
VÝTVARNÝ PREJAV A POETIKA 

56 

9 FRAGMENTY VÝTVARNÉHO PREJAVU A POETIKY A DETSKÝ VÝTVARNÝ 

PREJAV 

Fragment (Mráz, B. a R. Trojan 1996) diela – je zlomok diela, a v metaforickom význame 

aj časťou diela. Fragmenty diela – sú neúplné, alebo z historického hľadiska zachované diela zo 

staršieho časového obdobia. Sú to aj niekedy nedokončené tlače kníh alebo vytvorených, ale 

z rôznych príčin nedokončených aj maliarskych, sochárskych či iných diel. Ak celé dielo malo 

predtým vlastnú poetiku, potom ju má aj fragment. Hodnoty jedného fragmentu a úplného – 

nepoškodeného celého výtvarného diela sú niekedy rozdielne vzhľadom na svoj umelecký 

a existujúci pôvod, ako aj priestorový element. Hodnota diela môže byť vyššia ako hodnota 

fragmentu, a tu je treba vnímať aj hodnotu umeleckú, výpovednú a historicky známu. Hodnoty 

fragmentov, ak ich existencia nebola z hľadiska umenia známa, môžu nadobudnúť vyššiu mieru 

po svojej analýze. Pri porovnávaní jednotlivých hodnôt je možné vnímať každé dielo – aj 

jeho fragment, za ten samotný fragment výtvarného prejavu a poetiky – a spoluutvárajú 

tiež výtvarný prejav výtvarného artefaktu. Rovnako môžeme považovať za samostatné 

hodnotové ‛fragmenty‛ – aj všetky ďalšie samostatne hodnotené celky, aj keď ide len 

o predmetný fragment. Tu môže vzniknúť hodnotový paradox, ktorý sa niekedy nedá, a ani 

nemôže priradiť k dielu ani fragmentu. 

Výtvarný prejav a jeho poetika majú miesto vo výtvarnom umení, vo výchove i vzdelávaní. 

Približne v období druhej polovice minulého storočia (od šesťdesiatych rokov 20. storočia) sa 

začal objavovať aj pojem kurikulum (Opravilová, E. a V. Gebhartová, 2003).31 v spojení 

s predmetom výchovy, ktorým je aj tradične vnímaná výtvarná výchova. Nikdy sa tu však 

nespájal pojem výtvarného prejavu s poetikou tak, že by bol tesnou súčasťou.32 

                                                           
31 Samotné slovo curriculum pochádza z latinského  currere (bežať, utekať, tiež beh, pretekárska dráha ). Ide 
o význam, ktorý predovšetkým vyjadruje pohyb určitým smerom, za nejakým určitým cieľom či pohyb po istej 
ceste.  V pedagogickom zmysle tento „pohyb“  sa chápe v zmysle pohybu, ktorý sprevádza vývoj dieťaťa.  
32 V rámci výtvarného umenia sa výtvarný prejav a jeho poetika dajú vnímať ako vymedzený priestor pre odraz 
významu zmyslu existencie v živote človeka od raného detstva. Diela a fragmenty, artefakty a fragmenty; a 
celkovo výtvarné umenie, kde sa rôzne zobrazené a vnímané diela nachádzajú, sú prítomné prostredníctvom kníh 
a estetickej kultúry vo výchove a vzdelávaní detí v predprimárnom prostredí – predškolskom prostredí, a sú 
vnímané ako umelecké komplexy – sú akoby knihami, románmi a básňami, ktoré sú analogické k vizuálnej 
umeleckej komunikácii; a predstavujú dimenziu pre tvorivý výraz výtvarného prejavu.  
Umenie sa podieľa na výchovne presne vymedzenom programe komplexnou estetickou cestou. Je súčasťou 
špeciálnych výtvarných a umeleckých projektov i vzdelávania detí, žiakov i dospelých, všetkých, ktorí sa podieľajú 
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V predškolskom prostredí33 je výtvarná výchova začlenená do zložiek výchovy, a počas 

celého výchovného procesu si deti jednoduchými výtvarnými činnosťami zdokonaľujú svoje 

praktické zručnosti a schopnosti v zobrazovaní Craig Owens (In: Kesner, L.  2005).34  

Podľa nášho predmetu výskumu výtvarného prejavu si teda rozvíjajú okrem detského 

výtvarného prejavu aj jemu vlastnú poetiku.  

Deti a žiaci si v priebehu aktívnych i pasívnych výtvarných činností zdokonaľujú 

a osvojujú pre seba nové skúsenosti s výtvarnými prostriedkami, materiálmi a nástrojmi, ktoré sa 

im ako podnety dostávajú a ich výtvarný prejav s poetikou sa stáva významným vyjadrovaním 

a odzrkadlením toho priameho spoznávania sveta a okolia, v ktorom žijú a rastú. Výsledkom ich 

snahy sú potom podoby výtvarného prejavu detí v predprimárnom, predškolskom veku, neskôr 

žiakov mladšieho školského veku, či staršieho i dospelého veku s určitými štadiálnymi 

a kresbovými znakmi a schémami v zobrazeniach, ale aj možný zánik záujmu o tieto prejavy 

a touto cestou modelovanú poetiku výtvarného prejavu. 

Za výtvarný prejav považujeme predovšetkým vizuálne, zreteľné a rôznorodé zobrazenia 

v plošnej alebo priestorovej dimenzii objektu záujmov alebo predmetov vzdelávania základnými 

a kombinovanými výtvarnými technikami, postupmi a činnosťami, predovšetkým používaných 

ako prostriedky výtvarnej komunikácie.  

V praktickom význame výrazovej podoby výtvarného prejavu sa deje, prebieha a realizuje 

určité výtvarne špecifické a komplexné transponovanie sebaprejavu alebo sebareflexie, tiež 

abstraktne modelovanej výtvarnej podoby prejavu detskej fantázie, predstavivosti a poznania už 

do výtvarného výsledku – a len v podobách výtvarného prejavu – kresba, maľba, grafické alebo 

                                                           
na voľnej a výtvarnej tvorbe práve prostriedkami umenia a zobrazovania, a teda vizuálne zobrazenou výtvarnou 
komunikáciou. 
33 Predškolská výchova aj výtvarná výchova  sú  v programe ISCED 0. Ide predovšetkým o výchovno-vzdelávacie 
obdobie definované  predškolským vekom dieťaťa – od troch rokov do šesť až sedem rokov – ukončený povinný 
vek pre vstup do povinnej školskej dochádzky.  Rozpätie povinnej školskej dochádzky na Slovensku je od šesť do 
šestnásť rokov. Povinná školská dochádzka. Dostupné z:  http://mic.iom.sk/sk/socialne-veci/vzdelavanie/57-
povinna-skolska-dochadzka-na-slovensku.html [Online, Cit. 2012-02-28].  
34 Pripomenieme definíciu zobrazovania, ktorú uvádza Craig Owens. Definícia alebo tvrdenie o zobrazení 
obsahuje aj význam spodobenie, keď ide o činnosť,  ktorá vedie k zobrazovaniu a patrí k nikdy neuzatvoreným 
úlohám dejín umenia. Tiež aj filozofie, psychológie a iných odborov. Jeho používanie je výrazne podčiarknuté tým, 
že jeho používanie je mnohovrstvové. Je to vlastne nástroj reprezentácie niečoho, čo je založené na teoretickom 
formovaní významu.   

http://mic.iom.sk/sk/socialne-veci/vzdelavanie/57-povinna-skolska-dochadzka-na-slovensku.html
http://mic.iom.sk/sk/socialne-veci/vzdelavanie/57-povinna-skolska-dochadzka-na-slovensku.html
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ako trojdimenzionálne dielo. Proces takého transponovania alebo i transformácie fantázie 

a výtvarnej komunikácie do podoby výtvarného prejavu na istej hranici prakticky prebieha 

a uskutočňuje sa prostredníctvom vhodných nastavených cieľov. Je zastrešený dokumentmi aj 

kurikulárne v primerane, a vždy aktuálne zostavených návrhoch ako aj výtvarných projektoch, 

alebo komplexne upravenými výchovno-vzdelávacími plánmi. Autor zobrazuje vo vlastnom 

výtvarnom prejave s jemu vlastnou poetikou všetko okolo seba, a svojou vlastnou fantáziou, 

predstavivosťou ako i poznaním pomocou prostriedkov výtvarnej realizácie a činnosti, či tvorby 

a umenia. Zobrazuje predovšetkým to doteraz spoznané, a to, čo vie o sebe, svojej rodine 

a životných skúsenostiach, a najmä tak, ako cíti, ale aj tým, že výtvarne zobrazuje aj predložené, 

či akoby staré naučené a geneticky generáciami odovzdané nové a pretransformované 

modely stvárňovania a zobrazovania vo výtvarnej výchove. Postupne sa učí kresliť, maľovať, 

niekedy napodobovaním alebo odpozeraním z iných výtvarných prejavov. Výtvarne realizuje 

vlastné poznávanie interpretovaním a kombináciami s výtvarnými prejavmi i iných jedincov. 

Tieto výchovnovzdelávacie výtvarné procesy usmerňuje a riadi vychovávateľ aj pedagóg. Prejav 

a sebareflexia všetkých detí a žiakov sa tak zároveň silne reprezentuje aj výtvarným prejavom 

(Šupšáková, B. 2000)35 v podobách kresieb, malieb, priestorových prác, alebo počas vedenia 

rozhovorov o obrazoch a dielach, a to v prirodzenom – alebo rodinnom, (Sedláková, A. 2007)36 

v školskom alebo galerijnom prostredí.  

                                                           
35 Najdôležitejším, a tiež základným dielom o výtvarnom prejave je práca Boženy Šupšákovej Detský výtvarný 
prejav (2000 s. 15), a ten  je v ňom charakterizovaný nasledovne: „Detská kresba, grafický prejav, ale i každá iná 
výtvarná práca je historicky aj ontogeneticky jeden z prvých spontánnych prejavov duševného života jedincov. Je 
viazaná na aktuálny psychický stav, na štruktúru osobnosti. Je to istá forma tvorivej aktivity, ale i výpoveď o jeho 
vnútornom  živote, záujmoch cítení, prežívaní, myšlienkach, životnej orientácii. (...).  
Teda za výtvarný prejav detí považujeme výtvarné práce, kresby, maľby a objekty,  ktoré dieťa nakreslí, namaľuje 
alebo zostrojí výtvarnou cestou – teda kurikulom tak nastaveným, aby sa dosiahol výtvarný cieľ detskej činnosti 
a práce.  Potom v každom výtvarnom prejave je zastúpená sebareflexia – keďže sa dieťa prejavuje aj výtvarnými 
činnosťami a postupmi. Detský výtvarný prejav sa postupne vyvíja s rastom a vývojom dieťaťa, alebo sa v istom 
období zastaví, vždy však individuálne.  
36 O prirodzenom prostredí píšeme v dizertačnej práci. Prirodzené prostredie charakterizujeme ako prostredie, 
ktoré je pre dieťa ako aj žiaka tým najbližším, napríklad  úzkosť a špecifickosť rodinného prostredia, teda ide o 
také prostredie, v ktorom dieťa žije. Prirodzené prostredie detí a žiakov má svoje osobité vlastnosti, na základe 
ktorých ho charakterizujeme. Charakteristika je zvyčajne potrebná pre zostavovanie indviduálneho výchovno-
vzdelávacieho plánu ale aj program, ak realizujeme výtvarné činnosti a techniky ako súčasť individuálneho 
terapeutického programu. 
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Detský výtvarný prejav sa pre obsahy a tvary zobrazovania pokladá za určitý 

výpovedný materiál o detskej psychike a stave.37 V predškolskom veku hra predstavuje sto 

percent činností (Končeková, Ľ. 2010) všetkých detí. Výtvarný prejav úzko súvisí potom s 

výsledkom činností – a je súčasťou rozličných hier, pretože deti kreslia, maľujú a modelujú, čo 

prirodzene považujú za ‛svoju pracovnú náplň,‛ a cítia sa rovnako, či predstavujú si podobne 

situáciu, ako keď sú rodičia v práci. Je tu teda silná snaha porozumieť oddeleniu od doposiaľ 

poznaných istôt, a učiť sa aj prispôsobovať zmenám v živote.  

V primárnom vzdelávaní (základné školy a mladší školský vek) je obsah výtvarnej 

výchovy rozpracovaný na pomerne modernej úrovni, a to aj vzhľadom k možnostiam, ktoré 

súčasné komunikačné a multimediálne prostredia ponúkajú pedagógom.38 Výtvarná výchova 

uplatňuje metódy výučby tak, aby sa vo výtvarnom prejave žiakov prejavila autentická podoba 

zobrazovania všetkých výučbových námetov a tém. Metódy sprostredkovania námetov a tém 

výtvarnej výchovy39, ktoré pedagógovia používajú, sú v rozličnej miere pripravené na 

                                                           
37 Zdôrazňujeme, že je to veľmi kľúčová a individuálna cesta k poznávaniu detskej psychickej schránky. Nie je 
možné ju pokladať za jednoznačný záverečný diagnostický či dokonca vyhodnocovací materiál v skúmaní dieťaťa. 
Komplexný obraz o dieťati a jeho vývoji sa skladá z viacerých zložiek. Len ich zosúladené výsledky môžeme vnímať 
ako klinický pohľad na osobnostný profil – a vždy je tu koeficient subjektivity, a to vzhľadom na inakosť či rozdiely 
v interpretáciách jednotlivých zložiek.  
38 Primárne vzdelávanie a v ňom predmet výtvarná výchova sú zastúpené vzdelávacím programom ISCED 1. 
V rámci programu sú zapracované aj modely výučby a metodické štruktúry, ktoré sa prelínajú s výchovou 
umením. Využívajú sa alternatívy výučby prostriedkami najmodernejších systémov, ktoré ponúkajú počítačové 
technológie,  internet, multifunkčné zariadenia a graficko-výučbové kresliace a modelovacie – či simulačné 
programy a prístroje. 
39 Výtvarná výchova vo všeobecnom význame má vo výchove a vzdelávaní detí a žiakov v predprimárnej a 
primárnej škole vlastný edukačný obsah, ktorý sa v prvom rade opiera o základné komplexné vizuálne 
vyjadrovanie detí a žiakov a ich rozvoj orientovania sa vo výtvarnom umení a prostriedkami výtvarného umenia. 
Do obsahov, nielen výtvarnej výchovy, ale aj samotného výtvarného prejavu sa dá vtiahnuť kreatívne pozorovanie 
abstrahovania výtvarného námetu výtvarnými prostriedkami a materiálmi. Podstata tkvie v hľadisku – resp. 
objekte výtvarného umenia, a tu je dôležité uvedomenie si galerijnej edukácie, jej umelecko-kreatívnej klímy 
pomocou prostriedkov umeleckých diel. Vzhľad tvorivosti, výtvarného prejavu, a poetiky je pozorovateľný v 
každom diele. Preto pri každom prejave sa treba zamerať na výtvarnú kompozíciu a jej zásady, ktoré sa dajú 
cielene používať a poeticky využívať k dosiahnutiu vizuálne zobrazeným záverom a určitým vizuálnym 
postupom, rozmanitým prejavom a poetiky expresie alebo cieľovým plošným, priestorovým alebo 
kombinovaným zámerom.  Tiež je tu potrebné vnímať a vniesť pohľad aj na prejav v znakových systémoch variácií 
počas interpretovania každého prejavu. Ten je vždy v nejakých spojitostiach s konkretizovaním, kde sa to 
objavuje aj vďaka všetkým týmto novodobým a moderným multimediálne sprostredkovaným podnetom, akými 
sú fotografie, filmy, rozličnými videoprezentáciami, samotným dizajnom, udržiavaniu živých remesiel a ich 
okruhov činností. Uvedomujeme si podnety výtvarného umenia, umelecké štýly a štýlovosť prejavu tu aj 
s poetikou k nej prislúchajúcou, tak cez umelecké metódy, či mnohotvárnosť akejkoľvek vizualizovanej 
a zobrazenej výpovede vo formách autorských diel, umeleckého prejavu. Vidíme odrazu aj prijemnú a výrazovú, 
osobitú ľudskú existenciu v obyčajnom prianí zachovať samého seba cez jednoduchosť v spleti zložitých 
konštruktov, zložitých zámeroch radi neskôr premýšľame nad postupmi, a prechádzame cez oblasť zdrobnených, 
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poznávacej, tvorivej, projektovej, formovacej a projekčnej báze so súčasnými vizuálnymi 

médiami a výtvarnou komunikáciou prostriedkami výtvarného umenia. V hlavnom princípe sa 

venuje dôraz na tieto významné sebavyjadrovacie – sebareflexívne princípy rozvíjajúce 

osobnosť pre tvorivé prejavy v jeho úplnosti:  

 analytické myslenie; 

 cítenie; 

 fantázia a fantazijnosť; 

 intuícia; 

 kompetencie interpretácie pomocou umeleckej a výtvarnej komunikácie; 

 konštruktívne myslenie; 

 prežívanie;  

 priestorová orientácia a operatívnosť v kombinovaní predmetov a materiálov;  

 schopnosť objektivizácie; 

 spiritualita; 

 syntetizovanie a interpretácia; 

 transcendencia; 

 vnímanie; 

 vyjadrovanie – verbálne a neverbálne; 

                                                           
a mnohotvárne poskladaných, empiricky overených a ustálených významov ideí, celého, najprv len vlastnou 
poetikou a prejavom nasiaknutého, a umeleckou možnosťou odovzdávania témy, ktorá je vo zvláštnej, ľudskou 
tvorivosťou presiaknutej konjukcii, vždy tou životnou, automatickou a pragmaticky nevyhnutnou súčasťou 
človeka a jeho výtvarného prejavu a k nemu napojenej poetiky, rovnako, ako by svet bez vzduchu nemohol 
fungovať, tak aj umenie bez prejavu a poetiky je úplne niečím iným.  
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 zobrazovanie – verbálne a neverbálne. 

Konkrétne znaky detského výtvarného prejavu (Šupšáková, B. 2000) fungujú vo svete 

výtvarného prejavu ako znakový systém komunikácie detí počas svojej vlastnej reflexie. 

Výtvarný prejav má aj tu svoju hodnotu a mieru a dokazuje svoju zmysluplnosť podľa 

odzrkadlených predstáv a poznania detských kognitívnych procesov. Rovnako sa skúmal 

výtvarný prejav v detských kresbách, pretože sa hľadali aj spôsoby ako hlbšie preniknúť do 

psychiky detí. Tiež sa skúmal preto, aby sa na základe niektorých podobností našiel presný 

a validne uznaný nástroj k diagnostikovaniu dieťaťa pomocou kresby, a teda kresbového 

výtvarného prejavu. Výtvarný prejav je a bude vždy jedinečný, no je treba k nemu aj mnoho 

ďalších testovaní, pretože deti sú aktívne bytosti s vlastnou logikou, a vlastnou poetikou. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




