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Na začátku je dobré si položit otázku: Co vůbec znamená být velkou osobností? Titulní stránky 

časopisů, novin i internetového zpravodajství plní významní politici, úspěšní sportovci nebo slavné 

herečky, zpěvačky a modelky. Dát dohromady třeba deset jmen, to by asi dokázal každý. Sociální sítě 

jsou plné profilů lidí, kteří mají statisíce sledujících a u jejich fotek a videí vidíte spousty pochvalných a 

obdivných komentářů a miliony lajků a palců nahoru. Ale znamená to, že jsou ti lidé opravdu velkými 

osobnostmi?  

Jsou známí, to ano, ale víc to znamenat nemusí. Já osobně jsem přesvědčená, že velikost 

osobnosti není totéž, co všeobecná známost a oblíbenost. Takže velkou osobností může být klidně 

nějaká devadesátiletá stařenka, která vychovala tři děti, a pokud jí to zdraví dovolí, pořád se zajímá, 

jak se jim daří, a na narozeniny, na Mikuláše a na Vánoce nikdy nezapomene na žádné ze svých vnoučat 

a pravnoučat. Historie ji možná připomínat nebude, ale její velké srdce, do kterého se vejdou všichni 

její blízcí, z ní dělá velkou osobnost. Tedy aspoň pro mne. Upřímně se ptám, jestli bude historie 

vzpomínat na všechny ty dnešní youtubery a influencery, a stejně upřímně si sama odpovídám, že si to 

vůbec nemyslím. 

Když můj taťka mluví o svých studentských letech na královéhradecké univerzitě, často 

vzpomíná na pana profesora Kováříčka. Tenhle pan profesor prý rád uzavíral zkoušku z dějin 

pedagogiky žádostí, aby mu student jmenoval tři pedagogy, kteří se narodili v březnu. S naprostou 

samozřejmostí předpokládal, že zmíní Komenského, tolerantně ponechával druhé jméno zcela 

otevřené, uznával studentům Tomáše Garrigue Masaryka i Zdeňka Svěráka, ale také s trochou ješitnosti 

očekával, že do třetice vysloví zkoušený trochu ostýchavě jeho jméno, protože i on slavil narozeniny 

právě v březnu. Historka je to možná úsměvná, ale taťka říká, že pro něj je i velmi důležitá. Právě panu 

profesorovi, který prý také tvrdil, že dějiny pedagogiky nejsou o Komenském,  

a pak jím naplnil osmdesát procent svých přednášek, vděčí taťka za svůj vztah k odkazu Učitele národů, 

který mu zůstal, i když se pracovně pedagogice nakonec nevěnuje. A teď se tenhle vztah snaží předávat 

mně i mé osmileté sestřičce.  

V roce 2005, necelé dva roky předtím než jsem se narodila, probíhala v České televizi anketa, 

ve které se v sérii večerních pořadů volila největší osobnost naší historie i současnosti. Poté, co byl 

jakožto fiktivní osobnost vyřazen všemi milovaný český génius Jára Cimrman, umístil se na první příčce 

císař a král Karel IV., za ním následovali prezidenti Tomáš Garrigue Masaryk a Václav Havel  

a po nich už Jan Amos Komenský. Pedagog, filozof, spisovatel, tak to stojí napsané u jeho jména ve 

výsledném pořadí. 

 Ale zase stojíme před otázkou: Stačí pěkné umístění v nějaké anketě nebo soutěži popularity 

na to, aby byl člověk pokládán za významnou osobnost dějin? Nemyslím si to, když vezmu v úvahu, že 

se do první stovky vešlo i pár docela rozporuplných zpěváků či herců, a dokonce i komunistický 

prezident Klement Gottwald, se kterým si většina lidí spojuje ty nejtemnější kapitoly českých dějin. 



 Být velkou osobností pro mne znamená víc než jen být známý a slavný. Být velkou osobností 

znamená dělat to, co si lidé budou nejen pamatovat, ale hlavně připomínat. Je totiž dost věcí, které si 

pamatujeme, i když bychom je docela rádi zapomněli. Být velkou osobností, to znamená být také 

dobrým příkladem hodným následování. 

Jan Amos Komenský tohle všechno splňuje, takže významnou osobností naší historie určitě je. 

A to i z jiných důvodů, než jsou ty, které jsem právě popsala. 

Když čtu o jeho životě, vidím v něm důležité hodnoty, jako jsou víra, lidskost nebo důraz na 

vzdělání. V tom je mi jako osobnost sympatický, protože právě takové hodnoty sdílím i já a moje rodina. 

A právě s těmi hodnotami trochu souvisí i druhý důvod, proč se o Komenském učí dodnes skoro 

celý svět. I díky nim totiž v životě obstál a uspěl.  

Začnu tím důrazem na vzdělání. Světový věhlas mu zajistil nejen v jeho době, ale i v naší 

současnosti, do nejmenších detailů propracovaný vzdělávací systém, kterým by měl člověk projít od 

útlého věku až po dospělost, od školy mateřské odehrávající se v rodině až po cesty za poznáním během 

vysokoškolských studií. O tom se mnou zase doma hodně mluví mamka, která je sice vystudovaná 

učitelka pro mateřské školy, ale nám se v předškolním věku opravdu věnovala doma, takže já do školky 

chodila jen chvilku a moje sestřička vůbec. Přesně jak to Učitel národů zamýšlel. Určitě i proto mamka 

často a ráda zmiňuje jeho Informatorium školy mateřské. A stejně často mi připomíná jeho zásady 

názornosti, posloupnosti nebo přiměřenosti. Ve škole se s nimi setkáváme dodnes, a je to jedině dobře. 

Protože ve chvíli, kdy se na ně zapomene, okamžitě se vytratí radost z poznávání a objevování nových 

věcí a z učení se stává mučení. Úžasně nadčasové bylo  

i Komenského uspořádání běžného vyučovacího dne i celého školního roku, které se také zachovalo až 

dodnes, a to včetně prázdnin. Říkám si, co bychom si bez nich počali. Už kvůli nim si Komenský těch 

osmdesát procent času a prostoru v dějinách pedagogiky rozhodně zaslouží. 

Ale to jen tak trochu na odlehčení. Důležité totiž je, že Komenský byl přesvědčen o tom, že 

právě prostřednictvím dobrého vzdělání je možné měnit lidi i budoucnost světa. Tak si vykládám jeho 

pojetí „školy jako dílny lidskosti“. A s tím si dávám do souvislosti i citát ze zadání letošního ročníku 

soutěže: „Takový je příští věk, jak jsou vychováváni příští jeho občané.“ Dává to smysl i proto, že – jak 

Komenský říkával – „všichni na jednom jevišti velikého světa stojíme, a cokoliv se tu koná, všech se 

týče“. Rozumím tomu tak, že každý z nás musí přijmout a nést odpovědnost za sebe, za druhé, ale 

hlavně za své činy, protože nežijeme v izolaci, ale v našem světě je všechno provázané, všechno souvisí 

se vším a všechno se navzájem ovlivňuje.  

Dalším důvodem velikosti Komenského osobnosti je to, že uspěl navzdory nepříznivým 

okolnostem, někdo by řekl navzdory nepřízni osudu. Když se podíváme na jeho život, tak ten byl 

v mnoha ohledech těžký, smutný, někdy dokonce přímo tragický, jak nám v minulém roce připomněl  

i životopisný film Jako letní sníh.  

Stačí vzít v úvahu, že v dětství ztratil sestru, brzy osiřel, dvakrát ovdověl, morová epidemie ho 

připravila o děti z prvního manželství, kvůli náboženskému pronásledování byl nucen opustit rodnou 

zem, kterou miloval, a celý život v cizině se do ní toužil vrátit, aniž by se mu tato tužba splnila.  

A nesmím zapomenout na požár polského Lešna v roce 1656, při kterém plameny strávily i velkou část 



jeho rukopisů. To byla pro Komenského obrovská rána, vždyť tak během chvíle přišel o výsledky mnoha 

let své usilovné práce.   

Ani za těchto okolností, kdy by mnozí rezignovali, propadli sebelítosti a uzavřeli se do sebe, to 

Komenský nevzdal. Určitě mu byla velkou posilou jeho víra, ale velkou roli tu hrála i jeho touha 

doopravdy změnit svět k lepšímu.  

A tím se dostávám k ještě jednomu důvodu, který bych ráda zdůraznila. Komenský dokázal 

inspirovat a má co říct i dnes. Už jsem tady zmínila jeho myšlenky týkající se školství. Ale úplně stejně 

stojí za zmínku jeho volání po nastolení míru a po porozumění a spolupráci mezi národy. Po tom přece 

volal ve své Obecné poradě o nápravě věcí lidských.  

Jen krátce k té inspiraci. Před zhruba třiceti lety právě na motivy tohoto Komenského 

zásadního díla vytvořili herec Alfréd Strejček a kytarista a skladatel Štěpán Rak hudebně-literární 

pásmo nazvané Vivat Comenius. Před psaním tohoto zamyšlení jsem si poslechla jeho záznam  

a vůbec se nedivím tomu, že bylo přeloženo do několika světových jazyků a jeho autoři s ním 

procestovali více než třicet zemí čtyř různých kontinentů a uvedli snad přes sedm set padesát repríz. 

Shrnuje totiž ty nejdůležitější Komenského myšlenky – a ty rozhodně stojí za to slyšet, připomínat si je 

a uvádět je do každodenního života.  

Viděla jsem nedávno na YouTube video, kde Alfréd Strejček mluví o J. A. Komenském.  

A některé jeho myšlenky úplně souvisí s letošním tématem soutěže. Takže aspoň ty hlavní bych chtěla 

citovat: „Přiznávám, že nerad mluvím o odkazu Komenského. Nemluvím o něm rád proto, že Komenský 

podle mě není historická osobnost, ale náš současník. A vše, co on vyslovuje a nabízí, je oslovení našeho 

blízkého přítele, váženého učitele, osobnosti, která je tady s námi. Každý takzvaný odkaz nás zavádí 

k bustám, k pomníkům, k názvům institucí a škol, ale to není Komenský. (…) Komenský je a žije tu 

s námi.“ 

A on to není jen zajímavý citát. Jsem přesvědčená, že pokud máme o někom uvažovat jako  

o velké osobnosti našich dějin, sotva najdeme větší důvod, než je právě tato nadčasovost a schopnost 

mít nám co říct i po čtyřech stech letech.  

 


