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1 VÝTVARNÝ PREJAV A POETIKA  

Výtvarný prejav a poetika sú ako spojité nádoby, ktoré sú v rôznej miere prítomné v 

dielach. Výtvarný prejav je všetko to, čo človek nakreslí alebo namaľuje, vytvorí vo výtvarnom 

umení. Poetika3,4 je jedným z najambivalentnejších pojmov v humanitných vedách. Jeho 

etymologické a filologické počiatky sa zvyknú priradzovať aj latinskému medius, ako čomusi 

medzi alebo aj uprostred. S pojmom dnes pracuje teória literatúry, umenia, hudby a filmu, taktiež 

teória komunikácie, mediálna teória a ďalšie oblasti. Používa sa ako synonymum a hyponym k 

prostriedkom prepojenia, prenosu, prekladu, ako aj výrazu. Jeho ontologický status teda siaha od 

javu a úkazu, cez vec v materialite po formu aj techniku. Latinské medius  pozná podobne široký 

význam “stredu” ako stredu všetkých “koncov”, a podobne ako v starogréčtine môže mat’ formu 

ako miesta alebo časového intervalu, tak aj substancie alebo javu. 

(https://monoskop.org/images/a/a3/Barok_2014_Poetika_v_spojeni_Polia_mediality.pdf ). A aj 

dielo bez jedného z nich, je mechanickým výrobkom, no paradoxne sa možno aj tu zmieniť 

o rozsahu a charakteristike poetiky. Zvyčajne sa v každom výtvarnom prejave dá nájsť miera istej 

výtvarnej poetiky. Možno povedať, že aj obyčajný výrobok má sebevlastnú hodnotu poetiky 

alebo poetickosti. V takom prípade, kde dielo je na nízkej výrazovej úrovni vo 

výtvarnom prejave, je poetika niekedy taká príznačná, že ešte aj tu má alebo nemá tú 

charakteristiku hodnoty s prívlastkom výnimočnosti. Takú, ako by sa možno príslušnou 

odbornosťou označila, že je bez pridaných alebo len veľmi minimálnych hodnôt. 

Od chvíle začiatku pozorovania výtvarného diela každým, kto sa čo len na krátky čas 

zahľadí na obraz alebo kresbu, od tej chvíle je možno v empatii uvidieť minimum snahy tomu 

celému tvoreniu porozumieť. Tak sa v človeku začína rozvíjať konkrétnejší pohľad na určitý 

prejav (a stále tu máme na mysli výtvarný prejav), a uvedomujeme si poetiku, ktorá porovnáva 

                                                           
3 Poetika je: 

 časť teórie literatúry, náuka o výstavbe literárneho diela a o jej vývoji; 

 súhrn umeleckých princípov charakterizujúcich individuálny štýl alebo štýl literárneho smeru (napr. 
poetika Nezvalova, poetika symbolistická atď.). 

 (podľa R. Jakobsona) disciplína, ktorej predmetom je differentia specifica slovesného umenia v 
pomere k ostatným umeniam a k ostatným druhom slovesnej činnosti; poetika je súčasť lingvistiky. 

4 1. teória, náuka o slovesnom umení; 
náuka o literárnych žánroch a figúrach; 
2. spôsob básnickej tvorby charakteristický pre určitú epochu, básnickú školu al. básnika: p. klasicizmu, 
romantická p., surrealistická p., ruská p. 



VÝTVARNÝ PREJAV A POETIKA 

13 

zároveň v človeku nadobudnuté poznanie s výchovou umením. Ide o to samostatné odpovedanie 

na zážitok zo stretu a stretnutia sa s dielom a umením.  

Výtvarný prejav a poetika sa nedajú vnímať napríklad bez výchovy človeka, bez výchovy 

kultúrou a umením. Závisí to tak intuitívne od všeobecnosti vzdelávania človeka, ako aj od toho, 

ako vnímame kategóriu obsahovosti výtvarného prejavu a poetiky, aj od osobitného života 

výtvarného umenia – domáceho a svetového. V predmete obsahovosti a záujmov cieľov 

otvárajúcich otázky výtvarného prejavu s poetikou, ako simultánnej látkovej podstaty, patriacej 

do výtvarného umenia, ide vytrvalo o stvárňovanie a zobrazovanie niečoho, čo je človekom 

vnímané najčastejšie abstraktne. A to vnímané ‛abstraktne‛ na začiatku sa stáva hmotným, keď 

je na konci vytvorený objekt diela samotného. No i tu je treba vždy ‛akosi‛ metodicky pristúpiť 

k predmetovým cieľom obsahov a metód počas priamej výtvarnej činnosti – pretože aj tu je 

nevyhnutná určitá postupnosť videnia tých zvláštností vznikajúceho výtvarného prejavu 

a poetiky, ktoré zastupujú v kompaktnom diele svojho autora. Práve tie znovuobjavené 

zvláštnosti počas vytvárania diela sa ukazujú ako potrebné, ktoré je treba potom vnášať počas 

ďalšieho tvorivého alebo výchovného procesu, a v ďalšej tvorbe, ako mnohoznačnú a 

mnohovýznamovú transformáciu abstraktného zážitku prežívaného a – predstavovaného si toho 

celého obrazového – vizuálne pochopeného výjavu a výrazu. A teda i ten výtvarný prejav 

a poetiku si vždy spoločne vo vlastných myšlienkach a obrazotvornosti vizualizujeme ako 

jednotu výsledného diela. Toto, variantné a zároveň abstraktné vnímanie výtvarného prejavu 

a poetiky, smie neskôr siahať až do rôznej fyzickej, a teda konkrétnej a reálnej podoby. Podoba 

diela však vždy môže v sebe obsahovať: aj čiastočné, rozličné, opakované aj reinterpretované 

zobrazovanie, a to také, ktoré je typické, zvyčajne pre abstraktné stvárnenie. Prejavy a poetiky sa 

netýkajú len verbálneho vyjadrovania. Prelínajú sa v istej podobe do kombinovaných 

sprostredkovaní prejavených a poetizovaných obsahov do tej hmotnej, vizuálnej a často i 

magicky vnímanej, už konkrétnej výrazovej podoby.  

Všetko to v prejave a poetike, napokon, môžeme v 21. storočí používať pre naplnenie 

výrazových, estetických i osobných umeleckých cieľov, pre patričný vzorec edukácie (u nás je 

to výučba výtvarnej výchovy študentov primárneho a predškolského vzdelávania, a k nim 

príslušných edukačných prostredí). 
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1.1 Výtvarný prejav a poetika a východiskové významy  

Výtvarný prejav, so všetkými svojimi možnosťami a premenami, predstavuje objemne 

historický, chronologický a fenomenálny priestor vyjadrovania myšlienok človeka. Správajú sa 

ako  filozofia ľudského poznania vizuálneho zobrazovania – výtvarného prejavu a poetiky, sú 

odzrkadlením ľudských, kognitívnych schopností a zručností, získaných doteraz poznanými 

výtvarnými a umeleckými prostriedkami.  

Výtvarný prejav si človek najčastejšie spájal s poznávaním minulosti a posúval ho 

k poznávaniu a objavovaniu tvorivých ciest k budúcnosti. Tým sa pripájal k formám významnej 

umeleckej tvorby a mnohorakým spôsobom pretváral myšlienky v abstraktnej povahe a podobe 

do hmotnej, reálne videnej a vnímanej výrazovej poetickosti v hmote už celé veky. Zasiahla sa 

tým, expresívne výrazným spôsobom, celá estetická stránka oblastí, kde existuje vyjadrenie v 

prejave a vniesla námety a témy do teórií aj vedy o umení.  

S výtvarným prejavom je teda nutne spojená výtvarná poetika, a obe sú súčasne dôležitými 

a hodnotovými predmetmi a súčasťami umenia. A ak umenia, potom je tu aj umenie výtvarné, 

ktoré je dnes predmetom aj vedy o edukácii a človeku. 

Nezáleží na tom, že ide už o niečo vynájdeného. Každý vlastný objav už dieťa prijíma ako 

niečo úžasné, čo sa hlboko vrýva do jeho pamäte a výtvarný jazyk chápe ako rovnocennú súčasť 

vyjadrovania. To, čo je ľahké pre dieťa, je o to ťažšie pre dospelého. Spôsob, akým sme od detstva 

výtvarne vedení, voľnému stvárneniu sveta často bráni. Deti treba preto nechať slobodne tvoriť, 

pozerať sa na svet ich očami a učiť sa od nich vnímať a vyjadrovať racionálne nepostihnuteľné 

vlastnosti nášho sveta (Roeselová, V. 2004). Jaromír Uždil (1976) uvádza, že s detským 

výtvarným prejavom sa výraz tvorivosť, tvorba, tvorivé alebo tvorivá schopnosť začala spájať od 

čias, keď dvadsiate storočie bolo nazvané storočím dieťaťa.  

Výtvarné prostriedky sa používajú vo vymedzenom priestore, na ploche a v priestore a vo 

výtvarnom umení a výtvarnej komunikácií sa spolupodieľajú na ucelenej komplexnosti a 

estetickej intenzite. Plocha, s ktorou sa dieťa najčastejšie vo výtvarnej výchove stretáva je plocha 

formátu. Proporcie formátu súvisia s témou. Napr. veža či strom si vyžadujú výškový formát, 

ktorý plne podporí motív. (Sedláková, A. 2010). 
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1.1.1 Čo je výtvarným umením? 

Dlhodobou, najpremenlivejšou aj najneistejšou otázkou umenia je stále uvažovanie, čím, 

alebo čo vlastne umením je, a čo môžeme alebo nemôžeme považovať za výtvarné umenie. Za 

solídne pragmatický argument sa považuje i možný, a zároveň rozporuplný fakt, že objekt aj 

predmet umenia sa hodnotia vždy z pohľadu určitej pozície subjektivity. Dielo je hodnotené 

subjektom – ktorý zastupuje človek alebo skupina ľudí. Teda, ktokoľvek bude, a akékoľvek 

umelecké výtvarné dielo hodnotiť, vnáša do charakteristiky hodnotenia diela a jeho hodnôt aj 

náhľady na veci predmetu výtvarného umenia kus zo samého seba. Realizuje autohodnotenie 

diela, a to z toho, čo sám pozná, čo spoznal doteraz, a čo sa naučil o umení, a sám tomu prikladá 

dôležitosť – a to je, a ostane vždy silným fragmentom zástupcu subjektivity a autorskej 

hodnotovej subjektívnosti.5 

Výsledkom je subjektívnosť pri vnímaní a porozumení podstaty a zmyslu umenia, 

a teda aj podstaty a zmyslu výtvarného prejavu a poetiky. Tento postoj, vo všeobecnosti, 

môžeme považovať za súčasť akéhokoľvek, i akokoľvek, ovplyvňovaného psychologického 

rozvoja chápania významu a miery rozvoja výtvarného umenia, výtvarného prejavu a poetiky. 

Tie sú rozmanité a závislé od a aj v možnostiach celého kultúrou poznačeného človečenstva, tak 

aj samotnou všeobecnou históriou výtvarného umenia a modelovaných filozofických stanovísk.  

Ak si pripomenieme zopár aktuálnych stanovísk, uvedením myšlienky autorov, ktorí sa vo 

svojich dielach naozaj vážne a historicky, aj konštruktívne, či synkreticky zaoberali podstatou 

a významom výtvarného umenia, napríklad: v diele Tomáša Kulku a Denisa Ciporanova (2010), 

s patričným názvom Co je umění, zistíme, že sa dodnes uvažuje vo výtvarnom umení, a dokonca 

aj o tom, či vôbec je možná definícia umenia, aj keď sa tejto otázke a predmetu umenia 

venovalo už neporovnateľné množstvo času a úsilia. T. Kulka (2010) už v Predhovore otvára 

úvahy k štúdii o umení v zmysle, že pretrváva už veľmi dlhé obdobie, ktoré je poznačené názormi 

                                                           
5 Tieto naše úvahy sme overovali výskumne a dlhodobou pedagogickou praxou. Výskumne sme zisťovali mieru 
výskytu subjektivity počas výtvarnej činnosti detí a žiakov, študentov a ľudí, ktorí sa venovali výtvarnej činnosti vo 
voľnom čase. Pedagogická prax nám ukázala systém vnášania subjektivity do výtvarnej činnosti počas edukácie 
v projekciách prác, kde boli aplikované fragmenty umeleckých diel a čiastočný, doplňovaný a projekčný výtvarný 
prejav.  
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filozofov, a to v zhode s inými tvrdeniami, že charakteristickou črtou výtvarného umenia je 

presné napodobňovanie reality tak, ako sa nám javí. 

Ciporanov, D. (In: Kulka, T. a Ciporanov, D. 2010) píše, že dejiny teórie a definícii pojmu 

umenia nie sú témou antológie – tematickú jednotu jej prepožičiava to, že ide o súbor textov o 

definíciách umenia. Definíciou umenia tak filozofia sleduje predovšetkým svoj vlastný záujem 

vymedzením charakteru (teda vytýčením hraníc) mytopoetickej praxe obhajuje svoj nárok na 

pravdu, ku ktorému má mať lepšie predpoklady. Píše, že vzhľadom k budúcemu vývoju 

estetických teórií umenia sa preto omnoho významnejším ukazuje rozlíšenie iné, vedené, 

jednoducho vyjadrené, po osi medzi produktívnej činnosti, plodiacej skutočné veci (činnosť 

technitai, teda umelcov či remeselníkov všetkých odborov) a činnosťou napodobňujúcou 

(mimesthai), ktorej výsledkom sú tzv. mimémata, teda obrazy alebo reprezentácie vecí, nie veci 

samotnej. Do tejto skupiny patria hudba, literatúra a výtvarné (vizuálne) umenie, rovnako ako 

ďalšie veci nápodoby všetkých mysliteľných foriem a druhov. „Estetické koncepcie veľmi 

všeobecne vyjadrené spájajú otázku identity umenia s podmienkou existencie jeho schopnosti 

poskytnúť vnímateľovi estetický prežitok, ktorého konkrétna povaha a rola sú v rámci dejín 

modernej európskej estetiky diskutované v mnohých variantoch“ (Ciporanov, D. In:  Kulka, T. a 

Ciporanov, D. 2010, s. 32).  

Nelson Goodman (In: Kulka, T. a Ciporanov, D. 2010) kladie ale otázku Kedy je umenie. 

Skúma význam, kedy a čo môžeme považovať za umenie a ako funguje umelecké dielo. Píše, že: 

„Ktokoľvek bude hľadať umenie bez symbolov, nenájde žiadne – pokiaľ vezmeme do úvahy všetky 

spôsoby symbolizácie. Umenie bez reprezentácie alebo bez expresie alebo bez exemplifikácie – 

áno, umenie bez všetkých troch spôsobov (symbolizácie) – nie“ (Goodman, N. In: Kulka, T. a 

Ciporanov, D. 2010, s. 263). 

A napokon, Paul Crowther (In: Kulka, T. a Ciporanov, D. 2010, s. 414) uvádza: „Umenie 

je trieda artefaktov, ktorých podstatou je tvorba obrazov či – vyjadrené slovami, ktorá 

uprednostňuje – artefaktuálne zobrazovanie. Takýto výraz je vhodnejší, než pojmy ako sú 

nápodoba alebo mimésis, pretože tie neodvratne evokujú zrkadlové odrazy alebo význam 

založený na korešpondencii.“ 
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1.1.2 Výtvarné umenie ako komplexné spektrum 

Výtvarné umenie je rovnaké ako komplexné spektrum možností prirodzenej tvorby, 

ľudského, verbálneho a neverbálneho vyjadrovania sa. Stalo sa súčasťou aj poznávania sveta, a 

možno ho vnímať ako základné dimenzionálne východisko pre vymedzovanie 

jedinečnosťami obdareného ľudského výtvarného prejavu a poetiky s výtvarnými 

a umeleckými prostriedkami. Takto ohraničená alebo vymedzená dimenzia (vo výtvarnom 

umení a umením výtvarného prejavu a poetiky) zákonite obsahuje umelecké, vizuálne a kreatívne 

nástroje i prostriedky celého ľudského poznávania sveta a predovšetkým tej najdôležitejšej 

expresivity stránok, a to: komplexnosti expresie života človeka.  

V každom prípade, podstata významu umenia je najvšeobecnejšie definovaná vo filozofii 

umení, a rovnako je hodnotovo rozmanitá aj v jej doposiaľ poznanej, a poznávanej všeobecnej 

filozofii. 

Graham, Gordon (2004, s. 236) píše: „Filozofická estetika tradične usiluje o zformulování 

definice umění, která by sloužila jako neutrální klasifikace. Takovéto definice se snadno stávají 

konvenčními a pokusy vyhnout se konvenci obvykle vedou k tomu, že se odkazuje na platónsky 

esencializmus nebo empirické zevšeobecnění. Ovšem ani jeden z těchto názorů nemůže správně 

postihnout společenský kontext umění. Institucionální teorie, zformulovaná Georgem Dickiem, 

se snaží definovat umění jako společenský „umělecký svět“, ale selhává, protože přirozene vede 

k radikálnějšímu sociologickému přístupu. (...) Normativní teorie umění se nezabývají definicemi 

podstaty umění, ale jeho hodnotou.“ 

Kulka, Jiří (2008, s. 17) uvádza, že: „Umění pokládáme za specifický typ mezilidského 

dorozumívání. Základem všech zvláštností umění je specifický předmět, o němž se komunikuje (t. 

j. specifické informace, které jsou uměním přenášeny).“ Krátky slovník koncepce pražského týmu 

pro studium vyjadřovacích a sdělovacích systémů umění (In: Kulka, J. 2008, s. 17) ďalej uvádza, 

že: „Informace sdělovaná v průběhu umělecké komunikace není formulovatelná a sdělitelná 

jinými než uměleckými prostředky. Její zvláštní povaha spočíva v tom, že se neobrací k některé 

jednotlivé psychické funkci, ale k celku psychických sil člověka. Umění tento celek reorganizuje 

a vytváří tak novou harmonii bytostných sil (rozumu, citu a vůle).“ 
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1.2 O filozofii a estetike výtvarného prejavu a poetiky v dimenzii hodnôt  

Výtvarný prejav a poetika sa aj dnes vnímajú v mnohých, niekedy i v rozporuplných 

významoch a hodnoteniach. Zrejme, pokým bude človek živým tvorom na planéte, bude to tak 

aj naďalej, a to v dôsledkoch rôznych slovných súbojoch a stretoch neporozumení, či 

nadradenosti, ktorá vyplýva z teoretických významov a potrieb vedeckosti.  

Aj dnes sa píše o výtvarnom umení vo filozofii, ktoré má svoju podstatu v tejto oblasti, a je 

predmetom záujmov umenia a histórie, a súčasťou toho je aj jeho estetika, krása alebo škaredosť. 

Umberto Eco (2005, 2007) so svojimi rozsiahlymi dielami o písaní o umení a výskume krásy 

a škaredosti je toho dôkazom.6  

A to tajomné, čo je vo výtvarnom umení stvárnené – ten špecificky výrazový a expresívny 

výtvarný prejav a jemu vlastná poetika, to „špecificky“ zobrazené, dáva stále len čiastočné 

odpovede pre pochopenie zmyslu a významu tvorby človekom. Stáva sa, že zakaždým ide buď 

o menej alebo i viac zreteľnejšie vysvetlenie. Platí ten fakt, i keď píšeme alebo hovoríme, či už 

o mnohovýznamovosti a opakovateľnosti výtvarného prejavu s poetikou námetov a motívov, 

alebo o výtvarných kompozičných a zobrazovacích prostriedkoch a materiáloch (Sedláková, 

2011), že filozofia výtvarného umenia sa dotýka najmä mnohovýznamovosti a estetika 

výtvarného umenia sa spája s otázkami zákonitých kvalít a kategórií estetických hodnôt. Ide 

o skupiny hodnôt, ktoré postupne majú mnohostranný, a vo svojej miere potom aj pôsobiacu 

                                                           
6 A napokon, aj konkrétnejšie smerovanie k výsledku, že stále tu existuje ešte jeden zaujímavý fenomén, ktorý sa 
dotýka vzťahu avantgardy porovnávaný ku zvyšku sveta. Čoraz častejšie sa stretávame s chápaním avantgardy, 
ktorá je prezentovaná ako vyššie – vysoké umenie, a tým akoby nadobudla status, že je zvrchovaným kráľovstvom 
hodnôt. To spôsobuje taký stav v myslení, že sme živení v pokušení domnievať sa, že každý pokus sprostredkovať 
jeho výsledky sa automaticky stáva niečím zlým iba preto, že taký „nízky“ – taký obyčajný a priemerný človek, 
občan súčasnej technologickej a priemyselnej civilizácie, je už definitívne strateným človekom. To zmýšľanie 
neustále utvrdzuje vedomie, že tvorivé postupy avantgardy nielen že začínajú byť podozrivé, ale už sa tak 
kategorizujú, že ako náhle ich začne chápať viacej ľudí, tak, že tomu zdanlivo rozumejú, tak nás jednoducho 
nakoniec presviedčajú, že kritériom hodnôt je jednoducho nešírenie a neakceptovanie výsledného diela ako 
výtvarného produktu, označovaného aj pojmom artefakt, tak ešte aj taká kritika midcultu (middle culture, teda 
stredná kultúra), v súčasnosti veľmi bežná aj na sociálnych sieťach a v médiách, je potom vlastne veľmi 
nebezpečnou hrou na to, či byť „in“ alebo zostať „out“, či vôbec tvoriť alebo radšej sa nechať sociálne zabiť, lebo 
tvorba takých subjektov sa považuje za nízke umenie. Vždy bude niečo, vždy bude nejaký kontrast a rozpor 
v názoroch voči tvorbe aj pre umenie bez profesionálnych zámerov. Opäť tu ožíva a do popredia nastupuje ten 
vzájomne podmienený, ale aj podmieňujúci sa vzťah medzi avantgardou a midcultom, či masovou kultúrou, ale aj 
vzťahom medzi úmyslom pokračovať vo vlastnej voľbe a expresii tvorivosti. Vždy bude existovať odporca 
aj záujemca, to jednoducho nemožno popierať, pretože takým najobyčajnejším kritikom je predsa len človek, 
pokým ako človek bude existovať. 
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umeleckú mieru výtvarného prejavu a poetiky s umeleckou intenzitou, aj odlišujúci, podľa nášho 

pohľadu na výtvarný prejav a jemu vlastnú poetiku zároveň takýto podstatný a rozlišujúci 

význam: 

1. Dôležité sú pre človeka ako sebarozvíjajúcu bytosť, ktorá prijíma svoju existenciu 

v životných situáciách s jej priradenými schopnosťami, darmi – teda má dispozície 

k tvorbe a vnímaniu tvorenia výtvarnými prostriedkami. 

2. Dôležité sú pre človeka, ktorý sa narodil do sústavy systémov vzdelávania a žije 

s cieľom splniť predložené – alebo vrodené talentom obohatené existujúce poslanie 

– geneticky získané po predkoch. 

3. Dôležité sú pre zachovanie z antropologického pohľadu, a to trvania ľudského rodu, 

najmä v zdravom rozvoji ľudským rešpektom výsledkov tvorby, ako jedinečných 

výtvarných prejavov komunikácie a zachovávania poetickej kultúry a estetiky 

prináležiacej len človeku. 

4. Okrem týchto hodnôt sem môžeme uviesť všetky nasledujúce entity: 

 pre autorov – doteraz pridaných výtvarných diel v histórii umenia – ich 

artefaktov7, ako samotných výtvarných prejavov s poetikou; 

 pre historické hodnotenie diel – artefaktov s hodnotami výtvarného prejavu, 

a teda ich historicky vnímanými poetikami; 

 pre kľúčový poklad štátu a jeho hodnotový systém národného kultúrneho 

umeleckého fondu sú výtvarné prejavy a ich poetika bohatstvom a majetkom 

spoločenských dimenzií;  

 pre skupiny neprofesionálnych autorov diel je výtvarný ich výtvarný prejav s ich 

dimenziou a ich neverbálnej komunikácie, a k tomu je vždy priradená špecifická 

                                                           
7 Artefakt ako dielo prežíva ako výsledok životnej hodnotovej škály tvorby človeka. Slovo artefakt má aj významy 
synonymické. V tejto chvíli je pre nás najdôležitejšie dielo ako významný výsledný výtvarný prejav človeka s jemu 
pridanou umeleckou hodnotou a jemu charakteristickou poetikou – stále výtvarnou. Ten artefakt má historickú, 
umeleckú a vypovedajúcu hodnotu a tak má vlastnú poetiku. Je tu výsledný ľudský výtvarný prejav s určitou 
podobou poetickosti a poetiky. 
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a  vlastná pretransformovaná poetika, ktorá je vonkajškom vnímaná ako osobná, 

a v istom – pravdu pripúšťajúcom momente, aj napodobňovaná výtvarná reč 

a jazyk (Gero, Š. In: Gero, Š, Husár J. a K. Sokolová, 2004), ktorý je podľa nás 

porovnateľný s vyskytujúcimi sa nárečiami v jazyku národov;  

 pre skupiny percipientov z okruhu záujmov o výchovu umením a vzdelávanie 

tvorivými formami a postupmi s metodikou výtvarného umenia je výtvarným 

prejavom a poetikou už určitá forma preštylizovaných podôb foriem prejavov 

k tomu zvolenou poetikou, ktorá má v sebe aj prvky pôvodnosti aj prvky 

jednotlivých autorských projekcií; 

 pre voľné, záujmové skupiny percipientov, ako autorov, je tu ich výtvarný prejav 

aj poetika pomerne často interpretáciou iných diel, nielen vizuálnych;  

 pre individuálnych zberateľov artefaktov – výtvarných diel – výtvarných 

prejavov a poetiky – selektovaním na základe vyberaných hodnôt diel; 

 pre štruktúry a systémy umeleckej komunikácie a interpretácie je zaujímavý 

výtvarný prejav a poetika ako možnosť umeleckých prejavov porovnateľných 

s jazykovým prednesom a jemu vlastnými systémami polôh interpretácií; 

 pre individuálnu sugestívnosť ale aj expresívnosť výrazu, tichú a emocionálnu 

reflexívnu empatiu aj kompozíciu vytvárania vlastných, neverbálne významných 

výtvarných prejavov osobnou a internou podstatou nevyhnutnou pre 

komunikáciu prostriedkami umenia pomocou umeleckých prejavov 

v rámcoch arteterapie. 

Najpodstatnejšia hodnota umenia, a preto aj výtvarného prejavu a jeho poetiky, a teda 

aj ďalších možností poetík, sa viaže bezpodmienečne na určitú mieru potešenia z umenia 

a výtvarného prejavu alebo zážitku – často individuálne vymedzeným a sprostredkovaným 

emocionálnym zážitkom z niečoho, čo sa neskôr interpretuje práve tvorbou, rečou umenia a tým 

nami opisovaným výtvarným prejavom s poetikou. Týmito zážitkovými prežívaniami sa zaoberá 
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z pedagogickej optiky artefiletika8(Slavík, J. 2003), ktorá uprednostňuje zážitok z tvorby nad 

výslednou výrazovosťou a estetikou či expresivitou poetiky výtvarného diela, teda aj výtvarného 

prejavu a poetiky. 

 

1.3 Nadšenie nad krásou a postoj k filozofii výtvarného prejavu a poetiky 

Postojom z hľadiska expresie výtvarného prejavu a poetiky k filozofii umenia však 

vychádzame z poznania, že označiť niektoré dielo za dobré, je podľa názorov filozofie estetikov 

vlastným úsilím potvrdiť to, že je buď pekné alebo príjemné. Najznámejším zástancom takého 

tvrdenia bol škótsky filozof 18. storočia David Hume (Graham, G. 2004). 

Inými slovami, vyjadrené v takom význame, že to znamená, že tie estetické sklony sú práve 

prejavmi výrazov vkusu pozorovateľa – prejavmi vyjadrenia nadšenia nad krásou diela, nie 

výrokmi o umeleckom objekte. Rôznorodosť všeobecných názorov na umenie, s ktorými sa vo 

svete stretávame, sa považuje za doklad o tejto skutočnosti, keď D. Hume uvádza, že meradlo 

vkusu vyplýva z ľudskej prirodzenosti9 (Graham, G. 2004). Meradlo vkusu názorov na 

hodnotenie (napr. výtvarného umenia) je jednoznačne subjektívne. Objektívne sú naopak 

chemické a fyzikálne výsledky procesov prieskumov a výskumov výstavby umeleckého diela 

v jeho fyzickej podobe – hmotnej10(Sedláková, A. 2010).  

Výtvarný prejav a jemu vlastná výtvarná poetika vo svojej hmotnej podobe 

predkladajú v niektorých druhoch výtvarného umenia11 spoločnú výstavbu 

                                                           
8 Artefiletika je reflektívne , tvorivé a zážitkové poňatie vzdelávania a výchovy, ktoré vychádza z vizuálnej kultúry 
alebo iných expresívnych kultúrnych prejavov (dramatických, hudobných, tanečných). Vizuálnou kultúrou tu 
rozumieme výtvarné umenie, vizuálnu stránku médií a estetickú stránku hmotnej kultúry a prírody. 
Cieľom artefiletiky je obohacovanie kultúrneho kapitálu žiakov, rozvíjanie ich sociálnych kompetencií a prevencia 
psycho-sociálnych zlyhávaní prostredníctvom umeleckých aktivít reflektovaných v žiackej skupine.  
9 Zjednodušene dodáva, že vkus je značne rôznorodý, ale je zrejmé, že väčšine ľuďom sa páčia rovnaké diela, či už 
výtvarné, hudobné, dramatické, alebo architektonické, aj keď sa s nimi a s ich  vzhľadom všetci nemusia 
stotožňovať. 
10 Základné kritéria umenia vychádzajú aj z poznania procesov recepcie produktov ostatných druhov umenia, no 
sú aplikovateľné aj prenášané do všetkých druhov umenia. Sú skúmané a hodnotené vždy iným, alebo tým istým 
subjektom s jeho poznatkami a skúsenosťami.  
11 Druhy výtvarného umenia v užšom význame sú grafika, maliarstvo a sochárstvo.  No sú tu aj kresba, dizajn, 
architektúra a úžitkové remeslá, a každý tento druh má sebe vlastnú poetiku a špecifický výtvarný prejav. Poetika 
vo výtvarnom prejave je súčasne prejavená aj osobným prístupom vo výtvarnom diele alebo remeselnom diele.  
Výtvarné umenie je predmetom vedy o umeniach. 
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zobrazenia,12(Sedláková, A. 2010) ktorú sprevádzajú umelecká, estetická, výpovedná a 

výchovná hodnota. A keďže sa spájajú s chronológiou, alebo spoluutvárajú chronológiu 

dejín umenia, tak sú spojené aj s historickou hodnotou, hodnotami histórie jednotlivých 

národov, krajín či kontinentov. 

Výtvarné zobrazenie výtvarného prejavu a poetiky sú automaticky vnímané ako spoločne 

zoskupená určitá podoba vizuálnej podoby formy, a tú je možné rozlišovať aj pomocou 

ľudských zmyslov. V každom druhu aj forme výtvarného zobrazenia diel výtvarného umenia – a 

teda i výtvarného prejavu a jeho poetiky, sa všetky tieto hodnoty rozlične a v určitom algoritme 

stále interpretujú. Vzhľadom na čas a priestor súčasných kritérií vyhodnocovania sú tak 

nevyhnutnou súčasťou vždy aktuálneho vyhodnocovaného zobrazenia. Myslíme tu teda 

vyhodnotenie – či opísanie toho momentálne videného a vnímaného vizuálneho diela (Graham, 

G. 2004). Výtvarné zobrazenie je tak vzhľadom na autorov aj subjektom – zástupcom pre 

reprezentáciu tvorivej myšlienky, ktorá je do zobrazenia vnášaná vlastným tvorcom – autorom 

diela. Výtvarné zobrazenie alebo vyjadrenie je tak automaticky aj výtvarným prejavom s 

poetikou. To, čo sa s tým výtvarným zobrazením spája, a je vnímané skôr ako abstrakcia, je to 

v rôznej miere skúmaná výtvarná poetika výtvarného prejavu. Prejav a poetika, ako sme ich 

opísali pred časom, nemôžu existovať bez autorských vplyvov. A miera je v súlade 

s hodnotovým systémom v rozsahu svojich autorov. Zastúpenie všetkých, úmyselne aj 

neúmyselne vyobrazených komponujúcich – výstavbových, výtvarne považovaných motívov 

v samotnom vizuálnom zobrazení – výtvarnom prejave a poetike, tak závisia od autorskej podoby 

a formy konkrétneho zobrazenia, a sú dobrovoľnou, slobodne zvolenou autorskou voľbou pre 

zobrazenia myšlienok. Sú dobrovoľne zvoleným a spodobením autorskej konštrukcie všetkých 

stupňov a miery aj v priebehu chronologických dejinných vplyvov a histórie – výtvarného 

prejavu a poetickosti, tým aj priradených stupňov a miery poetiky. Ak vezmeme do úvahy 

rozdelenie umenia na vyššie, stredné a nižšie umenie. 

Všetky stupne a miera výtvarného prejavu a poetiky spojenej s výtvarným prejavom sa 

autormi a ich zámermi dostanú do autentizovaného výtvarného zobrazenia (to, čo sa zrealizuje 

ako výsledná expresia – konkrétne dielo, hoci abstraktné alebo absolútne schematické vo svojej 

                                                           
12 Zobrazenie je najvýznamnejšie, bez neho nie je možné definovať akokoľvek ani zmysel umenia. Zobrazenie 
existuje v plošnej, priestorovej, multimediálnej alebo multidimenziálnej podobe. Často sa navzájom tieto 
možnosti do prejavov v zobrazovaní kombinujú.  
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podstate). Všetko sa tak prepojí a začína komunikovať s každým, kto prejaví záujem o náhľad 

a vizuálne spojenie s daným dielom. 

Výtvarné zobrazenie – výtvarný prejav a poetika, ktoré sa prejavia v tej hmotnej 

výtvarno-vizuálnej forme – plošne, priestorovo alebo kombinovane, so spomenutými ale aj 

tvorivými vizuálnymi médiami, máva teda z nášho pohľadu najčastejšie priraďované tieto 

hodnoty: 

 KOMUNIKATÍVNOSTI → VÝPOVEDE → VÝPOVEDNÁ HODNOTA 

 KRÁSY A ESTETIKY → ESTETICKÁ HODNOTA 

 REFLEXÍVNOSTI → PRIMÁRNE OSOBNÉ POROZUMENIE DIELA A JEHO 

KOMPLEXNEJ ŠTRUKTÚRE S CIEĽOM TRANSFORMÁCIE → REFLEXÍVNA 

HODNOTA 

 UMELECKOSTI → UMELECKÁ HODNOTA 

 VÝCHOVY → VZDELÁVACIA HODNOTA 

Komunikatívnosť výtvarného zobrazenia – výtvarného prejavu a poetiky – je 

schopnosť vypovedať a vyjadrovať ideu, každú zvolenú a výtvarne 

zobraziteľnú myšlienku, a podľa nás sa vždy viaže na celkovú, aj tú vizuálnu a obsahovú 

stránku každého, umelecky výtvarne i nevýtvarne sprostredkovaného zobrazenia, a preto aj 

výtvarného prejavu s príslušnou, už priradenou poetikou. Ak je toto pozorované, a teda to 

skúmané výtvarné dielo reálne (realisticky zreteľné a zrejmé) zobrazené tak, že je výtvarne 

čitateľné – vizuálne zrozumiteľné, aj preto je potom u ďalších ľudí, ktorí ho pozorujú a skúmajú, 

už porozumené aj pochopené na základe výtvarného prejavu a poetiky, no vždy do miery a stupňa 

kognitívnej racionalizácie poznania predmetu výtvarného umenia. Pri takomto spôsobe 

porozumenia poznatkov o výtvarnom prejave a poetike záleží na nasledujúcom pochopení 

uvideného zobrazenia mimo, a len tých komponentov, ktoré dielo – a výtvarný prejav spoločne 

tvoria, ale aj od toho faktu, či to dielo bolo potom tak isto recipientom porozumené, a ktorý teda 

má alebo nemá potrebné poznatky o diele – a teda poznatkov o výtvarnom prejave s jemu 

vlastnou poetikou. Niekedy je to porozumenie výtvarnému prejavu a jeho poetike tak 

vysvetlené, a inými slovami vyjadrené, že to skúmané výtvarné zobrazenie je tak presné 
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a výstižné podľa skutočnosti, že aj na výslednom obraze – výtvarnom zobrazení – a výtvarnom 

prejave s poetikou vidíme každý, aj ten najmenší detail. Ak je každý detail kompozície – 

kompozičný motív namaľovaný alebo nakreslený úplne zreteľne, človek ho ihneď rozpoznáva, 

a vie ho aj presne pomenovať (diela hyperrealisticky zobrazené), alebo, vie porozumieť aj takému 

prejavu s poetickými prejavmi v istej podobe a hodnotovej miere, ktoré sú reálne, ale sú len 

zástupcami – teda symbolmi pre niečo iné. A tak je to i v danej chvíli, ak pozeráme na celok diela 

– toho vnímaného výtvarného prejavu obsahovo pochopiteľného, a pre širší okruh pozorujúcich 

– divákov a vnímateľov (recipientov), je potom významné, taktiež do určitej miery aj pre nich 

komunikatívne aj porozumené. Ak je napokon to výtvarné zobrazenie – výtvarný prejav a jemu 

zvolená poetika vytvorené (namaľované alebo nakreslené) v štylizovanej alebo abstraktnej 

podobe, potom je dielo alebo zobrazenie – alebo výtvarný prejav čitateľnejší menej, aj pre 

rovnaký okruh recipientov, než pri pozorovaní reálneho a skutočného zobrazenia – diela – 

výtvarného prejavu ako samej skutočnosti. K tejto časti tvrdenia je treba ale uviesť, že umelecké 

výtvarné dielo, ktoré je zobrazené abstraktnejšie – nefiguratívnejšie a nekonkrétnejšie – vytvára 

širší priestor pre vizualizáciu druhému človeku k aktivizácii, no len jemu vlastnej kreatívnej 

fantázii. Zobrazenie aj tu má priamo a nepriamo pridanú komunikatívnu, a zároveň výpovednú 

hodnotu, tiež čiastočne historickú a výchovne funkčnú v zmysle svojej otvorenosti, ako sme 

už písali pri otvorenosti významu pojmu umenia podľa T. Kulku (2010). Tu sa vnímajú len tie 

možnosti, ktoré sú nevyhnutne spojené s individuálnou predstavivosťou a vedomosťami každého 

percipienta, ktorý tak k tomu môže dokonca aj slovne aj neverbálne predložiť aktuálne spektrum, 

pretože zobrazenie môže slúžiť aj iným cieľom, než len vytváraniu podobnosti (Graham, G. 

2004), teda aj primeraných významov mnohoznačnosti a mnohovýznamovosti, porovnateľných 

výtvarných prejavov s poetikou.  

Komunikatívnosť rôznych zobrazení, ktoré vznikli pomocou multimediálnych 

prostriedkov alebo zobrazení v naprogramovaných a počítačovo namodelovaných prostredí, už 

obsahuje okrem nami spomínanej výpovednej hodnoty samotného zobrazenia ďalšie koncepčné 

možnosti, ktoré, ak sú naprogramované, dovoľujú vstup jedného ale i viacerým recipientom 
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zasahovať vlastným impulzom manipulácie a modelácie so zobrazeniami a virtuálnymi 

prostrediami.13  

Epistemologicky tak postupne opisujeme, že nadšenie pre krásu a estetiku výtvarného 

umenia sa viaže, ako sme písali, nielen na estetickú hodnotu, ktorá môže obsahovať umeleckú aj 

výpovednú hodnotu zároveň, ale viazať sa tak môže aj pre niekoho na konkrétnu zobrazenú, a pre 

niekoho aj vnímanú ‛škaredosť‛, ktorá sa tým spája s danou poetikou – a to poetikou krásy 

a škaredosti výtvarného prejavu, lebo tak sa prejavili vo výtvarnom prejave svojho autora.   

Estetická hodnota zasahuje každého človeka individuálne, pretože ide o krásu 

a škaredosť. A vždy rozdielne. Dva významne, a tieto už vedecky overené a historickou 

kultúrou podčiarknuté špecifické póly, ktoré k sebe teraz približujeme, a zároveň od seba 

navzájom vzďaľujeme, sú súčasťou výtvarného prejavu a poetiky. 

Dva protiľahlé póly, ako póly zemskej osi, ktoré sa človek usiluje objektivizovať, a vždy 

rovnako, ale i rozdielne na inom stupni a v miere, tak aby im porozumel. Teda, aby porozumel 

výtvarnej kráse a škaredosti výtvarného prejavu a poetike. Výtvarná krása je niekedy škaredá, 

a výtvarná škaredosť zase krásna. Výtvarne krásne však nemusí a ani nemôže byť vždy 

umeleckým a výtvarne umelecké môže byť výtvarne škaredým výtvarným prejavom a poetikou. 

Alternatívy, ktoré tieto obe hodnotové hranice tiež prestupujú a nemôžu existovať jedno bez 

druhého, lebo neexistuje len krásne a len škaredé výtvarné dielo bez výtvarného prejavu 

a výtvarnej poetiky sú odlišné. 

V spojitosti so zmyslom výtvarného krásna a škaredosti sa estetická hodnota spojila so 

znakmi, symbolikou, štruktúrou a významom, tiež mimésis, čo znamená napodobnenie alebo 

imitáciu. Mimésis je to dôležité, históriou a dejinami výtvarného umenia podporované hodnotné 

napodobňovanie, ktoré je nám, ľuďom vrodené, a ide o hodnotné vypĺňanie voľného času 

duševnou činnosťou, lebo umelecké diela sú viac než veci – o mimésis, (Kupková, J. 2011)14 

                                                           
13 Predstavme si vizualizáciu zobrazenia, ktorá je modelovaná pomocou počítačovej hry a jej možností, ktoré sú 
ponúkané v kresliacich balíkoch.  Najjednoduchšie možnosti má dnes aj bežný balík Wordu.  
14 Aristidove zápisy približujú bližšie povahu, akú mala raná grécka „choreia“, jej expresívny charakter, že skôr 
vyjadrovala city ako stvárňovala predmety, že bola akciou a nie kontempláciou. Zároveň informuje, že toto 
umenie spájalo tanec, hudbu a spev, ako aj o jeho spätosti s kultom a obradmi, najmä dionýzovskými. Slúžilo na 
uzmierenie a ukojenie citov, na očistenie duší, ktoré Gréci nazývali „kátharsis“. Rané expresívne umenie Aristides 
nazýval napodobovaním, „mimézis“. Kým neskôr tento termín označoval reprodukciu skutočnosti 
prostredníctvom umenia, v skoršom období gréckej kultúry bol jeho význam odlišný. Používal sa v súvislosti 
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takto píše starogrécky filozof Aristoteles. A ak sa zamyslíme, potom si mimésis uvedomíme 

v ďalšej spojitosti aj s pojmom reprezentácia, ktoré sa objavilo v starogréckej idei mimésis, 

zvlášť v súvislostiach s Platónom. Pretože, ako píše Ivana Marková, (2007) Aristoteles usúdil, že 

poznanie sa nemôže zaobísť bez obrazov alebo reprezentácií, ale na rozdiel od Platóna 

nepovažoval mimésis za podradnú. Platón ale používal myšlienku mimésis, či participáciu, keď 

odkazoval na konkrétne predmety, ktoré imitujú – napodobňujú podľa niečoho ako predlohy – 

formy, a sú im tak podriadené. V moderných štúdiách poznania od René Descarta cez Noama 

Chomského (In: Marková, I. 2007) po súčasnosť sa mentálne reprezentácie stali základným 

konceptom všetkých kognitívnych teórií mysle.  

 

1.4 Viualizovanie ako problematika vo výtvarnom prejave a jeho poetike 

Ako ľudia máme dar reči a rozumu. Premýšľame pomocou pojmov, v mysli sa nám 

vytvárajú konkrétne vety ako myšlienky, sú poskladané zo slov a možných podobných variantov, 

často vyberáme vhodné slová a pomenovania, aby sme sa vyjadrili a ďalej komunikovali. Ako 

náhle však slová pospájame do celkov, aby sme konkrétne zastúpili písmom opísaný – myslený 

tvar, jav, vytvorili nejaký žáner, všetky myšlienky sa v mysli človeka pretransformujú do 

vizuálnej – obrazovej podoby. A potom tu vystúpi na povrch tá abstraktná podoba vizualizácie15. 

Všetky myšlienky je teda presnejšie možné pretlmočiť do tej konkrétnej a obraznej podoby. Sú 

z podoby verbálnej pretransformované do abstraktne-vizuálnej. Ak v mysli za sebou potom 

nasleduje sled obrazov, abstraktná forma potenciálneho zobrazenia myšlienok človeka, 

prichádzame na to, že vlastne uvažujeme a myslíme pomocou obrazov. Teda, už v myslení sa 

                                                           
s tancom a znamenal vyjadrovanie citov, prejavovanie vnútorných zážitkov pohybmi, zvukmi a slovami. Tento 
termín sa pravdepodobne objavil najskôr v súvislosti s dionýzovským kultom, kde označoval mimiku a rituálne 
tance kňazov. Neskôr sa termínom „mimézis“ začalo označovať herecké umenie, našiel uplatnenie v hudbe 
a napokon v poézii a vo výtvarnom umení, kde sa jeho pôvodný význam zmenil.  
15 Vizualizácia môže byť: 
• dodanie alebo nadobudnutie vizuálneho rázu, 
• vytváranie si vnútorného obrazu predmetov svojou duchovnou silou, prirodzene vlastné každému 
človeku, 
• meditačná technika, (meditácia), 
• v informatike: akákoľvek technika na vytvorenie obrazov, diagramov či animácií s cieľom 
sprostredkovania nejakej správy; pri počítačoch špecificky prevod dát vypočítaných počítačom do grafickej 
podoby zobraziteľnej na monitore alebo vytlačiteľnej na tlačiarni,  
• v architektúre a technike: kvázi-trojrozmerná simulácia konštrukcie na displeji alebo na papieri. 
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nám myšlienky a vety ukazujú ako postupný sled vizuálnych obrazov akoby sme sledovali 

statické fotografie alebo aj pomalý film. Niečo podobné sa deje počas spánku. Myslíme obrazmi 

a opisujeme ich slovami, verbálne – teda mysľou nám pulzujú tie vnútorné, kognitívne 

myšlienkové procesy, myšlienky zobrazené vo vizuálnych predstavách obrazmi s aj niekedy 

najmenším detailom. Kognitívne obrazy sú raz čiernobiele a inokedy farebné. A farby sú 

v pozíciách, keď reprezentujú individuálne vzťahy človeka k danej premýšľanej veci. Vo 

vzťahoch sú zároveň aj symboly a znaky, a sú poprepájané individuálnymi poznatkami 

a poznačené skúsenosťami. Potom všetky aspekty reprezentujú zastúpenie slov pomocou 

obrazov. O podobne nami uvedenom pulzovaní obrazov je dielo Miroslava Petříčka Myšlení 

obrazem (2009). Nepíše sa v ňom o ľudskom myslení pomocou obrazov v metaforickom 

význame, ale o zmysle uvažovania, a podobného premýšľania človeka, ktorý rovnako, ako si 

myslíme, že sa mu v myslení objavujú slová za sebou, aby sme ich potom vypovedali, tak 

podobne uvažujeme a rozumieme radom zostavených obrazov, akoby pomocou sledu živých, 

pohyblivých obrazov ako vo filme. A tak náš opísaný obraz nie je teraz hmotným predmetom, je 

fikciou a abstrakciou, ktorá je len v našej hlave, v našej mysli. Predsa však, ten abstraktne 

vytvorený fiktívny obraz zastupuje, a zároveň reprezentuje existujúci hmotný, materiálny 

predmet, vec alebo aj celý dej a jav.  

Ladislav Kesner (2005) píše, že dejiny umenia po dlhú dobu rozširovali pole svojej 

pôsobnosti prisudzovaním estetickej hodnoty a statusu umenia stále novým výtvarným prejavom 

a tradíciám. Súbežne s tým dochádzalo k prehlbovaniu záujmu o neumelecké artefakty 

a zobrazenia, o ďalšie triedy obrazových javov a prejavov vizuality – teda o to, čo býva 

najčastejšie označované „vizuálnou kultúrou“. Interpretácia umeleckých diel vysokej kultúry na 

pozadí vizuálnej kultúry, ktorá zahrňuje masové, či populárne zobrazenie, sa samozrejme ponúka 

pre obdobie modernity a súčasnosti s jej záplavou mediagenných a masových obrazov. Mnohé 

príklady ukazujú, že táto stratégia je ale rovnako produktívna i pri štúdiu stredovekého umenia 

a ďalších tradícií s rozvinutou vizuálnou kultúrou. 
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Problematiku vizuálneho vnímania predkladajú autorky Barbora Kováčová a Lucia 

Capáková (2014)16vo svojej práci, ktorá je spojená s liečebnými postupmi najmä v liečebnej 

pedagogike a možnostiach diagnostikovania.  

                                                           
16 Predmetom liečebnej pedagogiky je v primárnom cieli riešiť a vyhľadávať predovšetkým spôsoby čo 
najoptimálnejšej metódy liečenia prostriedkami pedagogiky a jej možností. Keď vezmeme do úvahy mnoho 
rôznorodých a modernizovaných stratégií, je obohacujúce a mimoriadne relevantné, ak sa to realizuje s vysokými 
cieľmi. V rámci liečebných stratégií sa totiž vyskytujú výtvarné prejavy detí, ktoré sú najčastejšie vo 
fyzickom kontakte s výtvarným materiálom, ak im to napríklad ich zdravie dovoľuje. Vlastne, pre deti je ešte stále 
tým projektívnym svetom práve priestor na papieri, aj keď je mnoho iných podnetov. Učebnica je určená, podľa 
autoriek, Lucie Capákovej a Barbory Kováčovej, predovšetkým študentom prvého stupňa vysokoškolského 
vzdelávania v študijnom odbore liečebná pedagogika. Význam ich vedeckého a výskumného spoločného úsilia je 
dôležitý z hľadiska prínosu objektívnejších poznatkov v rámcoch diagnostikovania pomocou kresieb detí a žiakov 
v tom zachytení práve pozorovania súčasného vývinu dieťaťa a jeho pretavenia kresbovo-motorických 
kompetencií a schopností do vizuálnej podoby. Všetky, doteraz známe a využívané testy pomocou techník kresby, 
v konečnom dôsledku aj tu predstavujú tichý a expresívne intímny, ale spoločne a aj čiastočne, v istom zmysle 
pomerne realistický, a reálne prežitý alebo prežívaný priestor vo vývine počas života, kde sa nachádza a odráža 
psychika, či skrytá hĺbka „duší“, do ktorých zatiaľ nemožno nahliadnuť nejakou super-technologickou sondou. 
Diagnostika je známa z lekárskych seriálov o extravagantnom doktorovi Hausovi, či iných vedeckých procedúr, a 
v súčasnosti funguje ako odborne definovaný a vedecký priestor, predovšetkým k cestám presného určovania 
prekážok existencie v plnohodnotnom živote. No samotná diagnostika by však nemohla fungovať len na 
základoch vlákien sveta teórie. Diagnostika, i už vzhľadom na akési triviálne odhaľovanie toho kritického „prvého 
pohľadu“ na subjekt, má stabilnejšie významné miesto, pretože tu majú ten oživujúci a systematický proces 
diagnostického presného vyhodnotenia aktuálneho stavu človeka vôbec najmä postupy pre odhalenie a presného 
identifikovania predmetu problému, či život človeku strpčujúcu existenciu, a profilujúci zdravotný stav 
diagnostikovaného. Je tu ale zrak, ktorým človek zrejme ihneď „diagnostikuje“, či spoznáva vizuálne niečo reálne, 
a ktoré sa pomocou zrakových identifikácii ako i pozorovaní stáva ihneď súčasťou výtvarného prejavu, ak je to 
odzrkadlené v kresbách či maľbách dotknutých jedincov. Diagnostikovanie pomocou správne zvolených  nástrojov 
či metód je odrazu v zistených nových možnostiach rozuzľovaním záhadného aj pre diagnostikovanie práve 
prostriedkami, ktoré sú napríklad deťom a žiakom blízke, prostriedkami testov kresieb a malieb, aj keď sú 
šifrované vo vizuálnej podobe, predsa len tým jemným interným presahom a inklúziou do osobnostného, 
a individualitou obsiahnutého vzorca človeka. To postupné odhaľovanie zmyslu a významu vizuálnej podoby 
(počas vývoja kresby) v zrakovom vnímaní, akoby aj vizuálne utriedenie, je potom len zdanlivo to „jednoduché“ 
interpretovanie znakov detského výtvarného prejavu pri primárnom pohľade na kresby a maľby detí a žiakov. 
Najvýznamnejšie sa môže tak prejaviť tá, už vedecky prínosná časť, ktorá je pre diagnostiku vizuálnym presahom 
a prestupovaním cez prostriedky psychológie a spektrum symboliky znakov. Vizualizácia pomocou zraku, a 
u nevidiacich iným zmyslom, ktorý zastupuje tú vizuálnu podobu, si vyžaduje individuálny zmysel videnia akoby za 
kresbou motívu, práve reálnou praxou overenou a nadobudnutou schopnosťou interpretovať to, čo vzniklo s 
pomocou výtvarného prejavu, v akomkoľvek štádiu vývinu, nám poskytne diagnostika ich „kresbovo-
vizualizovaného“ rozuzlenia a presného určenia a priradenia znakov a symbolov k dokázateľným a zmyslom zraku 
(iných zmyslov zastupujúcich zrak) vstúpiť do intervenovaných objektívnych vizualizovaných foriem.  
Problematiku vizuálneho vnímania si musíme uvedomiť v jej horizonte aj vertikálnosti, lebo poskytuje presné 
inštrukcie k určovaniu predmetu diagnostikovania pomocou zrakovej vizualizácie a jej významné umiestnenie 
v praktickom kompetenčnom – dá sa napísať aj manuáli nielen liečebného pedagóga, ale aj psychológa. Toto si 
uvedomíme, ak by sme sami, aj keby sme mali alebo nemali výtvarné zručnosti, čo nie je v tejto chvíli to 
najdôležitejšie, pretože systém postupov k nájdeniu riešenia problémov predsa len spočíva vo vyššej rovine 
percepcie a ľudskej rozumovej a kognitívnej schopnosti mozgovej činnosti. To je primárne, aj keď sme si 
dopomohli práve tým včasným diagnostikovaním pomocou vizualizovania a intervencie. Vysokoškolská učebnica 
je výsledkom výskumu vizuálneho vnímania v reálnom prostredí a vzhľadom na detský výtvarný prejav, a je 
výsledkom záverov, ktoré priniesli reálne zaznamenaný pokrok do oblasti výskumov predmetu vizuálnej 
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S obrazmi sa najčastejšie spája výtvarné umenie, a potom je tu filmové umenie, keď sú 

obrazy vytvárané a spájané už trochu odlišným spôsobom, než tie výtvarné (Tuma, M. 2001). 

V literatúre (Popovňák, J. 2007, Slavík, J. 1997, Slavíková, V. Slavík, J. a S. Eliášová 2007, 

,Valentín, V. 2011, Sztablová, D. 2003), ale aj v inej podobe interpretácií znakov (Řeháková, P. 

2010), a teraz, tých, ktoré sú spojené s detským výtvarným prejavom, však stále vnímame obrazy, 

ktoré sa spájajú s niečím, čo takto možno opísať, lebo opísané sa prejaví potom ako výsledný 

obraz k niečomu – teda tomu výtvarnému prejavu s teraz vnímanou detskou poetikou – alebo 

nám to ‛skryté‛ za schematickými náznakmi, kresbami aj niečo iné zastupuje, tak aj zároveň smie 

reprezentovať, a aj reprezentuje. Je tu teda na mieste uvažovanie o myslení obrazmi s cieľom 

priblížiť presnosť toho len pomysleného, priamosť a konkrétnosť pre vypovedaný význam 

a zmysel, či konkretizované a vymedzené kognitívne konštruovanej reprezentácie 

a významovosti k poznanému. Je tu priestor, ktorý sa otvára pohľadmi na detský výtvarný prejav, 

ktorý má teraz tú sebevlastnú poetiku detského prejavu s výtvarnou poetikou, priestor, ktorý 

zodpovedá výkresom s detskými kresbami alebo maľbami. Je tu teda na mieste označenie celého 

komplexu zmyslu a významovosti takmer celého výtvarného prejavu ako podobne rovnakej 

mnohoznačnej a viacvrstvovej vizuálnej reprezentácie výpovedí detských bytostí pomocou 

mnohých obsahov, konštruktov, štruktúr, kompozícií, dimenzií aj pojmov, slov, druhov, ktoré sa 

prepájajú a prelínajú s vizualitou a obrazmi – v tej detskej podobe výtvarného prejavu 

a symboliky, znakovosti a poetiky. Sú čitateľné a pochopiteľné na základe poznania všetkých 

atribútov patriacich výtvarnosti ako aj výtvarnému umeniu. 

A nakoniec, každé výtvarne zrealizované dielo, a to vo svojej rôznej podobe, teda aj v tej 

detskej podobe s jej poetikou, alebo realizované pomocou rozličných výtvarných prostriedkov, 

z časti odzrkadlí aj výtvarné myslenie svojho autora. Pretože, ak charakterizujeme myseľ autora 

ako súčasť schopnosti ľudskej bytosti myslieť a komunikovať, nachádzať zmysel a porozumenie 

v znakoch, symboloch a významoch, na základe spojených osobných skúseností a prežívania, 

                                                           
problematiky práve svojimi skúsenosťami a logickými vzťahmi vo vizuálnom procese, aj keď sa len vidí, že je to 
v zdanlivo jednoduchých procesoch vnímania, ale ten pozorný zmysel upriamiť pozornosť na jednoduchú líniu 
kresieb v spojení s diagnostikovaním práve pomocou kresby určitej fázy vnímania a videnia človeka – detí 
a žiakov, predložil novú optiku v postupovaní uplatnenia diagnostikovania toho videnia, toho v hĺbke „zastretého 
sveta“ za tým uvideným, a jeho odzrkadleným vo vizualizovanej podobe, a v rôznych štádiách vývinu detského 
výtvarného prejavu, ktorý stále môžeme označiť  za tiež rovnocenného pomocného nástroja diagnostiky. 
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a rovnako, aj opačne – tvoriť a realizovať nové znaky, symboly a významy, všetky ich vedieť  

pretvárať – interpretovať, modifikovať či transformovať alebo sprostredkovať, potom sa tvorivé 

a aj umelecké myslenie prejaví – odrazia sa v určitom relatívne novom výtvarnom prejave 

s jemu vlastnou výtvarnou poetikou. Vo vytvorenom prejave a poetike, počas tej 

sprostredkovanej, a už novej realizácii alebo činnosti pomocou umeleckých postupov – je nové 

všetko, čo vznikalo akoby obnovenými umeleckými a inými hodnotami. Prispela k tomu 

reinterpretovaná postupnosť, a systémy nových znakov, symbolov aj významov, keď sú tie isté, 

hoci majú odlišnú výrazovú podobu, či predstavujú vynovenú poetickosť. Samotné myšlienky 

abstraktne sprevádzajú: určitý nový prejav a nový postup pre zobrazenie a poetickosť, a tak 

prebieha aj praktická výtvarná tvorba alebo realizácia, ako aj umelecká tvorba alebo kompozícia 

spomínaných obrazov. Je stále súčasťou života ľudí, kultúry a histórie. Je špecificky aktivovaná 

pri spoločenských udalostiach, ktoré ľudia prežívajú ako veci a prejavy s poetikou, ktoré sú 

podstatné pre život, na ktorých im záleží a sú s nimi spojené.  

Tak by sme mohli vyjadriť, že výtvarné umenie je v istom okamihu a vývojovom zmysle 

priestorom k mnohotvárnym výtvarným prejavom s mnohotvárnou výtvarnou poetikou, ktoré je 

dôležitým z pohľadu sociálno-emocionálnej oblasti podporujúce ľudské myslenie obrazmi pre 

vznik reinterpretovaných, inovovaných či renesančne znovuzrodených obrazov poetiky 

na silnejšie, múdrejšie a osobnostné prežívanie života – je sám život.  

Súčasná vizuálna kultúra je často označovaná ako kultúra bezhĺbkového obrazu, éra 

simulácie a vek označujúcej. Označenie vizuálna kultúra sa vzťahuje ku špecifickej roli 

vizuálnych obrazov a vizuálnej skúsenosti, ktorá pôsobí vnútri súčasnej kultúry alebo komunity. 

V popise súčasnej vizuálnej kultúry sa tak objavujú názory, že vznikajú nové spôsoby videnia 

(ways of seeing), ktoré sa vyskytujú súčasne s digitálnou tvorbou obrazov (image-making) a s 

rastom zobrazovacích kapacít (envisioning capacities) nových médií. Videnie sa v rôznych 

historických etapách premieňa, pretože je aktívnym, interpretatívnym procesom, utváraným 

komunitou a inštitúciami, skôr než nevinnou otvorenosťou vedúcou k akejsi prirodzenej 

stimulácii a v tomto duchu je videnie aktualizácie neseného významu a jeho správneho 

dekódovania. Je zviazané so zmenou v konštrukcii obrazov a so vznikom nového rozhrania (Kůst, 

F. In: Filipová, M. a M. Rampley, 2007).   

  




