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 4 DIMENZIA VÝTVARNÉHO PREJAVU A POETIKY VO VÝCHOVE UMENÍM A 

VZDELÁVANÍ 

Výtvarné umenie sa vo výchove a vzdelávaní pretavilo do edukačných postupov a metód, 

a aplikuje sa do procesov výučby aj v podobách sebareflexie detí a žiakov, a to ak pozorujeme 

výtvarnú činnosť na hodinách výtvarnej výchovy. Možnosti, ktoré vyplývajú z obsahov 

výtvarného umenia postupne nachádzame a aplikujeme v pedagogickom prostredí, aj na 

základe zostavených, a nateraz platných vzdelávacích systémoch a programoch.20 

Súvzťažne, k tejto problematike sú – výtvarné umenie u nás doma a vo svete obohatené mnoho-

značnými a expresívnymi výrazovými námetmi a témami. Ide tak o komplexné výchovno-

vzdelávacie prostriedky, prostriedky výtvarného umenia (Sedláková, A. 2010), ktoré sú 

transformované v procese aktívnej a pasívnej recepcie v konkretizujúcich formách samotnej 

a subjektívne sprostredkovávanej sebareflexie. Je to také podobné u autoroch diel ale aj v tvorbe 

počas výtvarnej aktívnej činnosti detí a žiakov, a to prostredníctvom ale aj cez prizmu výchovy 

umením a ako psychologická „orientácia“ (Read, H., 1967)21. Umenie sa stotožňuje v cieľoch 

                                                           
20 ISCED 0, 1 – Programy pre predprimárneho a primárneho vzdelávania (predškolského a 1. stupňa základnej 
školy). Nimi sa má zabezpečiť plynulý prechod z predškolského vzdelávania a z rodinnej starostlivosti na školské 
vzdelávanie prostredníctvom stimulovania poznávacej zvedavosti detí, vychádzajúcej z ich osobného poznania a 
vlastných skúseností. Východiskovým bodom sú tu aktuálne skúsenosti žiaka, predbežné vedomosti a pojmy a 
záujmy rozvíjané podľa jeho reálnych možností tak, aby sa dosiahol pevný základ pre jeho budúci akademický a 
sociálny úspech. Program je založený na princípe postupu od známeho k neznámemu pri nadobúdaní skúseností z 
pozorovania a zažitia aktivít a udalostí, ktoré sú spojené so životom dieťaťa a s jeho bezprostredným kultúrnym a 
prírodným prostredím.  Dostupné na www.minedu.sk [Online 2012-02-20]. ISCED 0 je využívaný pre predškolské 
prostredie a ISCED 1 pre primárne vzdelávanie.  
Podrobnejšie nájdeme na stránke aj zmienky o výtvarnej výchove, ktorá je spájacím prostriedkom pre 
sebareflexiu výtvarno-umeleckými prostriedkami. Na primárnom stupni výtvarná výchova plynulo nadväzuje na 
prirodzený záujem dieťaťa o výtvarné vyjadrovanie svojich predstáv, na bohatosť detskej fantázie a 
obrazotvornosti, zvedavosť a príťažlivosť objavovania nových možnosti, pretože výtvarné činnosti predstavujú pre 
väčšinu detí hravú činnosť a priamy prostriedok materializácie vlastných predstáv. Edukačný proces výtvarnej 
výchovy, ako proces tvorivý, zvyšuje nárok na vedomú operatívnosť s vyjadrovacími prostriedkami (používanie 
jazyka) v priebehu postupného dospievania žiaka: vedie žiaka od detskej spontánnosti k svojbytnému 
vyjadrovaniu – formuje vlastné spôsoby sebavyjadrovania (štýl) a vlastné postoje a hodnotiace názory. Dostupné 
na: 
https://www.iedu.sk/vyucovanie_a_studium/vyucovacie_predmety/xKatalog_Dokumenty/V%C3%BDtvarn%C3%
A1%20v%C3%BDchova%20ISCED%201.pdf  [Online Cit. 2012-02-20]. 
21 Herbert Read preto za najdôležitejšiu zložku výchovy považuje práve túto psychologickú "orientáciu", a preto 
patrí výchova estetického cítenia k najdôležitejším. Ako sa sám vyjadril v zmysle čo tým myslí, nie je len 
"umelecká výchova", ale zahŕňa tu všetky spôsoby prejavu – literárny, básnický, hudobný, sluchový, výtvarný, a 
znamená všestranný prístup ku skutočnosti, čo by sme mohli nazvať estetickou výchovou, teda výchovou 
všetkých zmyslov, na ktorých je založené vedomie a až potom porozumenie a úsudok ľudského jedinca. Ucelená 
osobnosť sa vytvára len vtedy, ak sú tieto zmysly uvedené do harmonického a zvykom ustáleného vzťahu k 

http://www.minedu.sk/
https://www.iedu.sk/vyucovanie_a_studium/vyucovacie_predmety/xKatalog_Dokumenty/V%C3%BDtvarn%C3%A1%20v%C3%BDchova%20ISCED%201.pdf
https://www.iedu.sk/vyucovanie_a_studium/vyucovacie_predmety/xKatalog_Dokumenty/V%C3%BDtvarn%C3%A1%20v%C3%BDchova%20ISCED%201.pdf
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a formách výtvarnej tvorby a tvorivosti. Do dimenzie výtvarného umenia tak postupne vedie 

mnoho brán. Kto sa k nej, k tej dimenzii výtvarného umenia približuje širokou cestou vedy, 

vstupuje tam priečelím dejín umenia, filozofie umenia alebo estetiky. Laik postupuje k nej po 

skromnejších chodníčkoch, a svoj vzťah k umeniu nachádza vstupom cez dvere lásky k umeniu 

(Waetzold, W. 1942, In:  Kulka, J. 2008). Ide o vnútornú spätosť, ktorá je známa, tak ako uvádza 

Jiří Kulka (2008), keď píše o tom, ako sa mnoho umelcov považuje priam za bádateľov, a uvádza 

tiež, za všetkých najvýznamnejších, či týmto psychologizujúcim aspektom preslávených tvorcov, 

ako boli H. v. R. Rembrandt, či L. Janáček alebo L. N. Dostojevský. Aj ďalej J. Kulka uvádza, 

že keď Stendhal22 charakterizoval svoje zamestnanie, sám sa nazýval pozorovateľom ľudského 

srdca. 

Umenie aj preto, a skutočne jedinečne, samo prispieva k hlbokému poznávaniu 

človeka, a je dôležitým prostriedkom emocionálnej sebareflexie ľudskej existencie. Človeka 

tak učí špecifickým jazykom a jeho komunikačným systémom spoznávať a pretvárať svet, do 

ktorého vstúpil svojím narodením. Výtvarné umenie, ako tvrdí Jerrold Levinson (In: Kulka, T. 

a D. Ciporanov 2010), že otázka, čo je umenie, patrí v estetike k tým najúctyhodnejším. Je 

v určitom význame všestranným jazykom kultúry. Má svoju autentickosť pre všetky 

chronologické obdobia. Počas celého historického vývoja sa v rámci jeho kultivovania 

uplatňovali rozličné premeny ‛slov,‛ ako i predefinovania vyplývajúcich významov obrazov 

a motívov, vždy v kontextoch výtvarného umenia23 a umeleckých prejavov. Kontext sa časom 

odhalil, i za extrémnych, mnohokrát i negatívami sprevádzajúcich podmienok. V každej situácii, 

i tej paradoxnej podmienke, išlo a stále ide prevažne o spôsoby zobrazovania znakov a symbolov, 

ktoré boli ustálené, a človekom či skupinou ľudí, na základe rozličných objektívnych príčin, 

priradené. Tie sú dodnes mnohoznačne a mnohovýznamovo používané pre spájanie tých slov do 

poznačených viet časom, kultúrou a výberom výrazových výtvarných prostriedkov (Sedláková, 

A. 2010).  

                                                           
vonkajšiemu svetu. Toto prispôsobenie zmyslov príslušnému objektívnemu okoliu je asi najdôležitejšou funkciou 
estetickej výchovy. 
22 Vlastným menom sa volal Henri Marie Beyle. 
23 „Skutočné umenie je spirituálna cesta. Púť až za obzor, za hranicu fyzických síl a možností, za mraky a oceány, 
za predstavy spútané našou slabosťou; umenie je let k príbytku bohov...“  Dostupné z: 
http://www.dovala.wz.cz/texty.php?Cat=3 [Online, Cit. 2012-02-24]. 

http://www.dovala.wz.cz/texty.php?Cat=3
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Nakoniec, a v každom prípade, musí výraz výtvarný prejav a poetika fungovať ako pojem 

otvorený. Morris Weitz (In: Kulka, T. a D. Ciporanov 2010) toto tvrdenie dokazuje zdôvodnením 

v takom zmysle, kedy štruktúra samotného umenia musí ostať otvorenou, aby vyhovovala práve 

tomu otvorenému a nevyspytateľnému vývoju všetkej umeleckej tvorby. Umenie (výtvarné) – 

teda aj výtvarný prejav a poetika – ich charakter a povaha sa pod vplyvom historických udalostí 

a okolností vždy premieňa, čiastočne pozmení, a to najčastejšie konkrétnym prístupom 

k námetom a témam aj preto zobrazeniami a výrazmi.24 

Vo výtvarnom prejave a poetike sa jednotlivci alebo tvorcovia, aj známe umelecké výtvarné 

skupiny, javia, a dodnes aj tvoria – mnohoznačne, niekedy úmyselne a inokedy i náhodne. So 

všetkými stavebnými a kompozičnými prvkami maľujú a kreslia po plátnach obrazov alebo sa 

podieľajú na vytváraní iných (viac)dimenziálnych foriem. K tým zámerom používajú všetky 

možnosti, ktoré sa im dostávajú. A tak postupne všetci uvažujú nad technikami, textúrami, 

štruktúrami a znakmi, farbami, čiarami či symbolmi, výtvarne pracujú na svojej myšlienke alebo 

idei. Tak sú napokon súčasťou autorských výpovedí a umeleckých konštruktov.  

Diela výtvarných tvorcov sú vyhľadávané z estetických, edukačných a metodických 

dôvodov, a zvyčajne, 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 zásadné miesto a význam vo 

výchove a vzdelávaní výtvarným umením (Liessmann, K. P. 2000).  

 

 

 

  

                                                           
24 Spoznávame to vo výtvarných prejavoch jednotlivých tvorcov (v spojitosti s históriou a dejinami umenia) ale aj 
vznikajúcich a zanikajúcich umeleckých smerov, búrlivých filozofiou pretkávaných hnutí či reflexívnych skupín. 




