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ZÁVERY 

     Pedagogické dielo Mirona Zelinu je charakteristické ľudskosťou, ktorá sa odráža 

temer vo všetkých možných hodnotách, aké človeka zastihnú v každom jeho veku: 

„Predstavte si že život je hra, počas ktorej musíte žonglovať s piatimi loptičkami. Každá z nich niečo 

symbolizuje: prvá zdravie, druhá rodinu, tretia priateľstvo, štvrtá prácu, piata charakter. Všetky 

musíte udržať vo vzduchu, Ale jedného dňa zistíte, že loptička označujúca prácu je z gumy. Ak ju 

pustíte, odrazí sa od zeme a znova vám vyskočí do ruky. Ostatné loptičky sú zo skla. Keď vám 

niektorá z nich spadne, rozbije sa na márne kúsky. Samota vzniká, keď sa rozbijú dve loptičky: 

rodiny a priateľstvá. 283  

     Pri koncipovaní zámeru – cieľa výtvarného projektu je dobré vychádzať „z“ a brať 

do úvahy symboliku jednotlivých prvkov. Poslúži podobne ako abeceda pri písaní. 

Deťom zároveň sprostredkúvame význam predmetov a ich  psychologický aspekt. Je 

prirodzené, že sa pedagógom môže stať, že nevyužijú  všetky významy vybraných 

motívov a ich hodnotu v koncepte výtvarného projektu. Myslíme si, že aj výber iba 

niektorých z nich má zmysel. Pri koncipovaní výtvarného projektu, ktorý chceme 

kombinovať s inou edukačnou metódou odporúčame zvážiť estetickú, umeleckú 

a výpovednú hodnotu zdieľaného výstupu projektového zámeru. Umožňuje rozvoj 

komunikácie verbálnej a neverbálnej formy. Možno ňou dospieť ku stimulácii mentálnej 

a fyziologickej koncentrácie, lebo v slede postupností sa dá predpokladať rekreačný 

aspekt emocionálnej kreativity. Pri práci s edukačnými metódami, umeleckými 

konceptmi, formami hier alebo tvorivou dramatikou, sa v prepojení na niektorú 

konkrétnu interpretačnú formu umeleckej metódy dostávame do časovej 

dimenzie v súvislostiach na sebareflexiu a koreláciu s prejavom detí. Pre nás má  

                                                           
283 ZELINA, M. 2005 : Psychoanalýza samoty. In: BIBIANA, roč. XII. č. 4/2005, s. 47. 
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pre tieto dôvody umelecká ilustrácia ako nástroj edukácie. Stanovené úlohy 

a ciele sme naplnili a všetky hypotézy sa v predtým obávaných predpokladoch 

významne potvrdili vo vysokej miere so stúpajúcou tendenciou v pohľade na 

vyberané umelecké ilustrácie pre výtvarné činnosti na hodinách výtvarnej 

výchovy. 

     Úzke vzťahy výchovy s umením, filozofiou a stratégiou nevtieravo realizovať hry na 

primerané spôsoby dosiahnutia „umeleckého dialógu v diskurze moderných nástrojov,“ 

sa v konceptoch projektu a pravidlách hier deti učia postupne vzájomne komunikovať. 

     Vedecké výskumy je možné naďalej otvárať otázkami riešení rôznych, zdanlivo 

komplikovaných  problémov. Výtvarná edukácia detí na 1. stupni základnej školy vo 

všetkých predmetoch má mnoho objektov a vzťahov, ktoré je treba pozorovať. 

Teoretickou a výskumnou prácou sme sa chceli priblížiť k filozofii umenia, umeleckých 

metód a riešeniu sprostredkovávania  zážitkov detí z vlastnej výtvarnej tvorby. Veríme, 

že výsledky nášho výskumu vnesú do výtvarno-edukačného prostredia aspoň trochu 

nového „svetla,“ a „ilustratívne“, aj pomôžu pedagógom v ich pedagogickej praxi 

a živote. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


