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14 POETIKA VÝTVARNÝCH VÝRAZOVÝCH PROSTRIEDKOV 

Dôležitými nástrojmi v tvorbe sú výtvarné výrazové prostriedky – teda aj výtvarné prvky, 

ktorými sú bod, línia, plocha, tvar, farba, kompozícia, odtieň, svetlo a tieň, ktoré ovplyvňujú 

umelecký štýl, hnutie, smer. Umelecké druhy, formy, postupy vo výtvarnom umení sú riadené 

práve  týmito  výtvarnými prostriedkami. 

Pojmy výtvarného prostredia, ktorými sa dorozumievajú kritici, autori a realizátori diel, 

interpreti a recipienti sú zároveň súčasťou obsahu výučby aj výtvarnej výchovy v edukačnom 

prostredí. Predstavujú kľúčové prostriedky podieľajúce sa na kvalite a hodnotách výtvarného 

prejavu počas priebehu celej výtvarnej komunikácie.  

Výtvarné prostriedky sú teda prostriedkami, pomocou ktorých sa dielo – výtvor alebo určitý 

hodnotový výtvarný produkt zrealizuje. Záverečným súborom usporiadaných výtvarných 

prostriedkov je výtvarné dielo, ktoré môžeme rozlišovať, identifikovať, analyzovať a 

interpretovať výtvarnými pojmami.  

Použitými výtvarnými prostriedkami vo výtvarnom diele sa snažíme vyjadriť to, čo sa nám 

nepodarí pomocou slov. Dôležitú úlohu v poetike výtvarného prejavu zohráva práve aj kolorit. 

Ak farbu vnímame okom, z fyziologického hľadiska ide o vnem. Farebný podnet sa cez receptory 

prenáša do mozgu. Vnem farby sa niekedy spája s predstavou. Tam, kde sa farba úzko viaže s 

predstavou a má hodnotu vecnej konštanty (zelený strom), zostáva napríklad v detskej maľbe 

zachovaná vo svojej znakovej hodnote. Naproti tomu všade tam, kde farba nie je tak úzko 

zviazaná s vecou samou, popúšťa dieťa uzdu svojej fantázie vo farbách, ale zároveň sa snaží i 

zreteľnejšie rozlišovať tóny. Hľadá takú skladbu, v ktorej by sa farby náležite uplatnili jedna 

vedľa druhej. Dieťa dáva prednosť jedným farbám pred druhými. Farby teplé má vo väčšej 

obľube než farby studené – avšak nie v tom zmysle, že by dieťa pracovalo práve len s nimi, skôr 

je to preto, že najprv označuje veci milé, tie, ktoré sa mu páčia a ku ktorým má zvláštny vzťah, 

ďalej také, ktoré považuje za vzácne, drahé a pod. Avšak záľuba vo farbe má ešte ďaleko 

osobitejší charakter. Individuálna farebná paleta (výber farby) sa uplatní vtedy, keď dieťa farby 

mieša alebo keď mu väčšia plocha umožňuje použiť väčšie množstvo tónov a hľadať ich súlad. 

Potreba rozlišovať jednu farbu od druhej, nezáujem o príliš lomené tóny, okolnosť, že sa farba 

používa k vyznačovaniu kontúr, to všetko vedie k tomu, že reálna farebnosť vecí je 



VÝTVARNÝ PREJAV A POETIKA 

86 

transformovaná do novej polohy, to znamená, že stojíme pred detskou maľbou ako pred prejavom 

naozaj výtvarným.  

Farebná nadsádzka, viditeľná na detských maľbách má podobné dôvody ako tvarová 

nadsádzka (Uždil, J. 2002).  

Čiarou nazývame každú líniu – rovnú, kľukatú, oblú, hranatú, pravidelnú, urobenú 

pomocou rysovacích prostriedkov i nepravidelnú, urobenú náhodne voľnou rukou. Vo výtvarnom 

umení sa pomerne často používa na zobrazovanie predmetov obrysová línia, no v modernom 

umení sa nepoužíva iba na zobrazovanie objektov, ale aj na vyjadrenie pocitov, zážitkov z 

pohybu, strnulosti, dynamickosti, statickosti, pokoja, napätia (Bartko, O.,  Bradová, Z. a J. 

Kocůrková 1984). Línia, čiara vzniká pohybom bodu. Má jeden rozmer – dĺžku. Je 

charakteristická svojou merateľnosťou, vyznačuje sa dlhšími alebo kratšími ťahmi, zviera 

ostrejšie alebo tupšie uhly. Línia je abstraktnej povahy, v skutočnosti vlastne neexistuje. Líniu 

môžeme imaginárne vkresľovať do kompozičnej schémy diela. Pre deti býva objav skrytých línií 

v diele skutočným prekvapením. Línie možno objavovať a vyjadrovať rôznymi spôsobmi v 

umeleckej kresbe, maliarstve, geometrii.  

Dieťa si utvára svoj vlastný poetický obraz sveta, v ktorom niet nemožnosti. Deti si 

postupne všímajú rôzne stránky a súvislosti svojej tvorby a medzi sebou navzájom o nich 

diskutujú v reflexívnom dialógu. Ich postrehy sú východiskom pre ďalšie premýšľanie, 

poznávanie kultúry či rozmanitých ľudských záležitosti. Výtvarná kreativita môže pomôcť 

naučiť sa využívať našu prirodzenú fantáziu ako prostriedok k dosahovaniu toho, čo naozaj 

potrebujeme, všetko po čom túžime (láska, radosť, vzťahy, celkové životné naplnenie). Výtvarná 

kreativita zastupuje v našom živote významnejšie postavenie než si uvedomujeme. 

Všetky interpretačné možnosti, a zároveň, aj takto vzniknuté umelecké diela, využívame 

ako prostriedky edukácie detí a žiakov v primárnom vzdelávaní, často aj bez toho, aby sme ich 

bližšie špecifikovali, pretože za prioritné v primárnom vzdelávaní považujeme to, že žiaci sa učia 

komunikovať aj prostredníctvom umenia, a tým komunikačným systémom sprostredkovávať 

vlastný názor. Na hodinách výtvarnej výchovy sa často uplatňuje metóda výchovy umením, ktorá 

je synkretická v zmysle spojenia vizuálnej recepcie a zmyslovej percepcie – aktívne aj receptívne. 
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Slovné spojenie, výtvarný prejav, chápeme oveľa širšie ako len kreslenie a maľovanie. 

Bezpochyby sem patrí modelovanie, ale aj iné činnosti ako je zostrojovanie, zoskupovanie, 

plošné usporiadanie. Základy kompozičného zmyslu sú u dieťaťa vrodené. Začiatok majú už vo 

fyziologických faktoch (rytmus tepu a dychu, symetria vlastnej postavy) a ich prítomnosť v 

kresbe je povzbudivá.  

Symetria, rytmus, opakovanie sú princípy, ktoré sa v detskej kresbe a maľbe uplatňujú, 

neústia však vždy do ornamentu a výzdoby.  

Kompozícia je závislá od štruktúry vytvoreného objektu, od ideovo-umeleckej koncepcie 

autora. Je to zoskupenie, skladba prvkov, línií, plôch, tvarov, farieb vyjadrujúca estetický ideál 

doby i autorovo osobné založenie, cítenie a vzťah k spoločnosti.  

Zobrazenie vnútorného objemu je pre dieťa také lákavé ako zobrazenie vonkajšieho 

vzhľadu vecí. Je všeobecne známe, že zobrazovanie priestoru súvisí s počiatkami výtvarného 

prejavu, kedy vyjadrenie vnútorného alebo vonkajšieho priestoru naznačuje symbolické znaky. 

Plocha, s ktorou sa dieťa najčastejšie vo výtvarnej výchove stretáva je plocha formátu. Proporcie 

formátu súvisia s témou.  

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. Hľadanie poetických vyjadrovacích prostriedkov v detskej výtvarnej činnosti 

vychádza z asociácií a ich významov. Materiály vyvolávajú najsilnejšie emócie, predstavy a 

vnútorné reakcie vtedy, ak sa ich dotýkame, keď máme zavreté oči.  

Umelecké dielo je pre učiteľa významným pedagogickým nástrojom. Umenie pomáha 

učiteľovi, a prostredníctvom neho aj žiakom, riešiť rozličné životné situácie, orientovať sa v ich 

v labyrinte, hľadať kľúč k ich riešeniu, prenikať do psychiky žiakov, rozmýšľať ako by sa 

zachovali v rôznych životných situáciách, s kým sympatizujú a v konečnej miere vytvoriť si 

celistvý obraz o medziľudských vzťahoch v žiackom kolektíve. V období mladšieho školského 

veku sa v dôsledku učiteľa a neskôr aj spolužiakov aj vo výtvarnej výchove formuje 

sebapoznávanie dieťaťa, ktoré sa rodí v čase a v priestore výtvarných stretnutí. Narábanie s 
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poetikou výrazových prostriedkov a ich usporiadanie do kompozície sa stáva procesom 

zviditeľnenia predstavy (Šupšáková, B. 1999).59 

S poetikou detského výtvarného prejavu sa stretávame každodenne. Je vyjadrovacím 

prostriedkom, výtvarným jazykom, ktorým deti sprostredkúvajú tajomstvá detského sveta a 

vnímania. Môžeme povedať, že popri podobnostiach daných znakmi vo výtvarnom prejave a 

vekom dieťaťa, vo výtvarnom prejave nachádzame aj poetiku výtvarnej reči, ktorá je spätá s 

osobnosťou a prežívaním konkrétneho dieťaťa, a do ktorej sa výtvarný prejav dieťaťa 

transformuje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
59 Dôležité v rámci výtvarnej výchovy je smerovať k spoločnému cieľu - výsledku, v ktorom všetci máme záujem 
umožniť dieťaťu vnímať samo seba a prostredníctvom seba pozorovať okolie a svet. Klásť si otázky, hľadať 
informácie v oblasti výtvarného umenia a výtvarnej kultúry, no zároveň i odpovede.  Chápať ich vo vzájomných 
vzťahoch, celistvo a umožniť ich tvorcovi synteticky spracovať.  




