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DOSLOV 
 
 

    Vážený čitateľ, 

    Táto monografia o výtvarnom umení, ktoré v sebe obsahuje, a vždy bude 

otvárať nové a rozličné témy, či mnoho zaujímavých otázok, pôvodne vznikla 

ako vedecká dizertačná práca v roku 2006. Práca reprezentuje špecifickú 

otázku výtvarného umenia, v ňom umeleckú ilustráciu, ktorá sa ako nástroj 

výchovy umenia podieľa na edukácii.  Tematicky, tieto úzko vyhranené 

a príbuzné prvky umenia a teoretického skúmania nám napokon splývajú do 

kompaktného a kvantitatívno-kvalitatívneho výskumu, ktorý je v oblasti 

výtvarného umenia, a v období od druhej polovice XX. storočia doteraz, 

netradičný a ojedinelý. Komparuje umeleckú a estetickú hodnotu v priereze, 

tiež výtvarnú intuíciu, racionalitu, spontánnu abstrakciu, alternatívu, 

intermedialitu, štruktúru výtvarného umenia druhej polovice XX. storočia. 

Teoreticky a úzko tak napokon modeluje axiologicko-poetologické 

východiská, ktoré sú impulzmi pre edukáciu detí a žiakov v multimediálnych 

spojitostiach počas hodín výtvarnej výchovy. Výtvarné umenie je aj výtvarná 

činnosť, ktorá existuje ako umelecky formovaná podoba neverbálnej výtvarnej 

komunikácie a reči, keď sa v tvorbe pokúšame znova a znova o sugestívne 

a vizuálne znázornenie alebo zobrazovanie myšlienok a dedukcií. Ten 

prvotný nápad, a potom prektické realizácie výtvarným dielom, ako i rôzne 

modelované konfrontácie, či individuálne danosti pováh mnohoznačných 

a mnohovýznamových spôsobov spoznávania sveta, a vlastné vyjadrovacie 

prostriedky v súvislostiach výtvarného umenia druhej polovice XX. storočia 

doteraz. To všetko sa spája do jedinej, no rôzne pomenovávanej problematiky, 

akým je výtvarné umenie. V druhej vrstve práce pripájame charakter 
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umeleckej ilustrácie, ktorá je už významne zreteľnejšia v tej prísnej teórii 

umenia.Ilustrácia sa spája aj s umením a vzdelávaním, a to aj počas, a 

najmä toho búrlivého a štruktúrovaného, nami vymedzeného obdobia, a to 

druhej polovice 20. storočia.  

    To dynamické a premenlivé obdobie prinieslo národu mnoho zmien, 

i mnoho nápadov v tvorbe, diel a námetov pre edukáciu vo všeobecnej 

platforme, no aj taký výsledok, že stále prináša prehľad aj niektorých 

odborných prác, a to k axiologickej a umeleckej problematike v doterajších 

výskumoch. Tieto vedecké motívy sú špecifické a aj tesne súvisia s dôležitým 

prejavom – a to: teóriou umeleckej i opísanej téme k umeniu s ilustráciami, či 

jedným slovným pomenovaním: umeleckej ilustrácii.  

    Predkladám tak v konečnej podobe napokon súvislý a trojvrstvý celok, a 

to čiastkovú problematiku výtvarného umenia spojenú s umeleckou 

ilustráciou. V tej rovnoznačnej líni a empirickej časti riešim problematiku aj 

umelecký vplyv ilustrácií vedľa poetiky a jej fragmentov, či takých súvisiacich 

faktorov, ktoré podporujú fantazijné podnety aj vplyvov k 

„nevypovedateľnosti“ a „mnohovýznamovosti“ vo výtvarnom prejave umeleckej 

ilustrácii na psychiku detí a žiakov, a to počas výtvarného procesu v ich 

prirodzenom prostredí. Celkovo náš výskum riešil veľmi úzko a ojedinelú 

tému, a to vybrané otázky uplatnenia sa umeleckej ilustrácie ako umeleckého 

artefaktu pomocou, či prostredníctvom explorácie – experimentálne – 

predloženými – a focus group explorovanými desiatimi umeleckými 

ilustráciami v statuse nástroja. Tie sú uvedené tak, že sú vo formách dôkazu 

ako matematické vety, a prejav sa odráža v procese dokazovania, aby sme sa 

realite i experimentu priblížili čo najlepšie.  
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     K tomuto postupu ma inšpirovalo dielo Ludwiga Josefa Johanna 

Wittgensteina: The Blue and Brown Books – a to najmä výber z jeho 

prednášok v Cambridge, či asi najprístupnejšie vyjadrenia Wittgensteinových 

myšlienok, ktoré platia doteraz, a v jeho výrokoch nachádzame aj impulzy 

a inšpirácie ale aj reflexie na komplexné otázky a výtvarné umenie, na tvorbu 

a farby, ktoré súvisia s recepciou v tej najľudskejšej podobe. 

     Vedecká monografia: Výtvarné umenie od druhej polovice XX. storočia 

doteraz a axiologicko-poetologické východiská pre edukáciu detí umeleckou 

ilustráciou na 1. stupni základnej školy vzniklo ako dizertačná práca na 

pôde Prešovskej univerzity v Prešove a Pedagogickej fakulty Prešove, a to 

v roku 2006. Počas písania mi bol školiteľom doc. Vladislav Grešlík, 

ArtD., ktorý sa vo svojom odbore venuje dejinám výtvarného umenia, 

a zvlášť symbolike, semiotike ikonografickej tvorby. Za jeho pomoc pri písaní 

som mu už ďakovala, no aj na tomto mieste mu opäť vyjadrujem vďaku, aj 

keď sa spolupráca po obhajobe v roku 2007 ukončila, keďže obaja 

pracujeme na rôznych témach.  Komisii pre obhajoby prác v rámci teórie 

vyučovania predmetov všeobecno – vzdelávacej a odbornej povahy v 

špecializácii: teória vyučovania predmetov na 1. stupni základných škôl, 

predsedal prof. RNDr. Ján Gáper, CSc., ktorému tiež patrí vďaka, ako aj 

všetkým oponentom, no najmä pani prof. doc. Dr. Jane Soškovej, 

CSc. a prof. doc. Dr. Štefanovi Gerovi, CSc., ktorí si našli čas na 

prečítanie mojej práce, vyjadrili svoje stanoviská i pripomienky 

a porozumeli tej trojvrstvo napísanejpráci, ktorá v rámcoch 

výtvarného umenia sa niekedy môže vytvoriť podobným 

postupom, ako keď človek maľuje plátno.  
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     Najprv je tu plátno s podkladom, potom časť farebnej škály a napokon 

aj záverečné úpravy....  

     Napokon sa to celé skĺbilo do úspešnej a záverečnej prezentácie 

aj obhajoby práce v roku 2007 na Pedagogickej fakulte, Prešovskej 

univerzity v Prešove. 

     Monografia je určená mimoriadne úzkemu okruhu čitateľov, ktorí sa 

venujú práve len špecifickýcm problémom z oblasti výtvarného umenia 

a písaní o umení. 

    Od vtedy už ubehol nejaký ten čas. Záujem o ilustrácie neutíchol, i keď, 

radšej by som bola, keby som aj výtvarne vyjadrila svoje schopnosti v tejto 

oblasti.  

      Napokon, nikdy nie je neskoro, ak sú vhodné podmienky a prostredie...a 

hlavne zdravie. V doterajšej prakticko-pedagogicko-vedeckej praxi sa mi 

napokon aj úspešne podarilo zrealizovť desiatky malieb a návrhov na 

odborné tituly, namaľovala som aj nejaké diela a ilustrácie pre cvičebnicu na 

vyučovanie materinského, a to nášho slovenského jazyka... 

 

     No a na konci práce uvádzam ešte: najväčšia vďaka predsa len patrí 

mojim dvom synom a mojej rodine, ktorí síce nerozumeli, čo to len robím, ale 

pomáhali mi, ako sa dalo v tej zložitej, ale predsa rodinnej atmosfére. 

Milí moji synovia a drahí rodičia, ĎAKUJEM Vám za všetko! 

Alena Sedláková, rod. Nikolovová  

V Prešove, 19. 9. 2013 

 




