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Nevěřte všemu, co se vám k věření předkládá 

To byla cesta! Z Holandska do Přerova to je pěkných pár set kilometrů. Sice to není již tak únavné 

cestování dostavníky s nocováním po pochybných hostincích, i ve spánku s rukou na váčku s penězi 

jako v roce 1654 ve strachu před loupeživými pocestnými, kdy jsem tuto cestu vážil naposledy. Také 

nejsem zcela zdrcený žalem, jako když jsem tenkrát ztratil svoji ženu. Ale zase jsem o pár set let 

starší. Cítím se opravdu unavený, asi to bude ten jet lag z cestování v čase, ne? Je 22. 2. 2022, pěkné 

datum, magické, jmenuji se Jan Ámos Komenský a už jsem 352 let mrtvý. Jenže, jak už jsem říkal, 

dnes je magické datum, které je propustkou zpět mezi živé a já se dnes po hodně, hodně dlouhé 

době vracím z exilu do České republiky, konkrétně do Přerova, kde jsem strávil svá gymnaziální léta, 

na které mám proto tak krásné vzpomínky.  Rozhodl jsem se podívat, jak to vypadá v dnešních 

školách, jako ducha si mě nikdo ani nevšimne. Možná mě znáte, učení je tak trochu můj obor. Říkalo 

se mi Učitel národů. Také věřím, že cesta nápravy válečných konfliktů vede přes vzdělání. Že byste 

dnes již do škol nechodili? Co se to nyní děje na Rusi?  Copak se stále mohou státy přepadat 

navzájem? Od dob řádění Švédů, před nimiž jsem odešel do Amsterdamu, kde jsem následně byl 

svědkem mnoha válečných útrap války s Anglií, se do dnešních časů mnoho nezměnilo. Copak neplatí, 

že se lidé z historie poučí? Proč musí Kyjev a další města Kyjevské Rusi bránit se před nájezdným 

sousedem?  Vzdělání vám také pomůže se ve světě lépe vyznat, co je pravdou a co je jako pravda 

pouze tváří, tomu jsem vždy věřil. Nakonec musím náš český národ pochválit, že obětavě pomáhá 

nebohým před válkou prchajícím lidem, však víme, že v minulosti mnohokrát o pomoc jsme sami 

volali. Ale zpět ke školám…. 

Podle mě má vzdělání dítěte tři hlavní cíle-poznat sebe a svět, ovládnout sebe a povznést se k Bohu. 

Děti ve školách by se také určitě neměli trestat za neznalost. Každé dítě má své možnosti, pokud se 

snaží, proč jej trestat, když mu něco přes veškerou snahu nejde? Podíval jsem se, jestli tyto myšlenky 

stále v dnešních školách ctí. 

Škola, kde jsem já studoval a později i učil, už zde nestojí. Rozhodl jsem se tedy navštívit jinou školu 

v Přerově, několik jich zde ještě bylo. Létám po školách už pár hodin, a tak už jsem si udělal menší 

obrázek. Mile mě překvapilo, že snad ve všech školách mají letní prázdniny, tak, jak jsem já vymyslel, 

děti mají tedy dvouměsíční volno, celý červenec a srpen. Také v některých školách praktikují Školu 

hrou, kde se děti zábavnou formou vzdělávají, chodí ven, hrají různé hry a nesedí jen v lavicích. Také 

tady je podobný vzdělávací systém, jako jsem kdysi navrhl: 9 let na základních školách, dále 4 roky na 

střední a nakonec ještě několik let pro zájemce na univerzitě.  

Bohužel mě ale i několik věcí zamrzelo. Děti jsou kvůli škole pod velkým stresem, zvláště, když už jsou 

pak starší a většina dospělých na to nebere velké ohledy. Řeknete si, jen ať se učí, v životě to budou 

potřebovat. Souhlasím. Ale pozor, ne každé dítě je pro každé studium vhodné a děti by měly studovat 

hlavně kvůli sobě, ne pro vyhovění svým rodičům. Měly by samy cítit, že je to pro ně prospěšné, jak 

vy dnes říkáte, cítit motivaci. Děti jsou známkovány tak trochu bez ohledu na individuální potenciál, 

pěkně je to vidět při tělesné, hudební či výtvarné výchově. Někomu jde sport více, někomu méně a 

dávat dětem špatné známky, i když vyučující vidí, jak moc se snaží, mi připadá nesprávné a odrazující. 

Nemotora 30 metrů kriketovým míčkem nehodí a nešika růži nenakreslí. Některým jdou více 

přírodovědné předměty, jiným předměty humanitního zaměření, učitelé je známkují však všechny 

stejně. Není pravdou, že vzděláním každý překovává především sám sebe? Není škoda trvat na 

objektivních měřítkách? Pravdou je, že škola je hlavně o učitelích, o tom, jak se k učení postaví a o 



jejich nadšení pro jejich předmět. O tom, jak mají své studenty rádi a s jakou láskou jim svůj předmět 

a své znalosti předají. Je to pravda, i za mě byli dobří a špatní učitelé, ti, co se pro svět pedagogiky 

narodili, a ti, co si dráhu učitele zvolili chybně. To platí stále, to je světa běh.  

Přesto jsem trochu doufal, když vidím, jak svět pokročil, že studenti budou vedeni více k osobnímu 

rozvoji, k analytickému myšlení, uplatnění znalostí v praxi a nadšení pro to obrovské množství 

informací, ke kterým dnes mají přístup. Měli by znát, ale ne zas tolik „biflovat“, říkáte to tak, ne? 

Jsem dále zklamán, že z historie se současníci moc nepoučili. Války jsou pořád tématem současnosti. 

Vždy jsem apeloval na humanitu a lásku k bližnímu. Je skutečně z podstaty lidské nevymýtitelné 

přísloví Homo homini lupus? 

Ale jinak jsem spokojen, škola a vzdělání je i v dnešním světě tématem mezi nejvýznamnějšími, a to je 

dobře. Jen nezapomeňte, že děti mají i jiné zájmy než jen školu a potřebují si i někdy odpočinout. Teď 

už se ale musím vrátit zpět do Holandska do Naardenu, kde jsem byl v roce 1670 pohřben. Aspoň 

budu mít co vyprávět mým spřízněným duším. 

 

 


