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ABSTRAKT 

Práce pojednává o pojetí lov ka u Jana Amose Komenského. 

Koncepce lov ka se u tohoto našeho významného myslitele postupn  

vyvíjela. Vliv na to m la nejenom politická situace, ale i jeho osobní 

tragédie, p sobení v Jednot  bratrské a postupný zrod jeho vševýchovných a 

všenápravných koncepcí. 

 

 První kapitola pojednává o pojetí lov ka v p edpansofickém období, jež se 

vyzna uje silným pesimismem, nicmén  objevuje se tu již myšlenka stejné 

lidské p irozenosti. Druhá kapitola se zabývá lov kem v pansofickém 

období, o n mž Komenský pojednává hlavn  v Didaktice. T etí kapitola, 

která je jádrem práce, v nuje pozornost pojetí lov ka v Obecné porad , kde 

krom  myšlenek o stejné lidské p irozenosti, o v cech lidských a jejich 

náprav  má velký význam idea lov ka jako bytosti celku.  

 

 

J. A. Komenský – pojetí lov ka – lov k jako imago Dei – lidská 

p irozenost – v ci lidské – bytost celku  
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ABSTRACT 
The thesis is concerned with the conception of man in the works of Jan 

Amos Komenský. This well known thinker's concept of man was gradually 

developed and strongly influenced by political situations, family tragedy and 

by being a strong member of his fraternal union.   A very important part of 

his work is the conception of "all-education and reformation".   

The first chapter monitors the concept of man in the "prepansofical" period. 

In this period the key idea was "the same human naturalness". The second 

chapter deals with man in the "pansofical" period. This theme especially 

develops in the Didactica magna. The third chapter specializes in the theme 

of man and the natural matters in Obecná porada (General consultation), 

written by Komenský. In this chapter, the author explores the idea of man, 

his human naturalness, human matters and their reformation. Great 

importance consists in the idea of man as the entity of the totality. 

 

 
J. A Komenský – conception of man – man as imago Dei – the same human 

naturalness – human matters – man as the entity of the totality 
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ÚVOD 
Práce je zam ena na filozofické pojetí lov ka u Jana Amose Komenského. 

Pozornost tu je v nována i genezi jeho koncepce lov ka v p edpansofickém 

a pansofickém období. Nejv tší pozornost je pochopiteln  v nována 

konceptu lov ka a „v cí lidských“ v  Obecné porad  o náprav  v cí 

lidských. 

Komenský se velmi intenzivn  zabýval problematikou lov ka. Usiloval o 

to, aby lov k nebyl považován za pouhou v c, nýbrž naopak, aby si 

uv domoval svou lidskost. ešení nalézal ve výchov . Výchova a vzd lání 

jsou nutné u všech lidí bez rozdílu, nezávisle na tom, jaké jsou národnosti, 

pohlaví i majetku. To, že je lov k na sv t , ješt  neznamená, že je 

skute n  lidským. Takovým se teprve m že stát, bude-li náležit  vzd lán a 

vychován, uveden na správnou cestu, k uv dom ní si svého poslání, 

zodpov dnosti, samostatnosti a k svobodnému životu, bude-li mu takto 

otev ena cesta k druhým lidem a k celku veškerenstva.1  Komenský se 

zabýval otázkou výchovy jako možností, jak z lov ka ud lat „skute ného“ 

lov ka, který by si uv domoval nejenom svoji hodnotu, postavení ve sv t , 

ale také velmi blízký vztah k Bohu. To všechno jsou problémy aktuální i 

v dnešní dob . Proto je prosp šné Komenského dílo studovat a hledat v n m 

inspiraci pro ešení našich dnešních obtíží.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Pato ka, J. Jan Amos Komenský a dnešní lov k. In: Týž, Komeniologické studie, díl II. 
Praha: OIKOYMENH, 1998, s. 356. Sebrané spisy J. Pato ky, sv. 10. 
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1. P EDPANSOFICKÉ OBDOBÍ 

 
1.1 Problematika lov ka v p edb lohorském období 

Komenského po áte ní tvorba je pochopiteln  úzce spojena s náboženskou, 

kulturní, politickou a ekonomickou situací v eských zemích v první t etin  

17. století.  Od samého za átku m l Komenský na z eteli dobro své vlasti. 

Byl si v dom vzd lanosti ostatních národ , a proto se snažil, aby i jeho 

národ získal lepší vzd lání, a pozvedl se tak na vyšší úrove . Náš významný 

filozof a komeniolog Jan Pato ka upozornil na to, že Komenský „obracel 

sv j z etel tedy hlavn  k vzd laným vrstvám a k církvi; konstatuje sám 

pozd ji, že ve v cech života k es anského pozoruje se u eských lidí jakási 

nete nost a neživost“.2 Jeho pozornost se záhy obrací k celkové politické a 

sociální situaci eského národa, k majetkové nerovnosti a jejím d sledk m. 

Jak o tom rovn ž psal Pato ka, Komenský velmi brzy za al utvá et své 

vychovatelské koncepce, na základ  kterých cht l zvýšit úrove  evropské 

vzd lanosti, v prvé ad  eského národa, a zlepšit sociální a hospodá skou 

úrove . 3 

   Na Komenského názory m l vliv nejenom jeho spole enský p vod: 

narodil se v mlyná ské rodin , v zámožném prost edí. Dále pak jeho studia 

v Herbornu a Heidelberku a návšt vy dalších západoevropských zemí. 

„Výlet do Nizozemí a první seznámení s Anglií, poznání, by  povrchní, dvou 

zemí, kde se po átkem 17. století již p ipravoval nástup buržoazie, kde se 

vlivem zámo ského obchodu a nových racionálních metod hospodá ských 

prom oval celý život spole nosti, nepochybn  mladému Komenskému bylo 

velkým podn tem.“4  

   Pato ka ukázal, že Komenský „se staví pln  na p du daného 

spole enského ádu, tj. ádu feudálního s jeho podstatnou spole enskou 

                                                 
2 Pato ka, J. K sociálním názor m mladého Komenského. In: Týž, Komeniologické studie, díl 
III. Praha:FILOSOFIA-OIKOYMENH, 2003, s. 431. Sebrané spisy J. Pato ky, sv. 11. 
3 Srv. tamtéž. 
4 Tamtéž, s. 432. 
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nerovností, kterou vidí p edevším jako nerovnost hospodá skou.“5 V Listech 

do nebe, které jsou plodem Komenského relativn  klidného fulneckého 

období, je p edstaven rozdíl mezi bohatými a chudými. A koli tato 

nerovnost vede k sobectví, závisti, k pocit m nespravedlnosti a 

uk ivd nosti, Komenský tvrdí, že lov k „sám sebou špatný není, nebo  je 

založen na téže zásad  maximální rozmanitosti, na níž je založena 

substanciální i kvalitativní rozmanitost p írody.“6 Otázku bohatství a 

chudoby eší jako teolog, pro kterého majetek není ni ím d ležitým. 

V žádném p ípad  však není stoupencem sociální rovnosti. Jedinou 

absolutní rovností je B h, proto jsou všichni tvorové typi tí svojí 

nerovností. (Podle Pato ky je práv  tato idea dokladem toho, že Komenský 

již v této dob  byl ovlivn n Mikulášem Kusánským.) Komenský tedy se 

spole enskou a hospodá skou rovností nesouhlasí. Jedin  díky nerovnosti 

m žeme ukázat svoji pravou lidskost. 

   Listové do nebe jsou dokladem nejen Komenského vnímavosti k sociální 

problematice, nýbrž i sv dectvím rodící se koncepce stejné lidské 

p irozenosti, jak na to ostatn  upozornil Jan Pato ka. Každý z nás, a  už se 

narodil ve staré chatr i, nebo v panském sídle, a  je sedlákem, nebo 

spisovatelem, u každého lov ka je totožná lidská p irozenost. Pro budoucí 

nápravnou koncepci má velký význam také pojetí lov ka jako obrazu 

Božího, s nímž se setkáváme práv  ve výše zmín ných Listech do nebe.   

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

5 Tamtéž, s. 431 
6 Tamtéž, s. 438. 
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1.2 Pojetí lov ka v út šných spisech 
Po porážce na Bílé ho e prožívá Komenský osobní katastrofu. P ichází o 

rodinu, st echu nad hlavou a stává se psancem. Celý sv t se mu nyní jeví 

jako labyrint. „Sv t je labyrint, v n mž není možno dobrat se n eho 

pevného a pravdivého; mámení, nestálost, vrtkavost, zv davá nestálost 

v n m udávají tón a stav jí se na místo pravdy, která se v celém okrsku 

lidských záležitostí stává nepostižitelnou. Ve sv t  p ímo nelze najít 

spolehlivé centrum, všecko úsilí, všecka práce je v n m marná, úsilí o 

zlepšení v cí tohoto sv ta je beznad jný podnik.“7 lov k je odchýlený od 

pravdy, ádu, je stvo ením ubohým, zbloudilým a marným. Pro svoji posilu 

a posilu ostatních píše Komenský út šné spisy, ve kterých se projevuje silná 

rezignace, odvrat od sv ta a odevzdanost do rukou Božích: „Já p ed o ima 

všech lidí bezbožnému, bláznivému, p evrácenému sv tu výhost dávající, 

vinšuji milosti, pokoje a moudrosti od Boha…“8 Aj zamlouvám, zasnubuji, 

oddávám se tob  na v nost k služb  tvé, k lásce tvé, k milosti tvé! A naproti 

tomu odpovídám se, od íkám se, zhoš uji se nyní i na všecken as života 

svého sv ta bezbožného, jeho žádostí o í, jeho pýchy života, všech 

ni emných marností jeho…“ 9 

   Komenský nyní pohlíží na lov ka velmi pesimisticky. Pro jeho pojetí 

lov ka jsou d ležité myšlenky o sv t  jako to ícím se kole a o dvojí 

p irozenosti.  Komenský p irovnává sv t ke kolu. To se skládá ze t í složek. 

Jsou to: „centrum, okršlek a paprslky“. Nejd ležit jší ástí je centrum, které 

tvo í samotný B h. „Od v k  na v ky sám v sob , nespat itedlný; kterýž 

však cht je se spat itedlným u initi, u inil okolo sebe viditelný okršlek, jenž 

jest sv t tento, a naplnil jej tvory rozli nými, kte íž všickni z n ho jako z 

centrum vynikajíce, rozcházejí se jako na prostranno, tak že se každý svou 

zvláštní pro sebe bytnost míti zdá.“ 10  ím více je lov k blíže centru, tím 

                                                 
7 Pato ka, J. Jan Amos Komenský. In: Týž, Komeniologické studie, díl I. Praha: 
OIKOYMENH, 1997, s. 44. Sebrané spisy J. Pato ky, sv. 9. 
8 Komenský, J. A. Hlubina bezpe nosti, §120.  In: Dílo Jana Amose Komenského 3, Praha: 
Nakladatelství eskoslovenské akademie v d, 1978, s. 550. 
9 Tamtéž. 
10 Tamtéž, s. 486.  
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blíže je k hlubin  bezpe í. Avšak lidé se od tohoto st edu odvrací v d sledku 

„samosvojnosti“. B h p estává být jejich rádcem a opatrovníkem, protože 

žijí v domn ní, že si vysta í sami. Komenský v Hlubin  bezpe nosti uvádí 

p íklad „samosvojnosti“ prvního lov ka: „Na týž opovážlivosti p íklad 

áblovým návodem lov k v ráji nastoupil, že pohrdna opat ením Božím a 

jeho o sebe pé í, sám o sebe pe ovati za al a sob  v ci své p iopraviti 

umínil, aby totiž rovný u in n byl Bohu, v da dobré i zlé.“11 Necht l být 

Bohu pod ízen a být nad ostatními tvory pouze nepatrn  výš. Proto se stal 

osam lým a nahým, na základ  ehož se za al skrývat, pocítil strach, bolest 

a na konec smrt.12 „A tak tedy samosvojnost jest, když lov k neb anjel, 

zapomena, že z Boha bytnost.“13  Všimn me si, že zoufalství se viditeln  

stává siln jším, hledá-li lov k pomoc jinde než p ímo v centru, u Boha. 

Takový stav se nazývá „jinudost“ a jedinou pomocí, jak z n ho vykro it, je 

 navrácení se k Bohu.    

     Východisko z bezút šného labyrintu sv ta Komenský, jak známo, nalézá 

ve výchov . „Výchova je vedení, je vyvád ní z labyrintu.“14 Teprve 

výchovou m že lov k naplnit své skute n  lidské poslání.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
11 Tamtéž, §39, s. 499. 
12 Srv. tamtéž. 
13 Tamtéž. 
14 Pato ka, J. Jan Amos Komenský a dnešní lov k, cit. d., s. 357. 
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2. lov k v pansofickém období. 

Pojetí lov ka ve Velké didaktice.  
Téma lov ka se stává východiskem Komenského vychovatelské koncepce 

v jeho Didaktice.  

    Bytí, rozum, život, smysly, to vše dal B h lov ku. Rozum je jedna 

z podstatných odlišností lov ka od zví at. lov ku je dáno to vše 

dohromady, kdežto zví ata mají jen ást. lov ku jsou proto ryby, ptactvo, 

divoká zv , skot a tak dále podman ny. Jako jediný tvor má v sob  

p ítomnost Boží, díky které se stává zástupcem Božím na zemi, je s to 

povznést se k Bohu. lov k je podle Komenského z tvor  „poslední, 

nejdokonalejší a nejznamenit jší“.15 „Je dokonce dokonalejším tvorem než 

and lé, protože v sob  spojuje mysl podobnou and l m s t lem podobným 

pozemským tvor m. A p edevším nad n  vyniká tím, že B h sám v Ježíši 

Kristu se stal lov kem a spojil se tak s lidskou p irozeností. Pozemský život 

je podle Komenského pouhou p ípravou, b hem které má lov k splnit svou 

povinnost, být: 1. rozumným tvorem 2. pánem tvor  3. obrazem Božím.“ 16 

    V aktu stvo ení B h od samého po átku v d l, že lov k bude n ím víc 

než ostatní tvorové. „Nebo  nedal lov ku povstat jako ostatním tvor m jen 

tak prost , nýbrž slavnostn  se nap ed uradiv, t lo mu vytvo il jakoby 

vlastními prsty, duši mu vdechl ze sebe sám.“17 

    V samém po átku života lov k není ni ím, teprve v l nu matky získává 

trošek otcovy krve. Je tedy hmotou bez ur itého tvaru, až pozd ji se formuje 

a stává se t lí kem bez jakéhokoli pohybu a smyslu. Poté na základ  své 

p irozenosti se za íná pohybovat, dostávat se na sv t, otvírat a zavírat o i, 

plakat, smát se, natahovat ruce… Po n jaké dob  se dostává na povrch 

vnit ní smysl, na základ  kterého jedinec vidí, slyší, cítí. V dalším období 

života malého dít te dochází k uv domování si rozdíl  mezi v cmi a lidmi; 

                                                 
15 Komenský J. A. Velká didaktika, kap. I. In: Vybrané spisy J. A. Komenského, Praha: Státní 
pedagogické nakladatelství, 1958, s. 62. 
16 Kyralová, M. Obraz lov ka u Komenského. In: Sborník p ísp vk  p ednesených na konferenci 
Pojetí sv ta v díle Komenského, konané v Pardubicích ve dnech 11. a 12. 11. 2008, v tisku. 
17  Komenský J. A. Velká didaktika, cit. d., s. 63. 
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k tomu je zapot ebí rozumu a mezi posledními vystupuje na povrch v le.  

Vše, co v tomto život  iníme, nemá žádný konec. Vždy je co na práci, co 

napravovat, o co se pokoušet a vynalézat.  U šlechetného lov ka jde 

všechno výš, ale p esto nem žeme dosáhnout konce. Protože nejenom naše 

cíle a touhy, ale i my sami sm ujeme n kam jinam.  Smrt tedy není koncem 

všech v cí. Práv  naopak. Je jakýmsi p echodem n kam jinam. Umírá-li 

lov k v obrovských bolestech, p estává reáln  vnímat a cítí, že odchází. A 

p esto je jeho duch stále živ jší a koná své práce zbožn  tak, jako ješt  

nikdy. Jeho cesta pokra uje dál… a to nám dob e ukazuje život Ježíše 

Krista. Ten byl jako Boží syn vyslán na zem, aby lidi vykoupil ze h íchu a 

„obnovil ztracený obraz Boží“.18 Byl po at a porozen Marií na sv tlo, žil 

mezi lidmi a hlásal Boží slovo. Poté byl uk ižován, poh ben a nakonec vstal 

z mrtvých, aby odešel do nebe a smrt nad ním nem la moc. Nebyl tu tedy 

proto, aby zde žil, ale aby dokonal b h života a mohl odejít do v nosti. Tak 

ani my tu nemáme z stat, ale p est hovat se na jiné místo.  

    Každému lov ku je dán trojí život, a tedy i místo života. Z prvního, 

mate ského života do druhého, to znamená života zem , vede cesta 

narození. Z druhého do t etího života nebe vede smrt a zmrtvýchvstání. 

Z t etího života cesta nevede nikam. V první etap  dostaneme život 

s primárním pohybem a smyslem. Jedná se o to, aby se t lo stalo vhodným 

bydlišt m a nástrojem duše, ve kterém by bylo schopno žít. Ve chvíli, kdy je 

tento proces dokon en, dostáváme se na sv tlo, narodíme se. To je tedy 

druhá etapa. Život na tomto sv t  je pouze p ípravou k tomu v nému. Pro 

viditelný sv t je charakteristické: rozmnožování lidí, jejich živení a rozvoj. 

Ale Boží plán byl takovýto: nerozmnožit všechny lidi najednou. Stvo itel na 

to dal lov ku n kolik tisíc let. Aby byl as lépe po itatelný, vytvo il nebe, 

m síce, hv zdy. Protože lov k pot ebuje také n kde žít, bydlet, dýchat, jíst, 

pít, oblékat se, vytvo il p du, eky, vzduch, živo ichy a rostliny. Vzhledem 

k tomu, že lov k je obrazem Božím, je obda en rozumem, kterým m že 

panovat nad zv í, uv domovat si dokonalost svého Stvo itele, toužit po 

                                                 
18 Tamtéž, s. 65. 
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moudrosti a poznávání nových v cí. Všechno je tu pouze kv li lidské 

bytosti. A sv t tu bude pouze tak dlouho, dokud nebude po et vyvolených 

úplný.  T etí a  poslední etapou je „svrchovaná  plnost všeho“.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
19 Tamtéž. 
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2.1 P íprava na v nost 
Komenský íká, že existují t i stupn , jak se p ipravit na v nost: poznat a 

ovládat nejenom sebe, ale i všechny v ci, a mí it k Bohu. Nejvyšším 

posledním lidským cílem je blaženost. Ostatní cíle jsou jí pod azeny. lov k 

pat í mezi viditelné tvory, aby byl rozumným, vládnoucím a obrazem svého 

Stvo itele. Žádná z t chto složek nem že vymizet, to znamená, že jsou na 

sob  závislé a tvo í jednotu. V tom spo ívá následující život lov ka. To, že 

je lov k rozumný, znamená, že je schopen vše pozorovat, poznat, 

pojmenovat a porozum t tomu, co obsahuje sv t. Schopnost vládnout pro 

lov ka znamená úkol, ve kterém vysv tluje ú ely v cí a snaží se veškeré 

v ci a situace využít pro sv j vlastní prosp ch. Co znamená být imago Dei? 

Lidský tvor by m l v rn  zobrazovat dokonalost Boží, m l by znát všechny 

v ci, um t vládnout nejenom sob , ale i ostatním tvor m, prosazovat Boha 

za všech situací. Jinak e eno je zapot ebí vzd lání, ctnosti a náboženství. 

ím více se jimi budeme zabývat, tím více se p ibližujeme k našemu 

kone nému cíli. „Nebo  je-li obraz p esný, p edstavuje nezbytn  rysy svého 

vzoru, sice jinak to nebude obraz. Když tedy mezi ostatními vlastnostmi 

Božími vyniká všev doucnost, nezbytn  se bude odrážet v lov ku n jaký 

obraz toho.“ 20 

   D ležité je si uv domit, že vzd lání, mravy a náboženství jsou v nás už od 

p irozenosti. Ta je základem našeho života a stále se k ní vracíme. „Pod 

slovem p irozenost rozumíme také všeobecnou proz etelnost Boží neboli vliv 

Božské dobroty, která neustává konat p i všem všechno.“21 Vše je tu 

z n jakého d vodu, k n emu, a proto nem že nic sm ovat ke svému cíli, 

je-li to proti vlastní v li a s odporem. Naopak, vše by m lo jít s lehkostí a 

p íjemn . Znamená to tedy, že lov k p išel na sv t už se schopností 

poznávat v ci, s mravností a láskou k Bohu. Jeho mysl je jakousi bezednou 

hlubinou, t lo má ur ité meze: „hlas se ší í o málo dále, zrak je omezen 

                                                 
20 Tamtéž, s. 73. 
21 Tamtéž, s. 72. 
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pouze výškou nebes, mysli nelze stanovit hranici ani na nebi…“22 lov k je 

nazýván mikrokosmem, protože jeho sou ástí je vše, co je jinak 

rozprost eno v makrokosmu. Lidská mysl je tedy jádrem toho celého, a 

proto není zapot ebí p inášet nic z vn jšku, ale rozvíjet to a poukazovat na 

to, co je už v lov ku. Mysl je p irovnávána k zemi, zahrad , ale také 

k prázdné tabuli a vosku. Podle Aristotela je duch lov ka tabula rasa, která 

m že být postupem asu popsána. Tak jako písa  m že napsat, co chce, tak i 

v mysli lov ka m že být napsáno cokoli. Záleží pouze na tom, kdo je 

autorem. Pokud se to však ned je, jak má, chyba je to jedin  písa e. Jediný a 

velmi podstatný rozdíl mezi popisovaným papírem a myslí lov ka je: Papír 

je kone ný, má své hranice, ale mysl lov ka je nekone ná. Je našim 

úkolem ji nau it mluvit, jednat, rozum t. Pro  je také p irovnávána k vosku? 

Vlastností vosku je schopnost získat jakýkoliv tvar jakýmkoli zp sobem a to 

je spole né i pro rozum lov ka. „Cokoli se dotkne mého zraku, sluchu, 

ichu, chuti, hmatu, to je mi jakoby pe e , kterou se vtiskuje v mozek obraz 

v ci.“23  Lidská mysl je zrcadlo, jež v rn  a nejpodobn ji ukáže obraz v ci, 

která je p ed n j postavena. Krom  toho jsou rozumné duši dáni poslové a 

zv dové: zrak, sluch, hmat, chu  a ich. Na základ  své lidské p irozenosti 

mohou i samouci poznávat v ci. „ Vštípeny jsou nám zárodky všech um ní a 

B h u itel vyvádí z úkrytu nadání.“ 24  lov k je harmonií jak vzhledem 

k t lu, tak i vzhledem k duši. Dárcem pohybu je srdce, na základ  kterého 

fungují ostatní údy p ijímající pohyb a jeho míru. Mozek udává pohyby, 

nervy používá k funkci ostatních úd . Duševní pohyby jsou založeny 

p evážn  na v li.  

   Toužíme-li po v d ní, je to pouze Boží vlastnost, protože jedin  on zná 

vše od úplného za átku. Jedin  on je nekone ný, v ný a všev doucí.  

   Existují p íklady lidí, kte í byli bez jakéhokoli vzd lání a stali se zví aty. 

Žije-li lov k po n jakou dobu mezi zv í, neumí používat jazyk, ruce, nohy 

                                                 
22 Tamtéž, s. 73. 
23 Tamtéž, s. 77. 
24 Tamtéž, s. 75. 
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jako lidé. Zná pouze to, co odkouká od zví at. Teprve výchovou se lov k 

stává lov kem. Proto všichni lidé na celém sv t  pot ebují vzd lání.  

„Bohá i bez moudrosti co jsou jiného než vep i v mlát  ležící? Chudí bez 

znalosti v cí co jiného než oslíci obtíženi b emeny? Spanilý lov k neu ený 

co jiného než papoušek s krásným pe ím?“25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
25 Tamtéž, s. 84. 
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3. LOV K A V CI LIDSKÉ 
V KOMENSKÉHO OBECNÉ PORAD  

 

3.1 Pojetí p irozenosti lov ka 
Komenského pojetí lov ka je založeno na takzvané „stejné lidské 

p irozenosti“. Je to inný duch, který ur uje živým entitám pevné zákony: 

innosti a ne innosti, narození a umírání. Formuje t la, kterým dává 

pou ení, co jim p ísluší. 26 

   „P irozenost je celému sv tu a všem t les m na sv t  vrozená síla být, 

jednat a odpo ívat tak, jak jim p ísluší.“27 Tato vlastnost tedy provází v ci 

od jejich vzniku až do úplného zániku. Rodí se vždy taková, jaká má být, 

nikdy se to nestane jinak. Je natolik silná, že by se proti ní mohla postavit 

pouze n jaká mohutn jší síla, která by byla schopna ji zastavit. Na sv t  

tedy neexistuje nic, co by nem lo svoji p irozenost. Je nazývána také 

matkou v cí, dcerou Boží, pravicí Boží, ale i prvním zvykem. Protože zvyk, 

podle Komenského, je druhou p irozeností.  

   Aby mohla vzniknout p irozená v c, je t eba t í princip : látky, která dává 

bytnost v ci, ducha, který udává život, a ohn , jenž podn cuje pohyb. Duch 

je tv rcem (stavitelem), látka tvo í osnovu a ohe  vyvolává pohyb. Síla 

p irozenosti vychází tedy p evážn  od ducha a vládne vždy stejnou silou 

jako na za átku. P íkladem mohou být rostliny. Jejich ko eny jsou všechny 

ve stejné p d , mají stejnou vláhu, slunce, déš  – to je pro všechny rostliny 

stejné. A p esto se liší, jablo  od o echu, mrkev od hrachu. Každá má v sob  

svého ducha, který ji ur uje. Nadbyte ná vlhkost nebo naopak je sucho proti 

p irozenosti. Vlastností v le je i to, že vždy jedná nenásilnými prost edky, 

nechybuje, neustává, všechno má sv j as, míru i místo a hlavn  p irozené 

v ci z stávají po ád stejné, nem ní se…  

    Jak o tom píše Radim Palouš, „chápání p irozenosti, jež podle svého 

bytostného ur ení je ‚duchem‘ i p esn ji nesmírným množstvím tv r ích 

                                                 
26 Srv. Komenský, J. A. Pansofia, Sv t materiální, kap. II, § 2. In: Týž, Obecná porada o náprav  
v cí lidských, sv. I. Praha: Svoboda 1992, s. 410. 
27 Tamtéž. 
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duch , uzav ených do semen v cí – tito ‚duchové‘ poskytují všem stvo ením 

jejich formy, vlohy a zp soby chování, takže voda je vždy mokrá, kov se taví 

v ohni, jablo  rodí jablka, a ne hrušky, o echy nebo t ešn !“28 

     „Komenský také p edpokládal, že následkem d di ného h íchu není 

n jaké d di né zlo vložené do samé lidské p irozenosti, ani to nemožnost 

konat dobré skutky, ale jen ztráta ur itých p irozených dar , které lov k 

dostal p i stvo ení, a celkové oslabení v le k dobru… Lidská p irozenost 

podle Komenského tedy není d di ným h íchem úpln  zkažena a 

vykupitelské dílo Ježíše Krista umož uje už nyní její áste nou nápravu. To 

se ovšem ned je bez ú asti lov ka.“29 

    P irozenost je v lov ku to nejvyšší, proto by k ní m l také tak 

p istupovat. V takovém p ípad  s lidskou entitou B h jedná jako s obrazem 

Božím, ale pokud je to naopak, chová se k n mu B h tak, jak se chová 

lov k: „Chová-li se však jako hovado, jedná s ním B h jako s hovadem 

 (Ž 32) a hyne jako hovado (Ž 49).“30  

    V ob anském míru a klidu je zakotveno um ní vlády nad lidskou 

p irozeností. Každý lov k by si m l uv domit, že a koli není spokojen 

s tím, ím je, kde je nebo s kým je a tak dále, je d ležité p ijmout sv j osud 

a stát se tak klidným a spokojeným. Nesmí to být však na úkor druhých. 

Nesmíme znepokojovat ostatní, ale zárove  se jimi nesmíme nechat 

vyprovokovat. A na tomto základu stojí mravní blaženost nás samých.  

   Lidské p irozenosti jsou dány t i trvalé božské znaky: chtít v d t, chtít 

vládnout a chtít se t šit z lidské blaženosti. Ale ten, kdo se net ší z lidské 

blaženosti, netouží po poznání a nev í v Boha, nem že být lov kem. 

Takový tvor je spíše „mrzákem i nestv rou“.  

Lidský rozum, který je veden p irozeností, touží po pravdivém poznání v cí. 

To znamená, že si p eje vid t v ci takové, jaké jsou. Stane-li se, že lov k 

následkem svého p vodu nem že dosáhnout dostate ného vzd lání a 

                                                 
28 Palouš, R. Komenského Boží sv t. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1992, s. 26. 
29 Kyralová, M. Obraz lov ka u Komenského, cit. d. 
30 Komenský, J. A. Pansofia, Sv t lidské dovednosti, kap. VII. In: Týž, Obecná porada o náprav  
v cí lidských, sv. II. Praha: Svoboda 1992, s. 45. 
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pracuje nap íklad jako sloužící, m že se za to styd t. To je ukázka toho, že 

na základ  lidské p irozenosti se snaží veškeré své ne esti, neznalosti a 

chyby skrývat, jakmile to alespo  trošku jde. V jiném p ípad  se pokouší 

omlouvat je všelijakými zp soby, ale p iznat pravdu nedokáže. 

    Práv  naopak je tomu u lidí, kte í se vzd lávají: takoví se ú astní moci a 

zbožnosti o trochu více než druzí. Domnívají se, že jsou více než bozi. Až 

takovouto mocnou silou p sobí na lidskou p irozenost touha po moci, 

bohabojnosti a moudrosti. Komenský upozor uje, že i n kte í lidé 

ušlechtilejšího ducha tak touží po moci, svatosti a v d ní, že neznají as, 

kdy je nejlepší p estat. Nic jiného pro n  neexistuje, pouze dosažení moci, 

vzd lanosti a svatosti. 

    Tyto t i druhy lidské p irozenosti nám poukazují na to, pro  dochází 

k takovému soupe ení práv  v otázkách politických, filozofických a 

náboženských, které provázejí lidskou p irozenost od samotného za átku. 

Spory o tom, kdo bude vládnout, kdo v cem lépe rozumí, kdo více slouží 

Bohu s radostí, se stále opakují.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 23

3.2 Co jsou v ci lidské? 
Otázkou „co jsou v ci lidské“ se Komenský zabývá v Obecné porad  o 

náprav  v cí lidských, ve tvrté kapitole první ásti tohoto díla, nazvané 

Panegersia neboli Všeobecné probuzení. 

„Bezesporu MOUDROST mysli, ZBOŽNOST srdce a KLID životní; a ty jsou 

získávány, chrán ny a rozhoj ovány FILOZOFIÍ, NÁBOŽENSTVÍM a 

POLITIKOU.“31 

3.2.1 Komu v ci lidské náleží a k emu nám slouží 

V ci lidské náleží každému lov ku, nem žeme je od n ho odd lit, jestliže 

mu nechceme odebrat to, co ho iní lov kem. K tomu musíme samoz ejm  

zapo íst i vše ostatní, protože i to mén  d ležité se vztahuje k n emu 

d ležit jšímu. V ci lidské jsou skute nosti, které vytvá ejí lidskou 

p irozenost. Nejsou tedy projevy a atributy spole nými s projevy živo ich . 

V ci lidské jsou totiž pouze omezen  užite né, pod izuje se to našim 

vznešen jším vlohám, kterými se odlišujeme od zví at a p ibližujeme se 

k božské vznešenosti. „Avšak lov k nep estává být lov kem, ani když jeho 

t lo je ohyzdné, nemotorné, slabé a nemocné, když hyne a ztrácí t lesnou 

p itažlivost.“32 

    Zajímá-li nás n jaký výsledný úsudek o v ci, m žeme si ho vytvo it 

pouze na základ  její vlastnosti, která je odlišná od ostatních v cí. 

„Nap íklad kovové hodiny: pokud je n kdo vidí poprvé, nepochopí jejich 

ú el a zp sob použití z toho, že jsou kovové. Z kovu je i sekera, n ž, klí  a 

tak dále. Pochopení hodin nezjednoduší ani skute nost, že se skládají z kol; 

vždy  z t ch se skládají i mlýny, vozy a jiné v ci. Hlavní je to, že ona kole ka 

jsou do sebe zapojena tak, že jedno pohybuje ostatními a že svým pohybem 

odm ují v tší a menší asové úseky. Teprve z toho je možno pochopit, že 

jde o p ístroj na m ení asu, a vyjasnit si všechno podstatné, co se hodin 

                                                 
31 Komenský, J. A. Panegersia, Všeobecné probuzení, kap. IV, § 26. In: Týž, Obecná porada o 
náprav  v cí lidských, sv.I, cit. d., s. 84. 
32 Tamtéž, § 6, s. 81. 
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týká.“33 V podobném p ípad  se postupuje, jde-li nám o pochopení lidského 

ú elu oproti horninám, rostlinám a tak dále. Je tedy d ležité si uv domit, 

v em je lov k n ím víc, v em ostatní stvo ená jsoucna p esahuje.  

3.2.2 Vznešenost lov ka 

Vznešenost lov ka má podle Komenského t i ko eny, které jsou sou ástí 

lidského ducha. Je jím rozum, jehož úkolem je v ci zkoumat, dále v le, 

hledající prosp ch, a v neposlední ad  puzení k in m. Z touhy po pravd  

vzniká filozofie, které jde o sv tlo rozumu, tedy o moudrost. Zbožnosti se 

jedná o pé i a využití nejvyššího dobra, o p íze  Boží a spojení lidí s Bohem 

a Boha s lidmi v nou smlouvou, o dosažení vnit ního pokoje sv domí lidí a 

po smrti o v nou blaženost sdílenou spole n  s Bohem. Úkolem politiky je 

vedení lidí podle ur itých pravidel, pé e o svornost lidské spole nosti, 

pomoc a ut šování se navzájem.  Tyto t i nejd ležit jší a nejvyšší lidské 

innosti, vedle nichž jsou ostatní jen podružné, dokládají, že lov k je 

obrazem Božím, protože jsou v n m uctívány t i hlavní vlastnosti: moudrost, 

díky které je schopen vše v d t, p edvídat, ídit; na základ  moci B h vše 

stvo il; dobrota, „kterou je sám v sob  svatý a jejímž prost ednictvím 

dop ává spravedlnosti a milosrdenství svým výtvor m.“34  

    lov k má ve svém život  pod sebou všechny tvory, kte í jsou mén  

vznešen jší než on. Musí pochopit d vody a vlastnosti veškerých stvo ení, 

aby je mohl užívat, vlastnit je a p im t je k poslušnosti. Zde je pot eba 

hledat moudrost, což je úkolem filozofie.  Dále žije se všemi lidmi ve 

stejném postavení. Zde by se m l každý snažit žít rozumn  a s ohledem na 

druhé, být ochoten pomoci a poradit v nesnázích. Hlavní roli tu tedy hraje 

politika.  Ale nad lov kem je B h, náš Stvo itel. M li bychom k n mu 

zachovávat úctu, podrobenost, d v ru. K tomu je zapot ebí zbožnosti. 

    „Cožpak nevidíme, že lov ku byly p ikázány tyto t i v ci hned od 

prvopo átku? Po stvo ení Adama totiž, našeho otce, mu bylo na ízeno 

                                                 
33 Tamtéž, § 4, s. 80. 
34 Tamtéž, § 14, s. 82. 
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pozorovat tvory, jednotlivým tvor m dát jména a ovládat je. To byl po átek 

filozofování. Brzy mu z jeho boku p ibyla pomoc, Eva, s p ikázáním, aby se 

množili, dokud nenaplní zemi. Tím byl dán základ lidské spole nosti. 

Nakonec mu bylo p ikázáno, aby se stranil jistého ovoce, aby v d l, že je 

Bohu pod ízen. To je základ zbožnosti.“35 

    Imago Dei, lov k jako nejvznešen jší stvo ení Boží, je vyslán na sv t, 

aby se p edevším zabýval tím, pro  zde má být. Je to ale zárove  otázka, 

kterou se zabývá nejmén . V tšinu lidí nezajímá, odkud p išli na tento sv t, 

nemají tušení, pro  žijí práv  v tomto sv t , ze kterého také jednou odejdou 

– ostatn  ani nev dí kam. Zabývají se ned ležitými záležitostmi, smysl 

života vidí pouze v zábav . Ne eší v ci hodné k ešení, naopak. Mají starost 

o hlouposti, radují se z v cí, které za to v bec nestojí. Nem žeme si v této 

souvislosti nevzpomenout na Pascalovy myšlenky o rozptýlení: 

„,rozptýlení‘ (divertissement) odpoutává pozornost od bytostných záležitostí 

sv ta a lidského úd lu v n m.“36 Lidé se v nují tomu, že b hají za mí em a 

za zajícem; t ší to i krále.(207, 148)“ 37„…Sta ilo by zbavit lidi všech 

starostí a rozptýlení a pak by vid li sami sebe a p emýšleli o tom, co jsou, 

odkud p icházejí a kam jdou.“ 38 

    Komenský upozor uje, že lidé tím, že se stále pohybují v marnostech, 

sami do marnosti jednoho dne propadnou. Satan a Smrt stále kolem nás 

obcházejí a ekají, koho mohou pohltit. Nacházejí nové a nové lidi, které 

pohlcují. Boží hn v se ale stále blíží, je tedy pot eba probudit co nejvíce lidí, 

aby mohli být zachrán ni.  

3.2.3 Lidská p irozenost a v ci lidské 

Jednou z vlastností lidské p irozenosti je touha po ovládání a tvo ení stále 

nových a nových v cí. To, že máme možnost se zabývat v cmi, a dokonce 

jim velet, v nás vyvolává obrovskou rozkoš. N kte í lidé dokonce soupe í i 

                                                 
35 Tamtéž, § 16, s. 82. 
36 Tretera, I. Nástin d jin evropského myšlení. Ladislav Horá ek – Paseka, s. 326. 
37 Pascal, B., Myšlenky. Odeon, 1973. Srv. též in: Tretera, Ivo. Nástin d jin evropského myšlení.   
Ladislav Horá ek – Paseka, s. 326.  
38 Tretera, I. Nástin d jin evropského myšlení, cit. d., s. 327. 
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se samotným Bohem, jelikož napl ují sv t svými výtvory, a je p ekvapivé, 

že ješt  neza ali vytvá et nové sv ty.  

 Všem je otázka v cí lidských spole ná a ze samotné lidské p irozenosti 

plyne p ání nápravy. Proto by této nápravy m li být všichni ú astni, nikdo 

nemá právo n koho z této porady vylou it.39 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

39 Komenský, J. A. Panergesia, Všeobecné probuzení, kap. X, § 19., cit. d., s. 123. 
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3.3 Náprava v cí lidských  

(napravená filozofie, politika a náboženství) 
Filozofie, politika a náboženství žádají nápravu. Vždy  místo moudrosti je 

tu nev domost, zbožnost vyst ídalo nev rectví i pov r ivost, anarchie, 

zmatek, útisk, tyranie nahradila rozumné a ádné ízení spole nosti.   

3.3.1 Co pokaženost v cí je? 

„Pokažené se íká tomu, co se tak samo o sob  zm nilo, že už není v souladu 

se svou idejí a není zp sobilé plnit sv j ú el.“40 V rozumu lidí by m la být 

znalost, ale bohužel tomu tak ve v tšin  p ípad  není. Nahradila ji temnota, 

v le k dobrému se pozm nila ve v li podn cování ke zlu. Schopnosti lidí se 

tak zhoršily, až se stávají jakousi p ít ží zem . Sv t je plný „tupc , zahale  

a nev ících lidí“. Je hanbou, že lidé zanedbávají ctnosti, rozum, výsady, 

které jsou typické pouze pro lov ka, výsady, které dokazují podobnost 

Bohu. Avšak lidé si toho neváží a zabývají se pouze nižšími a pod adn jšími 

hodnotami, nechají se zlákat krátkodobou rozkoší. To vše je však typické 

pro  živo ichy. Není v bec p ekvapující, že celý sv t je v jakémsi sváru. 

Lidé se totiž mezi sebou v ni em neshodnou, vedou se stále války, st etávají 

se e i, zbran , dochází i k vražd ní. Celá zem  žije v bojišti, není možné žít 

klidný a harmonický život v míru s Bohem, protože každý lov k se p ed 

Bohem sám obvi uje vlastním sv domím. „Zkrátka, lidé hledají sebe vn  

sebe, v ci nad sebou a Boha pod sebou. Sebe vn  sebe: dokud nepoznají 

Boží poklady v sob  a bohatství, v d ní a rozkoše hledají vn  sebe, a koli ve 

svém nitru mají p ece více, než má veškerý sv t.“41 V ci nad sebou jsou 

v ci, kterým by m l lov k vládnout, ale je to práv  naopak. V ci vládnou 

lov ku. B h pod sebou – lov k si vytvá í obraz Boha podle toho, jako by 

závisel na lidech, nikoli lov k na Bohu. Cht jí tedy, aby B h byl 

služebníkem lidí a jejich nálad, aby dal za pravdu všemu, co vymyslí, co si 

p ejí.  To je tedy ukázka zkaženosti lidí. 

                                                 
40 Tamtéž, V, § 2, s. 84. 
41 Tamtéž, §11, s. 86. 
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    Vždy  zbožnost, moc a v d ní by m ly tvo it jedno, ale ony se 

rozcházejí! Protože je-li lov k mocný, nezajímá ho v tšinou zbožnost ani 

moudrost. Zbožný lov k se ve v tšin  p ípad  zabývá pouze svými 

zbožnými úkoly, avšak pozapomíná hledat poznání nejenom u sebe, ale i u 

ostatních lidí. Komenský kritizuje lov ka, že i když se snaží usilovat o 

všechny tyto t i v ci najednou, je to nesmírn  obtížné. Jsme stále rozd leni 

na skupiny politické, filozofické a náboženské. Vždy  každý sm r v každé 

skupin  má rozdílné názory, odlišná u ení. V náboženství máme ty i hlavní 

vyznání: k es anské, židovské, pohanské a mohamedánské, a každé má ješt  

spoustu sekt, které se liší podstatnými fakty.  42 

    Musíme si ale uv domit, kdo byli zakladatelé t chto náboženství, protože 

se nám objeví další typy pokaženosti lidí. Vždy  u it m že jedin  ten, který 

byl s tou v cí nejvíce obeznámen,  proto u it zbožnosti m že pouze ten, 

jehož duše je s Bohem, kdo na základ  rozhovor , vnuknutí a jakéhokoli 

jiného osobního spojení poznal velmi dob e Boha. Proto by si každý z nás 

m l promyslet, zda ti, kdo zavedli tato náboženství, opravdu takoví byli. 43 

    Mezi další pokažení lidstva pat í popírání existence Boha. „Že je B h, je 

obecný pojem, vštípený do srdcí všech lidí tak hluboce, že Cicero íká: 

o tom, kdo popírá Boha, se dá sotva soudit, že je duševn  zdráv.“44 Také je 

známo, že B h je považován za po átek všech v cí. Ale odkud se tedy vzalo 

tolik model, nepravých božstev a vymyšlených boh ? Vždy  to si naprosto 

odporuje s tím, že B h je jediným po átkem! A tak se mezi lidmi ší í 

ateismus, další zhouba lidstva. 45 

    Dalším dokladem poko enosti je, že zbožnost by se m la ší it zbožnými 

skutky, ale bohužel tomu tak není. Nepochopiteln  se n kte í lidé vydávají 

za znalce božských d l, p i emž nev í a nedoufají v nic božského, zabývají 

se pouze sv tskými záležitostmi a to do takové míry, že jsou mnohem 

sv tšt jší než ostatní. Vždy  teologové by m li žít zbožným životem natolik, 

                                                 
42 Srv. tamtéž, kap. V, § 12, 13, s. 86. 
43 Srv. tamtéž, s. 88. 
44 Tamtéž, § 20, s. 88. 
45 Srv. tamtéž, kap. V, §20, s. 88.   
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aby byli p íkladem pro ostatní lidi. Protože náboženství m že být ší eno 

pouze božským zp sobem, který užívá pouze ten nejvyšší a tím je B h. 

„Všechny vybízí, nikoho nenutí, všechny snáší, nikoho nezatracuje, souzení 

ponechává na budoucí soud.“46 Pro  ale kv li náboženství dochází k takové 

nenávisti mezi lidmi, kdy proti sob  zvednou i zbran ? Vždy  náboženství 

užívá pouze zbran  duchovní (jíž je nejvyšší B h), nikoli zbran  vytvo ené 

lov kem. Je slabostí lov ka, že neumí nejenom dob e vládnout ostatním, 

ale p edevším ani sob . Jak to, že mu nesta í, když se nau í vládnout sob  a 

tomu, co k n mu pat í, a že stále touží po vlád  nad ostatními? Ale když se 

k té vlád  dostane, nep emýšlí nad tím, pro  práv  on má vládnout. Žije 

v p esv d ení, že všechno je tu kv li n mu, aby on mohl panovat a všichni 

mu sloužili.  Zachází tedy se všemi jako se zví aty a v cmi, nikoli jako s 

lidmi. Snaží se všechny donutit k poslušnosti, a  už jakýmkoliv zp sobem. 

Použitím okov , žalá e, me e, karabá e… To ale není hodno tak vznešené 

bytosti, jakou je lov k obda ený rozumem. Odporuje to lidské p irozenosti, 

která si p eje uchovat svou svobodu. Panující lidé jsou v tšinou ti, kte í 

vládnout neum jí (jejich omezenost jím v tom brání), necht jí (jsou 

náladoví, pohodlní) nebo nemohou (nemají autoritu, sílu). Nem že p ece 

vládnout ten, který nezvládá sám sebe, nemá dána pravidla, která by 

dodržoval, dává p ednost rozkoším, vysmívá se zákon m, vládne, jak se mu 

zachce. Proto jsou na sv t  íše, jimž se vede špatn . M že za to jejich 

vlada , který neumí vládnout.47 

    Komenský uvádí,48 že ímané p ijímali všechny bohy ze všech 

náboženství. Žili v domn ní, že teprve potom bude probíhat správné 

uctívání pravého Boha. Každý b h m l sv j chrám, a všichni bohové m li 

jeden chrám spole ný, zvaný Pantheon. Ale tato snaha p inesla spoustu 

zmatk  a nejistot ohledn  pravého Boha a model, ohledn  pravého 

náboženství a t ch pochybných. Komenský íká: „Nem že být než jeden 

pravý B h a než jedno pravé náboženství, protože nem že být více než jedna 

                                                 
46 Tamtéž, kap. V, § 27, s. 89. 
47 Srv. tamtéž, kap. V, § 28, s. 89, 90. 
48 Srv. tamtéž, kap. VII, § 19, s. 99. 
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pravda.“49 Je tedy vid t, že lidé se pokusili tém  o veškeré možnosti styku 

lov ka s Bohem. P ineslo to snad jednu sv tlou stránku, d ív jší uctívání 

mnoha boh  bylo ve v tšin  p ípad  odstran no. Krom  pov r ivých lidí, 

te  už všichni vyznáváme jednoho jediného Boha, našeho Stvo itele.  

    Bohužel, ti, kte í se rozhodli pro opravdové vzd lání, si málokdy zadají 

správný cíl – hledání pravdy, naleznutí toho nejlepšího a nejpravdiv jšího, 

aby mohla být vykonána Boží služba. Jedni se u í, aby uspokojili svého 

ducha, který prahne po vzd lání. Druzí, aby nabyli svého majetku, a t etí 

cht jí mít d vod se naparovat a cítit se povýšen  nad ostatními. Je tedy 

zjevné, že dochází ke st etu skupin lidí, kte í se navzájem urážejí, napadají a 

odsuzují. Prostí lidé z toho musejí být zmatení, jelikož vzd lání nerozum jí, 

pohrdají jím a jsou takovými lidmi pohoršeni. Vždy  vzd lání je duševním 

osvícením, kterému p ikládáme vysoký význam, ale vzhlíží k lidem velmi 

potemn le. Nadto je nutné si uv domit, že na po átku všeho existoval jeden 

jazyk. Došlo tedy k pokažení a následující tresty, v podob  jazykové 

rozmanitosti, siln  rozd lily lidskou spole nost, p inesly spoustu zmatk  a 

nejasností. Žádný z jazyk  není schopen vyjád it povahu v cí, mnohost 

v cí. Žádnému u enému se dosud nepoda ilo naprosto porozum t a 

ovládnout vadný jazyk.  

3.3.2 Otázka nápravy v cí lidských 

Tato otázka je tu už po mnoho let, ale stále se na ni m ní názory. Je t žké 

najít shodu s p edch dci, a n kdy dokonce i s vrstevníky. Když už se najde 

jakési ešení, n kte í lidé ho považují za svoji potupu, pon vadž by se to 

lišilo od jejich názor , které d íve hlásali. Proto vzniká spousta 

filozofických škol, které se d lí do skupin, kde každá zastává sv j názor. 

Dochází ale k pochybování o tom, jestli je možné v ci v bec poznat, když 

jsou tak protikladné. Vychází z toho tedy spousta omyl  a problém . 

P edevším tyto slovní poty ky dokazují, že jsme sv t nepochopili. Kdyby 

                                                 
49 Tamtéž.  
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tomu totiž tak bylo, mohli bychom ho znázornit tak, aby bylo možné ho 

nahlédnout. Ale takovýto zp sob st et  není vhodný k ší ení sv tla poznání.   

    Aby mohlo dojít k ší ení sv tla vzd lání, rozhodli se filosofové otev ít 

ve ejné školy. Pro ty, kdo nemohou být p ítomni, za ali psát knihy. Tímto 

zp sobem byla ší ena moudrost u mnoha národ .50 

    „Tento úmysl našel nesmírn  ú innou podporu vynálezem tiska ského 

um ní, totiž um ní, které dokáže knihy rozmnožovat neuv iteln  rychle a 

snadno. Ovšem jen kdyby z toho nebyl vznikl nevd k a r zné zp soby 

zneužívání tohoto velkého Božího daru! Ješitnost a lakota totiž bez pot eby 

rozmnožují po et knih, a  jsou dobré nebo špatné, a zaplavují školy a mozky 

jako povode . A proto jak byla d íve o knihy nouze, tak ji dnes vyst ídalo 

p esycení. Následkem toho naše doba má u ené knihy, ale ne u ené 

muže.“51 

3.3.3 Nevyhnutelnost nápravy v cí lidských 

Politika, zbožnost a mysl lov ka je v celé spole nosti pokažena. Mnoho 

lidí a národ  vede zv rský život, aniž by znalo Boha, uv domovalo si svou 

lidskost a vznešenost. Náprava v cí lidských je tedy záležitostí neodkladnou 

a velmi d ležitou.  Neznamená to však, že jsou naprosto zni ené, protože je 

stále vše Božím dílem. Lidé touží po v d ní a uctívání božstva; není tedy 

d vod n co vytvá et znovu, sta í jen opravit a ur it správné hranice, aby vše 

m lo pravou cestu a nesbíhalo z ní. Všechny v ci i ve své pokaženosti 

(nap íklad otup lost chápání pravdy, oslabenost puzení k dobru) projevují 

svoji p irozenost. „Dopoušt jí se snad lidé zla? Ur it  ne, pokud nemá 

podobu n jakého dobra. Nadchnou se pro n co lživého? Jen pokud to 

vyhlíží jako pravda. Vyhýbají se tomu, co mají vykonat? Jen pod záminkou 

nemožnosti, obtížnosti nebo zbyte nosti.“52 Je tedy d ležité, aby lidé vid li 

to, co je pravda, co je opravdu možné, snadné a užite né a co je skute né 

dobro.  
                                                 

50 Tamtéž, kap. VII, § 10, s. 97. 
51 Tamtéž, § 12, s. 98. 
52 Tamtéž, § 2, s. 102. 
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3.3.4 P irozenost a její touha po náprav  

P irozenost lov ka touží po zlepšování sama sebe a velmi t žce nese, 

pokud se to jiným da í, a jemu nikoli. Jsou i p íklady vzniku zvláštních 

shromážd ní jak u žid , k es an , tak i muslim  z d vodu pocit  zkaženosti 

náboženství a z beznad je, co se týká jeho napravení. Kv li tomu vznikají 

sekty, kací ství a schizma. Lidské duše tak moc touží po služb  Bohu, tak 

moc si p ejí poznat n co pravdiv jšího a lepšího a snaží se na to poukázat 

následováním t ch, kte í je na to upozornili.  

    Za aly se tedy vydávat zákony, aby každý v d l, co obnáší jeho 

postavení, jaké má povinnosti a jak správn  žít podle p edpis . Byl to dobrý 

zp sob, jak zachovat vn jší ád, ale tím to skon ilo. Lidská p irozenost si 

uv domuje svoji vrozenou svobodu a není pro ni nic horšího než upoutání 

zákony. Všimn me si, že opakovan  chceme d lat to zakázané, abychom 

m li pocit, že m žeme jednat z vlastní v le.  

    Lidská p irozenost je u všech lidí stejná, a  už žijí na horách, u mo e nebo 

na poušti. Všichni mají ty samé smysly, v li, touhy, uvažování, jednání a 

reakce. Všichni mají stejného Boha. Nezáleží na tom, jaké má lov k 

postavení, zda vládne, nebo naopak slouží, ale p ání po tom nejlepším je u 

všech vždy shodné. Každý by odmítal nepravé náboženství, pokud by 

poznal to pravé. Stejné by to bylo i u tyranie, jestliže by lov k zakusil 

opravdové svobody. Toho jediného, co tedy chybí, aby každý poznal, po 

em touží a eho je vlastn  v bec schopen.  
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3.4 Výchova lov ka jako bytosti celku 
Komenský v Pampedii, Vševýchov , pojednává o universálním vzd lávání 

lidstva. Zásadou Komenského je: všichni, všemu, všestrann . Nejde o 

vzd lání pouze jednoho lov ka, ale všech lidí. A  jsou mladí nebo sta í, 

bohatí nebo chudí, muži i ženy. Všichni, kte í jsme se narodili jako lidé, 

u me se žít lidsky. Každý máme stejné právo na vzd lání, i p esto, je-li 

n kdo hluchý i slepý. Stále je to lov k. „Všichni mají podobný úd l 

zrození a umírání…, mají své ztráty a osudy plebejci, sedláci, žebráci, 

barba i, mají je i králové, knížata a filozofové, všem spole n  míjí v k...“53 

Ale ne pouze v jednom oboru, o n kterých v cech, ale vzd laný ve všem,  

„aby dovedl: poznat pravdu a nenechat se zavád t klamem; milovat dobro a 

nedat se svád t zlem; konat, co máme konat, a nep ipoušt t, emu se máme 

vyhýbat; moud e mluvit o všem se všemi, když je t eba, v ni em nebýt n mý; 

a kone n  s v cmi, s lidmi a s Bohem jednat ve všem rozumn , ne unáhlen , 

a tak nikde se neuchylovat od cíle svého št stí.“54 Vzd lání je d ležité, 

protože na tom nezáleží pouze Bohu, ale i lidem a v cem. B h chce, aby 

lov k byl jeho v rným obrazem, lidé necht jí p ijít o svoji blaženost 

(spole enství s Bohem), a v ci aby nepropadly marnosti p i špatném 

užívání. Toho dosáhneme jedin  tehdy, nau íme-li se: zaprvé znát vše, co 

pot ebujeme znát, zadruhé pot ebovat v život  co nejmén  a jednat vždy 

s láskou, zat etí hledat nejvyšší dobro a žít s ním. „Být rozumný pro v nost 

a nebýt nerozumný pro sv t.“55 Všichni by se stali moudrými, sv t by žil 

v ádu, míru a sv tle. 

   Lidé, z Božího p íkazu, mají pou ovat nev domé, ukázat jim správnou 

cestu. Každý by m l být filozofem, protože je rozumným tvorem, je schopen 

pozorovat podstaty v cí a ukazovat je jiným lidem. Všichni mají být králi, 

protože jim bylo dáno ízení nižších tvor , svých bližních a sebe samých.                     

Typické je pro lov ka také kn žství, protože má sloužit Bohu. Všichni 

pot ebují moudrost, a  už má lov k jakékoli postavení, nikdo nesmí být 
                                                 

53 Komenský, J. A. Pampaedia, Všeobecné zušlech ování myslí, kap. II, § 12. In: Týž, Obecná 
porada o náprav  v cí lidských, sv. III. Praha: Svoboda 1992, s. 19. 
54 Tamtéž, kap. I, § 7. s. 15. 
55 Tamtéž, § 9. 
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v tomto ohledu zanedbán. Lidé musí milovat život, aby jednoho dne po n m 

mohl p ijít zase život, nikoli smrt. Je pot eba vést bezpe ný život s 

po estnou myslí. „Kdo chce vychovávat, musí p edevším v d t, koho má 

vychovávat a k emu ho chce vychovávat. Má tedy p ed sebou ur itý 

základní ideální obraz lov ka, p edstavu o tom, jaká osobnost to má být, 

ale i jaké je její postavení a úkol ve sv t .“56 

     Abychom se vyvarovali zneužívání v cí, m li bychom se nau it je 

správn  používat. V cem se da í dob e pouze tehdy, je-li o n  dob e 

pe ováno a poskytují-li užitek, jaký mají. V Pansofii se dozvídáme, že to, co 

je na zemi, nebi, ve vod , ve vzduchu, je ur eno lov ku. Komenský íká: 

„Vyzdvihni lov ka z barbarství, to jest z otupujících podmínek, a p enes jej 

tam, kde je dána možnost rozmanité v ci smysly vnímat, rozmanité v ci 

úvahami promýšlet a rozmanité v ci místem i asem vzdálené z daných 

zpráv poznávat.“57  

   Touha po v d ní už je tu velmi dlouho. Souhrn veškerého v d ní se 

nap íklad u ek  nazýval encyklopedie, u íman  to byl okruh nauk. Dále 

pak sofisté byli schopni promlouvat s kýmkoli o jakémkoli tématu, ale jejich 

názory, myšlenky a v domosti nebyly ve skute nosti p ínosné. 

    U dokonalého vzd lání lov ka dochází k potížím, které vyplývají 

p edevším z toho, že:  

Zaprvé je lov k nejsložit jším tvorem, který pot ebuje obrovské množství 

pé e. „Vezm me jako p íklad hodiny. Jsou-li vzty eny na zdi jako slune ní, 

trvají stále, jakmile byly jednou správn  nastaveny. Vodní nebo p esýpací 

hodiny jsou už složit jší v c a jejich podstatou je pohyb, proto se kazí snáze 

a h e se opravují. A ješt  více samohybné hodiny. Skládají-li se jen ze dvou 

nebo t í kole ek (aby ukazovaly pouze hodiny ru i kou), vyžadují mén  

práce a pé e. P idají-li se však ješt  jiná kole ka (aby také bily), je t eba 

dvakrát tolik práce. A t ikrát tolik, mají-li bít také tvrt . A zase daleko více, 

mají-li ukazovat také pohyby nebes nebo hrát n jaké písni ky. Zkrátka, ím 

                                                 
56 Kyralová, M. Obraz lov ka u Komenského, cit. d. 
57 Komenský, J. A. Pampaedia, kap. II, § 27, cit. d., s. 23. 
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víc je n kde obsaženo sou ástí, z nichž každá vyžaduje pé e, tím snáze se 

chybuje p i ízení celku. A takovým tvorem je lov k, který má v sob  

podstatu prvk , podstatu nerostnou, rostlinnou, živo išnou i and lskou. A 

tyto jednotlivé složky se zase skládají z mnoha ástí a jednotlivé ásti zase 

ze svých áste ek, z nichž každá je jako stvo ená k tomu p ijímat odkudkoli 

nákazu a tu zase ší it do ástí sousedních.“58 

Zadruhé povaha lidské p irozenosti nemá ráda ovládání. Zat etí špatné 

vlivy, názory a prost edí p sobí na mládež. Abychom se tomuto všemu 

vyhnuli a ponechali zde ád, který zavedl B h, i me se Pansofií, ve které 

najdeme návod, jak v cí nezneužívat, nýbrž jak jich využívat.  

3.4.1 Jak by m ly vypadat školy? 

„Úkolem škol je nejen poskytovat jednostrannou rozumovou výchovu (ur ité 

v domosti a znalosti), ale také výchovu mravní a p edevším náboženskou 

(výchovu ke zbožnosti).59 Školy by m ly být dobré, uspo ádané, zbožné, aby 

sloužily celému lidskému pokolení podle Božího úmyslu a aby byl Boží 

obraz v lov ku obnoven. S tím souvisí i knihy, nástroje lidské vzd lanosti, 

kterých je nyní na sv t  velmi mnoho, ale bohužel jsou v nich r zné zmatky 

a omyly, a  už filozofické, politické, i náboženské. Proto musejí být 

napraveny a zárove  s tím upraven i jejich po et, v n kterých zemích jich 

mají hodn , n kde nemají žádné. Každý národ by jich tedy m l mít dostatek, 

nikoli nadbytek i nedostatek. Podobn  je tomu také u vychovatel . Vždy 

by m li být p ítomni, u ení a u enliví, sami by m li rozum t tomu, co d lá 

lov ka lov kem, aby to mohli p edávat dál. „Každý v k je ur en k u ení, a 

tytéž meze jsou dány lov ku pro život i pro u ení. Ani sama smrt nebo sám 

sv t neukon uje lidský život. Každý, kdo se narodil lov kem, musí jít až za 

to všechno p ímo do v nosti, jakoby na vysokou školu nebeskou. Tedy 

všechno, co p edchází, je cesta, p íprava, dílna, je to nižší škola.“60 

                                                 
58 Tamtéž, kap. IV, § 23, s. 39.  
59 Kyralová, M. Obraz lov ka u Komenského, cit. d. 
60 Komenský, J. A. Pampaedia, kap. V, § 1, cit. d., s. 43. 
 

 



 36

   T mi nejd ležit jšími složkami školy, která je zdrojem našeho vzd lání, 

jsou u itelé, žáci a dobré knihy, které jsou prost edkem p edávání v domostí 

z u itele na žáka. Pomocnými složkami jsou budovy a platy. Toto všechno 

tvo í celek, sta ilo by p ijít o jednu jeho složku a p estalo by vše fungovat.  
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3.5 Co je lov k? 
lov ku Komenský v noval explicitní pozornost také ve Sv t  materiálním, 

to je ve tvrtém stupni Pansofie, kapitole VII. nazvané O lov ku, uživateli 

tohoto sv ta. 

3.5.1 Idea lov ka jako obrazu Božího 

Podle Komenského je lov k dokonalým obrazem Božím, s rysy Jeho 

nekone nosti. Je nejvyšším vrcholem viditelných tvor . Svým svobodným 

jednáním má moc panovat nad ostatními tvory a být ve v ném spole enství 

s Bohem. Jeho sou ástí jsou t i složky: první je živo išná, ústrojné t lo a 

smyslová duše; druhá rozumová, tou je duše s Božími vlastnostmi, kde 

nejd ležit jší a nejmocn jší ástí je svobodná v le, která iní, cokoli chce; 

t etí nesmrtelná.  

    lov k je nejsložit jším ze všech tvor , protože obsahuje p irozenost 

všech stvo ených v cí, ale i Stvo itele. „Má totiž v sob  látku, ducha, ohe  z 

t lesného sv ta, ze živl  ásti t la, dílem pevné a zemité, dílem tekuté, 

vodnaté, dílem velmi jemné, vzdušné. Z par má to, že celé jeho t lo je stálou 

dílnou par. Ze sraženin to, že jsou všechny ásti jeho t la stejnorodé a že 

nejsou ni ím jiným než sraženou parou. Z rostlin to, že se podobn  živí, 

roste, sílí a chátrá, z p irozenosti živo ich  má schopnost pohybu z místa, 

p t smysl , r zné city atd. Z and lského sv ta má myslícího a nesmrtelného 

ducha atd.“61 

     lov k je harmonicky uspo ádaný, protože veškeré jeho ásti jsou dané, 

pevné a krásné. P evyšuje veškeré nerozumné tvory svým rozumem, e í a 

svobodným konáním.  Zví ecí poznání spo ívá ve smyslech, kdežto lov k 

užívá rozumu, který proniká až za objekty a je schopen vyvozovat jednu v c 

z té druhé, z viditelného neviditelné… V le zví at je založena na smyslech, 

které jsou vedeny p irozenými pudy. Naopak lidská v le nem že být 

spoutána rozumem nebo smysly. Je svobodná, vybírá si naprosto nezávisle 

                                                 
61 Komenský, J. A. Pansofia, Sv t materiální, kap. VII, § 5. In: Týž, Obecná porada o náprav  v cí 
lidských, sv. I, cit. d., s. 467. 
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na základ  své lidské p irozenosti, a proto je pánem nejenom sama sebe, ale 

i všeho ostatního. „Nejhlubší ko eny svobodné v le u lov ka ukazují city, 

projevující se hned v raném d tství. Plá , hn v a msta nemohou totiž 

pocházet odjinud než z toho, že k panování ur ený tvor nechce a nem že 

snášet nic sob  protivného.“62 B h p idal sv tlo rozumu lov ku, aby mohl 

v li užívat svobodn , a sv domí jako sv dectví, že svobody spravedliv  

užívá. 

    „Pravda tohoto u ení prosvítá jako jiskérky z nauky filozof , ba dokonce 

z povahy všech lidí, kte í usoudili, že nejlepší je svoboda, a to nejen pokud 

jde o panství druhého lov ka, ale i o v ci a o sama sebe. Proto Diogenes 

ekl: Skute ná svoboda znamená nesloužit chybám. Svobodný není ten, kdo 

mnoho pot ebuje, jako lakomec, ctižádostivec, rozkošník. Hle! Naprostá 

svoboda znamená nebýt ni ím spoután!“63 

    Cíl lov ka je ve vládnutí, kdy chápání je jeho nezbytnou podmínkou. 

Nejvyšším stupn m, který staví lov ka mnohem výše než nižší tvory, je 

v le, nikoli rozum.  

    Komenský p i svém popisu „dílny lidského t la“ zmi uje i Descarta, jenž 

íká, že t lo je orgánem, p íbytkem ducha. Duch je poté orgánem a 

p íbytkem duše. Žije v t le, je jakýmsi jejím „ idi em“. Duše žije v duchu a 

panuje mu. T lo se nem že pohybovat bez ducha, duch nem že o ni em 

p emýšlet bez mysli.  

3.5.2 T lo 

lov k má t lo vybaveno mnoha orgány. Je vzp ímené, nahé, bezbranné, 

aby se mohlo kdykoli a jakkoli obléknout podle okolností – je svobodné. 

Vzp ímenost t la slouží k tomu, aby si lov k mohl zapamatovat svou vlast. 

Nahost a bezbrannost je ukázkou toho, že si lov k m že vše uchystat podle 

sebe. Živo ichové mají na sob  stále sv j šat, srst, kruný , pe í, ale lov k se 

m že rozhodnout sám, zda chce být oble ený, i jak chce být oble ený. 

                                                 
62 Tamtéž, § 7, s. 469. 
63 Tamtéž. 



 39

K tomu slouží ruka, která byla dána jedin  lov ku. Je tou nejpiln jší 

tvo itelkou a vykonavatelkou všeho.64 

3.5.3 Mozek 

Lidský mozek je složen ze dvou ástí. Ta v tší se nachází pod temenem.  

„Je ur ena ke zpracování životních duch  tak, aby se z nich stali živo išní. 

Odtud brzy odplývají míchou a nervy do celého t la, pro išt n jší duchové 

se dostávají také nahoru do p ední ásti mozku, pro pot ebu usuzování. Je 

t eba velebit Boží proz etelnost, že to takto rozvrhla. Nebo  uvažování 

vyžaduje poklid duch . Ale klidu by se nemohlo dosáhnout tam, kde se 

odbývá zpracování a vytvá ení duch , protože zpracování se d je pohybem. 

S tím v domím B h také odsunul žaludek a játra, ba dokonce i srdce na 

místo tak vzdálené od dílny myšlení, aby stálým v ením a klokotem nerušily 

poklid myšlenek.“65Menší ást mozku najdeme v p ední ásti hlavy.  

3.5.4 Mysl lov ka 

Mysl lov ka je takzvanou dílnou všev doucnosti. Má bytnost and la, 

tvo ící se z chápání, v le a stálého úsilí. Není možné, aby se n jakým 

zp sobem mohla zni it. Je to dar Boží, sloužící k poznání všeho. „Skládá se 

z nadání, úsudku, pam ti neboli z vnímání, rozsuzování, všt pování.“66  

Nadání využíváme k pozorování a uv domování si rozdíl  mezi v cmi. 

Skrze úsudek chápeme, jsme schopni n co zm it, se íst, zvážit. Pam  nám 

hlídá a ukládá veškeré poznatky, vše pochopené, abychom to mohli jednoho 

dne využít. „Toto všechno p edchází a vede vnímání (obraznost), ídí rozum 

a následuje chápání.“67 P ítomnými v cmi se zabývá vnímání, t mi 

budoucími rozum a minulými chápání.  

 

 

                                                 
64 Komenský, J. A. Pansofia, Sv t materiální, kap. VII, § I, cit. d., s. 471. 
65 Tamtéž. 
66 Tamtéž, str. 479.  
67 Tamtéž, str. 479. 



 40

3.5.5 Rozum 

Rozum lov ka je založen na Božím obraze, díky kterému nám jsou 

poukázány v né ideje, „skrze které v ci jsou“. lov k se na v ci nejenom 

dívá, ale také je používá. S jedn mi si hraje, s dalšími pracuje, s jinými 

kreslí. Proto lov k pot ebuje rozum, aby byl výše než zví ata, která se 

orientují jen podle smysl .  V ci používat neum jí.  

Jaký je další rozdíl mezi zví aty a lidmi? lov ku bylo darováno usuzování, 

sv tlo poznání, které se odráží a t íští. Zví ata umí chápat minimáln , to 

znamená, že sv tlo jimi p ímo prochází. „Zví ata totiž vnímají, ale nev dí, 

že vnímají; cosi v dí, mohou a cht jí, ale nechápou, že v dí, cht jí a mohou, 

tak jako to chápe lov k onou odraženou silou rozumové duše v sob .“68 

3.5.6 Sv domí 

Sv domí Komenský ve tvrtém stupni Pansofie charakterizuje takto: 

„Sv domí je uv dom lé pamatování na v ci, jež nám rozum káže d lat nebo 

se jim vyhnout a které v le podle tohoto pravidla iní nebo ne iní: a co B h 

oznámil t m, kte í to inili nebo ne inili.“69 Varuje nás, dosv d uje a soudí 

všech minulých i budoucích in . 

3.5.7 Cit 

Cit je jakýsi stav ducha, vytvo ený na základ  vnímání v cí. Pochází od 

obraznosti, vnit ního nebo vn jšího smyslu. Vnímáme-li n co p íjemného, 

milého a krásného, pocítíme k doty né v ci lásku – pot šení, touhu a úsilí 

po jejím vlastnictví, nad ji, radost, rozkoš.   

    Naopak vnímáme-li n co odporného, šeredného, objevuje se nenávist, 

pocity nelibosti, odvrácení, touhy po úniku, strach, znepokojení, smutek, 

hr za, bolest, beznad j. Existuje tu ale možnost zotavení, kdy musíme nalézt 

správný prost edek ke spáse. „City jsou vlastní každému jsoucnu, 

nejdokonaleji ovšem tomu, které je nejdokonalejší.“70 

 
                                                 

68 Tamtéž, s. 484. 
69 Tamtéž, s. 486. 
70 Tamtéž, s. 487. 
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3.5.8 e  

e  jako všeobecný pojem projevuje skrze vn jší znaky vnit ní myšlenky 

lov ka. K tomu je zapot ebí: zaprvé mít vnit ní myšlenky, zadruhé n koho, 

komu se mají sd lit a zat etí n co, co to dokáže umožnit.71   

3.5.9 Mikrokosmos a mikrotheos  

„Nejvyšší dokonalost lov ka je nadevše viditelná, protože p edstavuje svým 

t lem celý sv t, duší samotného stvo itele sv ta, Boha. Proto se mu nikoli 

nevhodn  íká mikrokosmos a mikrotheos (malý sv t a malý B h).“ 

Charakteristika mikrokosmu podle Komenského zní: Zaprvé vše, co je na 

sv t , je tu ke služb  lov ku. Nebe, hv zdy, ostatní tvorové tu jsou pro 

lov ka. Ovce dávají vlnu, kráva mléko, v ely med. Zadruhé vše co 

obsahuje náš sv t, je potravou pro t lo i duši. Zat etí byly každému lov ku 

dány orgány, aby mohl vid t, napodobovat a p etvo it vše, co se ve sv t  

nachází. Mikrotheos je „nejvlastn jší podstatou lov ka, bytnost a 

p irozenost, živý a trvalý obraz v ného, nekone ného sv tla myslí.“72 

Zaprvé mysl umí p ijmout obrazy veškerých v cí a vytvo it jich ješt  

mnohem více. V le rozpíná svoji touhu tak, aby se dostala k tomu, co 

miluje. Zadruhé je lov k schopen své myšlenky rozprostírat donekone na, 

je schopen p emýšlet nad tím, co bylo p ed sv tem, co bude po n m a co je 

mimo sv t. Vkládá tam své nad je a p ání. Zat etí je Božím obrazem 

myslí... „A) bu  skute n  chápe všechno, nebo to m že a touží pochopit; B) 

bu  všechno, cokoli chápe, m že, nebo to m že a touží zmoci; C) bu  si 

chce všechno p át, nebo to m že chtít. Je tedy vpravd  nekone ný: bu  žije 

nesmrtelný život, nebo si ho p eje, což žádný nižší tvor ned lá nebo nem že 

d lat.“73 Obraz Boží v lov ku je jakýmsi obrazem odrážejícím se v zrcadle, 

p edstavuje bytnost, život, pohyb a trvání. Je jako velké zrcadlo, které 

odráží barvy a obrysy, posunky… 

                                                 
71 Tamtéž, s. 490. 
72 Tamtéž, s. 491. 
73 Tamtéž, s. 492. 
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     D ležité je, aby lov k žil v té nejsladší harmonii mezi: t lem a duchy, 

duchy s duší a duší s Bohem. Pokud lov k takto žít p estane, bude mu jen 

zle. 74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

74 Tamtéž. 
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ZÁV R 
Pro Komenského je typický zájem o lov ka a v ci lidské. lov k je 

východiskem jeho vševýchovných a všenápravných snah, je kosmického 

významu. Jeho posláním je znovunastolení harmonie s Bohem, p írodou a 

ostatními lidmi. Touto cestou má dovést veškerenstvo zp t k p vodní 

božské jednot .  

   lov k je u Komenského bytostí inorodou, jež svou dovedností (ARS) a  

rozumností (PRUDENTIA) vytvá í nové sv ty na cest  k dokonalejšímu 

bytí. Komenského zájem o humanizaci sv ta a lov ka je velmi inspirativní 

i dnes. 

   V této práci jsem mohla nastínit pouze základní charakteristiku 

Komenského lov ka. Doufám, že v p íští práci se mi poda í toto téma 

rozebrat mnohem d kladn ji. 
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