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          Předkládaný soupis je výběrovou bibliografií české článkové 

komeniologické literatury za rok 2016 s dodatky ze starší získané literatury. 

Excerpční základnu bibliografie tvoří odborné časopisy (komeniologické, 

historické, pedagogické a filozofické) získané do fondů pedagogické knihovny 

NPMK. Záznamy článků jsou uspořádány abecedně podle názvu a obsahují 

bibliografické údaje, anotaci, deskriptory a webovou adresu záznamu. Plné texty 

článků lze objednat e-mailem na adrese studovna@npmk.cz 

Tento soupis je výstupem z bibliografické databáze komeniologické 

literatury, která je v  pedagogické knihovně vytvářena od roku 1993. V současné 

době je databáze komeniologické literatury jako součást Pedagogické 

bibliografické databáze zpřístupněna v rámci on-line katalogu na webových 

stránkách NPMK: http://www.npmk.cz, http://katalog.npmk.cz/ 

 

 

1. 

Biblické a patristické zdroje Husova Kázání o pokoji a Komenského 

irénismu [ Biblical and patristic sources of Hus' Sermo de pace and of the 

Comenian irenism ]  / Jiří Beneš – cze 

 

In: Studia Comeniana et historica -- ISSN 0323-2220 -- Roč. 45, č. 93-94 (2015), 

s. 33-45. 

 

Autor hledá paralely v dílech dvou osobností, z nichž každá patří do kulturně, 

politicky a nábožensky zcela odlišné doby. Zajímá se o dílo Jana Husa Řeč o 

míru, kde se zaměřuje na klíčová místa ve vztahu k J. A. Komenskému. Na 

základě Komenského díla Panorthosia lze doložit nejen ideové souvislosti v pojetí 

míru (pokoje), ale i výrazný kvalitativní posun oproti středověké tradici. Hus 

věnuje pozornost ideji míru Božího a světského, Komenský nerozlišuje definičně 

mezi pokojem Božím a světským, mírová tématika se stává součástí jeho 

pansofické koncepce. 

 

mailto:studovna@npmk.cz
http://www.npmk.cz/
http://katalog.npmk.cz/


 

dějiny středověku ; dějiny novověku ; dílo ; komparace ; mírová výchova ; 

náboženství ; náboženské chování ; posvátná kniha ; křesťanství ; teologie ; 

komeniologie ; politika ; kulturní vývoj ; Hus, Jan, ; Komenský, Jan Amos, ; 

pansofie ; mír 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/455854 

 

 

2. 

Fletcher DuBois - Hans-Peter Gerstner (eds.), Comenius in Heidelberg : 

Student in Heidelberg - Lehrer der Menschheit [ Fletcher DuBois - Hans-Peter 

Gerstner (redaktoři), Komenský v Heidelbergu : student v Heidelbergu - učitel 

lidstva ]  / [Recenzent] Iveta Marešová – eng 

 

In: Acta Comeniana : archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose -- ISSN 0231-

5955 -- Roč. 29 (53), č. 53 (2015), s. 204-206. 

 

Recenze na: Comenius in Heidelberg : Student in Heidelberg - Lehrer der 

Menschheit /  Fletcher  DuBois -- Heidelberg : Universitätsverlag Winter, 2014 -- 

178 s. -- 978-3-8253-3216-4 

 

Recenze publikace vydané k 400 letému výročí zahájení studia na Teologické 

fakultě Ruprecht-Karl University v Heidelbergu 21 letým J. A. Komenským 

(Komenský zde studoval od roku 1613 do roku 1614). Publikace pojednává o 

vlivech působících na mladého studenta v tomto městě a jeho univerzitě, např. o 

působení jeho učitelů - reformačních myslitelů, prostředí a okolí univerzity a 

některých spisů a myšlenek, k nimž zde získal přístup. 

 

publikace ; univerzita ; vysokoškolské studium ; vysokoškolský pedagog ; 

prostředí ; působení ; biografie ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos, ; 

Heidelberg ; reformace ; 1613-1614 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/461796 

 

 

3. 

Hříšný člověk v dílech utrakvistických autorů a Labyrintu Jana Amose 

Komenského [ Sinful human in the texts by utraquist authors and The Labyrinth 

of World and Paradise of Heart by John Amos Comenius ]  / Radim Červenka – 

cze 

 

http://katalog.npmk.cz/documents/455854
http://katalog.npmk.cz/documents/461796


In: Studia Comeniana et historica -- ISSN 0323-2220 -- Roč. 45, č. 93-94 (2015), 

s. 46-64. 

 

Autor se pokouší o srovnání literárních památek z utrakvistického prostředí s 

raným dílem Jana Amose Komenského reprezentovaným Labyrintem světa a 

rájem srdce. Stěžejním dílem reprezentujícím utrakvismus je spis ze začátku 17. 

století Duchovní město, jehož autorem je utrakvistický kněz z Katovic v jižních 

Čechách Václav Porcius Vodňanský. V obou porovnávaných dílech je 

analyzováno dobové vnímání hříšného člověka: 1) Proměna teorie o sedmi 

smrtelných hříších v raném novověku, 2) Pohled na hříšného člověka 

prostřednictvím opovržení světem, 3) Řád a neřád způsobený hříchem mezi lidmi, 

4) Jak přemýšlejí o hříchu autoři pozdního utrakvismu. 

 

dílo ; literatura ; dějiny literatury ; dějiny novověku ; komparace ; morálka ; 

teologie ; náboženství ; analýza ; Komenský, Jan Amos, ; Porcius Vodňanský, 

Václav, ; Labyrint světa a ráj srdce ; hřích ; utrakvismus ; duchovní tradice ; 

reformace ; století 17 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/455831 

 

 

4. 

In memoriam Radim Palouš [ Na památku Radima Palouše ]  / Věra Schifferová 

– ger 

 

In: Acta Comeniana : archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose -- ISSN 0231-

5955 -- Roč. 29 (53), č. 53 (2015), s. 221-230. 

 

Nekrolog významného českého filozofa, pedagoga a komeniologa, mluvčího 

Charty 77 a rektora Karlovy univerzity v Praze Radima Palouše (6.11.1924 - 

10.9.2015). Shrnutí jeho akademické dráhy, politických postojů, vědeckých 

témat, jimž se věnoval, a přínosu komeniologickému bádání uzavírá několik 

osobních vzpomínek autorky na tuto významnou osobnost. 

 

filozofie ; filozofie výchovy ; pedagogika ; komeniologie ; biografie ; vědecká 

činnost ; Palouš, Radim, ; nekrolog 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/461836 
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5. 

Der Inklusionsbegriff zwischen Utopie und Apologetik des Bestehenden         
[ Pojem inkluze mezi utopií a apologetikou stávajícího ]  / Alexander Czarnetzki -

- ger -- Obsahuje bibliografické odkazy 

 

In: Behindertenpädagogik : Viertejahresschrift für Behindertenpädagogik in 

Praxis, Forschung und Lehre und Integrafion Behinderten -- ISSN 0341-7301 -- 

Roč. 55, č. 2 (2016), s. 147-185. 

 

Autor upozorňuje na mnohovýznamovost pojmu inkluze a na skutečnost, že se v 

teoretické ani praktické rovině nerýsuje žádná dohoda o jednoznačné definici 

významu. Fenomén vyloučení z historicko-společenského hlediska. Vnímání 

pojmu postižená osoba na pozadí sociálně-ekonomických struktur společnosti. 

Exkluze a její interpretace v současné sociální a právní vědě (odkazy na teoretické 

práce z oboru). Diskurz o inkluzi a jejím chápání v léčebné a speciální 

pedagogice. Historie integrativního vzdělávání počínaje J. A. Komenským 

(uvedeny jsou úryvky z Velké didaktiky na téma vzdělávání pro všechny). 

Nutnost hlubokých reflexí k rozvoji úspěšné koncepce ve speciální a terapeutické 

pedagogice. 

 

inkluzivní vzdělávání ; pojem ; teorie ; praxe ; význam ; společnost ; společenské 

vědy ; historické hledisko ; sociální vyloučení ; odborná literatura ; sociální 

struktura ; ekonomické podmínky ; diskuse ; speciální pedagogika ; integrace 

žáka ; dějiny pedagogiky ; vzdělávání ; rozvoj ; koncepce ; Komenský, Jan Amos, 

; Velká didaktika ; inkluze 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/451487 

 

 

6. 

Jan Amos Komenský u nás a v nás [ John Amos Comenius with us and in us ]  / 

Rudolf Šrámek – cze 

 

In: Universitas : revue Masarykovy univerzity v Brně -- ISSN 1211-3387 -- Roč. 

49, č. 2 (2016), s. 30-37. 

 

Přednáška profesora Rudolfa Šrámka na slavnostním shromáždění Pedagogické 

fakulty Masarykovy univerzity dne 29. 3. 2016 u příležitosti Dne učitelů a 

zahájení oslav 70. výročí založení fakulty. Zamýšlí se nad jménem Komenský 

jako symbolem pedagogiky, uvádí zajímavosti spojené s jeho původem a 

příjmením, upozorňuje na Komenského koncepty filozofické, teologické, 

vědecké, pansofické a umělecké, které propojoval v jeden celek. Zmiňuje se také 

podrobně o třech veličinách, které byly základem Komenského pojetí poznávání 

http://katalog.npmk.cz/documents/451487


světa: lidské vlastnosti a vzdělání, mravnost a duchovní svět. Závěrem zmiňuje i 

Komenského dílo bohemistické. 

 

univerzita ; pedagogická fakulta ; přednáška ; pedagogika ; konference ; vzdělání ; 

filozofie ; odborná informace ; dějiny pedagogiky ; historické hledisko ; biografie 

; Komenský, Jan Amos, ; Masarykova univerzita. ; Brno (Česko) ; 2016 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/451555 

 

 

7. 

Jaroslav Pánek a dějiny raného novověku na přelomu tisíciletí = Jaroslav 

Pánek and the History of the Early Modern Age at the Turn of the 

Millenium  / Petr Vorel – cze 

 

In: Český časopis historický -- ISSN 0862-6111 -- Roč. 115, č. 1 (2017), s. 25-46. 

 

Profesní biografie historika a komeniologa Jaroslava Pánka, jemuž je u příležitosti 

jeho sedmdesátin věnováno celé číslo časopisu, mapuje jeho akademické 

působení, činnost organizační, redakční a zejména publikační. Soustředění jeho 

vědeckého zájmu na dějiny raného novověku a osobnost a dílo Komenského. 

Článek na s. 79 - 83 je věnován Pánkovu působení v americko-české společnosti 

Comenius Academic Club, sdružující odborníky z humanitních i přírodovědných 

oborů, pořádající vědecké konference a vydávající periodikum Comenius. 

 

vědec ; vědecká činnost ; publikační činnost ; dějiny novověku ; komeniologie ; 

biografie ; dílo ; vědecká organizace ; odborný časopis ; Pánek, Jaroslav, ; 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/456080 

 

 

8. 

Johannes Jessenius's Pro vindiciis contra tyrannos Oratio and the Reception 

of Monarchomachy in the Bohemian Lands = Spis Jana Jesenského Pro 

vindiciis contra tyrannos Oratio a recepce monarchomachie v českých 

zemích  / Kateřina Šolcová – eng 

 

In: Acta Comeniana : archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského -

- ISSN 0231-5955 -- Roč. 29 (53), č. 53 (2015), s. 137-144. 

 

Studie pojednává o Jeseniově spisu Pro vindiciis contra tyrannos Oratio. Uvádí 

spis do kontextu životních osudů a filozofického díla autora i politického myšlení 

http://katalog.npmk.cz/documents/451555
http://katalog.npmk.cz/documents/456080


16. a začátku 17. století. Ke studii je na s. 145 - 168 připojena kritická edice 

analyzovaného spisu. 

 

dílo ; politika ; moc ; vláda ; biografie ; filozofie ; obsahová analýza ; Jessenius, 

Jan, ; tyranie ; století 16-17 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/461795 

 

 

9. 

John Amos Comenius in Czech and Global Visual Art [ Jan Amos Komenský 

v českém a světovém výtvarném umění. Část 2 ]  / Markéta Pánková – eng 

 

In: Comenius : journal of Euro-American Civilization -- ISSN 2333-4142 -- Roč. 

2, č. 2 (2015), s. 219-241. 

 

Druhá část příspěvku se věnuje uměleckým plakátům k tématu Komenského 

vydaným u příležitosti různých výstav, výročí apod., školním nástěnným obrazům 

vztahujícím se ke Komenskému a sochám Komenského v České republice. Dále 

popisuje umělecká díla ztvárňující Komenského, která se nacházejí v Evropě a v 

Americe a v závěru se věnuje drobným výtvarným dílům, jako jsou drobné 

plastiky, medaile a plakety. 

 

obraz ; sochařství ; grafika ; umění ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos, ; 

Česká republika ; Evropa ; Amerika ; medaile ; nástěnný obraz 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/454195 

 

 

10. 

John Amos Comenius in Czech and Global Visual Art [ Jan Amos Komenský 

v českém a světovém výtvarném umění. Část 1]  / Markéta Pánková – eng 

 

In: Comenius : journal of Euro-American Civilization -- ISSN 2333-4142 -- Roč. 

2, č. 1 (2015), s. 95-118. 

 

Zachycení vývoje výtvarných a grafických zobrazení Komenského od 17. století 

po současnost v historických a uměleckých souvislostech. Nejstarší díla 

zachycující Komenského podobu: rytina George Glovera, pravděpodobný 

Rembrandtův portrét Komenského aj. Zobrazení Komenského v 18. a 19. století: 

díla Antonína Machka, Františka Šíra, Mikoláše Alše, Jaroslava Čermáka, 

Alfonse Muchy, Františka Bílka, Maxe Švabinského a dalších autorů. Umělecké 

http://katalog.npmk.cz/documents/461795
http://katalog.npmk.cz/documents/454195


ztvárnění Komenského v evropském kontextu. Zobrazení Komenského na 

bankovkách ve 20. století. 

 

obraz ; výtvarné umění ; malba ; grafika ; historické hledisko ; evropská dimenze; 

Komenský, Jan Amos, ; Evropa 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/454169 

 

 

11. 

Kateřina Šolcová, Comenius im Blick : der Briefwechsel zwischen Milada 

Blekastad und Dmitrij Tschižewskij [ Kateřina Šolcová, Komenský v ohnisku 

zájmu : korespondence mezi Miladou Blekastad a Dmitrijem Čiževským ]  / 

[Recenzent] Jana Stejskalová – eng 

 

In: Acta Comeniana : archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského -

- ISSN 0231-5955 -- Roč. 29 (53), č. 53 (2015), s. 206-209. 

 

Recenze na: Der Briefwechsel zwischen Milada Blekastad und Dmitrij 

Tschižewskij / Kateřina Šolcová -- Nordhausen : Verlag Traugott Bautz GmbH, 

2013 -- 133 s. -- 978-3-88309-843-2 

 

Recenze německého vydání korespondence mezi dvěma významnými 

komeniology stručně představuje jejich přínos ke komeniologickému bádání a 

charakter 22 dopisů, které si mezi sebou vyměnili v letech 1956 - 1971. Dopisy 

naznačují směry jejich badatelské práce i obtíže s vydáváním komeniologických 

publikací. Recenze oceňuje pečlivě vypracovaný poznámkový aparát 

doprovázející úvodní studii i vlastní korespondenci. 

 

komeniologie ; výzkum ; vědecká činnost ; historické hledisko ; publikační 

činnost ; publikace ; recenze ; Čyževs'kyj, Dmytro, ; Blekastad, Milada, ; 

komeniolog ; korespondence ; 1956-1971 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/461807 

 

 

12.  

Komenský a my 2016 [ Comenius and We 2016 ]  -- slo 

 

In: Rodina a škola : mesačník pre rodičov a učiteľov -- ISSN 0231-6463 -- Roč. 

[64] 65, č. 8 (október) (2016), s. 20. 

 

http://katalog.npmk.cz/documents/454169
http://katalog.npmk.cz/documents/461807


Organizační zajištění a témata pěti věkových kategorií výtvarné a literární části 

soutěže Komenský a my uspořádané už po třinácté pro žáky slovenských 

základních a středních škol. K článku je připojena stručná informace o pilotní 

verzi nové vědomostní části soutěže a o závěrečném slavnostním vyhodnocení 

výsledků. 

 

soutěžení ; sloh ; písemný projev ; výtvarný projev ; základní škola ; střední škola 

; Slovensko ; 2016 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/453578 

 

 

13. 

Mistr Jan Hus v díle J. A. Komenského [ Master Jan Hus in the work of J. A. 

Comenius ]  / Martin Steiner – cze 

 

In: Studia Comeniana et historica -- ISSN 0323-2220 -- Roč. 45, č. 93-94 (2015), 

s. 25-32. 

 

Jméno Mistra Jana Husa prochází Komenského dílem po celou dobu jeho literární 

činnosti, včetně několika zmínek v korespondenci. Nejčastěji Komenský 

připomíná Husa v pojednáních o náboženské reformaci, ve spisech 

pedagogických a v dílech s tematikou českých a církevních dějin. Poměrně málo 

se však dovídáme o tom, do jaké míry mohl Komenský znát Husovo literární dílo. 

Autor podrobněji rozebírá některá Komenského díla, z nichž poznáme, že Hus byl 

Komenskému autoritou, a to především autoritou morální. Jana Husa pokládá 

Komenský za velmi významnou osobnost v církevních dějinách. 

 

dějiny literatury ; dílo ; náboženství ; náboženské vyznání ; církev ; křesťanství ; 

křesťanská výchova ; pedagogické vědy ; komeniologie ; teologie ; Komenský, 

Jan Amos, ; Hus, Jan, ; reforma církve ; reformace ; náboženská literatura 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/455739 

 

 

14. 

Na cestě k obecným dějinám = On the Way to General History : Josef 

Polišenský (1915-2001)  -- cze -- Obsahuje bibliografické odkazy 

 

In: Český časopis historický  -- ISSN 0862-6111 -- Roč. 114, č. 2 (2016), s. 446-

467. 

 

http://katalog.npmk.cz/documents/453578
http://katalog.npmk.cz/documents/455739


Studie věnovaná životu a dílu předního českého historika a komeniologa Josefa 

Polišenského, od jehož narození uplynulo v roce 2015 sto let. Přehled jeho 

vědeckých aktivit a významných studií, vývoj jeho pojetí dějepisectví. Snaha o 

celostní přístup, podchycení a pochopení souvislostí. Polišenského zaměření na 

evropské dějiny raného novověku a na osobnost a dílo Jana Amose Komenského. 

Pozdější orientace Polišenského na dějiny zámořských oblastí a kolonialismu, 

zastávání názoru na užitečnost pohledu zvenčí. 

 

biografie ; dílo ; vědecká činnost ; historiografie ; dějiny novověku ; 

kolonialismus ; Polišenský, Josef, ; Komenský, Jan Amos, ; Evropa ; Amerika 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/451715 

 

 

15. 

On the Heritage of Comenius in the U.S.A [ K dědictví Komenského v USA ]  / 

Karel Rýdl – eng 

 

In: Comenius : journal of Euro-American Civilization -- ISSN 2333-4142 -- Roč. 

2, č. 2 (2015), s. 195-216. 

 

Příspěvek mapuje ve 4 kapitolách pronikání myšlenek Komenského do 

severoamerické společnosti. První kapitola se zabývá tématem Severní Ameriky v 

Komenského pracech a písemnostech, druhá zachycuje vývoj usazování 

Moravských bratří v Americe, třetí mapuje vývoj pronikání Komenského odkazu 

prostřednictvím českých přistěhovalců do Texasu a poslední se zabývá odrazem 

Komenského idejí v americké společnosti 20. století. 

 

dílo ; působení ; společnost ; historické hledisko ; dějiny novověku ; přistěhovalec 

; zahraničí ; komeniologie ; Komenský, Jan Amos, ; Spojené státy americké ; 

Severní Amerika ; moravští bratři 

ABA012 

http://katalog.npmk.cz/documents/454175 

 

 

16. 

Peter Chelčický und Johann Amos Comenius = Petr Chelčický a Jan Amos 

Komenský : vom Gedanken der Gewaltfreiheit zum Konzept einer 

universalen Toleranz : od myšlenky nenásilí ke konceptu univerzální 

tolerance  / Jan Čížek – ger 

 

In: Acta Comeniana : archiv pro bádání o životě a díle Jana Amose Komenského -

- ISSN 0231-5955 -- Roč. 29 (53), č. 53 (2015), s. 41-60. 

http://katalog.npmk.cz/documents/451715
http://katalog.npmk.cz/documents/454175


 

Studie se zaměřuje na postoje k násilí v dílech dvou významných představitelů 

českého filozofického myšlení, Chelčického a Komenského. Soustřeďuje se na 

paralely i přímou kontinuitu těchto postojů. Nejprve zkoumá vrcholné 

Komenského dílo, poté následuje analýza Chelčického názorů a jejich porovnání s 

názory Komenského. Dospívá k názoru, že veškeré analogie mezi postoji obou 

myslitelů je možné vztáhnout pouze na Komenského raná díla, vrcholné 

Komenského názory jsou komplexnější a zahrnují nejen fyzické násilí, ale i boj 

duchovní. 
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17. 

Platonism in Humanist Logic Textbooks of the Sixteenth Century = 

Platonismus v humanistických učebnicích logiky z 16. století : Melanchthon, 

Ramus and the Philippo-Ramists : Melanchthon, Ramus a filiporamisté  / 

Sandra Bihlmaier – eng 
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Příspěvek zkoumá roli platónských a novoplatónských předpokladů ve dvou 

významných pojetích humanistické logiky, Melanchthonově spisu Erotemata 

dialectices a Ramových Dialecticae libri duo a jejich vliv na pozdější 

filiporamistické učebnice logiky. Na základě analýzy epistemologických 

souvislostí pojmů přirozenost, intelekt a přirozené světlo a jejich vlivu na 

humanistické pojetí dialektiky autorka ukazuje, jak se autoři pozdního 16. století 

vypořádali s odkazem svých humanistických učitelů a jak se rodila a vyvíjela 

konkrétní pojetí logiky v německém protestantském prostředí. 
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Pohnutky Kristova svědka (I. Mistr Jan Hus) [ Motives of the witness of 

Christ (I. Jan Hus) ]  / Zuzana Svobodová – cze 

 

In: Studia Comeniana et historica -- ISSN 0323-2220 -- Roč. 45, č. 93-94 (2015), 

s. 5-24. 

 

Autorka se snaží vyjasnit otázku, jaké byly úmysly (motivy) Jana Husa pro 

přijímání některých myšlenek Jana Viklefa, nakolik politické, morální nebo 

náboženské (reformační) a zároveň poukazuje obecně na základní motivace 

Husovy. Upozorňuje na problém odhalit motivaci jednání jiného člověka, proto 

dokládá motivační prvky přímo z prací Jana Husa. Ve druhé části textu poukazuje 

na motivační prvky z díla Jana Amose Komenského a motivace obou kněží dále 

porovnává. Byly v naprosté shodě? V čem se lišily? Co mohlo být důvodem 

případných rozdílů? A co je pramenem případných naprostých shod v jejich 

pohnutkách? 
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19. 

Understanding US Higher Education in the Twenty-First Century : the 

Insights of John Amos Comenius [ Porozumění americkému vysokoškolskému 

vzdělávání jednadvacátého století z perspektivy Jana Amose Komenského ]  / 

John Barron Boyd, Jr. – eng 

 

In: Comenius : journal of Euro-American Civilization -- ISSN 2333-4142 -- Roč. 

3, č. 2 (2016), s. 227-240. 

 

Americké vysoké školství ve světle Komenského chápání školy jako dílny 

lidskosti, pansofického a univerzálního pojetí vzdělání, chápání výuky jako 

umění, a zaměření výchovy a vzdělávání na mír a budování společenství. 
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20. 

Zur Fülle des Wissens gehört die Menschlichkeit. : in memoriam Klaus 

Schaller [ K hojnosti vědění patří lidskost : na památku Klause Schallera ]  / Věra 

Schifferová – cze 
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- ISSN 0231-5955 -- Roč. 29 (53), č. 53 (2015), s. 211-220. 

 

Nekrolog významného německého teoretika pedagogiky a komeniologa Klause 

Schallera (3.6.1925 - 17.5.2015) sleduje jeho studia a vědeckou dráhu, oceňuje 

jeho přínos komeniologickému bádání a uvádí ocenění, kterých se mu za 

vědeckou činnost dostalo. Připomíná čtyři hlavní okruhy Schallerova vědeckého 

zájmu: Jana Amose Komenského, pedagogiku komunikace, Jana Patočku a Carla 

Arnolda Kortuma. Zabývá se zejména jeho zaměřením na Patočku. 
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