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     Túto seminárnu prácu som vypracoval samostatne a všetky použité pramene som 

uviedol v zozname bibliografických odkazov. Dávam súhlas k jej bezúplatnému 

používaniu pre výukové účely, včítane prípadného zverejnenia na Internete.  
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JAN ÁMOS KOMENSKÝ 

(osobnost učitele a metody vyučování) 

(1592 - 1670) 

ÚVOD 

     Je mnoho učitelů, kteří mohou být pro nás inspirací. Jsou to lidé známí. O nich jsou psány 

životopisy a knihy. Jsou však mnozí, kteří jsou učiteli, zůstali po léta věrni svému poslání, 

vychovali mnohé, připravili pro život. I v mém životě byli někteří, znamenití lidé. O nich se 

mnoho nepíše, nestudují  se jejich zkušenosti, ale jím patří naše vděčnost. Já jsem si vybral 

jednoho známého, ba nejznámějšího. Zdá se, že i když žil před několika staletími, má stále 

něco říci pro naši dobu. I když žijeme v době postmodernizmu a sám opouštím mnohé 

konvence, kterými, jak se zdá byl svázán náš život, společnost, školství i církev, věřím, že to, 

co vnesl do života Jan Ámos Komenský nezestárlo, ale žije. Je třeba změnit metody, způsoby 

komunikace, ale principy, které hlásal jsou nadčasové a přetrvají. Mnohé z nich vycházejí 

z Písma a jsou pravdivé, nepřekonané a jedinečné. Potvrzují je i současní autoři. Vybral jsem 

si jednu jeho knihu, která nese název: Fortius redivivus.1 Komenský se pokusil probudit žáky 

k větší píli r. 1652, dvěma traktáty stejného jména: De ratione studii od humanistů Fortia a 

Desideria Erasma. První byl holandský humanista, vlastním jménem Ioachim van Sterk, 

zvaný Ioachimus Fortius Ringelbergius, narozený v Antverpách r. 1499. Byl profesorem 

filosofie a astronomie v Paříži, Orleánsu, Bruggách, Lyonu a Basileji. Zemřel asi r. 1536.  

     Druhý byl slavný humanista a přítel Fortiův Desiderius Erasmus Rotterdamský, narozený 

r. 1467, muž vážený a vyhledávaný vladaři světskými i duchovními, později nenáviděný 

katolíky i protestanty. Zemřel r. 1536. Fortius napsal ke svým spisům úvodní studii: "De 

ratione studii", v níž radí mladíkům, aby pilně a svědomitě poslouchali, a cvičili se. Erasmus 

napsal r. 1512 zvláštní spis: De katione, studii, v němž  nabádá žáky k učení a cvičení. Oba 

traktáty mnoho nepomohly u uherské mládeže, proto Komenský sám napsal novou knížku: 

Fortius redivivus, v níž znovu důkladně podporuje svůj výklad mnohými příklady, pobízí 

žactvo, učitelstvo, představené školy i školní dozorce k pilnější a svědomitější práci ve 

prospěch školy a učení. Pokusím se vybrat jen to nejdůležitější, inspirující. Budu hledat 

odpověď na otázku, co je pro nás v dnešní době principiální, co může pomoci i mé budoucí i 

                                                 
1  http://citanka.cz/komensky/ 
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nynější službě mladé generaci. Budu citovat některé jeho výroky z knihy a pokusím se je 

aplikovat na náš praktický život. Jaký má být tedy dobrý učitel? Co je jádrem jeho života? Jak 

se může projevit jeho životní zkušenosti na jeho službě? Můžeme použít některé z jeho metod 

jako obohacení, inspiraci a „přetavit“ je na naši dobu? Pokusme se najít pár odpovědí na tyto 

otázky. Nemohou být vyčerpávající, tak jako dílo J.A. Komenského nebylo dosud vyčerpáno, 

ani dokonale pochopeno.  
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1 ŽIVOTOPIS 

1.1 Jeho působení 

     O místě jeho narození panují spory. V knize Miloslava Randsdorfa "Muž velké touhy", se 

dočítáme, že se narodil roku 1592 v Nivnici, v rodině mlynáře Martina Komenského, 

původem z obce Komňa. Jako dítě osiřel a jeho výchovu převzali příbuzní s podporou Jednoty 

bratrské. Od roku 1608 do roku 1611 studoval na přerovské Bratrské akademii, kde získal 

jméno Amos. Ve studiu pokračoval na Nassavské akademii v Herbornu a na teologické 

fakultě univerzity v Heidelbergu. Po ordinaci na kněze byl poslán biskupem Jednoty Bratrské 

do Fulneku, aby zde vedl zřízenou školu. Odešel z ní v roce 1622, kdy začal prožívat nejtěžší 

období svého života. Po bitvě na Bílé hoře ztratil své nejbližší a žil ve své vlasti jako psanec. 

Nejbezpečnější úkryt našel na brandýském panství Karla st. ze Žerotína. V r. 1628 navždy 

opouští svou vlast a odchází do polského Lešna. Zde napsal svá pedagogická a pansofická díla 

(filozofování o moudrosti). Pro svou pansofii se dostal do sporu se svými konzervativními 

souvěrci, kteří ho obviňovali z kažení mládeže, kterou učil na lešenském gymnáziu. V roce 

1641 byl pozván do Anglie představiteli anglického revolučního parlamentu. O rok později 

vstoupil do služeb rodiny de Geerů, kteří jej pak finančně podporovali po celý život. V letech 

1642 - 1648 působil ve švédských službách. V letech 1644 - 1645 se účastnil mírových 

rozhovorů mezi zástupci katolíků, luteránů a kalvinistů v Toruni. Pak se přestěhoval do 

Amsterdamu, kde vydal celkem 62 spisů. Obsahem svého životního díla se právem řadí mezi 

nejznámější postavy českých dějin. Zemřel roku 1670 a byl pochován v Naardenu, v 

Nizozemí. 

 

1.2 Jeho hlavní díla  

- De rerum humanarum emendatione 

- Consultatio catholica = Obecná porada o nápravě věcí lidských 

- Labyrint sv ěta a ráj srdce (1631) - dílo o společenské kritice 

- Velká didaktika (1657) - jedno z pedagogických děl 

- Brána jazyků otevřená (1631) - učebnice latiny - dílo, které mu k jeho 

překvapení  získalo světovou proslulost 

- Kšaft umírající matky Jednoty bratrské (1650) - silné pocity zklamání 

a beznaděje 
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- Methodus linguarum novissima - Nejnovější metoda jazyků 

- Orbis sensualium pictus (1658) - Svět v obrazech 

- Schola ludus - Škola hrou 

- Historie o těžkých protivenství církve české 

- Moudrost starých Čechů za zrcadlo potomků vystavená 
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2 OSOBNOST 

     “Avšak učiti prací jest; tedy škola jest cvičiště práce. Učiti, pravím, jest prací, protože 

učiti nic jiného není, než vědění neznalé do vědění uvésti; učiti se, vedenu býti. Ale kdo vede, 

jde vpředu; kdo jest veden, následuje. Jíti vpředu a následovati, jest choditi; a kdo jde, 

nestojí, neleží, nespí, nedřímá a nezívá, nýbrž žije, hýbe se, napíná své nervy, pohybuje celým 

tělem a dochází svého cíle nejinak než nepřetržitým, stálým pohybem.” 

2.1 Integrita života 

2.1.1 Jednota slov a činů. 

      Jedním ze základních pilířů přínosu Komenského, coby učitele, kazatele, člověka byl 

příklad jeho života. Píše  - li, že dochází cíle nepřetržitým , stálým pohybem. Proto jsem uvedl 

jeho životopis, ve kterém dokážeme rozpoznat, že měl velmi pohnutý život. Byl skutečně v 

neustálém pohybu, byť samozřejmě ne z vlastního přičinění, nebo rozmaru. Pokud své žáky 

nabádal k píli, vytrvalosti, věrnosti, hovořil z vlastní zkušenosti. Mohl jako apoštol Pavel 

kdysi říci, následujte mně. Věrný boj jsem bojoval, víru zachoval. O Ježíši Kristu napsal 

Lukáš, že: „On činil i vyučoval.”2 Život, který má moc, je podepřen praktickými, těžkými 

zkušenostmi. Proto tito učitelé zanechali mezi učedníky trvalou, nesmazatelnou stopu. I 

Komenský byl slyšen, a to, co říkal jeho žáci dělali. Jeho život určovaly principy, ne rozmar, 

mínění jiných, pohnutky doby. Boží principy, které byly vyzkoušeny v ohni problémů, ztráty, 

nenávisti, pronásledování. 

    „ Dobrým učitelem jest ten, jenž nazýván učitelem, pracuje tak jako učitel, nikoli jako 

učitelská maska.” 

     „V situaci, že vedeme jsme neustále. Svými slovy a vlastním příkladem. Vedeme dokonce i 

tehdy, když jsme sami, protože vůdcovství není jen úloha, je to způsob myšlení, způsob bytí, 

způsob života.” 3 

 

 

                                                 
2 Sk. 1, 1 
3 BENDER, Peter Urs: Niterný leadership. Praha, Management Press. 2002, s. 27. 
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2.1.2 Byl vůdcem 

      Napsal, že kdo vede jde v předu. Dobrý učitel je vůdcem. Je jako pastýř, který vede své 

ovečky. Nepohání své stádo, ale vede. Někdy se musí zastavit, sklonit se velmi nízko, aby 

zvedl zraněnou, slabou, neznalou. Pokud má vést, tak musí být připraven. Jinak své žáky 

povede na zcestí. Je několik důležitých vlastností, které jsou nezbytné pro učitele, který vede. 

2.1.2.1 Vzdělanost 

„ Ale kolikátý mezi učiteli pečuje, sebe sama předně vzdělati, aby jako živá knihovna a 

jasné slunce ozařoval své okolí se všech stran?“  

     Zdá se, že Komenský byl náležitě připraven být učitelem a pak také učitelem národů, jak 

ho z oblibou nazýváme. Aby mohl učit, sám se musel vzdělávat. Někdo řekl, že nedokážeme 

zavést nikoho dál, než tam, kde jsme zašli sami. Nejen, že sám došel dosti daleko svým 

studiem, musel se stále vzdělávat a učit. Jako vyučující nemůžeme znát všechno, ale není 

dobré, když velmi často svým posluchačům budeme říkat, že nevíme. Oni nás přestanou 

poslouchat. Brát vážně. Znejistí. Jak se můžou spoléhat, že jdou správnou cestou, když učitel 

neví. Je nezbytné doplňovat neustále své znalosti, jít s dobou v tomto kontextu je nevyhnutné. 

Učitel musí znát něco podstatně víc, když nemá ztrácet postupně důvěru. 

„Lidé zaměřeni na principy se neustále učí. Rozvíjejí nové dovednosti a zájmy. Objeví, že čím 

víc vědí, tím více si uvědomují, že nevědí.” 4 

2.1.2.2 Vize 

      Člověk může být vysoce vzdělán ve svém oboru, ale ne každý dokáže využít informace v 

praktickém životě. Je potřeba mít vizi. Znát potřeby těch, které vede a hledat cesty k naplnění. 

Musí znát své žáky, prostředí, dobu, ve které oni žijí, jejich způsoby, myšlení. Komenský 

dokonale vystihl potřeby své doby a možná i předběhl dobu. Ale ne své žáky. Jím náležitě 

rozuměl. Co víc měl vizi, poznání, jak jim pomoci, tak aby jejich život dostal smysl, cíl. Jako 

křesťané si potřebujeme uvědomit, že nestačí jen naše poznání, ale je nezbytné prosit Boha, 

který zná lidská srdce, jejich potřeby lépe, než nejlepší rodič, nebo učitel. Prosit o moudrost, 

moc Ducha k dosažení cílů a vytýčených vizí, které nejsou jen naše. Mají vyplývat z poznání 

                                                 
4 COVEY, Stephen. R.: Bez zásad nemůžete vést.Hodkovičky, Pragma. 2003, s. 33. 
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Boha a jeho slova. Máme se spíše modlit, abychom poznali jaká je jeho vůle pro naše žáky, 

než prosit, aby žehnal naši vůli a naše plány které jsme si sami vytýčili.  

   „Vize sama o sobě nestačí, musíme také získat lidi pro tyto cíle. Když se pro nás vize stane 

naléhavou záležitostí, pak přemýšlejme o tom, jak jí zprostředkovat dalším.” 5 

2.1.2.3 Pracovitost. 

      Komenský nabádá k neustálému pohybu. Neotálí, dokáže využít náležitě čas. Zdá se, že 

duševně pracuje, ale možná má na mysli i fysický pohyb. Nedopřává si moc odpočinku. 

Pokud nabádá své žáky k píli, sám musí těžce pracovat. Zde bychom mohli polemizovat v této 

oblasti s Komenským. Je třeba si uvědomit, že i odpočinek pro duševně pracujícího člověka je 

nezbytný. Aby dokázal čelit nárokům svého povolání musí být pracovitý, ale musí náležitě 

odpočívat. Někdo dokáže vyvážit duševní vypětí fysickou prací, nebo sportem. Což je dobré . 

Musíme však pamatovat na chvíle relaxace, odreagování se, změny. Nikdo nedokáže dlouho 

pracovat pod neustálým vypětím a časovou tísní. Myslím, že znamením dobrého "vůdce" a 

pracovníka s lidmi je to, že dokáže příjemně odpočinout. Radovat se se svými blízkými, 

přáteli, nebo být jen sám se sebou a s Bohem. Pokud nenajdeme čas pro odpočinek, znamená 

to, že děláme něco navíc, co není od Boha, co nám nepatří, co nedokážeme delší dobu nést a 

pak podlehneme únavě, stresu, přepracování, depresi. 

2.1.2.4 Hrdost na vznešenost povolání 

     „Od sebe samých úvahou o vznešenosti svého povolání, o němž vyjádřil se Bůh slovy 

prorokovými: Abys štípil nebesa a založil zemi (Isaiáš 51, 16). Kovář ví, jak železo změkčiti, 

aby bylo jako vosk se táhnoucí, když mu dává tvar. Slevač ví, jak kovy roztaviti, aby tekly a 

brzy nejkrásnější obrazy zřídí. Štěpař umí s neklamnou jistotou síti, vzrůst dáti a rostliny 

přetvořiti v nějakou okrasu. A nestydí se tvořitelé člověka jimi býti předstiženi?” 

     Komenský je hrdý na své povolání. Přijímá je jako poslání, nejen zaměstnání. Považuje 

sebe jako toho, jenž dotváří člověka. To je úžasné poznání a výzva pro učitelské povolání. 

Nepřijímat je jako břímě, problém, ale jako součást svého života s hrdostí a vděčností.  

„Ti, kdo se snaží žít podle principů, nahlíží na svůj život jako na poslání, nikoliv jako na 

kariéru” 6 

                                                 
5 MARSHALL, Tom: Úspěšné vůdcovství. Příbram, Křesťanské společenství. 2003,  s. 28. 
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3 CÍLE UČITELE 

     „Podobně školám dáno jméno ludi, t. j. hry, nikoli, aby si žáci představovali, že jest jim 

dovoleno hráti kostkami, pomalovanými kartami, vrhcáby a jinými řehtačkami, nýbrž to dělali 

s lahodným i půvabným hnutím ducha i těla.” 

     „P ředně škola bývá nazvána dílnou lidskosti, kde lidé mládí a suroví si přivlastňují 

dokonalé a pravé lidskosti vymezené obrysy, aby nezůstali pařezy, nýbrž vyvinuli se v obrazy 

živoucího Boha, tvory tvůrci nejpodobnějšími.”  

    „Školy jsou ještě nazývány dílnami světla, velmi přiměřeně, neboť předním účelem školy 

jest osvítiti ducha a rozptýliti temnotu nevědomosti, omylů, bludů a hříchr tmy, jež se v nás 

rodí.” 

     „P řiléhávě srovnali někteří školy s uměním stavitelským, poněvadž zde opravdu jsou 

tvořeni lidé, aby vskutku při stavbě jakékoli společnosti, hospodářské, politické, církevní, 

podobně jako správně otesané kameny, západly, kdež ve struktuře stavby naleznou své místo a 

stavbu v její struktuře pevně a dobře drží.” 

3.1 Integrita ducha i těla 

     Tak jako je vlastností učitele jednota ducha a těla, slov a činů, tak je cílem Komenského 

vypěstovat ve svých žácích stejnou integritu života. Zdá se, klade zde důraz nejen na fysické 

projevy, schopnosti, ale vybudování ducha. Položení důrazu na duchovní hodnoty. Pro 

každého to může znamenat něco jiného. Může to být umění, krása, což má samozřejmě svůj 

význam. Komenský, co by křesťan, má na mysli duchovní, biblické hodnoty. Vyvážení toho, 

co je jen lidské s Božím. Vštěpování principů, které převyššují naše chápání a přesahují naše 

smysly.   

3.2 Formování  charakteru 

     Je to formování Kristova charakteru v životě žáků. Hovoří - li Komenský o dílně, kde se z 

pařezů křesají obrazy živoucího Boha má na mysli křesťanskou výchovu. Zdá se, že je na 

místě připomenout, že se nejedná o násilnou převýchovu dětí, žáků, nebo studentů. Navazuje 

to na předešlé. Když svým příkladným životem a slovy prezentujeme lásku Kristovou. To je 

                                                                                                                                                         
6 COVEY, Stephen. R.: Bez zásad nemůžete vést. Hodkovičky, Pragma. 2003, s. 34. 
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ta jediná dílna, ve které tyto krásné charaktery mohou být vykřesány a budovány. Dospělí lidé 

podobní Bohu. Navrácení původnímu záměru. Být Božími obrazy. Myslím, že není 

krásnějšího poslání učitele, než tento cíl. Nelze jej dosáhnout bez neustálého chození ze 

zdrojem moci a proměny, kterým je sám Kristus. Nepůjde to ani bez studia Písma a 

společenství s jinými věřícími – tedy církve, které pomáhají především nám, abychom 

dokázali pomoci my našim žákům. 

„ Tak jako je nebezpečné nedostatečné poznání, ještě nebezpečnější je velké poznání bez 

silného zásadového charakteru.” 7 

3.3 Vítězit nad zlem  

     Komenský používá jazyk jako Bible a hovoří o hříchu. Podaří – li se křesťanskému učiteli 

vítězit nad zlem, pokušením a hříchem a pak naučit své žáky, jak čelit těmto nešvarům, které 

nám ztrpčují život a oddělují od Boha i sebe navzájem, udělal velmi mnoho. Možná že v 

kontextu našeho školství není místo pro Komenského „dílny světla.” Možná právě tím 

osobním přístupem a pěkným milujícím  životem probudí sám v dětech otázky, které vnesou 

pravé světlo do jejich životů. Bude – li zaseto, přijdou ovoce v pravý čas.  

3.4 Najít pevné místo 

     Komenský hovoří o stavbě a otesaných kamenech, které mají své místo ve stavbě. V 

neposlední řadě posláním učitele je pomoci svým žákům, aby pochopili, jaké je jejich místo 

ve společnosti. Aby objevili, jím Bohem dané obdarování. Toto mohli rozvíjet, v tom byli 

vyučování a utvrzování. Největším problémem školství této doby je zřejmě uniformita. Snaha 

vetlačit do mysli všech stejné věci. Vyučovat nezávisle na potřebách, schopnostech, životních 

směřováních a poslání.  Na tom by se měli podílet především rodiče. Ale škola může velmi 

pomoci. Mnoho času děti tráví ve škole se svým učitelem. Je – li citlivý a má – li snahu, 

dokáže rozpoznat specifická obdarování svých žáků a podle míry je rozvíjet. Takový učitel je 

darem pro společnost. Právě on bude okřesávat tyto kameny lidských životů, aby našly své 

nezastupilné místo ve společnosti, rodině, v církvi. Pak by se také muselo mnoho změnit v 

učebních osnovách, ve způsobu hodnocení znalostí a vůbec v osobním přístupu k žákům 

každého jednotlivého učitele.  

                                                 
7 COVEY, Stephen. R.: Bez zásad nemůžete vést. Hodkovičky, Pragma. 2003, s. 94. 
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     „Ještliže tedy pojímáme školu jako dílnu světla a svítilen, nutno si zároveň k tomu 

představiti činné a čilé dělníky; jejich část vyhledává látky k dělání pochodní, jiní připravují 

knoty, vosk a lůj rozpouštějí, smáčejí, lijí, táhnou, hotové svíčky balí, atd., jiní naproti tomu 

připravují troud, křesají ocelkem, až sirná jiskra zapaluje svíčky rozestavené do svícnů; 

přistřihují zapálené, pak utírají, aby vše bylo osvětleno.” 

4 Principy vyučování 

     „Nikoli nepříhodně přirovnávají se školy k štěpnicím; jsou vskutku místem setby pro církev 

i stát. Nebot jako opatrní zahradníci nesázejí a nepěstují mladých stromečků na místě, kde 

potom mají nésti plody, nýbrž na zvláštnim místě zahrady, jež se zove semeniště či také 

školka: tak také lidé nemohou býti cvičeni, když už jsou členy církve a státu, leč dříve, v samé 

mladosti; kdy ještě obtíženi starostmi jsou schopni cvičiti se všem. Jako tedy zahradník ve své 

školce největší práci mívá, aby stromečky ze semen správně vyklíčily, nebo z lesa přinesená a 

do zahrad přenesená pláňata se pevně zakořenila; jakž dále nutno, kropí je, přesazuje, 

připravuje roubováním, aby nesly dobré ovoce, pak je ořeže a ještě více, stálou a opatrnou 

péčí několika let zesílené štěpy přesadí na místo v zahradě, kde ponesou ovoce: tak jest i zde.” 

4.1 Vyučovat v mladosti 

     Komenský zde klade důraz na vyučování a vedení v útlém věku. Je pro něj nezbytné 

začínat co nejdřív. Někdo řekl, že do tří let věku se kladou základy života. To se týká 

především rodiny. Ale i ve škole. Komenský vidí za důležité položit dobrý základ, co 

nejdříve. Zasít semeno, aby co nejdříve vzklíčilo. Lidská duše je nejvíce poddajná na dobré i 

na zlé. Jsou zde uvedeny prvky ořezávání, roubování, zalévání. Mohli bychom z toho vyvodit 

proces výchovy, kázně, vštěpování. Opatrná péče nám připomíná citlivost a choulostivost 

dětské duše.  

4.2 Namáhat se a modlit 

     „Nejpříhodněji přirovnávají se školy s lůžkem roditelky; podle apoštola pozorujme 

mladého křestana jako právě narozené děcko, živené čistým mlékem rozumu (1. Petr, II. 2). 

 V domech roditelek pak není nečinnosti, leč pracuje se horlivě, mezitím co matka sama trpí 

pronikavé bolesti, k jejichž zmírnění věrná pomocnice ku porodu shání potřebné léky, míchá 
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je náležitě a užívá prozíravě, z přítomných pak nikdo nevykonává než to, co pomůže uzdraviti 

a zachovati rodičku i dítě; nemůže-li jinak, modlí se.” 

4.3 Odměna až na konec – pokoj, sláva, jásot 

     „Konečně nikoli bezdůvodně sluje škola zápasiště  a je srovnávána s bojem. Shromáždí se 

zde vojsko vybrané mládeže, k boji proti nepřátelům lidské přirozenosti, nevědomosti, 

omylům, chybám, aby vypudilo z území církve i státu všechen kal surovosti a bezbožnosti, atd. 

Ale kdo kdy viděl boj vedený bez mnohých těžkostí? Nejde, se tu k rozkošem, leč k svízelům a 

zemdlenosti, až dokončen boj napnutím všech sil; teprve pak veliteli, vůdcům a vojínům vrací 

se mír, bezpečnost, sláva a pohodlí hojné s hrdostí a jásotem.” 

     Komenský jako věřící člověk očekává odměnu, má naději. Nepřichází hned, ale jsou chvíle 

v životě, že prožívá radost, pokoj, bezpečí a jásot. To čeho se nedočká, nebude naplněno a 

dosaženo v tomto životě se dočká na věčnosti. Potřebujeme učitele, kteří mají naději, víru v 

tento i věčný život a lásku, která vytrvá až na věky.  

4.4  Bez komentáře 

     Nechme se nakonec unést jeho myšlenkami, které nás pozvedají v úctě tomu, jenž dal 

takové úžasné učitele našemu národu, jakým byl bezesporu Komenský. Byli i další. Věřím, že 

i někoho z nás Bůh použije k tomu, aby chodilo po zemi stále více Božích obrazů, svatých, 

vzdělaných, milujících. Toto je cílem našeho života, ale i naši výchovy. 

     „Kdo by někoho chtěl vyučovati (někoho praví, jako jednoho; co by tedy nedělal, kdo celou 

školu chce vyučovati a tomuto vyučování zasvětil své žití?) namáhej se, abys nejlepší 

přednášel. Aby opravdu přednášel věci nejlepší, jest nutno, aby věděl všecko; nebo, když to 

duchu lidskému jest nemožno, aspoň jednotlivě z hlavních předmětů u něho (ovšem mistra 

učitelů škol), neomezím se na 10 nebo 12 autorů, nýbrž vyžaduji takový odbor vědy, aby mu 

neznámo nebylo, i kdyby co nejméně měl vyučovati: Vyhledanou řadu spisovatelů musí 

prostudovati a nejlepšího čísti nejdříve, ale tak, žádného nevynechati bez ochutnání atd. Ale 

kolikátý mezi učiteli pečuje, sebe sama předně vzdělati, aby jako živá knihovna a jasné 

slunce ozařoval své okolí se všech stran?“  
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     „Zvláště pak mají zlomiti okovy nešťastné lenosti dlužníci té přislíbené odměny věrným 

jiných osvěcovatelů, jež jako záře v nebi věčnosti, tak jako blesk oblohy (Daniel 12, 3); tu s 

hrozným bleskem Božím: Zlořečený, kdož dělá dílo Hospodinovo lstivě (Jeremiáš 48, 10). 

Zlořečený, kdož činí, aby bloudil slepý po cestě (5. kniha Mojžíšova, 27, 18). Běda tomu, kdo 

by pohoršil jednoho z maličkých (zase Kristus, Matouš, 18, 6). Pohoršuje také, kdo 

nevzdělává, ač by mohl, ač je povinen svým úřadem. Jestliže stihne bída toho, kdo jednoho 

pohorší, zvláště mnohonásobně, běda tomu, kdo kazí mnohé svou pohodlností.” 

     „Svědomitý učitel vyžene žákům lenost trojím způsobem: 

a. předně trvalým příkladem píle a čilosti trpělivé práce před jejich očima. Ó jaký toho 

účinek! Nebo jeden živý uhlíček hozený do hromady mrtvých všechny zanítí plamenem, bude-li 

průvan. A jediný Alexander, jenž se vrhá do hlubokého sněhu nebo do bouřlivé řeky nebo do 

roje nepřátel, jest následován veškerým vojskem a s ním vítězí. Zapuď tedy od sebe lenost, 

věrný učiteli, a brzy uvidíš, že i u tvých žáků bude vypuzena. Některý statečný Fortius, jenž se 

nezpěčuje vyučovati denně čile čtyři, šest, osm, docela deset hodin, pocítí sám, že nechybí 

těch, kteří ho čile následují a mocně prospívají.  

b. za druhé, ježto jest se obáváti, že by tolik neposlouchali a ochabovali v pozornosti, 

buďtež jim cvičení dovolena, ba docela ukládána a požadována. Čemu učitel učí, nechť jim 

dá opakovati, a pozoruje, jak opakují; chybující brzy opraví; duch poroste zajisté mezi 

zaměstnáním a zaměstnáním. Neboť přirozenost lidská jest činna, raduje se při pohybu a 

cvičení, jestliže ji dovedeme říditi, nikoli otupovati.  

c. za třetí buď hleděno jednati se žáky přátelsky a mírně, aby se před učitelem netřásli 

jako před tyranem (strach zajisté mate rozum); než jej milovali jako otce a jednali hbitě. 

Doznávám, že když jsem do některých škol vkročil a podivem a bolem mě naplnilo, jak 

neobratně se provádí dílo učitelské. Neboť jsem spatřil, že někteří svou autoritu na přídi i zádi 

třídy v tom zakládají, se žáky co možná nejméně mluviti, nýbrž kolem obcházejíce jako němé 

sloupy pracovní úkoly nejinak jako psům kosti ohryzati předhazují; za krátko však zuří, když 

šeptem práce oznamují. Co to jest jiného než přirozenou touhu hasiti a moc snahy zvráceně 

pošinovati? Ty modlo jazyk máš a nemluvíš? Máš uši a neslyšíš? Máš oči a nevidíš? 

Vyhledáváš tolik úcty? Nemůžeš býti žákům bohem, dokud nepřestaneš býti modlou; nemůžeš 

býti učitelem, dokud nejednáš jako otec.“ 
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    „P řece však nevzdávám se naděje, že zde ve jménu Páně semeno podle vůle boží vydá žeň; 

jestliže ne hned, tedy svým časem. Aj, oráč očekává drahého užitku zemského, trpělivě naň 

čekaje, až by přijal podzimní a jarní déšť, praví apoštol (Jakub 5, 7). Doufejte podobně se 

mnou, duše ušlechtilé! A jestli doufáte, spojte s nadějí v pomoc boží svoji přičinlivost! Abych 

Vás povzbudil, podnikl jsem tuto úvahu, jak lenost ze škol zahnati, pak dokonav (jak mi zatím 

nadělil Bůh) ji vám, mojí milí Uhrové, dávám, předávám, věnuji! Buďte zdrávi, žijte, 

povzbuzujte se vzájemně! Neboť vaše slunce vychází.” 

5 Závěr 

 

      Nedokázal jsem odpovědět na všechny otázky z úvodu, ale jsem přesvědčen, že ty, které 

jsem rozpracoval jsou velmi důležité pro poslání každého učitele. Nehovořil jsem o metodách, 

které jsou známé z jiných Komenského pojednání. Zdají se mi však důležitější principy jeho 

života, které jsou nadčasové a jsou aplikovatelné nejen pro učitelé, ale pro další vedoucí 

pracovníky s lidmi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16

6 BIBLIOGRAFIE  

 

 

http://mujweb.cz/veda/reformatori/ 

 

http://www.vialucis.cz/ 

 

http://citanka.cz/komensky/ 

 

 

BENDER, Peter Urs: Niterný leadership. Praha, Management Press. 2002, s. 219 

ISBN 80-7261-069-4 

 

COVEY, Stephen. R.: Bez zásad nemůžete vést. Hodkovičky, Pragma. 2003, s. 356 

ISBN 80-7205-904-1 

 

MARSHALL, Tom: Úspěšné vůdcovství. Příbram, Křesťanské společenství. 2003,  s. 208 

 

 

 

 

 


