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10 KONKRETIZÁCIA VÝTVARNÉHO PREJAVU A POETIKY 

Výtvarný prejav a poetika sú vzhľadom na výsledky výtvarného  umenia a výchovy veľmi 

úzko naviazané na duchovný – až takmer (už opisovaný) transcendentný myšlienkový proces a 

rozmer. Transcendencia alebo transcendentnosť sú výrazy z latinčiny. Vo  filozofickom ponímaní 

teda označujú  nadzmyslový, nadprirodzený jav ale aj svet. Používame ich aj v zmysle slov seba-

prekračujúci. Termíny sú veľmi príznačné práve pre filozofiu a teológiu, majú výrazne 

interdisciplinárny charakter. Nachádzame ich  v matematike, pedagogike aj psychológii, spájajú 

sa s múzickým, slovesným a výtvarným umením a ich konkrétnymi druhmi, a teda aj určitými – 

ich prejavmi vo výtvarnom zobrazení. Mohli by sme tu zmysel pojmu sebaprekračujúci použiť 

vo vzťahoch k architektúre, sochárstvu i maliarstvu, ako i základným druhom výtvarného umenia 

(Ihnátová, 2011). Každý podnet, ktorý sa predloží vyučujúcim na hodinách výtvarnej výchovy, 

si žiaci musia v prvom kroku tlmočiť do vlastného myšlienkového procesu (Končeková, Ľ. 

2010).40 K tomu sú potrebné aj učiteľmi vhodne a primerane zostavované učebné metodické 

výchovnovzdelávacie postupy a tiež ciele. Začína motiváciou a končí hodnotením výtvarnej 

činnosti a postupov.  

Sebareflexia prebieha s pomocou ale aj prostriedkami výtvarného umenia a výchovy 

u detí a žiakov, počas činností na hodinách výtvarnej výchovy, prebieha prostredníctvom 

výtvarného cítenia, intuície, vnímania a fantázie a odrazí sa postupne vo výtvarnom 

prejave a poetike (Sedláková, 2010). 

Základom každej hodnotovej úrovne výtvarného prejavu je predovšetkým určitá miera 

vedieť schopnosti a kompetencie výtvarného  vyjadrovania v tomto smere, a postupného 

zobrazovania používať v prospech výsledného výtvarného zobrazenia. Výtvarný prejav je ale 

vždy psychologicky spojený s procesmi cítenia, intuície, vnímania a fantázie človeka. Aj tieto 

procesy sú reálne abstraktné, pretože ich výrazová povaha sa priamo alebo nepriamo odrazí až 

v konkrétnej hmotnej podobe – konkrétnej kresbe, maľbe, trojrozmernom objekte, ak berieme do 

úvahy cielené zámery pre takéto výtvarné zobrazovanie. V konečnom dôsledku – cítenie41, 

                                                           
40 Ide o procesy analýzy a syntézy, ktoré sú základnými operačnými princípmi v myslení. Neskôr sa rozvíjajú 
procesy zovšeobecňovanie a konkretizácia.  
41 Cítenie vyvolávajú emočné príčiny. Napríklad o cítení hovoríme, keď niečo emočne prejavíme s náklonnosťou 
alebo odporom k niečomu. Cítenie sa vo výtvarnom prejave odhalí pomocou príčin, ktoré vyvolajú farby, kresliace 
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intuícia, vnímanie a fantázia42 sú dôležité duševné prejavy osobnosti človeka, ktoré sú významné 

pre výtvarnú činnosť. Postupy na zdokonalenie týchto duševných prejavov sú usúvzťažnené do 

výchovnovzdelávacích programov, ktoré sa používajú pre tvorivú a výchovno-vzdelávaciu 

a komplexnú pedagogickú činnosť. Vo výtvarnom prejave je logicky vždy prítomné vedomie 

a podvedomie myslenia a myšlienkových už spomínaných procesov. Okrem ľudského myslenia, 

sa v analýzach a interpretáciách jednotlivých motívov alebo symboliky motívov a námetov či 

tém, aj prevzatých z výtvarného umenia, dostávajú do systémov porovnávania prejavov v rámci 

výtvarných prác pre potreby diagnostiky. Záverečné prognózy vystupujú ako významne 

definované psychologické prvky, a sú aplikované do interpretačných postupov, ktoré sú 

komplexne vnímanou a novou a obohacujúcou interpretačnou súčasťou vyhodnocovania 

výtvarného prejavu aj ako vzniknutého výsledného diela – teda aj z toho starého a fragmentárne 

tvoreného. 

Konkretizácia výtvarného prejavu sa dá rozpoznať aj podľa toho, v akom druhu 

alebo akú formu výtvarný prejav reprezentuje. Poetika sa spojí s významom uplatnenej 

techniky použitej na vytvorenie výtvarného prejavu s poetikou, a stane sa súčasťou 

výtvarného diela, lebo bez nej by to dielo nemohlo ako dielo – artefakt aj existovať. 

Výtvarný prejav a poetika vyplývajú z napríklad nasledovne uvedených schém, ktoré 

sa prejavujú v spoločenskom systéme ako: 

 Architektúra 

 Kresby  

 Maľby 

 Multimediálne podnety – fotografie, filmy, video prezentácie, dizajn a ich vplyv na prejav  

                                                           
a maliarske materiály, výtvarné nástroje alebo samotné rozpoznanie a obľúbenosť tvorby niektorých umeleckých 
výtvarných diel a známeho tvorcu. 
42 Tieto prejavy sú u ľudí na kvalitatívne odlišnej úrovni, pretože tu dôležitú úlohu zohrávajú viaceré faktory: vek, 
rodinná a edukačná klíma človeka, zručnosti, kompetencie aj praktické schopnosti vedomé alebo spontánne. 
Taktiež sa tu pridružujú aj podoby vytrvalosti a záujmov – aktuálnych , potenciálnych a reálnych potrieb pre život 
detí a žiakov, a vzhľadom na psychický vývin zodpovedajúci veku, alebo spontánneho prístupu k vyjadrovaniu 
seba samého a vyjadrovaniu vonkajších podnetov. 
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 Osobnostný výtvarný prejav 

 Podnety tradičných remeselných činností a postupov a efektívnosť vo výtvarnom prejave 

a poetike  

 Podnety výtvarného umenia – štýly, techniky, postupy, umelecké metódy, médiá a diela 

slávnych umelcov ako tendenčné impulzy k prejavu a poetike 

 Projikované výtvarne predkladané odrazy – význam v arteterapii 

 Synestetické a synkretické interpretácie vo sfére rozmanitých prejavov a poetík 

 Tradície prejavov poetiky a kultúrnosť krajín v zobrazeniach umeleckých diel  

 Tradičnosť remeselných výrazov 

 Výtvarné a projektívne hry 

 Výtvarný jazyk – základné vyjadrovacie princípy a prvky vo výtvarnom zobrazovaní 

 Zovšeobecňovanie 

Výtvarný prejav človeka je vytrvalo psychológiou vnímaný najmä v detstve a v klinickom 

prostredí, a pre výskumné a vzdelávacie dôvody dlhodobo aktuálnym, trvalým a prínosným 

dokumentom z týchto podnetov: 

 Z hľadiska prognózy a predpokladov pre ďalšie výtvarné vzdelávanie. 

 Z hľadiska arteterapeutických43 zámerov a podmienok. 

 Z hľadiska edukácie detí a žiakov metódami výchovy umením. 

 Z hľadiska pedagogickej diagnostiky k ďalšiemu z postupov v edukácii a liečbe 

prostriedkami výtvarného umenia.  

                                                           
43 Z pohľadu len výtvarnej výchovy – arteterapia sa (počas vyučovania hodín výtvarnej výchovy) ako špecifická 
metóda môže použiť buď krátkodobo alebo dlhodobo len ako edukačný nástroj so špecifickými možnosťami, ale 
zato cieľavedome a metodicky aplikovaný variantný model – vždy s cieľmi relaxácie, oddychu a elimináciou 
záťažových situácií. 
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 Z hľadiska výtvarnej komunikácie v medziach predmetových kontextov s použitím 

výtvarného diela. 

 Z hľadiska výtvarnej pedagogiky v záujmoch vzdelávania výtvarne nadaných 

a talentovaných detí a žiakov. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




