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PREDHOVOR 

„Srdce dáva farbu všetkému, čo človek vidí, počuje a vie“. 

                                            Johan Heinrich Pestalozzi1 

 

     Charakteristickými črtami súčasnej humanisticky orientovanej pedagogickej teórie 

a praxe sú kvantitatívno-scientické a kvalitatívno-humanitné2 princípy a ich aplikácia vo 

forme usúvzťažnených metodologických prístupov vo vyučovaní ako nevyhnutných 

podmienok skvalitňovania života dieťaťa.  

     Pohybujeme sa „v spleti koncepcií a teórií výchovy, líšiacich sa chápaním edukačného procesu - 

akademicky orientovaných cez sociálne, kognitívne teórie vzdelávania. Táto skutočnosť má množstvo 

objektívnych príčin. V kontexte spomínaných aktuálnych teórií sa objavujú ideály humanistickej školy. 

Humanistická koncepcia edukácie sa podľa Bertranda (1998) zaraďuje medzi personalistické 

koncepcie výchovy s priamejšou intervenciou. Paradigma humanistickej edukácie smeruje 

k intenzívnejšiemu zdôrazňovaniu sociálno-vzťahovej roviny edukačného procesu, sleduje subjektívnu 

dynamiku osobnosti žiaka a učiteľa, formuluje kritéria zdravého edukačného prostredia a pod. Aj 

napriek tomu, že v poslednom desaťročí evidujeme nárast záujmu o aspekty sociálnej roviny edukačného 

procesu, skúmanie vzťahových dimenzií výchovno-vzdelávacieho procesu sa objavovalo aj v skorších 

prácach, napr. Čečetku (1967), Gráca (1968), Baláža (1981) a ďalších. Na priaznivú socioemočnú 

klímu ako predpoklad a sprievodný znak personalisticky a humanisticky orientovanej edukácie 

v poslednom čase upozorňujú Gavora a kol. (1988), Samuelhová (1988), Kollárik (1990), Švec 

(1993), Špánik  (1994), Zelina (1994), Hrubišková a Machalický (1994), Kosová (1998), 

Furman (1997), S. Hvozdík (1998) a ďalší. Spomínaní autori vychádzajú prevažne z empirických 

                                                           
1
 WÓJTOWICZ, Kazimierz.1992. O kázni a dáždnikoch. Bratislava: Vydavateľské družstvo LÚČ 

1992, s. 117.  Z poľského originálu PRZYPISKY, vydaného vo vydavateľstve KSIEGRANA ŠW. 

WOJCZIECHA 1985,  preložil Marián Feduš, ISBN 80-7114-067-8. 
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 ŠVEC, Štefan et al. 1998. Metodológia vied o výchove. Kvantitatívno-scientické a kvalitatívno-

humanitné prístupy v edukačnom výskume. Bratislava: IRIS 1998, ISBN 80-88778-73-5.  
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výskumov, ktorých teoretickými a metodologickými východiskami sú práce Banduru (1971), 

Vygotského (1976), Fenda (1977), Kolomaského (1980), Frasera (1986), Bessotha (1989), 

Johnsona a Johnsona (1989), Oswalda (1989), M. A. Wardovej (1994) a ďalších.“3    Na základe 

humanistickej koncepcie je možné pristúpiť k riešeniu našej výskumnej problematiky a 

pochopeniu doterajšieho edukačného procesu vo výtvarnej výchove detí a žiakov na 

prvom stupni základných škôl. 

     Výtvarná výchova integruje emocionálnu, imaginatívnu (obrazotvornú zložku ako 

nevyhnutnú súčasť každej tvorivosti) a racionálnu zložku ľudskej psychiky. Senzibilita 

vo výtvarnej tvorbe detí predstavuje schopnosť zmyslovo vnímať, prežívať, pozorovať 

realitu, zatiaľ čo výtvarné myslenie detí vychádza z pokusov, experimentovania, z úvah 

či myšlienok, ktoré smerujú k pochopeniu významov a obsahov.4 

      V cieľoch všetkých druhov umení je vnímanie sveta, dieťaťa alebo jeho života. 

Ukotvené sú v rozsiahlom komplexe prístupov vo vzdelávaní, výchove, interpretáciách  

a umeleckých metódach v ľudskej tvorbe podobne ako sa javí  prejav a priebeh života 

každého človeka. Od detstva sa aj cestou umenia a jeho umeleckými metódami, 

dostávame k poznaniu a praktickým skúsenostiam. Obmieňanie tém a nástrojov vo 

výchovách vo veľkej miere ovplyvňuje najcitlivejšie vedomie detí. Práve umenie je 

svetom, kde má každý jedinec ideálne prostredie pre rozvoj samého seba a svojich 

schopností.  

                                                           
3
 KOVALČÍKOVÁ, Iveta. 2002. Vplyv výchovnej dramatiky v školskom klube detí na zmenu 

sociopreferenčných vzťahov v školskej triede. In: Pedagogická revue, roč. 54, č. 2, 2002, s. 156-157. 

ISSN 1335-1982. 
4
 ŠUPŠÁKOVÁ, Božena. 1999.  Projekty a alternatívne formy vo výtvarnej výchove. Bratislava 

GRADIENT 1999, s. 7, ISBN 80-967231-4-6.  Autorka ďalej vo svojej publikácii hovorí o štyroch 

prúdoch, ktoré sa v doterajšom výtvarno-pedagogickom vzdelávaní detí  na základných školách 

vyprofilovali nasledovne: „V teoreticko-praktickej rovine sú podľa významných pedagógov aj na 

Slovensku už známe a definované najmenej štyri koncepcie (prúdy) výtvarného vzdelávania, pričom 

prevaha jedného z nich závisí od osobitosti, tradície, teoretického i didaktického zázemia 

v jednotlivých školských systémoch. Keďže sa nám v tomto smere javí terminológia J. Slavíka ako 

najvýstižnejšia, budeme ju používať aj my: 

1. art-centrický prúd 

2. animo-centrický prúd 

3. gnozeo-logický prúd 

4. video-centrický prúd.“  In: ŠUPŠÁKOVÁ Božena,  1999, s. 11.  
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     Humanizácia v edukácii celkovej osobnosti človeka prenikla do praktických 

a multikultúrnych systémov prostredníctvom nových trendov5 – zmenila obsah, 

vzdelávanie, formy práce, vzťahy medzi učiteľmi, žiakmi, rodičmi a každodenným 

životom. Pochopenie a rešpektovanie udalostí vo všetkých oblastiach života,  tolerantné 

vzťahy a ponímanie zvláštností profilov každého jedinca čírou humánnosťou sú 

najdôležitejšou ľudskou hodnotou a majú svoje opodstatnené východiská vo výchove 

človeka.  

     Cieľom výtvarného umenia, a zároveň výtvarnej výchovy, vo vyučovaní 

a prirodzenom „živom“ procese tvorby (mysliac tým, samozrejme, výtvarnej činnosti 

v našej téme) každého, počínajúc od dieťaťa, je uvedomovanie si vlastnej podstaty 

a zmyslu myslenia, konštruktívnych myšlienkových procesov, citov a seba-kultivovanosti 

ako osobnosti človeka. V tomto zmysle je u nás chápaná každá osobná výtvarná 

„výpoveď“, i  „nevypovedateľnosť“ alebo „nezrozumiteľnosť“ umenia v hodnotových 

presahoch a zážitkov z kreatívneho procesu. Tieto faktory sa v ranom období života detí 

a žiakov zúčastňujú aktívne na modelovaní osobnosti, ako aj charakteru dieťaťa a žiaka. 

     Výtvarná výchova má nezastupiteľnú esteticko-etickú a tvárnu – kognitívno-

emocionálnu úlohu vo výučbe na prvom stupni základnej školy. Napriek moderným  

edukačným metódam iných vzdelávacích predmetov sa výtvarný proces nedá úplne 

porovnávať so vzdelávaním a kultivovaním citového sveta dieťaťa v zmysle 

komplexného psychologického rozvoja s inými edukačnými predmetmi, no cieľom je 

neustále sa k tomu približovať a integrované princípy vzájomne prelínať.  

      Pocit a zážitok z vlastnej výtvarnej tvorby je pre dieťa, okrem hier a významu 

vzájomných vzťahov k svojim blízkym, prirodzeným formotvorným aspektom pre 

                                                           
5
 Nové trendy v pedagogike sa odvodzujú z dvoch prameňov: prameňa teórie a prameňa praxe. 

Prameň teórie tvoria: filozofické teórie, pedagogické teórie, psychologické teórie. Prameň praxe: prax 

vzdelávania, prax výchovy a prax riadenia. In:  ZELINA, Miron – PRUSÁKOVÁ, Viera. 1996. Nové 

trendy v pedagogike. Učebné texty na prípravu vedúcich pedagogických pracovníkov,  III. časť, 

Bratislava: Štátny pedagogický ústav 1996, s. 9. 
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rozvoj kvality jeho ďalšieho života. Prirodzený výtvarný prejav detí, a neskôr výtvarná 

výchova v školskom prostredí, je najbezprostrednejšou a najrozmanitejšou cestou. 

Umožňuje deťom priestor pre rozvoj fantázie, kreatívnych schopností, vizuálneho 

myslenia, podporuje interpersonálne vzťahy. Keby sme chceli vizuálne ilustrovať 

funkciu výtvarného prejavu v živote dieťaťa, použili by sme model neurónu, akúsi 

škvrnku s výčnelkami. Tvar škvrnky (tu myslíme ako vizuálny obrázok tvaru neurónu – 

len na islustráciu), je dieťa s výtvarným prejavom a výbežky sú životné možnosti a cesty 

dieťaťa.  

     Teoreticky sme skúmali prejavy a charakter výtvarného umenia v období od začiatku 

druhej polovice XX. storočia doteraz, ktoré sú podľa našich výsledkov a zistení  

permanentným, retrospektívnym odrazom naplňovania životných ideálov 

a spôsobov prežívania človeka v ontogenéze vývoja v reakciách na podnety 

akéhokoľvek druhu. Preto si vymedzujeme do empirického bádania východiská, ktoré 

z výtvarného umenia nami skúmaného obdobia vychádzajú ako axiologicko-

poetologické, pre edukáciu detí umeleckou ilustráciou vo výtvarnej výchove na 1. stupni 

základnej školy.  Ide o dieťa v základnej škole a jeho vzťahy ku knihe, k umeleckej 

ilustrácii v knihách pre deti, o hru s jej konkrétnym a pozmeneným tvarom. Dôvodom 

je úprava vzťahov detí k chápaniu podstaty výtvarného umenia a jeho presahov 

v živote. Tie znamenajú zdroj kognitívno-estetických a etických, kvalitatívnych 

a altruistických hodnôt pre rozvoj emocionálnej inteligencie dieťaťa s ohľadom na 

spôsoby reflexie a obohatenie procesuálnej stránky.    

      Axiológia a poetológia umeleckých výpovedí vo výtvarnej tvorbe nami skúmaného 

obdobia, výtvarného umenia od začiatku druhej polovice XX. storočia nebola doteraz 

ako taká konkrétnym predmetom výskumov v našich podmienkach, v súčasnom 

teoretickom bádaní. V záveroch monografie uvádzame, že z podstaty našich zistení 

vychádza, že, pedagogické, humanistické, na dieťa orientované koncepcie mnohoznačne 
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prerastajú najmä semiotickými vzťahmi, interpretáciami a filozofiou alternatívnych 

foriem a tendencií, či už z prejavov a foriem doterajšieho výtvarného umenia do 

vyplývajúcich cieľov a tém, ktoré sa využívajú vo vyučovaní výtvarnej výchovy detí na 1. 

stupni základných  škôl, ale aj najmä ako „významový horizont  výtvarnej výchovy“.6 

      Výtvarný proces detí je sugestívnym a emočným priestorom určeným 

k premýšľaniu, zvlášť prostredníctvom umenia. Z množstva podnetov a výtvarných 

problémov, ktoré máme k dispozícii v súčasnom systéme výtvarného vzdelávania detí 1. 

stupňa základnej školy, si za nástroj a objekt nášho skúmania vyberáme umeleckú 

ilustráciu, ktorá je samostatným umeleckým artefaktom a je nám blízka aj z dôvodov 

nášho osobného vzťahu k nej. Skúmame  jej postavenie v knihe pre deti a jej úlohu 

ako nástroja výchovno-vzdelávacieho procesu v prirodzenom prostredí a 

výtvarnej výchove v základnej škole. Umenie je hra7 a umelecká ilustrácia pre tento 

dôvod nesie odkaz a prepájanie axiologicko-poetologických aspektov pre edukačný 

proces výtvarnej výchovy detí na 1. stupni základných škôl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 ŠUPŠÁKOVÁ, Božena,  ref. 4, s. 31. 

 
7
 „(...) umění spočíva v tom, že tvoří vzor, aniž by pouze vyrábělo něco podle pravidel. Proto tedy 

zjevně nikdy nelze vskutku oddělit určení umění jako tvorby génia od kongeniality příjemce. Obojí je 

svobodnou hrou.“ In: GADAMER, Hans-Georg. 2003. Aktualita krásného. Umění jako hra, symbol 

a slavnost. Praha: TRIÁDA 2003, s. 25; Z nemeckého originálu Die Aktualität des Schőnen. Kunst als 

Spiel, Symbol und Fest, Stuttgart, Reclam 1977 preložil David Filip. ISBN 80-86138-48-8.  


