
Komenského duchovní 
odkaz dnes





Anketa



1. KDO TO BYL J. A. KOMENSKÝ? / JAKÉ
BYLO PODLE VÁS JEHO POSLÁNÍ?

• „byl to učitel všech učitelů“
• „učitel národů“
• „Pedagog a emigrant, měl velké pedagogické myšlenky“
• „kouzelník“
• „Jan Hus“
• „Já nejsem z Prahy, já jsem z venkova, já nevím“



2. CO PRO VÁS ZNAMENÁ J. A. KOMENSKÝ ? 
/ CO SI MYSLÍTE, ŽE DAROVAL DNEŠNÍ

DOBĚ?
• „Velká osobnost“
• „Ikona učitelství“
• „Nám nic nedaroval, protože si na něj nikdo nepamatuje.“
• „Zabýval se pravopisem a lingvistikou“



3. CO ZNAMENÁ, KDYŽ SE ŘEKNE, ŽE MÁM
V PENĚŽENCE „KOMENSKÝHO“?

• „Bankovka“
• „Dvoustovka“
• „Stovka, pětistovka?“
• „Dvacka!“



4. ZNÁTE NĚJAKÉ KOMENSKÉHO DÍLO?
• „Neznám“
• „Svět v obrazech“
• „Labyrint světa a ráj srdce“
• „Škola hrou“
• „Opus Dei“



5. CO SI PŘEDSTAVÍTE POD POJMEM ŠKOLA
HROU?

• „Revoluční vzdělávací systém“
• „Zábavnější učení“
• „Lišejníky“
• „Já nevím, mně je přes osmdesát, asi etiketa, abyste se naučili, jak se chovat 

v cizině…“



Paní kazatelka





Historie
• Kamarádství s Komenského potomky (kacíř Tomáš – očistec na zemi)
• Jméno Daniel (syn Komenského)
• Pietismus - Zinzendorf



Duchovní názory
• Podobenství o fotbalu („evangelíci x katolíci“)
• V tajemství Trojjediného Boha nesmíme zdůrazňovat jednu osobu na úkor 

ostatních dvou
• Sv. Augustina a další označuje za „otce ve víře“



Naše postřehy
• Paradox – z velkého teologa a filosofa, nám zbyly hlavně zpěvníky 
• Jeho učení, obsahové – teologické a filosofické, je překonané 
• Neuznávají světce, ale líčení Jana Amose Komenské má hagiografické rysy
• Nemají „nedělní povinnost“ tedy každonedělní večeři Páně ( Jednota bratrská)
• Údajná korespondence Komenského (*1592) s Mikulášem Koperníkem (+ 1543), ve skutečnosti kupoval jako student Koperníkovy spisy



Návštěva ETF





Přednáška paní teoložky
• Komenského kompilát dvou starších textů, Praxis pietatis se dočkal velkého rozšíření a sloužil jako jakýsi breviář/katechismus v době, kdy evangelíci nemohli veřejně praktikovat
• Komenského druhý tchán byl kazatelem v Betlémské kapli
• Kult Komenského se udržuje zejména v době různých výročí a také na vrchu Kalich
• Vznik Jednoty bratrské - 1457 oddělení od husitů na panství ve Východních Čechách



Naše postřehy
• Hezky zmodernizované 3. patro, luxusní záchody, měli bychom se jimi 

inspirovat, projekt pojmenovaný  Via Lucis, podle Komenského díla tak 
umožnil, abychom se seznámili s netradičními kohoutky

• Počítač na náměstíčku mezi křesílky
• Prohlédli jsme si knihovnu a viděli rozsáhlou část, která je věnována Janu 

Ámosovi Komenskému





Kazatelka vs. Teoložka
Kazatelka Teoložka

Komenského odkaz přetrval hlavně ve zpěvnících, které 
se užívají při liturgii

Komenského odkaz existuje dodnes ve filosofii a 
teologii

Po smrti jeho první ženy a dvou dětí Komenský zahořkl Ani po těžkých životních zkouškách nezahořkl

Komenský jako „svatý“ Komenský jako člověk s chybami (jeho důvěřivost vůči 
pochybným vizím/zjevením)







Děkujeme za pozornost


