohoto období stojí i spis Štěstí národa z roku 1654, kde autor: „ 

… podává zajímavou charakteristiku národa a vypočítává osmnáct předpokladů, 

které musí být splněny, aby každý národ mohl žít ve štěstí a plnosti všech statků“ 

(Floss, 2005, s. 47). 

 

Smrtí knížete je Komenského pozice v Blatném oslabena a také: „… jeho úsilí 

proměnit školskou robotu v hru a potěšení a vytvořit dokonalou školu všech stupňů 

narazilo na nepochopení a bylo v Blatném Potoku uskutečněno jen z části“ 

(Polišenský, 1996, s. 96). Náš světoběžník se proto opět uchyluje k odchodu 

do Lešna. Motivací k odchodu byla Komenskému i touha po setkání s krajany 
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 Zikmund Rákoczi (1544 – 1608) vévoda sedmihradský. Kapitán v Jagru, za voj. zásluhy v bojích s Turky 

získal značné majetky a 1588 baronský titul.  
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a zároveň mezinárodní politická situace, která umožňovala posílení koalice Anglie, 

Švédska a Sedmihradska proti Habsburkům. Důvodem byly nároky polského krále 

Kazimíra na Švédsko, což způsobilo vpád Švédských vojsk na území Polska. 

Očekávaný vpád Švédů do Lešna však musel na Komenského zapůsobit velice 

rozpačitě. Přes Janovo radostné uvítání Švédů začali žoldáci plenit město, a tak se 

jim místní obyvatelé postavili na odpor vlastní domobranou. Po následném příjezdu 

polského vojska nabralo drancování Lešna na obrátkách a v obřím požáru, který 

údajně trval po tři dny, Komenský ztrácí značnou část svých děl, které přes veškeré 

své snahy nedokázal uchránit. 

 

I přes tento zmar Učitel národů vydává veliké úsilí, aby alespoň něco 

z dochovaných děl zachránil a vydával, co se dalo, aby mohl svět obohatit o vlastní 

pedagogické a vševědné poznatky. Z Lešna se Jan Amos vydává znovu na cesty, 

které končí opět v Amsterodamu, kam byl pozván spřízněným rodem de Geerů. 

Nizozemí bylo Komenskému: „… od mládí vzorem společenského a státního 

uspořádání a měřítkem všech hodnot“ (Polišenský, 1996, s. 99). Zde také Komenský 

dožívá svůj plodný život a snad by se dalo hovořit i o tom, že právě na tomto místě 

našel klid a pokoj v posledních čtrnácti letech svého života, ale i po své smrti. 

 

Přes všechnu svou lásku k rodné vlasti se nedá říci, že by bylo Komenskému 

dopřáno užívat si její pohostinnosti. Naopak se mohou vést spory o tom, kde byl 

tento génius své doby doma. Rozhodně můžeme zmínit Přerov patřící k jeho mládí, 

Lešno, kam se tak často vracel a které bylo pramenem jeho radostí, ale i utrpení 

nebo právě Amsterodam, milovaná krajina, na kterou nedal Jan Amos nikdy dopustit 

a která ho vítala vždy s otevřenou náručí. Pakliže bychom brali v potaz poslední 

zmíněnou variantu, dá se konstatovat, že i přes náklonost DeGeerů, Komenský 

nepodléhá přízni holandských hostitelů s ústupkem od vlastního přesvědčení 

preferující prostý lid: „Přestože žil po léta v okolí rodiny de Geerů, kteří byli prototypy 

raných kapitalistů, dovedl napsat (do šesté kapitoly Všenápravy): Také monopoly a 

olygopoly buďtež odstraněny po celém světě. Osvícenému věku má býti cizí tato 

hanba století, že několik lidí zřídí si po městech a říších monopoly, a tím vytlačuje 

jiné z obchodu, chtějíce jim chleba vyrvat od úst“ (Polišenský, 1996, s. 100). 
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Kapitola 2. Komenského víra 

 

Před tím, než se pustíme do podrobnějšího rozboru Komenského pansofie, 

měli bychom se zaměřit na výchozí bod jeho bádání a tím je, jak už sám název 

kapitoly napovídá, víra v Boha. Těžko odhadnout přesně, jak Jan prožíval svojí víru, 

neboť podstatnou a zásadní složkou víry je její nevystižitelná osobitost v každém 

věřícím. Pokusíme se ale popsat nejen Boha, ale i Písmo svaté, ze kterého sám 

učenec čerpal, přímo jeho vlastní optikou. 

 

Kapitola 2. 1 Amosův Bůh 

 

Vezmeme-li v úvahu dobu a prostředí, ve kterém byl Komenský vychováván, 

není nijak zvláštní to, že byl hluboce věřícím člověkem. Vždyť v Jednotě bratrské se 

nebylo možné bez víry obejít. Byl to mimo jiné i Bůh, jako nástroj, který pomáhal 

udržovat kázeň a morálku. Když se ale zaměříme na to, jak na Boha nahlížel 

Komenský, nemůžeme se ubránit myšlence, že zatímco v jednotě byl preferován Bůh 

starozákonní - trestající a přísný, v případě Amosova smýšlení šlo o Boha 

novozákonního - laskavého, dávajícího nové naděje. Neznamená to ale, že by 

se tento učenec obracel ke starému zákonu zády, ba právě naopak z něj čerpal 

i ve svých dílech celkem hojným způsobem. „Náboženství bylo Komenskému velmi 

významnou životní hodnotou. Vřelý vztah k Bohu prolíná celým jeho dílem, skoro by 

se chtělo říci, že je často přímo stylotvorným činitelem jeho textů.“ (Steiner, 1994, 

s. 139) Bůh a jeho slovo se v Komenského díle odráží úplně ve všem a vždy 

s konkrétním záměrem a připodobněním všemohoucího: „Celé Komenského 

pedagogické myslitelství je vlastně odvozeno od edukační povahy Boha samotného, 

jak tomu Komenský podle Písma rozumí“ (Palouš, 94, s. 9). Nejen zde vidíme vedle 

lásky k Bohu, i Janovu snahu o stmelení věcí božích a lidských. Tuto aktivitu měl 

usnadněnou i zastáním místa biskupa Jednoty, který kromě jiného mohl hlásit boží 

slovo i mezi lidem, který k němu pro své nižší vzdělání neměl tolik blízko, alespoň 

co se týkalo intelektuální dostupnosti v uchopení božího slova biblického. 
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Při svých pansofických postupech využíval Komenský víru i jako nástroj, skrze 

nějž vysvětloval vědecky ne zcela uchopitelné a vysvětlitelné fenomény. Vhodnou 

kombinací k tomu mohl přidat i pochopitelnější spojení věcí materiálních a zároveň 

emocionálních, které se jinak jen těžko podrobují popisu. Nejvíce však Boha zrcadlil 

v nás samých a také v našem lidském okolí: „Vztah k bližnímu je vztahem k Bohu. 

Avšak není to vztah k sobě jako takovému nebo bližnímu jako takovému, nýbrž je to 

vztah k Bohu, jehož v sobě i bližním spatřuji, miluji, ctím a velebím“ (Komenský, 

2006, s. 22). Stejně jako v jiných oblastech Komenského bádání, i zde se objevuje 

jasná harmonie do sebe zapadajících celků. Nejprve musím ctít a milovat sebe, poté 

teprve mohu to samé cítit k ostatním, abych pak nakonec poznal lásku k Bohu. Zde si 

můžeme uvědomit, že Komenského Bůh je tím největším učitelem, který nás naučí 

těm nejdůležitějším věcem v životě. Tato myšlenka je potvrzena i v následujícím 

odstavci, kde se nám rýsují i životní strasti, jako lekce, které nám pomáhají mnohé 

pochopit.  

 

Strastiplnou cestu života Jana Amose jsme si již v předchozích řádcích 

popisovali a mnohé tím napadne jak je možné, že přes všechny rány osudu, 

považoval tento poutník víry a rozumu Boha za laskavého, dávajícího vždy jen to 

dobré. Čapková (1994) se zmiňuje o jisté konverzi Komenského vnímání 

nadpozemských sil v době pobělohorské, kdy vedle Boha připouštěl ještě sílu 

satana, který koná vše zlé. Oprostil se tím od všech možných spekulací, ve kterých 

by se zlo spojovalo s Bohem. Navíc bylo na zlo v očích Jana Amose nazíráno, jako 

na očišťující proces: „Utrpení je brusem ctnosti. Bez protivenství ctnost chřadne jako 

strom bez vláhy a bez větru. Nešťastný je ten, koho neštěstí nepodrobila zkouškám“ 

(Komenský, 2006, s. 37).  

 

Dalším opěrným bodem víry v Boha byl již zmiňovaný chiliasmus, se kterým 

se Jan Amos seznámil při studiích v Herbornu a Heidelbergu pod vlivem svých 

učitelů Piscatora a Alsteda. I když jsme tento fakt přiblížili v dřívějších odstavcích, při 

líčení Komenského víry v boží věci, měli bychom si ho rozebrat podrobněji. Na rozdíl 

od svých učitelů zastával Jan mírnější formu této ideologie, obzvláště v jejím 

prosazování: „Neztotožňuje se s rebeliemi a násilím. Chce přiblížení zlatého věku, 

příchodu Krista a jeho tisícileté vlády na zemi dosáhnout vzdělaností, pokojem 

a jednotou“ (Popelová, 1958, s. 49). Myšlenku samotnou přesto poslední biskup 
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Jednoty dotahoval do detailů. Toto smýšlení dávalo dohromady spásu a naději 

v lepší svět právě díky nastolení nové Boží vlády. Lidé víry, jako spolupracovníci 

Boha měli připravovat podmínky pro příchod Kristova království. Chiliastický plán 

v mysli Komenského měl dokonce předčit některá očekávání a to tak, že člověku se 

nakonec podaří vytvořit svět, dle Božího plánu, skvělejší, než byl původně Bohem na 

počátku stvořen. Postupem času chiliastické myšlenky u Jana sílí a později jim 

věnuje dokonce celá díla: „Sám Komenský v r. 1663 vydává pak chilialisticky laděný 

drobný spisek Boj Michala a anjelů jeho s Drakem a anjely jeho. Jde o výklad kapitoly 

apokalypsy a měl dodávat členům Jednoty odvahu a naději. Chiliasmus Komenského 

není jen libovolným fantazírováním. Je organicky začleněn do jeho posledních děl 

jako pevná vír v druhý Kristův příchod“ (Neradová, 2006, s. 98). Některá proroctví, 

například Kryštofa Kottery, dokonce v chiliastickém očekávání utvrzovala. Zmínka 

o nastíněné návaznosti zazněla ve spisu Historia revelationum, kde o proroctví 

připomínající nový boží svět, Komenský napsal: „Mohu též po pravdě a k chvále boží 

prohlásit, že nikdy, co žiji, jsem nezažil příjemnější předchuť věčného života a 

nepocítil, jak dokonalou radostí bude spojeno ono obcování svatých …“ (Komenský, 

1989, s. 68). V pozdním věku je tímto myslitelem dokonce chiliasmus označován, 

jako pravé křesťanství, plynoucí nejen z víry v Boha, ale zároveň i očekávání vlády 

míru, práva, spravedlnosti, lásky a klidu pro všechny. Do této doby se mělo 

společnými silami pracovat na nápravě všech věcí s nasazením maximálních sil, 

v čemž mohl jít Učitel národů příkladem.  

 

Kapitola 2. 2 Biblická inspirace 

 

Písmo svaté provázelo takřka písmenko po písmenku celý Amosův život. Bylo 

jeho útěchou a hlavně inspirací. Skrz bibli se Komenský snažil vykládat své myšlenky 

a také přibližovat slova boží prostému lidu, jako poselství a ujištění nadpozemského, 

nadřízeného světa. Nešlo ovšem o samotné zpřítomnění myšlenek biblických, ale i o 

inspiraci slohovou, kterou se snažil tento učenec dodržovat ve svých dílech. Samotné 

textové vztahy, mezi biblí a ostatními díly vlastní tvorby, dělil na tři základy. 

V obecnějším smyslu šlo o architextovost, tedy schopnost textu odkazovat 

k obecnějším pravidlům, podle kterých byl text tvořen. V případě historických, či 
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kritických textů, které tématizovaly původní text v textu navazujícím, šlo 

o metatextovost a nejužší spojení mezi texty, které svou biblickou výstavbou 

inspirovaly Amosova díla, byly základem intertextovým: „Intertextovost lze 

charakterizovat jako vztah k proto/ arche/ textu odhalený v textu samém a sugerující  

zohlednění proto/ arche/ textu při recepci daného textu. Díky tomu se sémanticky 

a umělecky posilují, objasňují, modifikují určité složky textu a současně je ve větší 

nebo menší míře proto/ arche/ text interpretován a hodnocen. Intertextovost je tedy 

interakce, v níž nadřazeným textem není proto/ arche/ text, ale text pozdější“ 

(Homoláč, 1996, s. 24). Podobnou textovou modifikaci Komenský užívá i ve svých 

pansofických dílech. Jak bude zmíněno v kapitole Pansofie, matka moudrosti, 

například dělení vševědných základů koresponduje s rozdělením Ezechielova29 

chrámu (Ez, 40 - 44).  

 

 Typickým příkladem, ve kterém je bible přiblížena neznalému čtenáři, je již 

dříve zmiňovaný Manuálník aneb Jádro celé biblí svaté. Není bez zajímavosti, že při 

přepisování biblického textu dbal Komenský i na jeho atraktivnost, aby prostý lid 

dokázal zaujmout. Příkladem takového zatraktivnění může být i zmiňovaný 

zveršovaný Otčenáš. Také byla zdůrazněna i sociálnost, která je nejen jednou 

ze zásadních myšlenek bible, ale zároveň i tezí, se kterou má co dočinění příští, 

lepší, Boží svět. Podobně je vystavěn i spisek O sirobě, kde je vedle sociálního 

faktoru částečně odůvodněno vše špatné, co na člověka přichází: „Někdy Pán Bůh 

na někoho sirobu dopouští pro zkušení, aby se podíval, co činiti bude člověk, když 

mu k srdci sáhne a to, co on nejmilejšího má, vezma v stranu tím hodí a pošlapá“ 

(Komenský, 1624, s. 4). Stejně jako v dalších případech „božího dopuštění“, i zde se 

vzápětí odkazuje na bibli: „Tak Jobovi milé jeho, pobožné, poslušné dítky všecky 

jedné hodiny zbíti dopustil jen pro zkušení trpělivosti jeho (Job, 1). Tak se 

Abrahamovi na synáčka jeho Izáka, kteréhož jedinkého měl, potrhoval toliko pro 

podívání se na jeho poslušenství (1. Mojž. 22)“ (Komenský, 1624, s. 4). 

 

 Podobných připodobnění nalezneme v Komenského dílech nespočet. 

Potvrzuje to myšlenku, že stejně jako biblí utvrzoval Jan díla svá, naopak svými 

                                            
29

 Kniha Ezechiel (Sefer Jechezkel) je součástí Starého zákona. Jedná se o prorockou knihu, která obsahuje 

výroky a několik vyprávění ze života a působení judského proroka Ezechiela. Kniha Ezechiel se zkracuje 

zkratkou Ez. 
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pracemi zase upevňoval a vysvětloval smysl bible. To vše ve všeobjímajícím 

harmonickém celku, jehož motorem byla vzájemně se doplňující trojice lásky, naděje 

a víry.  

 

 Poselství Komenského na nás prýští ze všech jeho děl. Zcela konkrétně 

se k nim vyjadřuje v Kšaftu umírající matky jednoty bratrské, kde Jan odkazuje 

potomkům šestero hodnot. Jde o lásku k pravdě, lásku k řádu, jednotu, český jazyk, 

výchovu mládeže a právě celou bibli: „A poněvadž Pán náš Písma svatá zpytovati 

poručil (Jan 5, 39), odkazuji tobě za dědictví knihu boží, biblí svatou, kterouž synové 

moji z původních jazyků (kterýmiž je Bůh psáti byl poručil) do češtiny s pilností 

velikou (do patnácte let na té práci ztrávivše několik učených mužů) uvedli, a Pán 

Bůh tomu tak požehnal, že málo ještě jest národů, kteříž by tak pravdivě, vlastně, 

jasně svaté proroky a apoštoly v svém jazyku mluvící slyšeli“ (Komenský, 1935). 
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Kapitola 3. Komenského pansofie 

 

Při komparaci vševědných ideálů Učitele národů se současnými vyučovacími 

trendy se nám často dostane do popředí slovo „nevědomost“. Tím není ovšem 

myšlena absence znalosti věcí, ale spíše neuvědomění si spojitosti s Komenským. 

Zde máme na mysli pokroky současných vyučovacích metod, které ve své podstatě 

patří ke Komenského východiskům jak didaktickým, tak v patřičné návaznosti, 

východiskům pansofickým. Badatelé Komenského díla si danou spojitost 

samozřejmě uvědomují. V obecném měřítku tato návaznost občas uniká. Pro lepší 

uchopení popsaného propojení, se v této kapitole budeme zabývat samotným dílem 

vševědným a jeho načrtnutím v hlavních rysech. Ve stopách Komenského disciplíny 

se pak pokusíme reflektovat její současné využití a zároveň porovnat původní 

pansofickou ideu se současnými pedagogickými tendencemi. 

 

Kapitola 3. 1 Zrod pansofie 

 

Každý z nás se zřejmě již někdy zabýval otázkou, na kterou neznal odpověď. 

Snad ho to dohnalo i k tomu, aby si dotyčnou informaci našel v patřičných análech. 

A možná právě přitom ho napadlo, jaké by to bylo vědět vše. Nikdo takový na této 

planetě ovšem nebyl, dokonce ani slovutný filozof Sokrates30, nazíraný jako jeden 

z nejmoudřejších mužů antiky nebo biblický Šalamoun31, který měl dar moudrosti. 

Otázkou zůstává, zdali je něco takového vůbec možné. Vždyť již při narození nového 

člověka se v tomto světě objevují nové a nové potenciály nějakého (byť 

i subjektivního) moudra, které zůstane ostatním zahaleno rouškou nevědomosti.  

 

Komenského idea má na první pohled k takové všemoudrosti blízko. 

Ve skutečnosti ovšem můžeme hovořit jen o tom, že se to ke geniální 

vševědoucnosti jen blíží. Nakonec opravdovou vševědoucnost nechával Jan Amos 

                                            
30

 Sókratés (469 př. n. l. – 399 př. n. l.) Řecký filozof, učitel Platóna. Propagátor dialogu, jako metody 

filozofování. 

 
31

 Král Šalamoun (970 – 931 př. n. l.) Izraelský král a biblická postava zachycená v 1. knize královské 

a 2. Paralipomenon 
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v kompetencích samotného Boha, neboť pouze a jedině jemu je příslušná. Na tomto 

místě bychom si měli opět připomenout častou myšlenku Komenského, ve které 

se zmiňoval o tom, že „vše“ pro smrtelníky je zcela něco jiného a pochopitelně 

omezenějšího, než „vše“ pro Boha. Komenského cíl byl proto realizovatelný ve světě 

lidském a tím pádem se o něm dalo alespoň polemizovat. I to je jedním z mnoha 

předpokladů, proč je Komenského dílo tolik uznávané, obdivované, světu přínosné 

a do dnešní doby stále prozkoumávané. Musíme však podotknout, že Učiteli národů 

šlo hlavně o to, aby se pansofie stala nejen prostředkem ke všeobecné moudrosti, 

ale zároveň nástrojem, jež by měl uvést do života, co nejužitečnější světový řád. Na 

jeho podloží by pak svět měl být místem, ve kterém se minimalizuje zlo, neboť člověk 

by vždy věděl, co a jak konat ve shodě s moudrým rozhodováním. „Bez plného 

poznání nelze vybírat věci nejlepší; abychom tedy došli svého cíle, štěstí, to dokáže 

řádné konání, a aby bylo konání řádné, toho dosáhne správný výběr; aby pak byl 

výběr správný, to bude dáno jasným porozuměním věcem, neboť nic není v rozumu, 

co dříve nebylo ve smyslech. Proto neznalost věcí musí být odstraněna z lidské mysli 

a je nutno roznítit všeobecné světlo, jímž by lidé, jasné všechno vidouce, dovedli 

odlučovat zlo od dobra; pak zlu unikajíce, také mu uniknou, hledajíce dobro, dobra 

dosáhnou!“ (Komenský, 1987, s. 38) 

 

Předtím, než se ovšem pustíme do samotného pansofického díla 

Komenského, by bylo dobré, kdybychom si ve stručnosti rozebrali etymologii slova 

pansofie. Zcela jednoduše se jedná o spojení dvou latinských slov pan (vše) a Sofia 

(moudrost). Počeštěno jde tedy o Pansofii, jakousi vševědu, či všemoudrost. Toto 

slovo v celku není Komenského výmyslem, přišel s ním Petr Laurenberg32 s cílem 

encyklopedického shrnutí všeobecného a všestranného vědění. Komenského cíl je 

ovšem doveden do dokonalejšího provedení a to sice do univerzálního postižení 

vědoucnosti: „Pansofii Komenský nechápe jako encyklopedii, soubor veškerého 

základního vědění, ani zase jen jako úvod do vědění, tedy nějakou první filozofii. Má 

být jakousi abecedou bytí, odhalením jeho základních znaků a souborem klíčů 

k otevření brány architektury skutečnosti“ (Floss, 2005, s. 44). Zároveň mělo jít 

i o prostředek nápravy společenství lidského, které dává přednost rozumu před 

věděním. (Komenský, 1950) Etymologii tohoto slova dováděl sám Komenský do 

                                            
32

 Petr Laurenberg (1585 – 1639) Encyklopedista, který již před Komenským prosazoval jako první myšlenku 

vševědy – Pansofie. 
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vlastní přesnější úpravy, v níž slovo „Pansof“ mělo znamenat vševědoucího, tedy 

dokonce přímo Boha. Přitom se ale hlásí k lidské formě pansofie tedy k tomu, co je 

samotným Bohem odhalené pro člověka. Na obranu ke zmíněnému podezírání 

z herezí hlásal, že to co je Bohem člověku skryté, to do tohoto vševědného oboru 

nepatří ani patřit nemůže, protože to člověk není schopen jakkoliv uchopit. 

 

Kapitola 3. 2 Pansofie, matka moudrosti 

 

Současné badatele díla Jana Amose Komenského velice často až mrzí, že se 

na Komenského hledí povětšinou jako na reformního pedagoga. Vždyť on sám 

přinesl světu spousty skvělých myšlenek nejen na poli pedagogiky, ale jak jsme 

i zmiňovali, teologie, filozofie nebo literatury. Je to ale právě ona, pro Komenského 

dílo tolik proslulá pansofie, která vyrostla na podloží snah zakořeněných právě v jeho 

pedagogice. O počátcích Komenského pansofických myšlenek, v souvislosti s jeho 

vlastním dílem, by se dalo hovořit při jeho pobytu v Polském Lešně. Jeho tehdejší 

snaha, ulehčit svým žákům studium jazyků, ho přivedla k vytvoření díla Dveře jazyků 

otevřené (v předešlých kapitolách zmiňované, jako Brána jazyků otevřená). Tento 

spis byl několikrát přepracován, avšak nakonec sklidil veliký úspěch a s ním i vzrůst 

Komenského věhlasu: „Dílo se drželo důsledného paralelismu věcí i slov a spolu 

s jazykem podávalo i náhled na svět“ (Komenský, 2010, st. 9). Komenského nadšení 

z kladného přijetí tohoto díla zřejmě trochu ochladlo, poté co zjistil, že svět bere jeho 

Dveře jazyků otevřené pouze jako učebnici jazyka. Jestli se jednalo opravdu o 

zklamání těžko říci, nutno však podotknout, že již v předmluvě se Komenský 

zmiňoval o tom, že by toto dílo mohlo sloužit jako podklad pro další, užitečnější 

příručku. (Komenský, 2010) S takovou všemocnější příručkou sám nakonec přišel, 

šlo o Dveře věcí čili brána moudrosti. U této práce se již dá hovořit o pansofickém 

díle, u nějž Komenský od studentů očekával jakési vnitřní nahlédnutí do věcí poté, co 

budou mít díky Bráně jazyků zpracovaný pohled vnější. Zpráva o chystané Bráně 

věcí se dostala přes Komenského souvěrce k, v této práci již zmiňovanému, 

anglickému učenci Samueli Hartlibovi, který si od Komenského vyžádal její ukázku. 

Poté, co mu byla ukázka, jakási předmluva Brány věcí zaslána, jí roku 1637 vydal 

pod názvem Předehry Komenského snah. Ve světě tato zpracovaná předmluva 
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o pansofii vyvolala bouři. Nešlo ovšem, jak tomu bylo u Brány jazyků, o jasně přijaté 

dílo. Cenzoři dokonce hovořili, v souvislosti s tímto kusem, o pelagianismu33 

a sociánství34, heretické teorie, které byly mylně vykládány místo Komenského snahy 

o přiblížení se světa lidskému chápání 

. 

V této předehře zazněly i návrhy reformy lidského vzdělání a právě zde se 

může opět vynořit prvek tolik proklamovaného důrazu na pedagogiku u Komenského. 

Tomu ale šlo spíše o vlastní metodu vedoucí k univerzálnímu poznání. Přesto i tady, 

v podstatě jako v celé pansofii, můžeme nalézt značné pedagogické prvky. 

Komenský byl zřejmě jeden z prvních, který naznačoval i v tomto díle nutnost jisté 

spojitosti předmětů ve výuce. Tenkrát to byla vysloveně nadčasová myšlenka, která 

v současné době nachází své uplatnění právě v pedagogice. Odborníci vyloženě 

nabádají, aby učitelé do svých přednášek zapojovali co nejvíce i ostatní předměty, 

nejen co se týče právě vyučované látky v ostatních předmětech, ale i látky, kterou 

žáci již dávno znají a na jejímž podloží si lépe zafixují látku novou. Nejde ovšem jen o 

typicky školní látku, jež by se měla propojovat, ale i věci z běžného života, se kterými 

se studenti setkávají, mají je uložené ve svém vědění, a tím se skrze ně snáze 

dostávají k věcem novým, právě vykládaným. Spojitostí s věcmi z obyčejného života, 

které slouží žákům svojí užitečností nebo zábavou, se ovšem již dostáváme ke 

Komenského Škole hrou, která je samozřejmě s pansofií také implicitně spojena a to 

přímo po praktické stránce. Již v tomto případě se dalo hovořit o propojování 

vědomostí a rozumu se zkušeností, které se stalo základem celého osvícenství35 a 

v důsledcích pak bylo omíláno mnohými filozofy, jako byl například Kant36, kteří se 

pokoušeli rozmanitými konstrukty rozum a zkušenost spojit po čistě filozofické 

                                            
33

 Pelagianismus – křesťanská hereze vytvořená ve starověku mnichem Pelagianem. Zavrhuje nauku o dědičném 

hříchu a popírá, že by člověk potřeboval boží milosti k tomu, aby byl schopen dobra spásy. 

 
34

 Sociánství – křesťanská hereze, podle níž není svatá trojice, ale pouze Bůh otec. Kristus je člověk a dědičný 

hřích je omylem. Stejně jako Pelagiáni i sociáni věřili, že ke spáse se člověk může dostat vlastními silami 

bez boží milosti. 

 
35

 Osvícenství. Intelektuální hnutí, životní postoj a filozofický směr 18. století, který znamenal převrat ve vývoji 

evropského myšlení. Odmítá barokní religiozitu, proti níž staví vlastní prostředky a možnosti 

člověka: racionalismus, logiku a humanismus.  

 
36

 Immanuel Kant (1724 –1804) Německo. Filosof, jeden z nejvýznamnějších evropských myslitelů a poslední 

z představitelů osvícenství. Vybraná díla: Kritika čistého rozumu, Kritika praktického rozumu, Prolegomena 

k příští metafyzice, jako vědě. 
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stránce. Učitel národů šel dokonce již ve svém čase v bádání dál, držíc se při tom 

čistě praktického využití, jak bude popsáno v následujících řádcích. 

 

I u Komenského je jeden prvek, který je výlučný a který se propojuje se vším, 

tím je myšlen prvek všudypřítomného Boha: „A je-li všude nepřetržitá řada příčin 

a následků, musíme nezbytně dospět k nějakému prvnímu poslednímu článku tohoto 

řetězu, jímž tak veliká spojitost věcí začíná a jímž i končí. Tvrdím, že je nezbytné 

dostat se k první příčině, k činiteli všech činitelů, k formě všech forem, k cíli všech 

cílů, k němuž všechno směřuje, a v němž toto všechno, i samo veškerenstvo, 

spočine v klidu. Poruš ten řád a veškerenstvo se změní v chaos a bláznivý rej“ 

(Komenský, 1992a, s. 323). Komenský měl na rozdíl od jiných myslitelů v tomto jasno 

– svět je, jaký je a může za něj Bůh. Teologický základ Komenskému napomáhal, 

jako opora v jakémkoliv směru jeho bádání a konkrétně v jeho Předehře pansofie 

dával boží zjevení na přední místo. Hned vedle něj se jako základní stavební prvky 

pansofie objevovaly smysly a rozum. Aristotelské logické dedukce zjevně 

Komenského neuspokojovaly a stejně tak se nesmiřoval ani s čistou empirií 

a postupným zobecňováním faktů, která toho času ovlivňovala celý vědecký 

a filozofický svět, pod myšlenkami především Francise Bacona37. Pokud bychom 

měli nalézt jakési přirovnání Komenského myšlenek, zachycených v tomto díle, byl 

by to novoplatonismus38. I zde je totiž dán důraz na ideje a podle samotného autora 

šlo u pansofie o to, aby se z věcí abstrahovali obecné ideje a s nimi se pak 

pracovalo. Tato naznačená redukce druhů měla zajistit, aby se člověk nezatěžoval 

honbou za nepodstatnými drobnostmi. (Komenský, 2010) Všudypřítomné 

metafyzické pozadí mělo sloužit, jako jakési vodítko obecného postupu. 

 

Jak už bývá u převratných objevů zvykem a také, jak jsme již naznačili, 

vyskytla se opozice Komenského myšlenek. Její podobu ztvárňoval hlavně polský 

šlechtic Hieronym Broniewsky39, který sepsal 50 nesouhlasných bodů s tímto dílem 

                                            
37

 Francis Bacon (1561 – 1626) Anglie. Filozof, vědec, historik, politik, zakladatel empirie. Vybraná díla: Velké 

obnovení věd, Nové organon, Učení o idolech. 

 
38

 Novoplatonismus (2. st. – 6. st.). Antický směr filozofie částečně navazující na Platona. Zakladatel Ammonios 

Sakkas z Alexandrie. 

 
39

 Hieronym Broniewsky (17. Stol). Polský šlechtic. Zastánce teze, že božské a světské věci se nemají míchat 

dohromady. Z podstaty této myšlenky byl oponentem Komenského učení. 
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a na svou stranu získal i některé šlechtice, což Komenskému značně komplikovalo 

zveřejňování pansofických myšlenek a to hlavně u vedení Jednoty. Komenského 

pansofie však nalezla své místo na slunci. Po Předehrách Komenského pokusů 

následovali, například Ohlašovatel pansofie nebo Objasnění pansofických pokusů. 

(Komenský, 2010) 

 

I přes církevní rozpory ohledně díla tohoto velikána, Komenský plně využíval 

v maximální míře biblických obratů, snad i proto aby bylo patrné, že nestaví vědu nad 

bibli a to i v souvislosti se značným tíhnutím ke Komenského mystice. Co se týče 

výtek směřovaných ke Komenského dílu, obzvlášť ze strany Broniewského, je 

poukázáno na to, že Komenský údajně dává až moc velkou přednost moudrosti před 

Bohem. Přiznává podíl moudrosti i pohanům a také značí snadné vymanění se 

z následků prvotního hříchu. Další výtky ukazovaly na nereálnost pansofické 

myšlenky, příliš volné pojetí svobodné vůle nebo preferování metafyziky, jako vodítka 

pro ostatní vědy. Zásadní spekulace směřující ke Komenského pansofii byla o 

směšování božských a lidských věcí, přičemž ve skutečnosti Komenský pouze 

preferoval takzvanou mosaickou filozofii. Tato filozofie získala své jméno podle první 

knihy starého zákona. Její zastánci totiž budovali svojí přírodní filozofii právě na 

základech geneze. Komenskému se tak mísila věda s písmem, což bylo právě 

mnohým trnem v oku, dokonce i Descartovi. Ten přes veškerou úctu ke 

Komenskému také přitakával k nemožnosti uvést pansofii v praxi a zároveň 

upozorňoval na nesprávnost směšování věcí (opakovaná námitka proti míšení písma 

a vědy, jako například rozdělení pansofie na sedm částí podle formy Ezechielova 

chrámu), o čemž v pansofii jde především: „… uspořádání soustavy všeobecné 

moudrosti, která by všem ukazovala všechna jejich dobra a zla a i veskrze neklamné 

cesty, jak oněch dosahovat a těmto se vyhýbat, a kde se dále předkládá i ukázka 

této soustavy, takže se roztřiďují všechny věci v sedm okruhů čili světů, jimž se 

předesílá SVĚT MOŽNÝ čili základ celé pansofie“ (Komenský, 1992, s. 268). 

 

Sedmero dělení zaznamenáváme v rámci pansofie několikrát. Například, 

co se týče zmiňovaného chrámu moudrosti, Komenský hovoří o sedmi částech 

chrámu křesťanské pansofie. Tou první je vstupní část chrámu moudrosti, která: 

„předvádí jeho předsunuté části, totiž vnější stavbu spolu s pohledem na to, proč je 

nutné, možné a snadné chrám postavit i vstoupit do něj“ (Komenský 2010, s. 153). 
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Následující částí je: „… brána chrámu moudrosti, kde se již objevuje samotný přístup 

k pravému poznání všech věcí, které lze znát, neboli všeobecné vybavení moudrosti“ 

(Komenský 2010, s. 153). Zde se objevují obecné pojmy, které není třeba zvláště 

objasňovat, jakožto základní stavba chrámu. „Z obecných pojmů pak jako z prvních 

pramenů pravdy vyprýští všechny potůčky jednotlivých věd.“ (Komenský 2010, s. 153 

– 154) Následuje první dvorana chrámu moudrosti, v níž se vyjevuje viditelný známý 

svět, ve kterém se člověk musí naučit orientovat, aby mohl postupovat a vstupovat 

do dalších částí. Tou čtvrtou je prostřední dvorana chrámu moudrosti, kde se člověk 

má naučit znát sílu své mysli, která se má užívat ke cti Boha tvůrce. Tedy tak, aby 

návštěvník této části dovedl žít v pravdě rozumný život. (Komenský, 2010, s. 154). 

Následující část nazývaná jako vnitřní dvorana, odhaluje nitro člověka, jako to co se 

nejvíce přibližuje Bohu. Jde hlavně o svobodnou vůli a neomezenou moc jednat: 

„Cílem je, aby člověk, jenž byl navrácen sobě i Bohu, začal žít duchovní a božský 

život“ (Komenský 2010, s. 154). Předposlední místnost chrámu moudrosti zvané 

svatyně svatých již nabízí náhled na samotného Hospodina. Cílem je úplné 

odevzdání se Bohu k věčnému přebývání. Odměnou mu pak je vstup do poslední 

sedmé části chrámu moudrosti. Zde se objevuje užitek pravé moudrosti „… vyvěrající 

z Božího chrámu; aby totiž hojně plynula a rozlévala se po celé zemi a aby 

naplňovala zemi poznáním Hospodina tak, jako je moře pokryto vodami“ (Komenský 

2010, s. 153). 

 

Tato návaznost na sedmeré rozdělení koresponduje i se členěním samotné 

pansofie na její jednotlivé části, které Jan Amos nastínil v jednotlivých dílech Obecné 

porady o nápravě věcí lidských. V úvodu je představena Panenergisia, ve které jde 

o všeobecné probuzení. Následuje základ prezentovaný všeobecným světlem – 

Panaugia. Zde se mají odstranit nedostatky a zmatky lidského života. Toto 

„všesvětlo“ má osvítit temnotu, ve které jsme před tím jen slepě tápali (Sousedík, 

1992, s. 11 – 12). Po následné orientaci se můžeme vydat správným směrem k další 

části tedy samotné Pansofii. Zde se: „… píše o uspořádání soustavy všeobecné 

moudrosti, která by všem ukazovala všechna jejich dobra a zla a i veskrze neklamné 

cesty, jak oněch dosahovat a těmto se vyhýbat, a kde se dále předkládá i ukázka 

této soustavy takže se roztřiďují všechny věci do sedmi okruhů, čili světů, jimž 

se předesílá Svět možný čili základ celé Pansofie“ (Komenský, 1992, s. 267). Tímto 

„všemoudrostním“ pojetím se budeme zabývat konkrétněji i v jedné z následujících 
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kapitol. Nesmíme však zapomínat na další části, které tvoří základ celého 

pansofického smýšlení. Zcela zásadním se nám, i pro účel této práce, může jevit 

Vševýchova – Pampedie, jako celoživotní působení na člověka. Tato část by měla 

člověka přivést ke schopnosti pojmutí samotné pansofie nenuceným a nenásilným 

poznáváním všeho, co zároveň vede k vlastnímu zdokonalování. Důležitou částí 

pansofického univerzalismu se nám pak jeví i často probíraný sen nejen 

Komenského a to univerzální jazyk. Mezinárodní dorozumění by mělo být řečí 

celospolečenské nápravy. V pojmech Učitele národů se vyjevuje název Panglottia, 

tedy jakási „všemluva“. Nejde ovšem o zdokonalení již zaběhlých, klasických jazyků, 

nýbrž o vytvoření zcela nového jazyka, jehož významy by byly pochopitelné skutečně 

každému. Janovi byla inspirací opět bible: „Tehdy očistím rty každého lidu a všichni 

budou vyzývat Hospodinovo jméno a sloužit mu společnou paží“ (Sf 3,9). Završením 

pansofického poznání měla být Panorthosia, tedy samotná „všenáprava“. Ta 

se zabývala návrhem politického uskupení pod kontrolou tří nejvyšších tribunálů, dále 

náboženstvím, jež se domáhalo konečného zastavení špatností u církví a věděním, 

které nejprve mělo odstranit duševní otupělost a zatvrzelost lidí. Dokonale je zde 

rozvrženo jednotlivé vedení nad věcmi světskými, tím je míněna oblast politiky, která 

by se měla pro dosažení souznění a míru vyvarovat prosazování zájmů jednotlivých 

národů, ale fungovat ku prospěchu celého lidstva. Ve věcech duchovních by se mělo 

dojít také ke smíru a to díky jakési konzistoři svatosti, která by dokázala rozhodovat 

a urovnávat jednotlivé spory napříč celým náboženským spektrem. Základem se 

stává každý jednotlivec, který by měl začít s nápravou sám u sebe, čímž se míní 

vlastní smýšlení probíhající v souladu s Bohem, jakožto boží obraz toužící po svém 

sebezdokonalování. „Aby se sobě samému stal školou, knihou a učitelem každý, kdo 

se narodil člověkem, a byl přiveden k užívání rozumu.“ (Komenský, 1992, s. 42) 

Takzvanou „zavírkou“ bylo pak opakování podnětů vedoucích k věcem tak žádoucím, 

k nimž vidíme jasně odkryté cesty. V tomto posledním bodě šlo o Pannuthesii, část o 

všeobecném povzbuzování úplně všeho, co je k pansofii potřebné. (Štverák, 1983) 

Motivací je tedy uzavřeno celé sedmero potřebných bodů, díky kterým by bylo možno 

pansofii uvést v život.  

 

Vhodné uvedení pansofie do praxe by pak mohlo správně fungovat, například 

ve spojení s vychovatelskou i sociální činností. Takové pojetí bylo i zaznamenáno 

v pracovním deníku Komenského, kde je tento vztah pojat přímo dialekticky. 
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(Čapková, 1987) Na základě takovýchto propojeností se v člověku o to více 

objevovaly plamínky lidskosti. Ty poté mohly vzplát, jako pochodeň tvořící nové 

společenství s jeho kulturou. „Promyšleně pojatým vztahem člověka a světa 

ve školách života a v životě jako škole ukázal Komenský celistvost procesu 

univerzální kultury“ (Čapková, 1987, s. 194). 

 

Kapitola 3. 3 Univerzální vědění 

 

Přestože nás současná doba během vzdělávacích procesů často žene ke 

specializovaným znalostem v určitém oboru, znalci Komenského dobře vědí, že jemu 

šlo spíše o univerzální vzdělání a v porovnání se současným systémem jim je 

pravděpodobně známo, jak bylo Komenského myšlení nadčasové: „Skutečnost nám 

nikdy není odhalena celistvě. V porozumění celku se setkáváme s jednotlivostmi, ale 

porozumění celku, bytí, se skrývá v porozumění jednotlivostem.“ (Patočka, 1995, s. 

17) Jan již ve své době popisoval, že stejně jako se člověk během dospívání stává 

moudřejším i svět se vyznačuje pokročilejšími vzorci výuky. V jeho době se tedy 

vzdělávalo na základě předchozích zkušeností, jemu však šlo o znatelnější posun 

v oblasti učení, neboli mířil výš, než bylo v té době zvykem a snad i proto musel 

překračovat spoustu lidově řečeno klacků, které mu byly vhozeny pod nohy. 

Nastíněný světový pokrok viděl Komenský v co nejsnadnější metodě vštěpování 

nového učiva. Můžeme pouze spekulovat, kam by vedlo jeho vizionářství v současné 

době, ovšem v tehdejších podmínkách čím dál více zdůrazňovalo komplexnost, 

univerzalitu, spojení a to byly i základní podmínky jeho pansofie: „Pansofie chtěla 

vědění sjednotit, postavit pod jediný zorný úhel, zredukovat na několik základních 

principů, měla být posvátným světlem lidského ducha, pevným vodítkem pravdy, 

seznamem lidských zaměstnání a žebříkem do nebe.“ (Kádner, 1923, s. 30). 

 

Dalším důležitým prvkem pansofického učení byla motivace. Jako mnoho 

filozofů před ním i on zdůrazňoval, že chtít vědět a znát se nemá odrážet od tak 

nízkých cílů, jako je například snaha po vlastním vyniknutí nad ostatními nebo 

zvědavost, ale pro lepší poznání božího daru, jež nám byl dán v podobě světa kolem 

nás a nakonec i nás samých, což podporovala slova Písma o tom, že moudrost je 
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strůjkyní všech věcí a všemu nás naučí (Mdr 7, 21). Zároveň zdůrazňoval atraktivitu 

vědění, která má lákat lidské smysly. Opět zde vycházel z Písma, kde se hovoří 

o tom, že cesty důvtipu a vědění jsou cestami blaženosti (Př 3, 17). Zároveň, jak je 

připomínáno v bibli, nás má moudrost vést po cestách světla, kterými se vyhneme 

temnotě omylů. V neposlední řadě to je právě moudrost, která nám má ukázat tu 

správnou cestu k Bohu. 

 

Před samotným vydáním se za nápravou v poznávání po stopách pansofie, 

Komenský hovořil o tom, co v jeho myšlenkách nikdy nesmělo chybět a to je důvod 

prezentovaný v jednoslovné otázce „proč“. Tedy proč se máme vydávat cestou 

pansofie, opomíjejíc tehdejší systém vzdělávání. Odpovědí byla neužitečnost 

vzdělávání v praktickém životě, tedy částečná zbytečnost tehdejší výuky. Zároveň 

s tím obtížnost studia, rozvleklost učení samého, časté zavádění na slepé omylné 

stezky a také pramalá podřízenost Bohu a božímu písmu. Snad by nastíněné body 

trochu protiřečili trvání Komenského na tom, že jistým vodítkem spojujícím vědy do 

pansofického celku má být metafyzika. Tato tehdejší královna věd byla podle slov 

jejího badatele velice důležitou složkou, avšak v jiné formě, než bylo známo. Tedy ve 

formě, jíž nebudou rozumět pouze skuteční znalci, i tak přešlapujících na mnohých 

rozcestích metafyziky, ale i obyčejní lidé, neboť by měla být oproštěna od omylů, 

složitostí a mnohosmyslů.  

 

Přiblížení životní praxi již rozvinutých oborů, vedle metafyziky, se mělo 

účastnit i studium rétoriky a logiky, které vydávají výklady o myšlení. Jako příklad 

v těchto oblastech uváděl mnoho na první pohled jasných silných a vskutku 

ozdobných projevů, které ale v praxi neměli žádný podstatný základ něčeho, o čem 

měly opravdu spravovat. Sám soudil, že: „i o ostatních vědách a umění platí tentýž 

soud: zabýváme se jimi více, než nakolik nám pomáhají, abychom správně 

uspořádali a zvládli své životní úkoly“ (Komenský, 2010, s. 43).  

 

V předehře pansofie pokračuje autor s kritikou dřívějšího studia věd a z něj 

pramenící moudrosti s tím, že sama učenost velice často vede ke zlobě 

a nespravedlnosti, jež je stvořena právě nástrojem tehdejšího vědění. V tomto bodě 

oponenti hovořili o zlu pramenícímu z učení pohanů o jejich klamných modlách. 

Z toho Komenský vydedukoval vlastní pochlebování sama sobě pro ty, co odsuzují 



 
 

 
48 

pohanské myšlení. Již tenkrát tvrdil, že zlo nepramení z nesprávné víry, 

ale z nesprávně používaného myšlení, jehož se může dopustit i křesťan. Na tomto 

místě bychom mohli uznat obecnou platnost toho, že někteří nemusí naplno vědět 

o svém dopouštění se zla, pouze používají to, co jim bylo vštěpováno do mysli. 

Komenský věděl, že to bylo třeba změnit, společně s již naznačenou rozvleklostí 

učení. Ta pramenila podle jeho úvah i z toho, že lidé se neučili jen podstatné věci, 

protože ani jejich mentoři nevěděli, co vlastně podstatné je a co není. Komenský se 

opíral i o učení Senecy40, podle kterého: „neznáme nezbytnosti, protože se učíme, co 

nezbytné není“ (Komenský, 2010). Z toho zároveň vychází, že pokud se z učení 

odstraní věci nepodstatné, zbude více času na učení věcí podstatných. Tedy 

základní nutností pansofie bylo odstranit vše neužitečné, nepraktické, vše s čím se 

člověk v životě nepotkával, a přesto to zabíralo nejen mnoho listů učebnic, ale 

i mnoho dětských trýzněných myslí. Stejně tak Komenský požadoval pro nový druh 

výuky systematiku a pořádek místo tehdejšího vzdělávacího chaosu, v němž se žáci 

nebyli schopni orientovat. Tento nešvar přirovnával k:  „labyrintu, v němž většina lidí 

bezvýchodně bloudí“ (Komenský, 2010, st. 47). 

 

Zásadními body Komenského pansofie jsou tedy stručnost, utříděnost, 

praktičnost, které stáli proti otrockému studiu, memorování, povrchnímu výkladu a 

tím i nedokonalé metodě vyučování. Příčiny proč podstata a pravda, nutná jako 

základ vědění uniká, Komenský nastínil třemi výtkami. Jednalo se o vzájemnou 

odtrženost tehdejších věd. Politici, metafyzici, matematikové, znalci přírodních věd 

a další zastánci specifických oborů si obhajovali svá zvláštní stanoviska a rozhodně 

se nepouštěli do konfrontace s experty ostatních oblastí, díky čemuž se utvořily jisté 

principy, které platily jako dogmatický základ, na kterém se ve vědění stavělo. Jako 

příklad uváděl obor astronomie, vehementně trvající na svých výsledcích, aniž by 

kdokoliv užíval čistého myšlení, které se pokusí znovu zrekonstruovat astronomii 

blízké zákonitosti. To však jen do té doby, než přišel Koperník41, který přestavěl 

celou astronomii naruby a to jen proto, že se nebál vybočit při svém bádání z obecně 

domněle platných zákonitostí. Další výtka směřovala k neprovázanosti metody 

                                            
40

 Lucius Anaeus Seneca (4. př. n. l. – 65). Římský filozof, dramatik, básník, politik. Vybraná 

díla: O prozřetelnosti, O dobročinnosti. 

 
41

 Mikuláš Koperník (1473-1543). Astronom, matematik, lékař, duchovní. Vybraná díla: Nicolaus Copernicus 

Gesautamsgabe. 
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s věcmi samotnými, navíc násilnostmi, kterých se takové metody dopouštěly jen 

proto, aby dokázaly zařadit co je třeba do příslušného řádu. S tím se zároveň 

objevovala i nespolehlivost takových metod. V tomto případě je jako příklad uvedena 

filozofie, jejíž konstrukce byla několikrát změněna a převrácena naruby. Třetí výtkou 

byla nedbalost při výběru označujících slov a zároveň jejich přebujelost zamotávající 

hlavu obyčejným lidem a tím poskytující výsadnější postavení těm, kteří se v těchto 

vodách dokázali pohybovat s namemorovaným slovníkem v hlavě: „Pansofie musí 

být zpracována tak dokonale, aby ve srovnání s ní se mohlo všechno jevit jako 

chaos, zatímco ona jediná byla podobná úplné soustavě Boží, stroji světa. Pansofie, 

přivedená na výši dokonalosti, byla by normou všech odborných knih, podobně, jako 

díla přírody jsou normou všeho, co vzniká mocí lidské dovednosti. Formou, normou 

a základem pansofie bude světlo myslí, pořadí věcí sestupujících od nejvyšších tříd 

k podřazeným druhům. Toto pořadí je sice nepochybné samo osobě, nikoli však také 

nám pro naši nevšímavost.“ (Komenský, 1992, s. 57). 

 

Pansofie měla tedy za cíl vše uspořádat, ujasnit, zprůhlednit a sjednotit 

s důrazem na boží základ, kterým je i touha po vědění daná člověku právě Bohem. 

V potaz se přitom má brát názor nebo myšlenka každého bez rozdílu pohlaví, věku, 

či vyznání, neboť všechny nás stvořil Bůh a jako takoví jsme si před ním rovni. 

Dokonce i omylné názory mají být vyslyšeny, neboť právě omyly nám můžou osvětlit 

pravdu a po řádném prozkoumání i snazší cestu, jak se k ní dostat. Podle slov 

Komenského bylo tedy nutno opustit všechny normy nebo je alespoň z gruntu 

přezkoumat. Zde si můžeme vybavit Sokratovské „vím, že nic nevím“, jako základ 

moudrosti pro ty, co se odváží oprostit se od všech zaběhlých dogmat. 

 

Kapitola 3. 4 Panharmonie 

 

Jedním ze zásadních předpokladů Komenského pansofie je tzv. panharmonie. 

Jedná se o dokonalé sladění základních složek vědění. Konkrétně jde o poznání 

Boha, přírody a umění. Bůh opět slouží jako jakýsi základ, ze kterého vzniká příroda 

a z přírody teprve může vznikat umění, neboť zatímco Bůh tvoří sám ze sebe náš 

okolní svět tedy přírodu, člověk může ke svým výtvorům použít vše kolem něj, tedy 
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právě přírodu samu. V oblasti umění člověk přírodu napodobuje a to jakýmkoliv 

způsobem na základě vlastních invencí. V tom tkví i svoboda umění. Bůh naproti 

tomu nemá co napodobovat, neboť ve své věčnosti nemá nic, než sebe. Boží obraz 

je zároveň utvářením jeho samého. V panharmonii jde o harmonickou vyrovnanost 

mezi těmito složkami s tím, že se všechny navzájem doplňují a také potvrzují: 

„Myšlenky harmonie je možno použít jako nástroje racionalizace, a to ve způsobu 

všeobecné katalogizace, zpřehlednění, utřídění. Potom neznámé lze pochopit podle 

analogie – rovnosti vztahů mezi strukturami známými“ (Patočka, 1997, s. 141–142). 

Opačným pólem takové harmonie je tedy pak uvádění v omyl končící ve slepých 

uličkách a složitých konstruktech, kterými se chce člověk z těchto uliček vymotat. Ve 

skutečnosti ovšem pouze mate sám sebe. Vše co se objeví od Boha, je totiž originál. 

Pakliže je takových sobě podobných originálů více, jedná se o určitý druh nebo rod. 

Jako příklad uvádí Komenský listy stromů, které vynikají svojí mnohostí a 

rozmanitostí. Stále se ale jedná o listy. (Komenský, 2010) Poznáme-li tyto rozdíly, 

dojdeme zároveň k samotným principům věcí. Když pak poznáme principy věcí a 

typy jejich rozdílů, můžeme vyvodit společné ideje, které nám dají poznat pravdivou 

skutečnost samotné podstaty. Při hledání takové krásy nebo dobra, bychom měli 

vyloučit vše, co není krásné nebo dobré. Vznikne nám pak samotná krása a dobro: 

„Nalézat nejvyšší dobro, jen sním se nerozlučně spojovat a tak dospívat k blaženosti. 

Stručně: Být rozumný pro věčnost a nebýt nerozumný pro svět.“ (Komenský, 1992, s. 

15). V úvahu, při takovém hledání, máme brát věci nejjasnější a nejzřetelnější, neboť 

právě těm, jak je evidentní z jejich patrnosti, dává Bůh největší prostor.  

 

Dalším pomocníkem v hledání nám má být Písmo. To společně s hledacím 

procesem pomůže vytvořit nové normy. Tyto normy navíc přichází s novou metodou, 

která dostala od Komenského pansofie zcela jasně definovaný řád. Jde v ní o přesné 

rozčlenění veškerenstva, které by vylučovalo jakékoliv pochybnosti a zmatek. Objevili 

by se nám tedy jasné a přesné definice vymezující věc s nezaměnitelnými výrazy, 

poučkami a pravidly z toho vyplívajícími, zásady – vždy obecné, stále platné a jasné 

axiomy, které není třeba obhajovat, jen objasňovat příklady. Nové, dílčí poznatky pak 

nemají přinášet další neobjevené fenomény, ale pouze rozšiřovat, či doplňovat již 

daný základ. To je následně potvrzeno slovy Komenského: „je lepší ovládat menší 

množství dokonale, než velké množství nejistě“ (Komenský, 2010). 
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Pansofie, postavená se zřetelem na nastíněné body panharmonie, pak bude 

pochopitelná, pravdivá a využitelná. To vše za přispění řádného vymezení. Naděje 

na provedení takového pansofického učení je spatřována v jistém zachycení, 

chceme-li podchycení věcí. To značí jejich ohraničitelnost. Komenskému tento fakt 

vyplynul i z toho, že když ohraničil slova v Bráně jazyků, půjde ohraničit i věci. Za 

použití analogie můžeme říci, že jdou-li ohraničit živly, následují slova, ale tím i věci. 

To co ohraničit nelze, ocitá se mimo náš rozum, tudíž není. Proto mohl Komenský 

směle tvrdit, že: „nějaká univerzální kniha (tou by mohla být pravděpodobně Brána 

věcí), jež by obsahovala semínka vzdělanosti, se dá vytvořit“ (Komenský, 2010, st. 

95). 

 

V podobně harmonickém celku je u Jana Amose vnímán i samotný svět. Zde 

můžeme hovořit o myšlence, kterou Komenský spíše obnovuje, než by s ní přicházel 

jako první. Tato teze existovala již ve starověku a Jana inspirovalo i její znovuoživení 

Mikulášem Kusánským42. V případě Kusánského šlo ovšem o problematičtější 

náhled na věc. Svět je totiž podle tohoto myslitele pouhým zmnožením a zkalením 

jednoty, přesto i to má svůj řád a to sice v protikladech: „Explikace“ těchto protikladů, 

jejich uplatnění ve světě není nikdy čisté, ryzí a je překlenuto jednotou. Proto je 

možno říci, že svět je harmonie, ovšem harmonie protikladů, které se stýkají, mísí, 

temperují rozmanitými vztahy“ (Patočka, 1997, s. 60–61). Jan Amos však nebyl úplně 

spokojen s Kusánského řešením a nalezl i v této teorii systém navazujících 

a doplňujících se sfér. V rámci pansofie se objevuje sedm na sebe navazujících 

světů. Svět pravzorový, andělský, materiální, svět lidské dovednosti, dále svět 

mravní, duchovní a svět věčný: „Svět věčný – je pojat jako vývojové drama kosmu, 

jednotlivých vrstev jsoucna, od dokonalého světa po stvoření přes pád, pokažení 

světa k světu hmotné přírody, ale odtud opět vzestupně světem lidské činnosti, 

morálky a náboženství k nové duchovní dokonalosti“ (Čapková, 1992, s. 12). 

Základem těchto světů je svět možný (mundus possibilis), tedy ideální svět, podle 

kterého Bůh a lidé tvoří nastíněných sedm světů. Jednotlivé světy se do sebe otiskují 

podle předem dané hierarchie, sestavené podle jednotlivých stupňů dokonalosti. 

                                            
42

 Kardinál Mikuláš Kusánský, také Cusanus nebo z Kusy, vlastním jménem Johann Chrypffs (Krebs) (1401  – 

1464). Německý církevní hodnostář a diplomat, renesanční filozof, teolog. V souladu se svou celoživotní snahou 

smiřovat spory jedněch z prvních myslitelů o možnostech míru mezi různými náboženstvími. Vybraná 

díla: O učené nevědomosti, O skrytém bohu. 
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K podrobnějšímu vysvětlení nám mohou posloužit přímo slova samotného autora: 

„Svět ideální byl jakousi Boží pečetí, která vtiskla určitým konečným a navzájem 

odděleným otiskům plnost své nekonečné a neomezené bytnosti. Tato pečeť vtištěná 

do světa andělského se do něj otiskla tak dokonale, jak jen to stvoření dovolilo. Ve 

světě materiálním se otiskla méně dokonale, protože látka je nepoddajná. Ještě 

nedokonaleji to dokázala ve světě lidské dovednosti, protože dovednost jen 

nedostatečně napodobuje přírodu. Ještě nedokonaleji se otiskla ve světě mravním, 

protože lidé dbají o své mravy méně než o vnější činnost. A opět nedokonaleji 

pronikla do světa duchovního, protože ve styku s Bohem se lidé chovají nedbaleji 

než ve styku se sebou samými. Nuže, Bůh všechny tyto nedokonalosti odstraní a 

uvede vše zpět do sebe, to jest, do nejjednoduššího a nejdokonalejšího, a tedy 

blaženého stavu věčnosti, který nazveme světem věčným (v němž bude Bůh ve 

všem vším)“ (Komenský, 1992, s. 451). Jak bylo zmíněno i během uplynulých řádků, 

odraz ideálního světa ve světě našem je něco, k čemu mohl Komenského inspirovat 

Platón, jehož teorie zapadaly i do myšlenkového spektra Učitele národů. 

 

 Důsledná systematičnost a zároveň vytyčení jasného rozvrhu s precizností 

Komenskému vlastní, slouží i jako jeden ze základů, který se prolíná celým 

pansofickým dílem. Prakticky v tomto celku neexistuje žádná nejasnost, která by 

zůstala bez odpovědi. Vše harmonicky navazuje a jen tak je možno vydat se vstříc 

vyšším principům vševědným. 

  

Kapitola 3. 5 Brána věcí 

 

U Brány věcí používá Komenský stejnou metodu, jako u Brány jazyků, přičemž 

stále myslí na to, že základem všeho je Bůh. Zdůrazňuje především to, aby se 

všechny věci, co stojí za naši pozornost, snesli jako do pokladnice Brány věcí. Dále 

upozorňuje na to: „aby se o ničem nevykládalo více, než jednou, s výjimkou věcí, co 

spolu souvisí“ (Komenský, 2010, s. 95). Výklad těchto věcí by měl mít svůj důsledný 

pořádek, jasnost a srozumitelnost.  

 



 
 

 
53 

Původní premisa, se kterou se chtěl autor pustit do Brány věcí, aby 

pojednávala o všem, co je dobré vědět, se tak rozrostla díky prozřetelnosti boží, o 

kompletní rekonstrukci dosavadních poznatků pro jejich lepší pochopení. 

Komenskému nešlo už tolik o encyklopedičnost tohoto spisu, spíše o vysvětlení toho 

nejpodstatnějšího v samotných základech, aby se pak podle toho dalo určovat 

a chápat to ostatní. 

 

Dále se Jan snažil, aby tyto dveře byly dveřmi nejen k poznání, ale i k Písmu. 

V daném případě šlo o to, aby měl čtenář Písma zjednodušenou cestu v pronikání 

k jistým, hůře pochopitelným, smyslům bible. Navíc i v samotném textu Brány, chtěl 

Komenský používat biblické obraty s využitím jejich moudrosti a důvtipu, aby přiblížil 

sloh Ducha svatého. (Komenský, 2010) Čtenář by se po Bráně v Písmu o dost lépe 

orientoval, protože by měl pocit, že s něčím takovým se již seznámil. Nerozlišoval 

přitom jednotlivé konfese, ale snažil se klást důraz na to, co mají společného, bez 

jakéhokoliv sklouzávání na „konfesní rozcestí“. Při rozboru Písma může čtenář často 

narazit i na zdánlivé protimluvy a to byla místa, které si v bráně autor bral na mušku, 

rozebíral jejich význam, aby ukázal, že ve skutečnosti jde vlastně o jakýsi střed 

krajností, dávající dohromady harmonický celek. Podstatným jevem při tom všem 

však bylo nedopouštět se jakéhokoliv násilí na textu, spíše postupného přirozeného 

vštěpování, ke kterému má čtenář Písma dojít. Komenský měl k takovým pozvolným 

průchodům pomáhat tou nejlidštější, nejpochopitelnější a nejpřirozenější cestou. Tato 

pozvolnost zároveň měla zajišťovat, že chápání textu půjde ruku v ruce s jeho 

zapamatováním. Zde bych připomněl o mnoho staletí později psychologicky 

preferovaný prvek „aha efektu“, který slouží k upamatování nejlépe. 

 

Z předešlého textu by se zdálo, že právě Brána věcí je samotnou pansofií a 

naopak, že pansofie je Bránou věcí. Ve skutečnosti se opravdu jedná pouze o bránu, 

či dveře otevřené k hlubšímu poznávání. Cílem tedy bylo jen ukázat cestu, kterou by 

se lidstvo v rámci poznávání mělo odebírat. Komenský ještě dodával, že ve 

skutečnosti má být pravá pansofie cestou ke svaté nevědomosti, která jediná může 

poučit o tom, jak je všechno naše vědění pouhým stínem v záři božského věčného 

vědění (Komenský, 2010). 
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Samotná užitečnost tohoto díla má být jak pro vzdělance (podrobení si 

veškeré roztříštěnosti znalostí o věcech jednotně rozumem, který k tomu má nadání), 

pro školní mládež (souhrn věd v jednu) a také pro křesťanský lid (prospěch všech, co 

se hlásí ke Kristu). Ty, co budou nahlížet na toto dílo s kritikou, autor prosí, aby 

odložili zabarvené brýle dosavadním poznáním, ovlivněním zvenku a předsudky, ale 

pouze ze své vlastní niternosti posuzovali toto dílo. (Komenský, 2010) Dále dává na 

zřetel, aby takový kritik nesoudil po nahlédnutí pouze části pansofického díla, ale 

teprve po obsažení celku, tedy neusurpovat jednotlivosti, ale brát v potaz komplexní 

rys. Sám ho abstraktně posuzuje jako spojení tří Božích knih a to knihy Písma, knihy 

přírody a knihy svědomí, které má sloužit pro tento (Komenského doba) a budoucí 

čas. Pro další badatele pansofie připojuje Komenský ještě prosbu o případné 

doplnění nedostatků, které mu mohly přes snahu o komplexnost a jasný řád, 

uniknout. 

 

Na závěr této kapitoly je předeslána ještě jedna trojice a to sice „trojí hnůj“, 

jímž je naplněn Augiášův chlív dosavadního vědění. Tímto hnojem není myšleno nic 

jiného, než lenost, poživačnost a další neřesti snoubené s chtíčem po výdělku a 

pyšným životem, jako náplň školského, církevního a občanského života. Vedle těchto 

nesprávných cílů Komenský téměř starozákonně hřímá proti zvrhlým prostředkům, 

kterými se dosahují předchozí nastíněné cíle. Konkrétně je zde nařčena přetvářka, 

tyranství, mudráctví, společně s množstvím falešných knih místo moudrosti. Ve finále 

se zde objevuje ještě špatné užívání prostředků, jako jsou knihy, pravidla a návody 

všeho druhu, jimiž se dosahuje, vlivem nepochopení nebo špatného myšlení, 

falešného osvícení a vědomosti. (Komenský, 1950) Tento odstavec jen potvrzuje 

předešlý nástin správné motivace a správného užívání vědění, jenž je nutný, jako 

základní stavební kámen k vybudování napraveného vševědného systému. Jako 

další potřebnosti k pansofii Komenský vyzdvihuje lásku, vzájemnou náklonnost, 

pochopení a v podstatě veškeré dobré a pozitivní principy, které jen dokreslují a 

podtrhují slova bible. 

 

 



 
 

 
55 

Kapitola 4. Současné školství a Komenský 

  

 Tato kapitola nás provede nástinem vývoje českého školství od doby Marie 

Terezie, jako zásadního bodu, s nímž je spojována i povinná školní docházka. 

Pozastavíme se u jednotlivých školských reformátorů a podrobněji popíšeme aktuální 

trendy ve vyučovacím procesu, abychom je následně mohli porovnat s ideály 

Komenského. V této části budu, vedle historické faktografie, navíc vycházet z osobní 

zažité učitelské práce, ať již půjde o pozorování učitelské výuky při hospitacích nebo 

mé vlastní učitelské působení.  

 

Již teď se ale můžeme zmínit o konkrétní motivaci, která vedla příslušné školní 

vzdělávací reformátory ke snaze nastolovat a později zdokonalovat vzdělávací 

proces. Je evidentní, že si vladaři již od dob Marie Terezie začínali uvědomovat, že 

budoucnost světa, v konkrétních případech budoucnost země, závisí na úrovni 

vzdělání jejího lidu. Tyto, zprvu jen náznaky, trefněji specifikoval a radikalizoval právě 

Komenský, který preferoval vzdělanost, jako prostředek nejen k všeobecnému míru, 

ale i rozkvětu lidstva. V jeho případě však nešlo o prospěch, který by měl z vyšší 

vzdělanosti a tím posléze i prosperující země, ten či onen vladař, ale o blaho 

každého jednotlivého člověka, který vybaven tím správným věděním, dokáže 

k lepšímu měnit nejen svůj život, ale i celý svět. „Má–li se toto jeviště světa zcela 

změnit, je nutné, aby se od nejhlubších základů změnilo všechno lidské vzdělávání. 

To jest, aby všechno, čemu jsou lidé učeni a čemu se učí, nebylo něco roztříštěného 

a částečného, nýbrž něco jednotného a celostného; aby to nebylo něco povrchního 

a zdánlivého, nýbrž něco pevného a skutečného; aby to nebylo něco trpkého 

a nuceného, nýbrž něco mírného a lahodného, a proto trvalého.“ (Komenský, 2006, 

s. 78) 

 

Kapitola 4. 1 Školství v proměnách času 

 

Zrod školství na našem území koresponduje již s prvním formováním Českého 

státu. Konkrétněji sahá až do devátého století, kdy na území Velké Moravy přišli dva 

první učenci českého národa. Jednalo se o bratry Konstantina a Metoděje, kteří 
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vytvořili i první slovanskou abecedu pod názvem Hlaholice. Autorem abecedy byl 

Konstantin a vzhledem k tomu, že primárním důvodem návštěvy této dvojice bylo 

rozšíření křesťanství v našich zemích, není se čemu divit, že společně s abecedou 

přeložil Konstantin i část bible. Dílo soluňských bratří se stalo zároveň základem 

české kulturnosti. (Piťha, 1999, s. 185 - 188) Již tenkrát bylo zřejmé, že křesťanství a 

vzdělanost spolu půjde ruku v ruce, a proto je pochopitelné, že i následující staletí 

přetrvávalo vzdělání převážně v rukou církve. Důkazem se stala i první latinská škola 

v Budči, kde studoval i jeden z nejvzdělanějších panovníků v zemi, svatý Václav43 

(Kosmas, 2005). Jako významnou událost našeho školství rozhodně nesmíme 

opomenout ani vznik Karlovy univerzity44 roku 1384. Šlo dokonce o první a jediné 

vysoké učení vzniklé ve střední Evropě v rámci čtrnáctého století. 

 

Formálnější stránka školského systému se začíná rýsovat ve spojitosti se 

zavedením všeobecného školního řádu Marií Terezií45. Cílem tohoto řádu bylo 

poskytnout dětem takové vzdělání, které odpovídalo jejich původu, k čemuž patřila 

i povinná školní docházka pro šesti až sedmileté žáky. Obecně známý rok, se kterým 

je spojeno zavedení povinné školní docházky, je rok 1774. Školy se tehdy dělily 

podle svého umístění a zaměření na vesnické, městské a tzv. normální, jejichž 

sídlem byla zemská centra. Pro učitelské kandidáty začala působit zkouška učitelské 

způsobilosti, což byl další z prvků, které měly dát formální ráz rozvrácenému stavu 

doby pobělohorské. Jako pomůcka pro učitele sloužila Methodní kniha, v níž byly 

upraveny pravidla výuky. Důraz na povinné vyučování byl později přidán i pro dívky 

a to za vladařského působení syna Marie Terezie, Josefa II.46. Za jeho vlády se 

                                            
43

 Svatý Václav (asi 907 – 935 nebo 929). Český kníže a světec, který je považován za hlavního patrona české 

země a symbol české státnosti. 

 
44

 Univerzita Karlova v Praze (zkratka UK, latinský název Universitas Carolina Pragensis). Založena nejméně 

třemi akty, totiž zakládající listinou papeže (bulou) Klementa VI., potvrzenou v Avignonu 26. ledna 1347, 

nadační listinou Karla IV. ze dne 7. dubna 1348 a konečně tzv. Eisenašským diplomem ze 14. ledna 1349. 

Obecně je zakladatelem univerzity Karel IV. Nejpozději od poloviny 19. století se jako den jejího založení slaví 

7. duben 1348. Jde o nejvýznamnější českou vysokou školu, jednu z nejstarších evropských univerzit. 

 
45

 Marie Terezie, celým jménem Marie Terezie Valpurga Amálie Kristýna (1717 – 1780). Arcivévodkyně 

rakouská, královna uherská a česká z rodu Habsburků. Jediná vládnoucí žena na českém trůně v průběhu dějin. 

 
46

 Josef II. (1741 –1790). V letech 1765 až 1790 císař Svaté říše římské, v letech 1780 až 1790 král uherský 

a (nekorunovaný) král český a arcivévoda rakouský. Byl jedním z nejdůležitějších panovnických představitelů 

evropského osvícenství, prosadil řadu osvícenských reforem. 
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reformovalo i vyšší školství. Vznikala gymnázia a zároveň i odborné školy 

s patřičným zaměřením.  

 

Vlivem národního obrození se na přelomu 18. a 19. století objevoval typ 

vlasteneckých učitelů, kteří se snažili svým působením čelit všeobecné germanizaci 

tehdejší doby. Jmenovat můžeme například Jakuba Jana Rybu47, nebo Bernarda 

Bolzana48, který se pokusil o obecnější pedagogickou koncepci. Tento filozof vyzdvihl 

úlohu rodinné výchovy a požadoval povinnou školní docházku pro žáky do čtrnácti až 

patnácti let. Bolzano také zdůrazňoval potřebnost správných učebnic a zároveň se 

vracel ke Komenskému požadavkem názorného modelu vyučování. 

 

Po roce 1848 dostávalo školství na našem území zcela nový ráz. Vznikaly 

reálné školy s technickým zaměřením a na gymnáziích docházelo k prodloužení 

studia na osm let po dvou čtyřletých cyklech, které byly zakončeny maturitní 

zkouškou. Hasnerovým zákonem49 byla roku 1869 ustanovena osmiletá školní 

docházka a zároveň byl značně rozšířen i obsah vzdělávání: „Tento zákon navíc 

vymezil nová pravidla ekonomického a sociálního zabezpečení učitelů a zejména 

zřídil osmileté školy a osmileté školy měšťanské, které mohli být jen tříleté, když 

navazovaly na nižší pětiletý stupeň školy obecné. Založil rovněž čtyřleté učitelské 

ústavy s maturitou. O jejich absolvování a složení zkoušek dospělosti nastoupil tzv. 

podučitel dvouletou praxi. Po dvou letech postoupil tzv. zkoušku učitelské 

způsobilosti a mohl se stát učitelem na obecné škole.“ (Kasperová, 2008, s. 97). 

 

                                            
47

 Jakub Jan Ryba (1765 - 1815). Český hudební skladatel přelomu klasicismu a romantismu, učitel. Sbíral 

lidové písně a sepsal je do sborníků českých písní. Jeho nejslavnější, dodnes nejhranější a nejpopulárnější 

skladbou pro vánoční období je Česká mše vánoční. Vybraná díla: Česká mše vánoční, Vlastenecké písně. 

 
48

 Bernard Bolzano (1781 Praha – 1848). Český německy hovořící matematik, filozof a kněz. Vybraná díla: 

Wissenschaftslehre, Paradoxien des Unendlichen. 

 
49

 Říšský Hasnerův zákon (1869). Školská reforma, která měla upevnit státní dozor nad školstvím a zároveň 

sjednotit vzdělávání. Reforma byla pojmenovaná podle Leopolda Hasnera von Artha (1818 – 1891), rakousko-

uherského, respektive předlitavského právníka a politika, v letech 1867–1870 ministra kultury a vyučování 

Předlitavska. Hasner byl velkým obdivovatelem filozoficko- pedagogického myšlení Johanna Friedricha 

Herbarta, které se později ujalo, jako Herbartizmus – učení, jež potlačovalo iniciativu dětí, projevovalo 

se přílišným formalizmem a encyklopedičností výuky. I Hasnerův zákon tedy přinesl poměrně větší intelektuální 

nároky na studium.  
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Povinná osmiletá docházka, společně s rozšířeným obsahem vzdělání, byla 

zásadním přelomem v historii našeho školství. Tato reorganizace systému 

elementárního vzdělávání položila jisté základy, které v určitých obměnách fungují až 

dodnes. Vedle městských a obecných škol se rozvíjela i gymnázia a reálné školy, 

v příslušné kombinaci pak i tzv. reálná gymnázia.  

 

Na sklonku 19. století se objevují první dívčí školy a začínají se rozvíjet i 

odborné školy, což je podmíněno i rozvojem tehdejšího průmyslu a zemědělství. 

Opomenout bychom neměli střední školu Minerva. Ta vznikla roku 1890 zásluhou 

Elišky Krásnohorské50 a ve své podstatě stála za opravdovým počátkem ve vývoji 

vyššího dívčího vzdělání ve střední Evropě. 

 

V kontextu Komenského snah můžeme hovořit o tom, že i zákroky reformních 

pedagogů naší první republiky byly o vyšší efektivitě vyučování a také názornějším 

pojetí vyučování samotného. Na druhou stranu by bylo spravedlivé podotknout, že 

občas zacházely tyto experimenty až do značně extrémních poloh. Takovými 

školními experimenty se proslavil, například Josef Úlehla51, který na české 

menšinové škole ve Vídni zrušil učební plán, rozvrh hodin a soustředil se na 

experimentální výuku, jejímž středem byla diskuze se žactvem, ve snaze dosáhnout 

nejlepší osobní zkušenosti s novými poznatky. Otokar Chlup52 se naproti tomu snažil 

zcela racionálně zharmonizovat výuku do výchovně – vzdělávacího procesu. I zde 

můžeme rozpoznávat Komenského ideály v praxi. Podobně tomu bylo i u Václava 

Příhody53, který vedle prosazování jednotné vnitřně diferencované školy, usiloval 

o zavedení pracovních metod a aplikaci metod samoučení. Jeho postava je v naší 

                                            
50

 Eliška Krásnohorská, vlastním jménem Alžběta Pechová (1847 – 1926 Praha). Významná česká básnířka, 

libretistka, spisovatelka a překladatelka. Zabývala se emancipačním hnutím, byla členkou a pak i starostkou 

Ženského výrobního spolku českého. Zorganizovala přes 4 000 podpisů pod petici říšské radě za otevření 

(státního) dívčího gymnázia, aby dívky získaly maturitu a poté povolení studovat na univerzitě. Liknavý postoj 

vídeňské vlády a nezájem veřejnosti a českých žurnalistů ji přiměl k založení soukromého dívčího gymnázia. 

Vybraná díla: Svéhlavička, Z máje žití. 

 
51

 Josef Úlehla (1852 – 1933). Český reformní pedagog. Překladatel Herberta Spencera a editor sebraných spisů 

Jana Amose Komenského. Kritik Herbartovské školy. Vybraná díla: Pedagogické listy, autor řady učebnic. 

 
52

Otokar Chlup (1875 –1965) Český pedagog. Ředitel Pedagogického ústavu J. A. Komenského ČSAV. Vybraná 

díla: O etice a pedagogice, Středoškolská didaktika. 

 
53

 Václav Příhoda (1889 –1979) Významný český pedagog zabývající se pedagogikou, didaktikou a psychologií. 

Vybraná díla: Psychologie a hygiena zkoušky, Vědecká příprava učitelstva, Výzkum dětského písma. 
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práci zmíněna právem, protože to byl právě Václav Příhoda, kdo získal roku 1966 

medaili Jana Amose Komenského za celoživotní práci. 

 

Přes prodloužení školní docházky z osmi na devět let za komunistického 

režimu, se dostáváme až do současnosti, ve které se opět vynořují snahy po 

zkvalitňování a zefektivnění výuky. V souvislosti s tím se objevuje vícero světově 

reformních proudů, které se vesměs realizují na poli soukromého školství. Podrobněji 

budou tyto tendence vylíčeny v následující kapitole. Přesto již zde můžeme 

podotknout, že klasická škola si od těchto školských alternativ bere mnohé i do 

vlastní výuky, nicméně tyto aktivity koná jen v rámci volných časových dispozic, 

kterých není pro striktnost učebních plánů mnoho.  

 

Kapitola 4. 2 Dnešní návrat ke Komenskému 

 

„Sláva Komenského u současníků spočívala na jeho nové metodě jazykového 

vyučování; tehdejší uznání Didaktiky zcela mizí před uznáním, kterého se dostalo 

Bráně. Ale v klasických postavách si každá doba najde něco svého, a tak jsou 

klasické postavy světových literatur živy do jisté míry jako Prometheové, stále 

ukazující jinou tvář. Pro nás dnes není Komenský Komenským Brány jazyků, nýbrž 

Komenským Didaktiky a Informatoria.“ (Krejčí, 1948, s. 6) 

 

Přestože nadpis této podkapitoly hovoří o návratu ke Komenského ideálům, ve 

většině případů zjevně chybí dokonalé propojení s jeho představami. Můžeme však 

i tak hovořit o úspěchu, byť zůstává jen na půl cesty k ideálnímu vyučování, podle 

tohoto učence. Dříve než se vydáme za současnými podobami vzdělávání, mohli 

bychom si alespoň v krátkosti připomenout vyučovací ideály Komenského. 

V podstatě jde spíše o jistou metodiku, kterou má učitel vštěpovat vědomosti. Při ní 

se zřetelně bere v potaz nejen žákovo vědomí, ale hlavně nevědomí, přes které 

v mnohých případech vede cesta poznávání. Důležitým prvkem je totiž dětská 

spontánnost, která se například objevuje ve hře. Přestože hra má v učení Jana 

Amose své specifické místo, jako Škola hrou, můžeme hovořit o tom, že prvky hry se 

prolínají téměř ve všech složkách Komenského pedagogiky a tím i částečně samotné 
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pansofie. I ve hře vedle zmiňované spontánnosti vystupuje na povrch opravdovost: 

nefalšovaná a nepřipravovaná. Dětská duše, nezkažená možnými povrchnostmi 

a falešnostmi dospělého světa, tak zcela spontánně může dát na první dojem. Ten 

byl podle Komenského obzvláště důležitý: „Celá má metoda směřuje k tomu, aby 

školská robota se změnila v hru a potěšení, tomu zde nechce nikdo rozuměti. 

S mládeží se zachází zcela otrocky, i se šlechtickou, učitelé zakládají svou vážnost 

na chmurné tváři, drsných slovech, ba i ranách, a chtějí raději býti obáváni než 

milováni. Tolikrát jsem veřejně i soukromě vytkl, že to není cesta správná, vždycky 

marně. Také jsem radil hned od začátku, aby byly zavedeny nějaké divadelní hry, 

maje jistou zkušenost, že není účinnějšího prostředku k vypuzení duševní malátnosti 

a k vzbuzení čilosti“ (Komenský, 1900, s. 106). Stejně tak to bylo i s dalšími principy, 

na nichž se mělo stavět při cestě za poznáním. Patřilo k nim opravdové přátelství, 

někdy i napodobování (i proto trval Učitel národů na hromadném vyučování) a vedle 

zmiňované hry také soutěživosti, která hru i motivuje. 

  

K dílčím pravidlům vzdělávání pak patřilo nepřehltit žáka informacemi, ale 

podávat mu je pozvolna a postupně. Samotné učení pak dobře rozložit, uspořádat, 

načasovat, vše pod přirozeným pořádkem. Nic před žákem neskrývat. Předkládat 

učivo žáku jasně a nic nepřikrášlovat. Užívat názorné příklady, které dokazovaly 

smysl učení. Ve vysvětlování látky pokračovat až po úplné pochopení nově 

předložených informací. Vyučovat od nejjednoduššího ke složitějšímu a přitom všem 

nezapomínat na neustálé upevňování mravů. Každý učitel by měl být také seznámen 

s Komenskými zásadami výuky. Těmi jsou názornost, systematičnost a soustavnost, 

aktivnost, trvalost a také přiměřenost. Pochopitelně k těmto zásadám patřily i další 

prostředky výuky, jako (ne tehdejší dobu úplně obvyklé) používání učebnic nebo, 

nejen pro studenty, velice příjemná pauza po delším vyučovacím cyklu v podobě 

prázdnin. (Komenský, 1951) I při navrhování těchto pedagogických prvků vycházel 

Jan Amos z přirozeného řádu věcí, se kterým korespondovalo i rozložení na sebe 

navazujících vrstev světa, jak jsme se o tom zmiňovali v podkapitole Panharmonie. 

Tyto myšlenky nacházely a stále nachází odezvu nejen v pedagogických kruzích, ale 

například i na poli vývojové psychologie. Příkladem vyzdvihujícím Komenského 
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popsané zásady může být, například Jean Piaget54. Ten upozorňuje na základní 

premisy Komenského myšlení, ze kterých bylo vycházeno, jako důraz na spontánní 

vývoj, potřeba krátkého výkladu bez nutnosti memorování nebo zřetel na praktickou 

činnost, která by měla předcházet pozdější reflexi a teoretickému zhodnocení. 

(Piaget, 1993)  

 

To nejdůležitější, co si dnes třeba i nevědomě, bere školství z myšlenek 

Komenského, je stavba elementárních a následně na sebe navazujících momentů 

výuky. Přes všechny snahy o odbornost, a tím i vyhraněnost dílčího učiva, 

shledáváme, alespoň na základních školách, tendence o celistvější uchopení nejen 

vědomostí, ale i výchovy, jež mají jít společně ruku v ruce. Nejlépe to dokazuje 

předmět prvouky pro žáky prvního stupně, dávající řádný základ k následnému 

zdokonalování jednotlivých znalostí a předmětů. Ze své pozorovací praxe jsem zjistil, 

že obzvláště mladé učitelky s dosud zapálenými ideály správného učitele, 

nezůstávají jen u vštěpování faktů, ale jde jim i o didaktickou celistvost, s níž je 

spojeno společenské postavení, vnímání kolektivu a zároveň i uvědomování si 

patřičných hodnot. Typickým příkladem jsou i různé hry, které žáky motivují v daném 

období víc, než prosté sdělování faktů. I u pozdějších ročníků se projevuje jistá 

hravost a podněcování ke spolupráci ve třídním kolektivu ústící v naplnění výchovné 

a sociální roviny. Během vlastních učitelských náslechů jsem byl svědkem aktivit, ve 

kterých žáci úspěšně demonstrovali propojení hry, nového učiva, opakování 

předešlého učiva a zároveň pohybu. Příkladem může být aktivita, během níž se při 

hodinách německého jazyka žáci pohybovali ode zdi ke dveřím třídy, přes předměty 

(vyslovených vyučující v německém jazyce), kterých se měli dotýkat a respektovat 

přitom i daná bezpečnostní pravidla. Žáci se jednoduše chtěli naučit nová slova 

v německém jazyce, aby se mohli zúčastňovat podobných her a v některých třeba i 

vyhrávat. Na tomto místě se nemůžeme ubránit spojení s Komenského pověstnou 

školou hrou, která má ve studentovi nabudit touhu poznávat, jak je vyjádřeno i jeho 

vlastním citátem z analytické didaktiky: „smysly žáků musíme vždy dráždit tím, co je 

láká“ (Komenský, 2004, s. 88). 
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 Jean Piaget (1896 – 1980). Švýcarský filozof, přírodní vědec a vývojový psycholog, který se proslavil studiem 

dětského myšlení a teorií kognitivního vývoje či genetické epistemologie. Byl druhým nejcitovanějším 

psychologem 20. století. Významně se přičinil o reformy školního vzdělávání. Vybraná díla: Studies in 

Reflecting Abstraction, The Child's Construction of Reality. 
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Dalším bodem současných vyučovacích trendů je Komenského snaha o 

univerzalismus vědění a návaznost jednotlivých poznatků. Zde bychom mohli 

zdůraznit preferování mezipředmětových vztahů, které se objevují v jednotlivých 

vyučovacích hodinách. Ukázkou takové propojenosti může být další příklad z mé 

vlastní praxe, kdy učitelka vykládala zeměpisnou látku s občasným použitím 

anglického jazyka. Na tomto místě musíme zdůraznit důležitost naplánování výuky 

pro sladění jednotlivých učiv, kdy se používá vědomostí z jiného předmětu v odlišné 

hodině právě se zřetelem na momentálně probíhající látku v hodině jiné. Komenský 

ovšem požadoval více. Chtěl nejen naučit všemu, ale přesnější a hlavně pansofická 

formule zní: „naučit všechny všemu“. Zde již hovoříme o cestě ke všeobecné 

panharmonii, která je podstatnou složkou pansofického smýšlení. Přestože jsme se 

panharmonii věnovali v samostatné kapitole, bylo by na tomto místě dobré doplnit 

přesnost jejího významu. Výkladů pro význam panharmonie je vícero. Etymologicky 

můžeme, při rozboru tohoto slova, hovořit o všeobecném míru, harmonii. To je už 

dokonalý cíl, ke kterému má být nastíněnou cestou směřováno, byť tato cesta naráží 

na kritické poznámky, například u Christopha Wulfa, který: „…ve svém Úvodu do 

antropologie výchovy hovoří o Komenského výchovném snu, jako o výrazu 

obludného optimismu, který prý ovlivnil svou představu panharmonie všechny 

budoucí uzavřené, teleologicky založené vzdělávací systémy, kde vize budoucnosti 

lepšího lidstva byla pouhou výmluvou a útěkem od zodpovědnosti za tristní 

současnost“ (Pelcová, 2009, s. 230). V uvedené publikaci rozebírá tento náhled 

Pelcová s odkazem na Descarta a jeho vysvětlení fenoménu snů. Zde přirovnává 

Komenského sen k jakémusi zajatci snového světa plného fantazie, který je odtržený 

od reality, obzvlášť té reality, jež je několik desítek let vzdálena od výchozího 

snového bodu. Zcela psychologicky poukazuje na to, že budoucnost, která se jeví ve 

snech, může být logicky odlišná od budoucnosti skutečné. Přesto nastíněné snění 

nachází své opodstatnění v požadavcích, jež by měly být uplatňovány při dosahování 

samotného cíle. Podstatným jevem při panharmonické cestě má být radost a 

potěšení z poznávání, což ústí v silnou motivaci a následný úspěch. I tím se sen 

Učitele národů zdá zcela reálným a námitky kritiků mohou tak být úspěšně 

vyvráceny. 
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Vraťme se ale k nastíněné formuli „naučit všechny všemu“. Vedle naučení 

všeho se zde objevuje slovo všechny. Původně se představa vzdělávání podle Jana 

Amose vztahovala do věku dvaceti čtyř let: „ … posléze však ve Všeobecné poradě 

dospěl Komenský k závěru, že člověku je školou jeho věk, a proto je zapotřebí školy 

rozložit v průběhu celého života“ (Jůzl, 2010, s. 134). Konkrétní rozložení 

celoživotního učení rozvrhl jeho autor do několika fází: „… navrhl školy: zrození, 

chlapectví, jinošství, mladosti, mužnosti, stáří, smrti“ (Polišenský, Pařízek, 1987, s. 

45). V současném světě můžeme hovořit o celoživotním vzdělávání, se kterým se 

starší jednici seznamují na univerzitách, v rámci programu Univerzita třetího věku55. 

K této vzdělávací aktivitě se mohou přihlásit všichni, přičemž přednost mají občané 

pobírající starobní důchod. Požadavkem k tomuto studiu bývá absolvování střední 

školy, přičemž na konci studia absolvent nezískává akademický titul, ale osvědčení o 

absolvování dotyčného kurzu. Podrobněji tento druh vzdělávání popisuje Mühlpachr, 

když tvrdí, že Univerzity třetího věku: „… poskytují seniorům vzdělání na nejvyšší 

možné, tedy vysokoškolské (univerzitní), úrovni, čímž se liší od jiných forem osvětové 

a vzdělávací činnosti, byť také orientované na seniory. Účastníci mají obvykle statut 

mimořádných studentů dané vysoké školy. Vzdělávání má výlučně charakter 

osobnostního rozvoje, nikoliv profesní přípravy a nezakládá tak nárok na profesní 

uplatnění (kromě dobrovolnických aktivit, např. V rámci seniorské populace“ 

(Mühlpachr, 2009, s. 140 - 141). Nutno podotknout, že v případě Univerzit třetího 

věku nejde pouze o získávání nových poznatků, ale v případě seniorů má toto 

vzdělávání i svoji socializační funkci. Slouží totiž jako smysluplná výplň volného času, 

během kterého se senioři potkávají se svými vrstevníky, s nimiž mohou sdílet nejen 

nové poznatky, ale i zkušenosti a zážitky. I přes částečný úspěch, realizace 

vzdělávání starších občanů, zde Komenského idea nepatrně pokulhává. Představa 

celoživotního vzdělávání byla u Jana myšlena skutečně jako celoživotní a hlavně 

navazující vzdělávací princip, přičemž pro jednotlivé věkové fáze příslušela 

specifická forma vzdělání. Člověk by tedy postupně stále navazoval na předchozí 
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 Univerzita třetího věku (U3V). Koncepce celoživotního vzdělávání pro zájemce v každém věku. Speciální 

vzdělávací program pro seniory má původ ve Francii. V českém prostředí došlo k založení první univerzity 

třetího věku v roce 1986 v Olomouci. První akademická však vznikla na 1. lékařské fakultě UK v Praze a naplno 

se tento trend rozvinul po roce 2000. V současnosti tuto možnost nabízí většina českých veřejných vysokých 

škol. Na každý kraj vychází minimálně jedna univerzita třetího věku, takže možnost studovat i v pozdějším věku 

mají skutečně všichni. Další univerzity navíc vznikají i v rámci vyšších odborných škol a fakult, které jsou 

pobočkami velkých vysokých škol v menších městech. 
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znalosti bez jakékoliv absence, která zcela jistě znamená odtržení části 

z vědomostního celku, k němuž bychom se během celého procesu mohli dopracovat. 

 

Před samotným vyučováním, ať již jde o vyučování školní, tedy klasické nebo 

vyučování, jež by bylo ideální podle Komenského pansofických ideálů, je zapotřebí 

ustanovit si jasná výchozí pravidla a zároveň body, podle kterých se bude 

postupovat. V klasickém vyučovacím procesu můžeme hovořit o osnovách a s nimi 

souvisejících vyučovacích plánech, podle kterých se postupuje. Učitel národů se 

zmiňoval často o klíči, jež má odemykat brány pansofického učení. Tento klíč se 

vyznačoval jakousi triádou potřebných náležitostí, která se pak v obměnách 

opakovala. U vštěpování vědomostí se má podle tohoto klíče užívat jazyka, mysli a 

ruky. Z toho pak vyplívá triáda týkající se lidských projevů. Jde konkrétně o mluvu, 

myšlení a práci. S tím také ladí opět navazující životní praktiky umění, věda, užití a 

tomu odpovídají vědní obory gramatika, logika a pragmatika nebo fyzika. „Na tomto 

základě se Komenský snažil podle dobových znalostí a možností uspořádat 

v přehlednou souvislou „nomenklaturu“ množinu pojmových prvků, kterou jako 

pedagog považoval za potřebnou pro vzdělání.“ (Doležal, 2009, s. 311) Triády se 

v tomto systému vrstvily a zcela logicky doplňovaly, aby pak mohly působit jako 

jednotný, vskutku panharmonický celek. Jen namátkou můžeme připomenout i 

„přesažné všeobecné vlastnosti“, které z pansofie měli vyplívat, jako jednota, pravda 

a dobro. Další dělení věcí pak bylo znázorněno konkrétními trojicemi. U Jednoty šlo o 

místo, kolikatost a čas, pravdy se dělily na trpnost, jakost a činnost a dobra na užití, 

řád a lásku. (Pelcová, 2009, s. 230) 

 

Jak je patrné, šlo tomuto didaktikovi o jasné utřídění výchozích premis, ze 

kterých se systematicky vrstvilo dále, aniž by v učení nastal chaos, který by vedl do 

slepých uliček. V porovnání s takovým systémem, můžeme dnes hovořit také 

o snaze jistého řádu v osnovách, nicméně možnou nevýhodou je současná pluralita 

názorů a neustálé přehodnocování nebo i reformování učitelských metodik. 

V souvislosti s tím se objevuje i celá řada alternativních škol, které staví své 

vyučovací metody na filozofiích vycházejících z daného formátu školy. Připomenout 
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bychom mohli, například školy Waldorfské56 založené na estetickém vnímání, 

Montessori57 klanící se k pedocentrismu nebo školy Daltonské58 dávající jasný zřetel 

na zkušenost dítěte. Jednotlivé druhy škol sice preferují tu či onu složku, jež byla 

Komenským prosazována, chybí však celek a jistá univerzálnost, ke které má 

nejblíže přeci jen škola klasická. Vedle této univerzálnosti se v případě alternativních 

škol dostáváme do rozporu s aktivitou a působením učitele ve školách klasických. 

Zatímco v rámci škol klasických je učitel jasně direktivním a vůdčím prvkem výuky, 

u alternativních škol učitelé pouze připravují vhodné podmínky pro vybrané učební 

aktivity. To druhé se také částečně shoduje s tím, co prosazoval Komenský a reflexi 

o tom podává i Piaget: „V odkazu díla Jana Ámose Komenského nalézáme 

představu, že učení je spontánní proces a úloha učitele je taková, že pouze vytvoří 

správné podmínky k tomu, aby tento proces mohl sám od sebe probíhat“ (Piaget, 

1993). Na druhou stranu se objevuje spousta názorů, které posouvají na tu či onu 

stranu hranice učitelovu ne/zúčastněnost během pedagogického procesu. Podobné 

nesnáze a jistá nejednotnost názorů je zde patrná již po delší dobu. Kádner se před 

více než stoletím o nastíněném nešvaru zmiňoval ve svých Dějinách pedagogiky 

z roku 1912: „Současné roztříštěnosti a přechodnosti dnešní filozofie odpovídá 

přirozeně i nehotovost a nevyjasněnost pedagogických ideálů. … žijeme zkrátka 

i v pedagogice v době přechodu a cítíme sami živě, že moderní ideály výchovy jsou 

rozhodně teprve v počátcích“ (Kádner, 1912, s. 18–19). Částečně se nám objevuje 

jasná výhoda Komenského pansofie. V podstatě byl na celý systém sám, 

pochopitelně ovlivněn vlastními, či cizími poznatky, které neustále upravovaly 
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  Waldorfská škola. Mateřská, základní nebo střední škola, vycházející z pedagogických zásad formulovaných 

rakouským filosofem, esoterikem a sociálním myslitelem Rudolfem Steinerem (1861–1925). Vychází ze 

Steinerovy antroposofie a je organizována jako svobodná škola (bývá zřizována od mateřské školy po maturitu, 

diferenciace předmětů začíná od 8. ročníku), která podporuje individuální nadání a kreativitu a snaží se zajistit 

všestranný rozvoj dítěte (včetně uměleckých oborů). Český sociokulturní antropolog, archeolog a spisovatel 

Jaroslav Malina ji označuje jako školu kontroverzní. 
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 Montessoriovská škola. Mateřská nebo základní škola, jež se řídí zásadami, které navrhla italská lékařka 

a pedagožka Maria Montessori (1870-1952). Jde především o respekt k dítěti. Učitel a žák jsou rovnocennými 

partnery, proto k němu projevuje maximální vstřícnost, otevřenost, trpělivost. Dítě si tudíž samo určuje tempo 

výuky. Pedagog dává dítěti možnost svobodné volby, ale zároveň pomáhá a radí tam, kde je dítě nerozhodné. 

Maximální volnost udílí dítěti tehdy, když je schopno samo převzít zodpovědnost. Zasahuje, když se dítě nudí, 

nedokáže si vybrat činnost nebo jsou-li porušována pravidla. Postupně v dítěti utváří vlastní zodpovědnost. 
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 Daltonská škola. Původně Dětská univerzitní škola (Children's University School). Vychází z tzv. Daltonského 

plánu, což je metodický způsob výuky, jehož autorkou je Helen Parkhurstová (1886-1973). Hlavní myšlenkou 

daltonského plánu je odlišná organizace vzdělávání na rozdíl od jiných tradičních směrů. Mezi učitelem a žákem 

existuje určitá úmluva o harmonogramu práce na určité období. Žák rozhoduje sám o své práci, sám si určuje 

tempo a učí se spolupracovat s ostatními žáky. 
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konečnou formu pansofie. Navíc sám Komenský považoval své učení za jakési torzo, 

na které by se mělo navazovat dál. 

 

Již zde byla zmíněna důležitost uvědomění si vlastního hodnotového systému, 

jež je ve školách, společně s ostatními osobnostními kvalitami, vytvářen. Směle 

můžeme hovořit o vytváření vlastního názoru, který by měl být i podle vzorů 

Komenského prezentován. Tyto projevy „pravdy“, k nimž student dospěl, by pak 

mohly být konfrontovány s dalšími dílčími poznatky, čímž se vědění a poznání tříbí. I 

zde vidíme jistý pokrok ve snaze o vlastní kritické myšlení. Podobně toto myšlení 

popisují Grecmanová a Urbanovská, když poukazují na to, že: „ kritické myšlení je 

především aktivní a samostatné uvažování podmíněné těmito schopnostmi: 

porozumění informaci a její důkladné prozkoumání, porovnání myšlenky s jinými 

názory a tvrzeními, vidění faktů v souvislostech, využití všech úrovní logických 

myšlenkových postupů, zaujetí stanoviska a zodpovědnosti za ně.“ (Grecmanová, 

Urbanovská, 2007, s. 13). 

 

Zatímco osobnost, jíž je věnována tato práce, se snažila kombinovat vícero 

metod výuky, v objektivním měřítku můžeme hovořit o propojení teorie a praxe. 

Obzvláště praktická část pak byla zjevně tou nejdůležitější součástí výuky, zatímco 

teorie neměla vždy znamenat jen jistý druh přednášky, ale třeba i ukázky, která byla 

posléze v procesu praktického napodobování korigována. Ukázka nemusela být vždy 

předvedením jisté dovednosti, ale třeba i upozorněním na určitý přírodní jev, který si 

poté žáci mohli osvojit a přiřadit k již zažitým vědomostem. V kontrastu se 

středověkými slovními a memorovacími metodami, šlo o revoluční úkaz, jenž byl 

posléze mnohými pedagogickými velikány napodobován a rozvíjen. „Předním 

pedagogem, který preferoval přirozenou metodu vzdělávání, odvozenou z poznávání 

a napodobování přírody, byl v 17. století J. A. Komenský (1592 – 1617). Položil 

základy rozvoje vyučovacích metod vytvořením metody analytické, syntetické a 

metody synkretické (srovnávací). Na pedagogické záměry J. A. Komenského 

navazoval J. J. Rousseau, který zdůraznil požadavky aktivace vyučovacích metod aj. 

H. Pestalozzi, který položil základy metodik jednotlivých předmětů a snažil se 

o spojení vyučování s metodami praktických činností.“ (Kasíková, 2007, s. 190) 

Současná pedagogika bere vyučovací metody jako zvláštní kapitolu, která byla 

popsána mnohými odborníky. Za všechny můžeme uvést dělení Maňáka a Švece. 
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Výukové metody podle nich plní funkci zprostředkování vědomostí a dovedností, 

funkci aktivizační, neboť pomocí ní učitel žáka motivuje a aktivizuje k činnosti, funkci 

formativní, protože dochází k formování žákovy osobnosti, funkci výchovnou a pro 

výuku nezbytnou funkci komunikační.  Specifikace jednotlivých metod autoři spatřují 

v následujícím dělení. Klasické vyučovací metody společně rozdělují na metody 

slovní, tedy vyprávění, vysvětlování, přednášku, práci s textem, rozhovor – diskuzi, 

metody názorně demonstrační, kterými jsou předvádění, pozorování, práce 

s obrazem a instruktáž. Dále pak metody dovednostně-praktické s rozlišením na 

napodobování, laboratorní činnost, produkční metody. Aktivizující metody jsou 

samostatnou kapitolou, jejíž příklady byly, v rámci konkrétního rázu, popsány 

v předchozích odstavcích. Odborně jsou zachyceny Maňákem a Švecem, jako 

metody diskusní, metody badatelské, problémové, metody situační, inscenační a 

didaktické hry. Ke komplexním výukovým metodám patří frontální výuka, skupinová 

výuka, partnerská výuka, samostatná práce žáků, kritické myšlení, brainstorming, 

projektová výuka, výuka dramatem, otevřené učení, učení v životních situacích, 

televizní výuka, výuka podporovaná počítačem, sugestopedie59 a superlearning60, 

hypnopedie61. (Maňák, Švec, 2003) 

 

Během všech uvedených vyučovacích metod nelze zapomenout na výchovný 

důraz, který je dáván dohromady se snahou po socialitě v kolektivu: „Jedna 

z ústředních myšlenek Komenského, aby výchova byla jedním z hlavních nástrojů 

zlepšení životního údělu všech lidí, se opakovaně objevuje v řadě jeho spisů 

a nepozbyla nic na své aktuálnosti. V dnešním pojetí se zabýval nejen sociální funkcí 

vzdělání, ale i jeho socializačním a kultivačním významem. Jedním z vůdčích cílů 

vzdělání bylo přivést člověka k lidskosti.“ (Semerád, Škrabal, 2009, s. 180). Tato 

socialita tehdejšího člověka měla zároveň politické pozadí, které mělo ústit 

k harmonickému soužití národů a stmelení tehdejších rozporuplných názorů: „S jistou 
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 Sugestopedie. Vyučovací metoda, kterou vyvinul bulharský psychiatr Georgi Lozanov. Metoda se používá 

v různých studijních oborech, ale především v oblasti výuky cizích jazyků. Respektuje všechny učební typy – 

auditivní, vizuální i kinestetický a znalosti získané touto metodou se údajně uchovávají v paměti trvaleji než je 

tomu u ostatních výukových metod. Při výuce se používají speciální hudební skladby, které prý stimulují levou 

i pravou mozkovou hemisféru. Tuto metodu schválila mezinárodní expertní skupina při UNESCO již v prosinci 

1978. 

 
60

 Superlearning. Učební metoda, která umožní využívání našich duševních schopností znásobit. Vychází 

z principů Sugestopedie. 

 
61

 Hypnopedie. Výuka probíhající ve stavu hypnotického spánku. 
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nadsázkou leze konstatovat, že Komenský pojímal výchovně-vzdělávací systém jako 

prostředek sjednocování Evropy při zachování kultur a národních jazyků jednotlivých 

zemí v návaznosti na princip důsledného sjednocování obecného a zvláštního 

a integrace teorie a praxe ve smyslu sociálně významného pro život všech lidí“. 

(Semerád, Škrabal, 2009, s. 180). Pokud bychom chtěli tyto tendence reflektovat 

v současném vyučovacím procesu, jistě by se dalo zaplesat nad předměty, které se 

dotýkají multikulturální výchovy. Na tento jev je dnes dáván důrazný zřetel i pro 

výrazně vyšší migraci světového obyvatelstva napříč nejen státy, ale i kontinenty. 

V praxi se tak můžeme setkat nejen se samotným předmětem multikulturální 

výchovy, ale i s celkovou tématikou, která se vyskytuje napříč celým vzdělávacím 

spektrem. Během své učitelské praxe jsem se však nemohl ubránit pocitu jisté 

oficiality a přílišné teorie. Jde tedy o dobré ukotvení multikulturálního vědomí a 

respekt k odlišnostem. Avšak praktická dialogická stránka vyučovaná jako umění 

vést rozhovory tak trochu chybí. Jistě to souvisí i s budováním vlastního sebevědomí, 

kterému se budeme věnovat v následujícím odstavci, přesto již teď můžeme 

konstatovat, že stejně jako je potřeba sebevědomí pro plodnou konverzaci, je 

potřeba konverzace pro správné sebevědomí: „Je s podivem, že školy dosud 

neučinily umění rozmlouvat, ač rozmluvy zabírají velkou část života. Ať jsou rovněž 

zavedeny disputace kvůli cvičení ostrovtipu“ (Komenský, 2006, s. 88). Komenský si 

zjevně i tento fakt velice dobře uvědomoval a snažil se ho probouzet ve své výuce. 

V kontrastu s uvedenou citací musíme konstatovat, že zde byl od dob Komenského 

učiněn jistý pokrok, který si popíšeme v následujících řádcích, avšak stále se objevují 

značné mezery v absenci praktických dialogických cvičení. Důvodů je více. Jedním 

z těch nejzřetelnějších je pak časová nedostatečnost, díky které učitel preferuje 

výklad před praktickými cvičeními, během nichž lze umění konverzace procvičovat. 

 

Aby člověk mohl respektovat druhé s přihlédnutím k nastíněnému prvku 

společné sociality, je zapotřebí, aby měl též respekt sám k sobě. Pro dosáhnutí 

tohoto požadavku, se Komenský snažil dávat větší důraz na posilování sebevědomí 

žáků. Neopomíjel při tom přísnou kázeň, která byla v tehdejší době téměř 

automatická. Studenti ovšem, až s přehnanou úzkostlivostí, dodržovali pravidla 

kázně tak dalece, že se dá hovořit i o svázané psychice odevzdané naplno učiteli, 

bez vlastní snahy o invence v myšlení. Komenskému šlo o přesný opak, tedy otevírat 

žákovu mysl, aby byl sám schopen uvažovat a přicházet s novými myšlenkami, 
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podpořen zdravou sebedůvěrou. Tento požadavek byl nezbytností k pansofické 

výuce a také zřetelným rysem jeho didaktiky. Přitom bychom si mohli připomenout 

samotnou podstatu slova sebevědomí. Její pravý význam současnému člověku 

v některých chvílích uniká, neboť si dotyčný psychologický aspekt plete pouze s 

přespřílišnou suverenitou a někdy i nadřazeností, jež je opakem pokory, ze které má 

zdravé sebevědomí vycházet. Nahlédneme-li na sebevědomí očima Komenského, 

dostaneme se k podstatě vycházející ze slova samotného, tedy z vědomí o sobě 

sama: „poznej sama sebe, člověče, i z druhé stránky, totiž z té, že jsi byl i sobě 

samému dán za vůdce“ (Komenský, 2006, s. 20). Janu Amosovi šlo tedy především 

o zdravé sebevyjádření žáka, jež mu mohlo pomoci najít své přednosti i nedostatky, 

se kterými se v poznávacím procesu pracovalo dále. Spontánní vyjádření osobnosti 

logicky uchopíme při aktivitách, ve kterých se nemusíme pozastavovat nad 

soustředěním na jiné procesy, než nad vlastním pojetím. To se může dobře projevit, 

například ve hře, během které se naše jáství ukazuje nejen nám, ale i našemu okolí. 

Ze zpětné reflexe pozorovatele, můžeme sami dojít k vlastní sebereflexi, jež člověku 

pomáhá zorientovat se v sobě samém. Důrazy na podobné reflexe a interakce 

s okolím jsou, hlavně na nižších stupních vzdělání, dávány často a možná by stálo za 

to pokračovat v tom i během pozdějších školních let, obzvlášť vezmeme-li v úvahu 

zásadní emoční proměny, kterých se nám dostává v období puberty.  

 

Další realizaci naplnění tohoto požadavku na tvorbu zdravého sebevědomí 

pak můžeme spatřovat nejen ve škole hrou, ale i v příbuzné dramatické tvorbě. Tu 

učitel – pansofista uskutečňoval v mnoha podobách, ale nejvíce bychom mohli 

hovořit o divadle. V průběhu divadelních scének, jež tento učenec se studenty 

provozoval, se totiž žactvo nejlépe učilo nejen rozvíjet svojí vlastní kreativitu, ale také 

vyjadřovat se lépe ústy, i pohybem. Důležitou složkou zůstávalo zmiňované 

sebevědomí spojené se sebedůvěrou, jíž bylo dosahováno, například díky veřejným 

prostranstvím, na kterých se představení konala. Komenský při nich využíval své 

zkušenosti s kočovným divadlem, jak se o tom rozepisuje i Kips, když popisuje 

aspekty dramatické tvorby, jako podkapitolu kreativity ve výchově a vzdělání 

u Komenského. (Kips, 2009, s. 629) Zde je popsáno školské divadlo podle představ 

učitele národů i se specifickým rozložením publika do čtverce, přičemž část hostů 

byla rozložena na třech stranách, vystupující na zbylé čtvrté a ti co právě hráli, 

se ocitali přímo uprostřed. I zde můžeme hovořit o vysoké efektivitě, během které 
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nejvíce vynikly herecké výkony žáků, a zároveň tu můžeme spatřit jeden 

ze základních bodů dialogického jednání, při kterém si aktér vytváří veřejnou samotu, 

a tím rozvíjí svůj potenciál naplno. Dnes se takto vyučuje, například na 

DAMU62 předmět Dialogické jednání. To má budoucím hercům pomáhat při kreativní 

tvorbě vlastních myšlenek. Při retrospektivě do Komenského časů se tento proces 

může identifikovat právě s představami učence naplno: „…Komenský považoval 

verejné vystúpenie, predstavenie za významnú, ak nie najdoležitějšiu súčasť celého 

fškolského divadla.“ (Kips, 2009, s. 629). Důležitost a vážnost divadelní výuky 

můžeme spatřovat i v opravdovém pojetí, do jakého se Komenský se svými studenty 

pouštěl. Při představeních nechyběly opravdové rekvizity, kulisy nebo kostýmy, 

což u studentů vyvolávalo i potřebný entuziasmus, v němž (při zvolení vhodného 

didaktického záměru) byl úspěch, ať již v rozvoji sebevědomí nebo poznatků, téměř 

zaručen. V inovacích současného školství a v podstatě i dřívějších školských pokusů 

můžeme hovořit o úspěchu, který je garantován množstvím divadelních kroužků na 

školách, ale hlavně prováděním scének při vyučování. Tyto scénky se dnes zcela 

běžně praktikují, jako náplň vyučovacích hodin, ve kterých si žáci osvojují situace 

z běžného života, se kterými by se mohli setkat. Příkladem, u nějž jsem byl svědkem 

takového vyučování, může být například vyřízení reklamace v obchodě, kdy někteří 

žáci hrají reklamujícího zákazníka a jiní prodavače, který se snaží obhájit své 

stanovisko.  

 

 V souvislosti s předešlým odstavcem bychom měli podtrhnout snahu o vlastní 

sebevyjádření kombinovanou s rétorickými prvky. Za dob Komenského bylo toto 

umění považováno za obzvlášť důležité. Samotná praxe této dovednosti pak ústila 

ve vedení disputací, které v tehdejších dobách byly i zároveň zkouškami odvahy 

a intelektu. „Je s podivem, že školy dosud neučily umění rozmlouvat, ač rozmluvy 

zabírají velkou část života. Ať jsou rovněž zavedeny disputace kvůli cvičení 

ostrovtipu.“ (Komenský, 2006, s. 88) Ne nadarmo byla nepřipravená disputace 

i jednou ze zkoušek, kterou musel podle Komenského absolvovat student v závěru 
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 DAMU - Divadelní fakulta Akademie múzických umění (častěji ve zkratce DAMU) je jednou ze tří fakult 

Akademie múzických umění v Praze (DAMU, FAMU, HAMU). Jedná se o fakultu zaměřenou na výchovu 

umělců divadelních oborů (herců, režisérů, dramaturgů, scénografů, manažerů, producentů ad.) 
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svého akademického života v akademii mládí63. Téma disputací, jako jedné z forem 

vyučování se nám objevuje paradoxně i v současné době. Nejde již však 

o historickou disciplínu, v níž se žák zabývá filozofickými rozbory, nýbrž o osvojování 

dovednosti argumentace: „Didakticky vděčná je i varianta středověká disputace. 

V jejím rámci uloží vyučující části žáků, aby obhajovali určitou myšlenku, části pak, 

aby ji vyvraceli“ (Kasíková, 2007, s. 202). V souvislosti s tímto jevem jsme uvedli 

slovo paradox a to zcela záměrně, protože zatímco se školský vývoj řítí kupředu, 

popoháněn neustále novými pedagogickými koncepcemi, vyzní tato vyučovací 

aktivita, právě jako zdánlivý paradox. Na druhou stranu dnes můžeme hovořit o éře, 

která se dostala do fáze, kdy začínáme přemýšlet poněkud více o historickém vývoji 

a brát si z něj nejen poučení, ale i inspiraci. Na tomto místě se sice ocitáme jen na 

tenkém ledě vlastních domněnek, ale při diachronním porovnání se dá uvažovat 

o tom, že se ke Komenskému bude školství obracet čím dál častěji. Vzhledem 

k tomu, že ideály tohoto myslitele v oblasti pedagogiky jsou již běžně 

implementovány do výuky, snad se vyslovená naděje retrospektivy, bude vztahovat 

i k samotné pansofii. Podrobněji se k tomuto jevu pokusíme vyjádřit v závěru této 

práce. Zatím setrváme na poli srovnávání Komenského ideálu s dneškem, který 

se dá rozhodně popsat jako dnešek svojí značnou pokrokovostí přetížený.  

 

Tato přetíženost si vybírá svou daň i v oblasti výchovy. Ta by, v představách 

Jana Amose, neměla být jen prioritou učitele, ale i rodičů a společnosti kompletně, 

bez opomíjení jednotlivých úřadů a státu jako celku. Na vychovávajícího přitom není 

nahlíženo, jako na nadřízeného, ale jako na služebníka samotné výchovy. Tady 

musíme smutně konstatovat, že nastíněný ideál se v současné uspěchané době jen 

obrací v prach. Učitelé sice zůstávají v mnohých případech vychovateli, ale u 

zaměstnaných rodičů, kteří nemívají na své ratolesti čas tomu tak často není. 

Podobně u státních institucí se nedá hovořit o opravdové snaze vychovávat, ale spíš 

řešit ekonomické zájmy země právě na úkor výchovného elementu mladistvých. 

Smutnou výjimkou jsou pouze ústavy a uskupení zabývající se mimoškolní výchovou 
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 Akademie mládí (univerzita). Poslední ze čtyř stupňů školské organizace navržené podle Komenského. 

Předstupněmi byla mateřská škola pro děti ve věku do šesti let, obecná škola (6 – 12 let), kde se žáci učili číst, 

psát, počítat, seznamovat se s historií, mravností a hospodářskými pravidly země, latinská škola (12 – 18 let), 

kde mělo být vyučováno čtyřem jazyků a šesti svobodným uměním (gramatika, dialektika, rétorika, aritmetika, 

geometrie, astronomie, hudební výchova). Akademie mládí měla být určena pro nejnadanější žáky ve věku 18 –

24 let. Ti prohlubovali své znalosti a připravovali se na konkrétní obor. 
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a vzděláváním pouze za úplaty, na což doplácí žáci z chudších vrstev. Takovému 

systému by se pravděpodobně Komenský vehementně bránil. 

 

Již zmíněným bodem Komenského pansofie je snaha o vytvoření 

univerzálního jazyka, se kterým by se lidstvo dorozumívalo napříč zeměmi 

a kontinenty. Nejstarší myšlenky o univerzálním jazyku se objevovaly už v perských 

a syrských legendách. Ve 2. století se touto otázkou částečně zabýval římský lékař 

Lucius Claudius Galenus64. K hlubší realizaci pak sáhla roku 1134 německá filozofka 

Hildegarda z Bilgenu65. Ta dokonce vytvořila slovník, jenž obsahoval přes tisíc slov, 

které byly odvozeny z latiny. Jan Amos Komenský viděl v univerzálním jazyce 

důležitou oporu tolik deklarované nápravy lidstva a my se i dnes můžeme o této 

myšlence dočíst ve spisech Amosových celkem často. Za všechny jmenujme Cestu 

světla - Via Lucis, kde se Učitel národů, zmiňuje o podmínkách k vytvoření 

univerzálního jazyka: „O universálním jazyku je třeba zvláště připomenout dvě věci. 

Za prvé, aby se ho nikdo nepokoušel sestavit, dokud nebude hotova Pansofie, v níž 

budou správně stanoveny rody, ideje a vlastnosti věcí. Neboť nemůže být věcný, 

jestliže se všude nepřizpůsobí souběžně k věcem. Nemůže se však přizpůsobit, 

jestliže nebudou předem dokonale zjevné základy všech věcí, jejich vzájemný řád a 

vzájemná pouta. Za druhé, aby se jej nikdo nepokoušel vymyslet samojediný, ale 

přenechal tuto péči sboru moudrých. Jinak by se mohlo stát, že by se z touhy po tak 

ušlechtilé věci pustili do práce četní nadaní muži a pak bude nemožné, aby každý 

neměl na to či ono jiný názor. A jestliže by kdokoli chtěl trvat na svých objevech, 

budeme mít místo jednoho nového jazyka jich celou řadu a zmatek neodstraníme, 

ale zvětšíme“ (Komenský, 1961, s. 91). Ve své podstatě geniální myšlenka Jana 

Amose podepřená ušlechtilým sjednocujícím cílem, korespondovala i s dalšími 

filozoficky lingvistickými rozbory. Za všechny můžeme jmenovat Gottfrieda Wilhelma 
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 Klaudius Galénos (latinsky Claudius Galenus), známý spíše jako Galén, (129 – 200 nebo 216). Římský lékař 

(patřil k lékařské škole tzv. fyziků) a významný filozof pozdní Antiky. Vybraná díla: Konstantin Afričan, 

Hunajna ibn 
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 Svatá Hildegarda z Bingenu - Hildegard von Bingen (1098 – 1179). Německá křesťanská mystička, 

přírodovědkyně, lékařka, hudební skladatelka a spisovatelka, členka benediktinského řádu a zakladatelka 

kláštera na Rupertsbergu u Bingenu. S jejím dílem jsou spojené počátky svébytného proudu německé středověké 

mystiky, tzv. Frauenmystik. Vyvinula speciální jazyk (lingua ignota) pro popis vědeckých termínů. Vybraná 

díla: Scivias, Ordo virtutum. 
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Leibnize66. Kapitoly zabývající se Leibnizovým rozborem univerzálního jazyka uvádí, 

například Umberto Eco ve své studii slovy, která nám dobře objasní i Komenského 

záměr: „Kdybychom měli popsat projekt, s nímž si Leibniz pohrával celý život, museli 

bychom mluvit o obrovské filosoficko-lingvistické stavbě, která uvažovala čtyři 

základní momenty: 1) stanovení systému elementárních pojmů, organizovaných do 

abecedy myšlení nebo všeobecné encyklopedie; 2) vypracování ideální gramatiky, 

jejímž příkladem byla jeho zjednodušená latina; 3) popř. vytvoření řady pravidel pro 

výslovnost znaků; 4) lexikon reálných znaků, na jejichž základě by se provedl 

výpočet, který by mluvčího automaticky dovedl k formulaci pravdivých vět. Nicméně 

hlavní Leibnizův přínos spočívá ve čtvrtém bodě projektu a v tom, že nakonec upustil 

od realizace ostatních tří.“ (Eco, 2001, s. 240). Nutno podotknout, že tento filozof 

v Ecově díle vede spor s Raimonduem Lullusem67, který se myšlenkou univerzálního 

jazyka zabýval již v dřívějších dobách. Leibniz rozebírá filozofickou podstatu 

jednotlivých soudů, pramenících z užití tohoto jazyka, což se stává kamenem úrazu 

podepřeným kritikou jeho subjektivní kombinatoriky (v kontrastu s jednoduchou 

kombinatorikou Lulluse), ze které by se nám mohlo dostat mylných závěrů. Leibniz 

šel na pojmový aparát čistě matematicky, jakožto s vědou, ve které je omyl 

nepřípustný. Konkrétně chtěl rozebírat složené pojmy, jako rozklady čísel na 

prvočísla a zpětně i sestavovat pojmy do patřičné složitosti nastíněnou 

kombinatorikou s tím, že zatímco pojmy by byly reprezentovány čísly, jednotlivé 

vztahy mezi nimi pak početními operacemi, konkrétně násobením. Logický kalkul se 

zkušeností a zdravým rozumem by nám pak měl říkat, jaký výrok správný je a jaký 

není. Zádrhel ovšem tkvěl ve zkušenosti a zdravém rozumu. Vezmeme-li v potaz, že 

zkušenost a na to navazující vlastní zdravý rozum je pouze subjektivní stránkou 

osobnosti, nemohli bychom se pak všichni shodnout na univerzálním tvrzení a 

posléze ani jazyku. Jako příklad můžeme uvést citovaného Eca, který popisuje 

Lullovo vyjádření ke skládání výroků tím: „že podmět lze někdy zaměnit za přísudek 

(např. „Dobro je veliké“ a „Velikost je dobrá“), jindy ne (např. „Anděl je dobrý“ a 

„Dobrý je anděl“, neboť každý anděl má účast na dobru, kdežto ne každý, kdo má 

                                            
66

 Gottfried Wilhelm von Leibniz (1646 –1716). Německý filozof, vědec, matematik a teolog píšící převážně 

v latině a francouzštině. Jeden z největších racionalistů 17. Století. Vybraná díla: Theodicea, Monádologie a jiné 

práce. 

 
67

 Raimundus Lullus, také Ramon Llull nebo Raimondo Lullo (1232 - 1315 tamtéž). Katalánský spisovatel, 

filozof, misionář, logik, cestovatel a rytíř. Mimo jiného proslulý i úvahami o univerzálním jazyce a kombinacích 

pojmů, odkud se odvozuje dnešní kombinatorika. Vybraná díla: Strom vědy, Kniha výroků. 
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účast na dobru, je anděl). Je to podobné, jako kdybychom tvořili permutace ze 

souboru daných písmen a určitý jazyk – coby vnější kritérium – nám z nich měl 

vytřídit ty, které v něm nesou význam“ (Eco, 2001, s. 62). Při návratu ke 

Komenskému musíme poznamenat, že si možnosti takovýchto zkreslení byl dobře 

vědom a i proto se v jeho úvahách o univerzálním jazyce objevují i zmiňované 

podmínky. Ve vztahu k dnešní době pak můžeme jen smutně konstatovat, že ani 

jedna z nich nebyla beze zbytku naplněna. Místo univerzálního jazyku tu pak máme 

výuku světových jazyků, u kterých se jejich učením přizpůsobujeme a přibližujeme 

většině světa. 
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Závěr 

 

Zdůrazňovat přínos osobnosti Jana Amose Komenského je zřejmě zbytečné. 

Tento velikán stále světu přináší něco nového i mnoho staletí po své smrti. Čerstvé 

objevy se rýsují i díky novým a novým uchopením Komenského myšlenek, o čemž 

svědčí i neustálé bádání současných komeniologů.  

 

Přestože hlavní náplní této práce jsou Komenského pansofie a pedagogika, 

jakožto vzájemně se doplňující složky, které porovnáváme se současným 

vzděláváním, nesmíme zapomenout, že pansofie jako taková je jen jednou 

ze součástí všeobecné nápravy lidstva. Vezmeme-li v potaz všechny body 

Všenápravy, mohli bychom v některých oblastech hovořit o značném pokroku. 

Zvláště co se týče Panorthosie samotné. Současné trendy vedoucí ke spojování 

národů, například v rámci Evropské unie, by jistě Komenský odsouhlasil, i když 

konkrétní fungování, záměry a procesy tohoto spolku by nezůstaly bez výhrad. 

Podobně úspěšně se může jevit i ekumenické sbližování církví v rámci křesťanského 

světa. I zde byl od dob Komenského učiněn obrovský pokrok. Každá mince má však 

dvě strany. Jak se ještě jednou zmíníme, současný svět se od duchovní oblasti 

kvapem odchyluje. Jistě jsou zde národy, u kterých je duchovní sféra obzvláště 

důležitá, ale například napříč Evropským spektrem tento potenciál částečně zaniká. 

Zde narážíme na nastíněnou „druhou stranu mince“, jež vede k pramalému důrazu 

náboženských zájmů v politické sféře. Absence propojenosti duchovní a světské 

(politické) moci pak v podstatě napomáhá ke sbližování jednotlivých církví.  

 

Opomenout bychom neměli ani snahy o univerzální jazyk, které lidstvo stále 

a znovu aktualizuje. Úspěch se projevil v kybernetickém prostoru, kde umělý jazyk 

zdařile působí, nelze však hovořit o Komenského premise, která měla jazykově 

sjednocovat svět. Posledním pokusem, který po lingvistické stránce dokázal strhnout 

pozornost současného světa, je Interlingua68. I zde však nemůže myšlenka tohoto 

univerzálního jazyka, vedle Komenského představy, nezůstat bez výhrad. Za nimi 

může stát, například vytvoření tohoto jazyka za pomoci jazyků jiných, již existujících. 

                                            
68

 Interlingua, též interlingva. Umělý mezinárodní jazyk, založený volně na románských jazycích, zejména latině 

(do jisté míry jde o zjednodušenou latinu), publikovaný (ve své definitivní verzi) v roce 1951 Mezinárodní 

asociací pro pomocný jazyk. 
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Základem pro tuto slovní zásobu se totiž stala španělština, francouzština, italština, 

portugalština a angličtina. Můžeme jen spekulovat, zda by se tento základ přibližoval 

Komenského představám. 

 

Zřejmě největší realizace Komenského myšlenek se začíná, po vzpamatování 

se našeho školství z rigidních postupů dřívějšího režimu, projevovat ve školství, 

ve kterém se čím dál častěji uplatňují přístupy učení, jež by byly tomuto velikánu 

skutečně vlastní. Zmínit můžeme jeho Školu hrou, která dnes exceluje v potřebách 

aktivizace žáků učitelem. V souvislosti s tím se nedá opomenout snaha o žákovský 

seberozvoj a také tendence ke kreativnímu vyjadřování, na kterém je současný svět 

čím dál tím více budován. Zde je však stále co dohánět, neboť prostor, který bývá 

využíván k těmto praktikám je značně časově omezený. Tento fakt můžeme přičíst 

na vrub učebním plánům a osnovám, které sice dávají v současné době prostor pro 

učitelovu improvizaci využitou pro cvičení nastíněných aktivit, avšak samotné 

dialogické hodiny by v nich mohli být napevno ukotveny. Značným pokrokem 

v učebních plánech je prostor vymezený multikulturní výchově. Pravdou je, 

že se stále jedná i po letech o inovativní záležitost, které by se mělo věnovat více 

času, obzvlášť ve spojení s popisovaným elementem komunikace.  

 

Přestože to není přímo předmětem této práce, můžeme si povšimnout jednoho 

zásadního faktu, který sice Komenský ve svých dílech přímo nerozebírá, avšak 

v porovnání s jeho dobou přímo bije do očí. Jde především o kázeň, která byla 

v době Učitele národů zcela přirozeným jevem. Současné školství se společně 

s nedostatkem kázně potýká i s nedostatkem respektu k učiteli. Během své učitelské 

praxe jsem byl častokrát svědkem situací, kdy si vyučující téměř nevěděla rady 

s ukázněním třídního kolektivu. Řešení tohoto problému pak zabírá mnoho tolik 

vzácného času, který by mohl být využit k jiným, potřebnějším aktivitám. Při hledání 

příčin tohoto nešvaru, bychom se již pravděpodobně dotýkali Komenského zásad, ve 

kterých je patřičně zdůrazněna spolupráce školy s rodiči. Tato žádoucí spolupráce se 

v dnešní době bohužel míjí účinkem. Na vině je pravděpodobně nedostatek času a 

nezájem rodičů, kteří více než by bylo záhodno, oddělují školní život své ratolesti 

s životem rodinným. 
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Nemalý důraz bychom však měli položit i na Komenského pansofické učení, 

jehož základem je nutnost propojování vědění. V procesu současného vyučování 

se tento fenomén projevuje prolínáním učiva nejen skrz všechny segmenty celého 

spektra látky, ale i s běžnými věcmi, se kterými se žáci potkávají ve svém běžném 

životě. Současní pedagogové si jsou dobře vědomi toho, že mozek zpracovává 

všechny nové poznatky na základě starších informací, které má již dobře zakotvené 

a tím se, jako pavučinová vlákna, protkávají a upevňují navzájem skrz naše mentální 

mapování. 

 

K dalším bodům Janova pansofického učení, které nalézají uplatnění 

i v dnešní době, patří bezesporu i tendence k částečnému oklešťování detailů ve 

výuce. Sice zůstává snaha o komplexnost a podrobné vylíčení věcí, avšak současná 

škola se snaží apelovat i na žákovu samostatnost, díky které si má sám nalézt 

potřebné detaily ve svém vlastním čase prostřednictvím internetu. Tento vynález 

umožňuje obrovský pokrok ve vedení pedagogických procesů a dnešní učitelé tak 

začínají chápat, že stejně jako je důležité vysvětlit to či ono, je podstatné i naučit 

žáky vyhledávat potřebné informace na zmíněném médiu. Ve zkratce se dá hovořit o 

tom, že není důležité jen to „co“ naučit, ale i „kde“ se k potřebným informacím dostat. 

Otázkou zůstává, jak by se k fenoménu internetu, jakožto zdatného pomocníka 

ve vzdělávacím procesu, postavil Komenský. Z jeho patrné snahy o co 

nejpřístupnější možnost vzdělávání bychom si mohli vydedukovat, že by takovou 

možnost nejen vítal, ale snažil by se i o její co největší využití. 

 

Můžeme se také jen domnívat, jak by se celkově osobnost Komenského 

vyjímala v současné době. Jedno z Komenského pravidel bylo nepřidávat nové 

kategorie učení, jen rozšiřovat segmenty vědění, které již byly stanoveny. 

To můžeme shledat zcela správným postupem, který by zřejmě mohl zabránit 

mnohým filozofiím, jež vyvracely filozofie předešlé, aby byly postupem času sami 

vyvráceny a dostaly se nakonec zpět ke svému protipólu byť v jiném podání. I tak by 

měl tento gigant k dispozici řadu dalších odborných poznatků, na jejichž základě by 

mohl snad vybudovat pansofické učení v dokonalejší podobě. Jedna věc by se ale 

zřejmě nezměnila a to víra v Boha, jako bazální jistota, která jako jediná ze všech 

údajných jistot nelze vyvrátit. Rozhodně ne v jeho vlastním světě pansofie. Zajímavé 

by mohlo být porovnání vědění z hlediska individualit, které světu skutečně daly 
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převratné myšlenky, co se reálného uplatnění týče. Možná by se zde mohl objevit 

subjektivnější přístup k jedinci s vlastním potenciálem svérázného pohledu na svět. 

Jak vyplívá z předešlých řádek, právě takovým potencialitám Komenský v zásadě 

fandil, když hovořil o kritice pansofie, která by vycházela z nějakého převzatého 

vědění, vedle nějž postavil zcela správný vlastní pohled, bez zkreslujících brýlí.  

 

Kde ale tkví skutečný problém bránící rozvinout pansofické učení v plné šíři? 

O tom by se dalo polemizovat, ale při hlubším pátrání se nemůžeme ubránit tomu, že 

u této myšlenky dnes chybí to nejpodstatnější, skutečný základ, bez kterého se do 

opravdové pansofie nemůžeme pustit. Bez pevného základu není pansofie možná 

ani podle slov samotného učitele národů. Tímto výchozím bodem zjevně shledáme 

tolikrát zdůrazňovanou víru v Boha, jakožto oporu všeho, obzvláště v případě 

Komenského pansofického učení. Není to však jen víra v Boha v pravém slova 

smyslu, která chybí k chápání Komenského pansofie. Můžeme-li to tak nazvat jde i o 

celý komplex teologie vydedukovaný z principů víry. „Komenského myšlenkový 

systém nelze pochopit bez pochopení souvislosti s filozofií a teologií.“ (Kalivoda, 

1992, s. 204) Pravděpodobně by zde mohl kdosi namítnout, že teologie není určena 

jen hluboce věřícím lidem. O tomto faktu by se dalo polemizovat, avšak zcela jistě 

bychom se dostali k myšlence, že když opravdový teolog není věřícím, měl by víru 

alespoň plně chápat, jinak by jeho učení bylo pouze sbírkou povrchně vstřebaných 

faktů. Otázkou by pak zůstalo i to, jestli může někdo víru plně chápat, aniž by jí 

opravdu prožíval. Při náhledu na současnou dobu ovšem prvek víry obecně chybí a 

proto se mnohým může zdát pansofie, jako utopistické řešení. I to nejsofistikovanější 

myšlení nemůže provést a naplnit tento základ bez patřičné víry, protože ta není ani 

tolik otázkou rozumu dedukujícího logické systémy, jako otázkou srdce, chceme-li 

duše. „Chtěl, aby náboženství bylo skutečně prožíváno a procítěno, aby to byla věc 

živá nikoliv malovaná, aby v popředí byla praxe, ne dogma.“ (Kádner, 1923, s. 24) Ta 

skutečně opravdová a pevná víra se totiž nedá vydedukovat, ale jen opravdu prožít a 

pro takové prožitky současný člověk nemá pravděpodobně motivaci. Skeptici by 

mohli dokonce tvrdit, že v dnešní uspěchané a na výkon orientované době na ní 

nemá bohužel ani čas.  

 

Takových „snad“ a „kdyby“ by se zde mohlo objevit ještě spousta a můžeme 

jen doufat, že badatelé Komenského fenoménu to budou brát v potaz při 
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rekonstrukcích nejen jeho díla, ale myšlení, které revolučním způsobem změnilo, 

a doufejme, že ještě bude měnit svět. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
80 

Použitá literatura 

 

Pramenná literatura 

 

 

 BIBLE – Ekumenický překlad. Praha: Ekumenická rada církví v ČSR, 1984. 

 

KOMENSKÝ, JAN AMOS. Cesta Světla -Via Lucis. Praha: Státní Pedagogické 

Nakladatelství, 1961. 

 

 KOMENSKÝ, JAN, AMOS. Didaktické spisy. Praha: SPN, Dědictví 

Komenského, 1951. 

 

KOMENSKÝ, JAN, AMOS. Divadlo veškerenstva věcí. Praha, 1969. 

 

KOMENSKÝ, JAN, AMOS. Dvojí poselství k českému národu: (Kšaft/smutný 

hlas). Praha: Vyšehrad, 1970. 

 

 KOMENSKÝ, JAN, AMOS. J. A. Komenského vlastní životopis. 

Praha: Ústřední nakladatelství učitelstva československého, 1900. 

 

 KOMENSKÝ, JAN, AMOS. Jan Amos Komenský – Jak (se) učit, vybrané 

myšlenky o vzdělání a výchově, sestavil Kumpera Jan. Praha: Mladá fronta, 

2004. ISBN 80-204-1123-2. 

 

 KOMENSKÝ, JAN, AMOS. Kšaft umírající matky Jednoty bratrské. 

Brno: Staněk, 1935. 

 

 KOMENSKÝ, JAN, AMOS. Labyrint světa a ráj srdce. V MKP 1. vyd. 

Praha: Městská knihovna v Praze, 2011. 

 

 KOMENSKÝ, JAN, AMOS. Listové do nebe. Brno: Academia, 1930. 



 
 

 
81 

 

KOMENSKÝ, JAN, AMOS. O sirobě. Polské Lešno, 1624. 

 

 KOMENSKÝ, JAN, AMOS. O sobě, (Výběr textů a překlad A. Molnár, 

N. Rejchrtová). Praha: Odeon, 1987. ISBN 01-102-87. 

 

KOMENSKÝ, JAN, AMOS. Obecná porada o nápravě věcí lidských, svazek I. 

Praha: Svoboda, 1992. ISBN 80-205-0226-02. 

 

KOMENSKÝ, JAN, ÁMOS. Obecná porada o nápravě věcí lidských, svazek II. 

Praha: Svoboda, 1992. ISBN 80-205-0227-0. 

 

 KOMENSKÝ, JAN, AMOS. Obecná porada o nápravě věcí lidských, svazek III. 

Praha: Svoboda, 1992. ISBN 80-205-0228-9. 

 

 KOMENSKÝ, JAN, AMOS. Předehra pansofie: Objasnění pansofických 

pokusů. Praha: Academia, 2010. ISBN 987-80-200-1862-5. 

 

  KOMENSKÝ, JAN, AMOS. Přemyšlování o dokonalosti křesťanské. V MKP 1. 

vyd. Praha: Městská knihovna v Praze, 2011. 

 

 KOMENSKÝ, JAN AMOS. Sto listů Jana Amose Komenského. Překlad 

a poznámkový aparát: Bohumil ryba. Praha: Jan Laichter, 1942. 

 

KOMENSKÝ, JAN, AMOS. Stručný životopis, In Jan Amos Komenský, Stručný 

životopis, Čapek Emil. 1. vyd. Praha, 1957. 

 

KOMENSKÝ, JAN, AMOS. Všenáprava (Panorthosie): Všeobecné porady 

o nápravě věcí lidských (část šestá). Praha: Orbis, 1950. 

 

 KOMENSKÝ, JAN, AMOS, GRACIÁN, BALTAZAR. Komenský kontra Gracián 

/ Gracián kontra Komenský, Pansofie prodromus aneb O pravé a plné 

moudrosti / Příruční orákulum aneb Umění moudrosti. 1. Vydání. 

Praha: Evropský literární klub, 2006. ISBN: 80-86316-6-X. 



 
 

 
82 

  

 KOSMA. Kosmova kronika. Praha – Litomyšl, Paseka 2005. ISBN 80-7185-

515-4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
83 

Odborná literatura 

 

 

BLEKASTAD, MILADA. Comenius: Versuch eines Umrisses von Leben, Werk 

und Schicksal des Jan Amos Komenský. Oslo: Universitetsforlaget, 1969. 

 

ČAPEK, EMIL. Jan Amos Komenský, Stručný životopis. 1. vyd. Praha, 1957. 

 

ČAPEK, JAN, BLAHOSLAV. Několik pohledů na Komenského. 1. vyd. 

Praha: Karolinum, 2004. ISBN 80-246-0721-2. 

 

ČAPKOVÁ, DAGMAR. Komenského Obecná porada a její význam. 

Praha: Svoboda, 1992. 

 

ČAPKOVÁ, DAGMAR. Myslitelsko-vychovatelský odkaz J. A. Komenského. 

Praha: Academia, 1987. 

 

ČAPKOVÁ, DAGMAR. Vztah vědy a víry u Komenského, In Studia 

Comeniana et historica ročník 51. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského. 

1994. 

 

DOLEŽAL, ALOIS. Pedagogické a filozofické principy Komenského a jejich 

reflexe v současném vzdělávání, In Jan Amos Komenský, Odkaz kultuře 

vzdělávání, Uspořádali: Chocholová Svatava, Pánková Markéta, Steinr Martin. 

1. vyd. Praha: Academia, 2009, s. 310 – 315. ISBN 987-80-200-1700-0. 

 

ECO, UMBERTO. Hledání dokonalého jazyka v evropské kultuře. Překlad: 

Karel a Vlasta Kubišovi. Praha: Nakladatelství lidových novin, 2001. ISBN 80-

7106-389-4. 

 

FLOSS, PAVEL. Poselství J. A. Komenského současné Evropě. 1. vyd. 

Brno: Soliton, 2005. ISBN 80-239-6048-2. 

 



 
 

 
84 

GOODRICK-CLARKE, NICHOLAS. Západní esoterické tradice, (The western 

esoteric traditions: A historicial intrudiction, Oxford university press, 2008), 

překlad: Zuzana Marie Kostičková. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a. s., 

2011. ISBN 978-80-247-3143-8. 

 

GRECMANOVÁ, HELENA, URBANOVSKÁ, EVA, Aktivizační metody 

ve výuce, prostředek ŠVP. 1. vyd. Olomouc: Hanex,2007. ISBN 978-8085783-

73-5. 

 

HOMOLÁČ, JIŘÍ. Intertextovost a utváření smyslu v textu. Praha: Karolinum, 

1996. ISBN 80-7184-201-X. 

 

CHOCHOLOVÁ, SVATAVA, PÁNKOVÁ, MARKÉTA, STEINER, MARTIN. Jan 

Amos Komenský, Odkaz kultuře vzdělávání. 1. vyd. Praha: Academia, 2009. 

ISBN 987-80-200-1700-0. 

 

JŮZL, MILOSLAV. Základy pedagogiky. Brno: Institut mezioborových studií 

Brno, 2010. ISBN 978-80-87182-02-4. 

 

KALIVODA, ROBERT. Husitská epocha a J. A. Komenský. 1. vyd. 

Praha: Odeon, 1992. ISBN 80-207-0341-1. 

 

KASÍKOVÁ, HANA. Pedagogika pro učitele. Praha: Grada Publishing a. s., 

2007. ISBN 978-80-247-1734-0. 

 

KASPEROVÁ, DANA. Dějiny pedagogiky. 1. vyd. Praha: Grada Publishing 

a.s., 2008. ISBN 978-80-247-2429-4. 

 

KÁDNER, OTAKAR. Dějiny pedagogiky. Díl II. Od renesance a reformace 

do konce století osmnáctého. 2. vyd. Praha: Nákladem české grafické 

společnosti Unie, 1923. 

 

KÁDNER, OTAKAR. Dějiny pedagogiky. Díl III. 1. vyd. Praha: Dědictví 

Komenského, 1912. 



 
 

 
85 

 

KIPS, MILAN. Pedagogické a filozofické principy Komenského a jejich reflexe 

v současném vzdělávání, In Jan Amos Komenský, Odkaz kultuře vzdělávání, 

Uspořádali: Chocholová Svatava, Pánková Markéta, Steinr Martin. 1. vyd. 

Praha: Academia, 2009, s. 625 – 631. ISBN 987-80-200-1700-0. 

 

KREJČÍ, AUGUSTIN. Jana Amose Komenského Didaktika Velká. Brno, 1948. 

 

KUMPERA, JAN. Jan Amos Komenský – poutník na rozhraní věků. 

Ostrava: Amosium servis a Nakladatelství Svoboda, 1992. ISBN 80-85498-03-

0. 

 

KYRÁŠEK, JIŘÍ a kol. Jan Amos Komenský, nástin života a díla. 1. vyd. 

Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1957. 

 

MAŇÁK, JOSEF, ŠVEC, VLASTIMIL. Výukové metody. Brno, Paido – edice 

pedagogické literatury, 2003. ISBN 80-7315-039-5. 

 

MOLNÁR, AMADEO, REJCHRTOVÁ, NOEMI. Jan Amos Komenský o sobě. 

2. vyd. Praha: Rudé právo, tiskařské závody, 1989. ISBN 80-207-0016-1. 

 

MÜHLPACHR, PAVEL. Gerontopedagogika. 2. Vydání. Brno: Masarykova 

univerzita, 2009. ISBN 978-80-210-5029-7. 

 

NERADOVÁ, KVĚTA. Jan Amos Komenský, In Komenský kontra Gracián / 

Gracián kontra Komenský, Pansofie prodromus aneb O pravé a plné 

moudrosti / Příruční orákulum aneb Umění moudrosti, Komenský, Jan Amos, 

Baltazar, Gracián. 1. vyd. Praha: Evropský literární klub, 2006. ISBN: 80-

86316-6-X. 

 

NOVÁK, JAN VÁCLAV. Dědictví Komenského. Praha, 1932. 

 

NOVÁK, JAN VÁCLAV. Jan Amos Komenský, jeho život a spisy. Praha, 1932. 

 



 
 

 
86 

PALOUŠ, RADIM. J. A. Komenský – náboženský myslitel, In Studia 

Comeniana et historica, ročník 51. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského, 

1994. 

 

PATOČKA, JAN. Komeniologické studie: soubor textů o J. A. Komenském. 

1. díl. 1. vyd. Praha: Institut pro středoevropskou kulturu a politiku, 1997, 426s. 

Oikúmené. ISBN 80-860-0552-6. 

 

PATOČKA, JAN. Literární plány a díla J. A. Komenského, In PATOČKA, 

J. Komeniologické studie III. 1. vyd. Praha: Oikoymenh, 2003. ISBN: 80-7298-

079-3. 

 

PATOČKA, JAN. Tělo, společenství, jazyk, svět. Praha: Oikoymenh, 1995. 

ISBN: 80-85241-90-0. 

 

PELCOVÁ, NADĚŽDA. Pedagogické a filozofické principy Komenského 

a jejich reflexe v současném vzdělávání, In Jan Amos Komenský, Odkaz 

kultuře vzdělávání. Uspořádali: Chocholová Svatava, Pánková Markéta, Steinr 

Martin. 1. vyd. Praha: Academia, 2009, s. 229 - 241, ISBN 987-80-200-1700-

0. 

 

PIŤHA, PETR. Čechy a jejich svatí. 1. vyd. Praha: Aved, 1992. ISBN 80-

902776-0-8. 

 

POLIŠENSKÝ, JOSEF. Komenský muž labyrintů a naděje. 1. vyd. 

Praha: Academia, 1996. ISBN 80-200-0580-3. 

 

POLIŠENSKÝ, JOSEF, PAŘÍZEK, VLASTIMIL. Jan Amos Komenský a jeho 

odkaz dnešku. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1987. 

 

POPELOVÁ, JIŘINA. Jana Amose Komenského Cesta k všenápravě. 1. vyd. 

Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1958. 

 



 
 

 
87 

ŘÍČAN, RUDOLF. Jan Amos Komenský - muž víry, lásky a naděje. 

Praha: Kalich, 1970. 

 

SEMERÁD, JIŘÍ, ŠKRABAL, MILAN. Pedagogické a filozofické principy 

Komenského a jejich reflexe v současném vzdělávání, In Jan Amos 

Komenský, Odkaz kultuře vzdělávání. Uspořádali: Chocholová Svatava, 

Pánková Markéta, Steinr Martin. 1. vyd. Praha: Academia, 2009, s. 177 - 186. 

ISBN 987-80-200-1700-0. 

 

SCHALLER, KLAUS. Pedagogické a filozofické principy Komenského a jejich 

reflexe v současném vzdělávání, In Jan Amos Komenský, Odkaz kultuře 

vzdělávání. Uspořádali: Chocholová Svatava, Pánková Markéta, Steinr Martin. 

1. vyd. Praha: Academia, 2009, s. 211 – 228. ISBN 987-80-200-1700-0. 

 

STEINER, MARTIN. Komenský a křesťanská konfese, In Studia Comeniana et 

historica, ročník 51. Uherský Brod: Muzeum J. A. Komenského, 1994. 

 

SOUSEDÍK, STANISLAV. Komentář k Panaugii, In Komenský, J. A. Obecná 

porada o nápravě věcí lidských, sv., I. Praha: Svoboda, 1992. 

 

ŠTVERÁK, VLADIMÍR. Stručné dějiny pedagogiky. Praha: SPN, 1983. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
88 

Elektronické zdroje 

 

 

PIAGET, JEAN. Jan Amos Comenius, In UNESCO, International Bureau of 

Education, vol. XXIII. 1993, s. 173-96 [online], [cit. 09-04-2014], dostupné 

z http://img.pathfinder.gr/clubs/files_3/82386/1.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://img.pathfinder.gr/clubs/files_3/82386/1.pdf


 
 

 
89 

                                   

       

Summary 

 

Comenius Pansophism in comparison with current pedagogical trends 

 

Bc. Karel Zídka 

 

In this work we tried to look into the life of John Amos Comenius. Simultaneously we 

dismantle his ideological basis, with respect to pansophia. We paused at Comenius 

perception of faith in God and the individual points Panorthosia. In main chapter, we 

compared the Comenius pedagogical bases with current educational trends. In 

conclusion we came to the findings that we specify differences between Comenius 

thinking and contemporary times. We have pointed out that in the general scale of 

the world is closer to the ideals of Comenius. As regards the actual pedagogical 

research, the current education seeks to upgrade its educational methods, but in 

some places groping through the influence of different opinions. The problem of the 

present time we have found the utilization of the contemporary world , together with a 

lack of time. The disadvantages include the still poorly organized curricula, while lack 

of respect for the teachers. By contrast, a clear positive of today we added the 

currently open views, efforts to link a multicultural pupil‘s confidence tendency to 

wake up in the truest sense. 

 


