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Jan Amos Komenský, známý filozof, myslitel, ale hlavně učitel a kněz, který v Přerově působil. 

Stala se z něj světoznámě uznávaná postava, která naše město zasazené v Olomouckém kraji 

zviditelnila stejně jako naši Českou zem, srdce samotné Evropy. 

Ovlivnil školství svými metodami, které více rozvinul ve svém díle Škola hrou. A i když se učící 

metody od jeho dob změnily, myšlenka ukazovat dětem co nejvíce věcí v praxi nebo alespoň 

formou obrázků vzešlo právě od něj. Bezpochyby by byl rovněž poctěn, že se jakožto slavná 

osobnost dostal na české bankovky a to v hodnotě dvě stě korun českých. 

Co by si o nás, však takový velký člověk a myslitel pomyslel dnes, kdyby mohl do naší doby 

nahlédnout? A spatřil školství jaké máme dnes. Jak by se však zatvářil, kdyby mu děti měly říct 

proč je ve skutečnosti tak významný a hned by o něm prvňáček spustil neblaze známou 

básničku: ,,Jan Amos Komenský skákal z okna na ženský, skočil jednou na ženskou, udělal z ní 

Komenskou.“ Rozčílil by se po tom, co by se o tom doslechl? Chtěl by dítě potrestat rákoskou nebo 

ho nechat klečet na hrachu, za toto hrubé porušení jeho autority. Na druhou stranu, by si mohl 

vzpomenout na svojí první ženu a vzít co celé s humorem. 

Jak by se však cítil, kdyby se po tak dlouhé době vrátit zpátky za hradby Přerovského města. Kráčel 

by po místech, které znal a přitom by byly zcela jiné. Rovněž by se snažil pochopit náš svět. Přišel 

by mu zcela odlišný, ale žasl by nad možnostmi digitální doby. I takové obyčejné kuličkové pero by 

pro něj byl technologický zázrak, když psával s husím brkem namáčeným do inkoustu. Ocenil by 

takovou psací pomůcku, kterou člověk nemusí pravidelně namáčet a nebát se při tom, že udělá do 

pergamenu kaňku. 

Co by však nejvíce u své práce ocenil, kdyby měl podobné vymoženosti již ve své době, by bylo 

využití takové USB flešky. Možnost, kdy může celou svou práci vložit do něčeho tak malého a 

uschovat do vlastní kapsy. Díky tomu by nemusel přijít o všechny své ručně psané rukopisy, které 

mu jednoho osudného dne vzal požár, mohl by je mít u sebe v bezpečí a my bychom se mohli 

obohatit jeho díly. 

I přesto, že se tak nestalo, dozajista by byl poctěn že i tak jeho památka žije dál a že se stal 

důležitou součástí naší historie. A to nejen ve městě Přerov, ale po celém světě. Nejvíce by ho však 

dojalo, že už by dál nemusel být v exilu. Po tak dlouhé době by se mohl vrátit do své vlasti a 

svobodně se posadit na lavičku s pohledem na protékající řeku Bečvu. 

 

 

 

 

 

 

 


