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Píše se rok 2022 a Jan Amos Komenský přijel do Přerova 

 

ROZHOVOR 

Dne 3. 3. 2022 přijel do Přerova světoznámý učitel národů Jan Amos Komenský.  

Měli jsme tu možnost s ním udělat rozhovor. Chtěli jsme zjistit, jak moc se mu líbí dnešní styl 

výuky.  

Komenský – K  

My – M  

M: Dobrý den, pane Komenský. Máte se dobře? Jak se Vám líbí Přerov po těch letech, co jste 

zde byl naposled? 

K: Také přeji den dobrý. Mám se skvěle. Jsem ve městě, kde jsem objevil lásku k učitelské 

profesi. Co víc si mužů přát.  

M: To nás těší. Mohl byste nám říct, jak jste tu lásku objevil? V Přerově máme střední 

pedagogickou školu. Jak byste namotivoval děvčata a chlapce, aby se hlásili k tomuto 

povolání?  

K: Jak jsem zjistil, že chci být učitel? Rád jsem chodil do školy. Zjišťoval jsem si víc 

informací o předmětech, které mě bavily. Poslouchal jsem učitele a ptal se jich. Poznáte to. A 

když ne Vy sami, Vaše okolí určitě ano. Víte, ono je to ve Vás. Ve Vašem charakteru. 

Správný učitel povolání vykonává z lásky. Dělá ho, protože chce. Má zájem o ty děti. Chce, 

aby se v jeho hodinách opravdu něco naučily. A jak bych motivoval studenty Pedagogické 

školy? Učitelská profese je nádherná. Musíte si jen najít správný předmět, který Vás bude 

bavit.  

M: Věříme, že někteří si Vaše slova vezmou k srdci. Vaše nová kniha Velká didaktika budí 

velký úspěch. O čem pojednává a co Vás vedlo k jejímu napsání?  

K: Velká didaktika líčí o všeobecném umění a jak se všemu naučit. Být spolehlivý, dobrý 

učitel, jak zřizovat zdravé školy a jak v nich vzdělávat novou generaci. Také to, že by se 

neměly dělat rozdíly jak mezi pohlavím, tak ani národností, vyznáním či barvou pleti. A to 

jsou také důvody, proč jsem tuto knihu napsal. Poněvadž přesně tohle se děje ve školách po 

celém světě. A to je strašné. Každý musí mít šanci se vzdělávat.   

M: To je velmi hluboká a krásná myšlenka. A jak tedy pohlížíte na české školství? Jako učitel 

působíte spíš v zahraničí. Co byste změnil či vylepšil?  

K: Je pravda, že působím více v zahraničí, ale o české školství se zajímám. Ptám se svých 

bývalých spolužáků a snažím se jim všemožně pomoct. Osobně si myslím, že české školství 

by potřebovalo zlepšit. Podle mých průzkumů je dokázáno, že učitelé často trpí syndromem 

vyhoření či jsou demotivovaní. Jedním z důvodů je nová generace žáků. Jejich výchova není 



snadná. Nemají respekt, jsou drzí. Učitelé neví, jak je mají v hodinách zklidnit nebo 

motivovat, aby alespoň chvíli poslouchali výklad. Dalším důvodem je nízký plat. V jiných 

zemích je až trojnásobný.  

Jak bych změnil školství? To je cesta na velmi dlouho. Nejde to změnit ze dne na den. Pár 

návrhů mám, avšak s dovolením, ty si nechám pro sebe. Ale to hlavní, co jsem chtěl vyjádřit 

je to, že se s tím musí něco dělat. Opravdu musí! 

M: Děkujeme za odpověď. Jen taková navazují otázka – Chtěl byste se vrátit zpátky do Česka 

a něco s tím udělat?  

K: Chtěl bych. Nejsem si ale jist, že to bude v blízké buducnosti. Ale budu se snažit.  

M: Náš rozhovor je u konce, tudíž bych Vám chtěla poděkovat za Váš čas. Moc děkujeme. A 

přeji Vám krásnou prohlídku města i zbytek dne. Snad brzy na shledanou.  

K: Také přeji.  

 


