
Jan Amos Komenský 

latinsky Iohannes Amos Comenius,  

byl poslední biskup Jednoty bratrské,  

český teolog, filosof, pedagog a spisovatel. 

 

ejznámější knihy: 

• Labyrint světa a ráj srdce 
• Didactica magna (Velká didaktika), 
• Via lucis (Cesta světla) – Zabývá se zde 

pansofií (vševědou) 
• Učebnice Svět v obrazech a Škola hrou. 

 

Životopis 

Roku 1608 začal studovat na latinské škole (gymnáziu) v Přerově, odkud v roce 1611 odešel 
na vysokou školu do Herbornu. Roku 1613 Jan navštívil Amsterdam, v té době vysoce 
rozvinuté město Evropy. Odtud se vypravil na univerzitu do Heidelbergu v Německu, kde 
ovšem strávil pouze jeden semestr. Poté se roku 1614 vrátil přes Prahu do Přerova, jako rektor 
latinské školy. V roce 1616 byl vysvěcen na kazatele a  odešel do Fulneku, kde působil jako 
rektor tamější školy a jako kazatel Jednoty bratrské. Po porážce stavovského povstání (1621) 
byl nucen opustit Fulnek a skrývat se na různých místech v Čechách a na Moravě, protože 
odmítal konvertovat ke katolictví.  

V roce 1628 odešel do exilu do polského Lešna, které se stalo centrem bratrské víry. V Lešně 
byl zvolen biskupem.V tomto období vznikla velká část jeho děl, především pak z oblasti 
pedagogiky jako např. Česká didaktika. Ta měla být původně součástí velkého díla, které 
chtěl nazvat Ráj český. Napsal Velkou didaktiku, kterou později přepracoval do latinské 
podoby Didactica magna a začal pracovat na Vševědě (Pansofii).  

Roku 1642 odešel přes Amsterdam do Švédska, kam byl pozván, aby vedl reformu tamního 
školství a napsal pro ni učebnice. Vznikl zde spis �ejnovější metoda jazyků. Když byl v roce 
1648 uzavřen vestfálský mír a tím skončila třicetiletá válka, skončily též naděje českých 
exulantů na návrat do vlasti. Komenský se loučil s vlastí a církví spisem Kšaft umírající matky 
jednoty bratrské. Na pozvání svého přítele Louise De Geera se v roce 1656 uchýlil do 
Amsterdamu. Zemřel po dlouhodobých zdravotních problémech 15. listopadu 1670.  

Adaptováno podle: http://cs.wikipedia.org/wiki/Jan_Amos_Komensk%C3%BD 

Adaptovala Mag. Sylvie Šebelová Tschechisch-lernen.at 

Jan Amos Komenský 

 

arození 
28. března 1592 

jihovýchodní Morava 

Úmrtí 
15. listopadu 1670 

Amsterdam 


