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11 VÝTVARNÝM PREJAVOM A POETIKOU K ĽUDSKÝM HODNOTÁM 

Pripomeňme, ktoré ľudské hodnoty tu považujeme za východisko. Tu sa práve dotýkame 

predovšetkým etických možností, či samotnej etiky ako priestoru, kde sa ľudským hodnotám 

venuje podstatne vyššia verbálna a vedecká miera. Samotnou hodnotou je v etike primárne 

východisko v hodnote človeka. Cieľom je vnímanie človeka vo vzťahoch medzi ľuďmi, a ďalšími 

kategóriami sú prosociálne správanie, komunikácia, sebavyjadrovanie, medziľudské vzťahy, 

empatia, iné hodnoty, vzory a práva, najprv dieťaťa, a neskôr dospelého človeka. No v etike 

nachádzame okrem toho aj členenie na tri dôležité skupiny, ktoré s existenciou človeka v podstate 

rastú a rozvíjajú sa počas celého jeho života, a to individuálne. Ak postavíme do vzťahu významy 

týchto skupín a ich obsah, potom si musíme uvedomiť, že výtvarné umenie sa dotýka každej 

spomenutej skupiny a aj motívov44, ktoré si dokážeme už teraz vizualizovať v predstave. 

Výchovu k ľudským hodnotám upevňujeme a zdokonaľujeme prostriedkami výtvarného umenia. 

Tematickými obsahmi slávnych umeleckých diel sa teda zvýrazňujú obsahy o ľudských 

hodnotách cez konkrétnejšie obrazy a motívy ľudských hodnôt a smerujú do povedomia, a to cez 

výtvarné realizácie na hodinách výtvarnej výchovy. Pretože pre deti a žiakov sú určité, verbálne 

opísané pojmy, o ľudských hodnotách často abstraktné, preto si ich predstavujeme a 

uvedomujeme intenzívnejšie, práve cez vizuálne prejavy. Výtvarnými technikami a postupmi 

(Roeselová, V. 2004) vo výtvarných činnostiach si ich deti a žiaci vlastne zhmotnia, a zároveň 

cez svoje zobrazenia si uvedomujú mieru a význam ľudských hodnôt. Najvšeobecnejšie a 

najzákladnejšie ľudské hodnoty, ktoré sú významné na celom svete sú však práve pravda, láska, 

mier, správne konanie a nenásilie. Učia sa prevažne praktickými formami, ktoré sú zostavené do 

triednych diskusií, rozprávaní o nich, poukázanie na rozdiely medzi dobrom a zlom, spevom, 

citátmi, skupinovými aktivitami a tichými posedeniami – známymi ako tichá reflexia, ktorá je 

zároveň evidentne prítomná aj pri inšpirácii, motivácii i štruktúre tvorby individuálneho 

výtvarného prejavu a poetiky v školskom aj mimoškolskom prostredí.  

 

                                                           
44 Diela výtvarných tvorcov sú preto vyhľadávané z estetických, edukačných a metodických dôvodov, a zvyčajne, 
aj za účelom ich čo najbližšieho spoznania. Mnohé z nich si svojou existenciou plnia svoje poslanie aj ako 
motivačné východiská k rozličnému zobrazovaniu počas edukačného procesu v predmete výtvarná výchova. 
Mnohé z umeleckých diel, ktoré poznáme z histórie vo výtvarnom umení, majú teda opodstatnene dôležité a 
zásadne miesto a význam vo výchove a vzdelávaní výtvarným umením. 




