
Uãitel národÛ, nebo tváfi z papírové
dvousetkoruny – to jsou asi nejãas-
tûj‰í asociace, které si bûÏn˘ ãlo-
vûk se jménem Jana Amose Ko-
menského vybaví. Ti, kter˘m v hla-
vách zÛstávají je‰tû poznatky ze
‰kolních hodin literatury, vzpome-
nou tfieba i na jeho knihu Labyrint
svûta a ráj srdce. A právû v tomto
díle jsou podle souãasného bisku-
pa Jednoty bratrské Jana Klase
ukryty trvale platné my‰lenky, které
se promítaly do vût‰iny postojÛ Ko-
menského: „Vyz˘vá k tomu, jít do
hloubky, odsuzuje povrchnost. KdyÏ
lidé nebudují hluboké vztahy, dopa-
dá to ‰patnû.“ 

Pojìme si nyní prostfiednictvím
úvah dvou muÏÛ – komeniologa
a profesora filozofie Pavla Flosse
a pokraãovatele Komenského v ãe-
le Jednoty bratrské Jana Klase –
pfiipomenout, jak˘ my‰lenkov˘ od-
kaz zanechal barokní myslitel na‰í
dobû. 

NÁZORNOST A PRAXE
Ne nadarmo se spousta Komen-
ského my‰lenek pojí ke vzdûlání,
kter˘m se zab˘val v mnoha sv˘ch
dílech. Notoricky známé heslo spo-
jené s Janem Amosem Komensk˘m
je „‰kola hrou“. Spí‰e neÏ moderní
pojetí hry mûl teoretik pedagogiky
na mysli názornost. To, Ïe pfiíklady
táhnou, zdÛrazÀuje také Jan Klas:
„Dnes rodiãe spí‰ svûfiují své dûti
uãitelÛm do ‰kolek, do jeslí. Ve
skuteãnosti toho ale dítû nejvíc pfii-
jímá nejdfiíve v tandemu matka-dítû,
pozdûji i otec-dítû a pak teprve
v trojici ‰kola-rodiãe-dûti. To Komen-
sk˘ podtrhoval velice silnû.“ Toto
téma vtûlil Komensk˘ podle bisku-
pa uÏ do Informatoria ‰koly matefi-
ské, kde se zasazoval o vzdûlávání
matek, aby vedly své dûti dobr˘m
a správn˘m zpÛsobem k hodnotám,
jeÏ jsou pfiesahující. 

Komensk˘ kladl dÛraz na to, jít
od jednodu‰‰ího ke sloÏitûj‰ímu,
a to nejen teoreticky, ale i praktic-
ky. „Mûl za sebou praxi bratrsk˘ch
‰kol, kde se dopoledne vyuãovalo,
odpoledne se obdûlávaly pozemky,
aby se z nich mohla komunita uÏi-
vit, a veãer se následnû hovofiilo
o tom, co kdo za cel˘ den proÏil,“
vypráví Klas a pfiipomíná, Ïe sám
Komensk˘ proÏil své dûtství v ko-
lektivu. Byl sirotek a v komunitû 
se uãil v praxi fie‰it konflikty 
a odpou‰tût. 

Pokud by se mohl v rámci svého
leto‰ního v˘roãí Komensk˘ vrátit
mezi rodiãe dûtí ‰kolou povinn˘ch

a poradit jim, jak dûtem pomoci
s objevováním svûta, vzkázal by jim
podle souãasného biskupa Jednoty
bratrské následující:

„Za prvé – uvûdomte si, Ïe dûti
ménû poslouchají a více pozorují.
Buìte proto více pfiíklady neÏ men-
tory. Dûti jsou urãit˘m zpÛsobem
va‰e kopie. Tím, jak Ïijete, vkládáte

do dûtí víc neÏ va‰í v˘chovou. Za
druhé – vûnujte jim ãas. Dûti nejvíc
strádají tím, Ïe na nû rodiãe ãas
nemají. âtûte si s nimi, hrajte si
s nimi, dejte jim ãas, kter˘ potfiebu-
jí, aby vyrostly v odpovûdnou dal‰í
generaci. A za tfietí – neklaìte na
nû va‰e oãekávání a poÏadavky.
Naopak je povzbuzujte v tom,
v ãem jsou samy dobré, aã moÏná
nedosáhnou va‰ich pfiedstav. AÈ

jsou pfiedev‰ím dobr˘mi lidmi, ktefií
se v Ïivotû uplatní, a ne u‰tvan˘mi
jedinci, ktefií naplÀují pfiání rodiãÛ,
ale nevûdí, k˘m sami jsou.“

S tím souhlasí také kolega aka-
demik Pavel Floss: „Buìte lid‰tí.
NedrÈte své dûti nejrÛznûj‰ími po-
Ïadavky na úspû‰nost a na to, aby
jejich v˘sledky byly co nejlep‰í. Ne-

pfiepoãítávejte jejich v˘kony na ãís-
la, aÈ uÏ to jsou známky, nebo nûco
jiného. Jednejte s nimi v duchu mír-
nosti a porozumûní,“ míní profesor
a zdÛrazÀuje, Ïe ve své dobû byl
Komensk˘ jedním z prvních, kdo
porozumûl v˘voji a psychologii lid-
ské du‰e. Dûtskou du‰iãku tehdej-
‰í ‰kola vÛbec nechápala. Proto 
si Komenského váÏil napfiíklad mo-
derní strukturální psycholog Jean

Piaget. „Mûjte smysl pro dûtsk˘
svût, nepo‰lapávejte ho pfiepjat˘mi
poÏadavky dospûl˘ch a skloÀte se
pfied ním,“ doplÀuje Floss.

TEORIE NEVZDùLANOSTI
Citlivé provedení dûtstvím je ale jen
zaãátek. Komensk˘ ve svém díle
podle profesora filozofie dÛslednû
vyz˘vá k v˘chovû k obãanství. „Po -
dle Komenského by z nás mûli vy-
rÛstat pfiedev‰ím obãané uvûdomûlí
pro správu vûcí vefiejn˘ch. Proto by
se na dne‰ních ‰kolách nemûl
umen‰ovat rozsah humanitních
vûd. Právû ty naopak nejvíc potfie-
bujeme. Znalost historie, logiky…
Lidé se pak dopou‰tûjí v diskusích
vûcn˘ch chyb a vede to k neporozu-
mûní!“ 

Právû proto by podle profesora
byla i v dne‰ních dnech pro Komen-
ského naprosto klíãová problemati-
ka vzdûlanosti. NaráÏí tím na text
v˘znamného rakouského filozofa
Konrada Paula Liessmanna Teorie
nevzdûlanosti, kter˘ uÏ po svém vy-
dání v roce 2006 rezonoval meziná-
rodní spoleãností. „Text poukazuje
na to, Ïe souãasn˘ systém ‰kolství,
a to vãetnû univerzitního, vede spí-
‰e k pûstování urãité nevzdûlanosti
neÏ vzdûlanosti v pravém slova
smyslu. A Liessmann, aniÏ by cito-
val my‰lenky Komenského, odhalu-
je problém, na kter˘ poukázal uÏ je-
ho barokní pfiedchÛdce. TotiÏ na to,
Ïe ‰koly nemají b˘t jenom instituce-
mi, které pfiiná‰ejí sv˘m adeptÛm
urãitou sumu poznatkÛ a pfiipravují
je pro urãitá zamûstnání. Ano, ma -
jí je zohledÀovat, ale jejich poslá-
ním je b˘t nûãím daleko vût‰ím.“

Pro Komenského je vzdûlávání
ãlovûka procesem jeho lidského
utváfiení. „Komensk˘ mluví o ‰ko-
lách jako o dílnách lidskosti. ZdÛ-
razÀuje, Ïe není tfieba dbát jen na
urãitou sumu poznatkÛ, ale Ïe je
tfieba ãlovûka vychovávat ve ‰ko-
lách i mravnû a vést jej k pravé spi-
ritualitû,“ vypráví komeniolog a kriti-
zuje snahu o nûkteré reformy ‰kol-
ství, které jsou orientovány tak, aby
z adeptÛ stfiedních a vysok˘ch ‰kol
byly pouze osoby uplatnitelné na
 trhu práce. „Je to obrovské zúÏení,
proti kterému by Komensk˘ protes-
toval, a my jako národ Komenské-
ho bychom k takov˘mto pokusÛm
mûli b˘t zvlá‰tû kritiãtí.“

RESPEKT K P¤ÍRODù
Velk˘m tématem Jana Amose Ko-
menského by byla podle Flosse ta-
ké v posledních letech hojnû disku-
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Komenského ‰kola jako dílna lidskosti
V listopadu uplynulo 350 let od úmrtí jednoho z nejv˘znamnûj‰ích myslitelÛ, kter˘ se narodil na na‰em území, Jana Amose Komenského –
filozofa, spisovatele, pedagoga a posledního pfiedbûlohorského biskupa Jednoty bratrské. Cel˘ svût za tu dobu prodûlal velké zmûny – 
pro‰el prÛmyslovou revolucí, vznikem národních státÛ, jejich seskupením v rámci Evropské unie i vûdecko-technickou revolucí spojenou
s globalizací. My‰lenky humanisty ze 17. století jsou ale stále aktuální. Co si z jeho odkazu mÛÏeme podle komeniologa 
Pavla Flosse a souãasného biskupa Jednoty bratrské Jana Klase odnést dnes? 

T É M A

Komenského my‰lenkov˘ odkaz je pfiekvapivû aktuální. Jeho Obecná porada 
o nápravû vûcí lidsk˘ch podle komeniologa Pavla Flosse nabádá k síle pfiekonat
rozdíly, kter˘mi se od sebe li‰íme, a soustfiedit se na to nejpodstatnûj‰í – 
na lidství, které je nám v‰em spoleãné. 

Komensk˘ mluví o ‰kolách jako o dílnách
lidskosti. ZdÛrazÀuje, Ïe není tfieba dbát jen

na urãitou sumu poznatkÛ, ale Ïe je tfieba
ãlovûka vychovávat ve ‰kolách i mravnû
a vést jej k pravé spiritualitû.
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tovaná a obávaná globální zmûna
klimatu. Právû respektující vztah
k pfiírodû byl Komenského my‰le-
ním prodchnut. Floss to ilustruje na
jeho rozporu s dal‰ím velk˘m filozo-
fem své doby, René Descartem.
Oba muÏi se spolu setkali a vedli
spor, kter˘ dodnes rezonuje. 

Descartes ve svém prvním publi-
kovaném spise Rozprava o metodû
Ïádá, aby lidé vytvofiili takovou vû-
du, která by z nich uãinila majitele
pfiírody. Komensk˘ se naopak proti
úãelovému a instrumentálnímu po-
jetí vûdûní a vztahÛ ãlovûka k reali-
tû zásadnû stavûl. „Pro Komenské-
ho bylo nepfiijatelné, aby se ãlovûk
stal vlastníkem pfiírody a jejím ma-
nipulátorem – v˘sledky takového
pfiístupu ostatnû vidíme v dne‰ní
environmentální planetární krizi. Ko-

mensk˘ spí‰ povaÏoval ãlovûka za
správce pfiírody a pfiírodu za Bohem
stvofiené dílo, jeÏ má ãlovûk v inten-
cích stvofiitele dále dovr‰ovat.“ 

Komenského v‰ak kvÛli tomuto
postoji podle Flosse nelze povaÏo-
vat za technopesimistu. „On si
 nesmírnû váÏil techniky, která se
v jeho dobû zaãala rozvíjet. Ale 
co napsal? Je to úÏasné, co nám
v‰echno technika pfiiná‰í, ale jestli-
Ïe bychom ãekali spásu jen od vû-
dy a techniky, budeme jako veverky
uzavfiené v kleci vlastní po‰etilos-
ti,“ varuje ústy barokního myslitele.  

P¤EKONÁVAT ROZDÍLY
Skuteãná perla Komenského my‰-
lenkového odkazu se v‰ak podle
komeniologa skr˘vá v díle, které
 b˘vá i ve ‰kolních se‰itech opomí-
jeno: „Komenského tvorba je pfied-
stavována souãasn˘m ÏákÛm
 nejãastûji skrze spisy jako Velká
 didaktika, Brána jazykÛ otevfiená
a Svût v obrazech. V pozadí pak
 zÛstává jeho hlavní dílo, kter˘m 
je Obecná porada o nápravû vûcí
 lidsk˘ch.“ Ta je podle profesora
z Palackého univerzity v Olomouci
 zásadním dílem Komenského s nej-
palãivûj‰ím poselstvím na‰í dobû. 

„Obrací ná‰ zájem k tomu, co
bych nazval kreativní a dûln˘ uni-
verzalismus. Odvrací nás od v‰ech
forem sektáfiství a partikularismu,
jak fiíká sám autor. Vyz˘vá k funda-

mentální a trvalé zmûnû k lep‰í-
mu, ke snaze pfiekonat v‰echny
propasti, jeÏ nás dûlí z hlediska
 sociálního, náboÏenského a politic-
kého, ke snaze o vytváfiení celosvû-
tové solidární komunity,“ apeluje
komeniolog. Barokní myslitel jin˘mi
slovy nabádá k síle pfiekonat roz -
díly, kter˘mi se od sebe li‰íme,
a soustfiedit se na to nejpodstat-
nûj‰í – na lidství, které je nám
v‰em spoleãné. Dá se tedy pfied-
pokládat, Ïe by dnes Komensk˘ va-
roval proti rasismu i náboÏenské
nesná‰enlivosti. 

Pro tento úãel navrhoval barok ní
myslitel zfiízení institucí, které mají
cestu k ekumenismu a k reformû
vzdûlanosti vytváfiet. Byl to Sbor
svûtla, Svûtová konzistofi církví
a Svûtov˘ parlament. „Jsou vlastnû
jak˘misi pfiedchÛdkynûmi toho, 
co je dnes v urãité formû realizová-
no v OSN,“ dodává Floss. Pfiekoná-
ní rozdílÛ a spojení se dohromady
je podle Flosse jedinou vizí, která
nás mÛÏe zachránit, „protoÏe ne-
budeme-li uvaÏovat o sociálních
a environmentálních v˘zvách 
v celoplanetárním rozmûru, utopí-
me se v regionalismu, partikularis-
mu, stranictví, válkách a dílãích
hádkách“.

B¯T UâITEL JE POSLÁNÍ
Komplexní vzdûlání a cesta k jeho
dosaÏení je stfiedobodem Komen-
ského pfiem˘‰lení. Jeho nároky na
vzdûlání, v˘chovu i pfiístup k Ïivotu
jsou nejen oãima souãasného ãlo-
vûka nemalé. „Ale copak je Ïivot
jednoduch˘?“ ptá se Klas a hned
nabízí odpovûì: „Îivot vÛbec není
jednoduch˘. Pokud se má ãlovûk
postavit v‰em problémÛm, které
bude fie‰it – uÏ jenom vztahové
problémy, manÏelství, v˘chova 

dûtí… to vÛbec není nic jednodu-
chého.“ 

A o to právû podle akademika
Flosse jde. „Uãitelství není bûÏné
zamûstnání, je to poslání. A jestliÏe
je nûco posláním, nemohu hledût
na úsilí a obûti, které vynaloÏím na
to, abych to povolání vykonával co
nejlépe.“ Klas pfiipomíná, Ïe v do-
bách Komenského se stávali uãiteli
lidé nevzdûlaní, de facto zaãáteãní-
ci, ktefií sotva nûco umûli. A právû
po zmûnû této praxe Komensk˘
 volal. 

V tomto bodû jsme dnes mno-
hem dále. Uãitelé mají za sebou
v drtivé vût‰inû vysoko‰kolské
vzdûlání, zaãínají jednodu‰‰í látkou,
na kterou nabalují dal‰í poznatky,
vûnují se psychologick˘m aspektÛm
pedagogiky, snaÏí se zafiazovat
ukázky. I pfiesto vhodná pfiíprava na
tento pro spoleãnost mimofiádnû
dÛleÏit˘ úkol – a pfiedev‰ím ade-
kvátní odmûna – zÛstává diskutova-
n˘m spoleãensk˘m tématem. Snad
si do dal‰ího kulatého v˘roãí spjaté-
ho s „uãitelem národÛ“ v tomto
smûru (ale i v dal‰ích tématech
zmínûn˘ch v˘‰e) opût polep‰íme. 
� Martina Pouchlá
dokumentaristka a publicistka
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Ilustrace v˘tvarníka Luká‰e Fibricha vznikly pro Národní pedagogické muzeum
a knihovnu J. A. Komenského, které pfiipravilo pro podporu distanãní v˘uky ve
‰kolách projekt Komensk˘ do tfiíd, v rámci nûhoÏ mohou Ïáci a studenti posílat
své portréty Komenského. Instituce pfiipravila v rámci oslav Komenského v˘roãí
také v˘stavu KOMensk˘ v KOMiksu, jeÏ je pfiístupná – s v˘jimkou aktuálního
uzavfiení z dÛvodÛ pandemie – aÏ do ãervna 2021.
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Kdybychom ãekali spásu jen od vûdy
a techniky, budeme jako veverky

uzavfiené v kleci vlastní po‰etilosti.

Knihu S Komensk˘m do komiksu, kterou zdobí ilustrace Luká‰e Fibricha,
pfiipravila s v˘tvarníkem spisovatelka Klára Smolíková. Nedávno vy‰la
v nakladatelství Portál. Napínav˘ pfiíbûh pro dûti prostfiednictvím komiksÛ
pfiedstavuje osobnost Jana Amose Komenského. 

Ilu
st

ra
ce

 L
uk

á‰
 F

ib
ric

h/
N

ak
la

da
te

ls
tv

í P
or

tá
l 


