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VÝSKUM  

 

Výskumný problém 

 

   Za výskumný problém považujeme otázku definovania presných kompozičných a 

stavebných prvkov, ktoré sú tiež spolu-utváranými predmetmi výtvarnej poetiky a prejavu vo 

výtvarnej oblasti v širších a úzkych komunikáciách výtvarným umením a výtvarným utváraním 

pomocou prostriedkov výtvarného umenia v zjednodušenej podobe v detských výtvarných 

prácach – v detskom výtvarnom prejave. 

 

Výskumný cieľ 

 

Za výskumný cieľ považujeme pýtanie sa na predmety výtvarnej poetiky a prejavu 

spojených s prejavmi vo výtvarnej sfére, keďže sa poetika dotýka viac literárnej oblasti. Predmet 

výskumného cieľa sa teda podľa nášho skúmania prelína a stupňuje v rozmere vnímania 

výtvarnej poetiky podobne ako v jazykovej rovine.  

 

Metodika výskumu  

 

Metodika výskumu poetiky a výtvarného prejavu sa teda bude opierať o jej hĺbkovú 

teoretickú introspekciu a vstup pomocou prostriedkov výtvarného umenia do obrazu a jeho 

následnú koncepciu a interpretáciu pomocou vlastných autorských postupov a prejavov. Tým sa 

dotkneme najtesnejšie charakteristiky výtvarnej stránky poetiky a prejavu v každom výtvarnom 

prejave a jeho interpretácii. 

1. Interpretačné koncepty výtvarného prejavu. 

2. Pozorovanie zmien vo výtvarných postupoch s používaním 

výtvarných prostriedkov a ich modifikovania vo výtvarnej receptívnej 

podobe. 

3. Spracovanie pozorovania. 

4. Analýza výtvarných prác. 

5. Interpretácia výskumu. 
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Metódy výskumu 

 Analýza 

 Neparticipačné pozorovanie 

 Škálovanie 

 

 

Hypotézy výskumu 

 

H1: výtvarný prejav a poetika sú spojené s emocionálnym expresívnym prejavom vo 

výtvarných prácach detí a žiakov 

 

H2:  výtvarný prejav a poetika sú vždy prítomné ako zúčastnené komponenty diela a 

podieľajú sa vo vysokej miere na miere výrazovosti vysokej, strednej a nízkej expresivity 

výtvarného prejavu počas súťažnej prezentácie. 

 

H3: výtvarný prejav je z hľadiska expresie výtvarného výrazu a prejavu poetiky 

samostatným a alternatívnym ekvivalentom v neparticipačnom pozorovaní ostatných 

komponentov zreteľne vizuálnych výrazových kompozičných princípov a podieľajú sa vo 

výslednej miere na externé pôsobenia výtvarných prejavov a poetiky od podobne orientovaného 

autora. (Konkrétne vzťahy k výtvarnému prejavu a poetiky majú ľudia s konkrétnou vlastnosťou 

z vybranej formy súčasnosťou preferovaného výtvarného prejavu a poetiky). 

 

Priebeh výskumu 

 

Priebeh a charakter nášho výskumu je vo vyššej miere kvalitatívny s prvkami 

kvantitatívneho. Východiskom sú detské výtvarné práce – detský výtvarný prejav s poetikou, 

ktoré sme zozbierali a mapovali počas celoslovenskej výtvarnej súťaže Budimírske studničky 

v rokoch 2012-2016 konanej na Základnej škole s materskou školou Milana Rastislava Štefánika 

v Budimíre. V zozbieraných výtvarných prácach sme vyhodnocovali prvky detského výtvarného 

prejavu s cieľmi vyjadriť detský výtvarný prejav s poetikou počas súťaže, ktoré sú expresívne 
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výraznejšie než v prácach vzniknutých voľne alebo počas vyučovania. Počas päťročného 

obdobia, kedy trvala súťaž sa zapojili školy z celého Slovenska v počte spolu 1652 prác, ktoré 

sme vyhodnocovali ako členka poroty. V priebehu piatich rokov sa do súťaže tak zapojili žiaci 

z materských škôl, základných škôl a základných umeleckých škôl v počte 65 škôl. Celkovo. 

Najčastejšou výtvarnou technikou bola kolorovaná kresba a maľba. Okrem nich sa deti a žiaci 

prezentovali aj grafickou technikou linoryt a kombinovanými technikami. Každý výtvarný prejav 

bol svojím poňatím v súlade so zadávanými témami, ktoré sa odvíjali od príbehov 

o Budimírskych studničkách až po voľnú rozprávku. V súťaži sa čiastočne prezentovala aj voľná 

technika a téma. Každá práca tak obsahovala autorský prínos a svojbytný spôsob výtvarného 

zobrazenia. Výtvarný prejav a poetika boli prítomné v každej výtvarnej práci.  

 

 

Tabuľka 1 Počty prác za jednotlivé roky súťaže Budimírske studničky. 

2012 234 

2013 196 

2014 199 

2015 800 

2016 223 

Σ 1652 

Rok Počet prác 
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Graf 1 Počet prác v jednotlivých rokoch súťaže Budimírske studničky. 

 

Interpretácia výsledkov 

 

Graf 2   Graf ukazuje výrazný rozdiel medzi technikami. Vyjadruje nám počet prác 

s kolorovanou kresbou a inými technikami. Najviac prác bolo realizovaných vo výtvarnej 

technike kolorovaná kresba tušom.  
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Graf 3 O najčastejších používaných výtvarných technikách. Boli definované techniky: 

kolorovaná kresba, maľba, kombinovaná technika (kombinácia viac ako dvoch techník, koláže) 

a grafika (linoryt, tlač z výšky). Graf ukazuje počty k jednotlivým rokom od 2012 do 2016 

sumárne. 

 

 

 

Graf 4 Prehľad znakov detského výtvarného prejavu v schéme najčastejšieho výskytu. 
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Štruktúra súťaže 

    Súťaž sa organizovala každoročne ako nepostupová s celoslovenskou pôsobnosťou.  

 

             Mala 7 kategórií:       

I. kategória deti MŠ vo veku 3 - 6 rokov  súťažia vo výtvarnej a hudobnej oblasti 

II. kategória  žiaci 1.-2. ročníka ZŠ  súťažia vo výtvarnej a hudobnej oblasti 

III. kategória  žiaci 3.-4. ročníka ZŠ  súťažia vo výtvarnej, hudobnej a literárnej oblasti 

IV. kategória  žiaci 5.-6. ročníka ZŠ  súťažia vo výtvarnej, hudobnej a literárnej oblasti 

V. kategória  žiaci 7.-9. ročníka ZŠ  súťažia vo výtvarnej, hudobnej a literárnej oblasti 

VI. kategória  žiaci 1.-4. ročníka ZUŠ  súťažia vo výtvarnej, hudobnej a literárnej oblasti 

VII. kategória žiaci 5.-7. ročníka ZUŠ  súťažia vo výtvarnej, hudobnej a literárnej oblasti 

Znaky detského výtvarného prejavu podľa významnej Šupšákovej práce Detský výtvarný 

prejav (2000) v prácach detí a žiakov v súťaži: 

Nasledujúci graf nám ilustruje znaky detského výtvarného prejavu, ktoré sme pozorovaním 

a analýzou zisťovali v zozbieraných výtvarných prácach získaných v súťaži Budimírske 

studničky. Selektovali sme znaky popísané autorkou Šupšákovou (2000). V grafe sme ich 

vyjadrili ako sa vyskytovali. Všetky znaky sa nikdy nevyskytli na jednej práci. Znaky sa 

vyskytovali vo väčšej miere na viacerých výtvarných prácach v rôznom počte. Línie, ktoré sa 

podieľali na zobrazení ale môžeme označiť ako expresívne. Tým zvýraznili poetiku výtvarných 

prác. Spoločne sa však podieľali na celkovom výraze výtvarných prác. Spoločne tak spoluutvárali 

význam poetiky v celkovom dojme na jednotlivých výtvarných prácach. Na poetike sa podobne 

podieľali aj kolorit – celková farebnosť, či kompozícia. Výtvarná technika sa spolupodieľala tiež 

na výtvarnom prejave a poetike. Celkovo sa výtvarné práce prezentovali pomerne expresívne 

vzhľadom na použité výstavbové prvky výtvarného prejavu a poetiky výtvarných prác detí 
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a žiakov. Najzreteľnejšie znaky boli reálnosť prázdneho priestoru, proporčné a tvarové 

deformácie, kolorit, lineárnosť a ucelenosť, kreslený či kresbový zhluk, zobrazovanie predmetov 

vedľa seba, či vytváranie grafických typov. Najmenej boli zastúpené znaky výtvarného 

rozprávania, či R-princíp, nepravý ornament, preklápanie, sklápanie. Zdôrazňujeme však, že 

niektoré znaky sú typické pre najmladší školský vek, čo má za následok špecifický výskyt na 

tematických prácach. Znaky detského výtvarného prejavu sú charakteristickejšie pri voľne 

vznikajúcich výtvarných prácach. Sledované výtvarné práce boli tvorené na súťažné témy 

v jednotlivých rokoch, tým sa výskyt znakov rôzne menil. 
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Graf 5 Znaky detského výtvarného prejavu vo všetkých prácach zo súťaže Budimírske 

studničky v rokoch 2012 až 2016: 
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• Lineárnosť, ucelenosť, uzavretosť - 1600 

• Kreslený (kresbový) zhluk - 1570 

• Vytváranie grafických typov - 1200 

• Antropomorfizmus, personifikácia - 1345 

• Deformácie, disproporcie - 1652 

• Zobrazovanie predmetov dôsledne vedľa seba - 1357 

• Transparentnosť, priehľadnosť - 987 

• Výtvarné rozprávanie - 120 

• Zobrazenie priestoru - 1652 

• Preklápanie, sklápanie - 234 

• Viacpohľadovosť, zmiešaný profil - 222 

• Zaokrúhľovanie, grafoidizmus - 678 

• R – princíp, zákon kolmosti - 200 

• Reálnosť prázdneho priestoru - 1558 

• Zobrazovací automatizmus - 558 

• Nepravý, zdobený ornament - 223 

• Rytmus, opakovanie, symetria - 124 

• Citlivosť - 678 

• Kolorit (farebnosť) - 1652 

Graf ilustruje počty výskytu znakov detského výtvarného prejavu vo všetkých prácach, 

ktoré boli za všetky roky v súťaži Budimírske studničky. Celkový počet prác predstavuje sumu 

1652 prác spolu za všetky kategórie a za celé skúmané obdobie rokov 2012 až 2016. 
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Graf 6 Počty kategórií a žiakov v súťaži počas celého obdobia 2012 – 2016. Celkový počet 

prác bol 1652 v období od roku 2012 do roku 2016. Práce boli vždy tematicky vyhranené. 

 

 

Graf 7 Percentuálne zastúpenie jednotlivých kategórií. 
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Jednotlivé výtvarné práce sú, ako vyplýva z výskumu neparticipačného pozorovania, vo 

vyššej miere poetické ako výtvarné práce vzniknuté počas vyučovania alebo voľne. Na súťažné 

predstavenie sa vytvárajú expresívnejšie výtvarné práce, tým sa prejaví aj poetika v jednotlivých 

výtvarných prácach, čo sa týka výberu motívov, farieb a línií alebo kompozícií. Takto vytvorené 

výtvarné práce, a teda aj výtvarný prejav detí a žiakov je markantne na vyššej výtvarnej úrovni, 

pretože ide o zvláštnu prezentáciu svojej výtvarnej činnosti – súťaž. Všetky výtvarné práce 

vznikli k určitej forme osobného prejavu. Súťaž detí a žiakov vo výtvarnej produktivite 

predstavuje širšiu možnosť použitia vlastných výtvarných prostriedkov a inšpirácie. Kolorit je 

významným prvkom všetkých výtvarných prác. Je tu použitých množstvo odtieňov, ktoré 

zvyšujú úroveň jednotlivých výtvarných prác, teda aj samotného výtvarného prejavu detí 

a žiakov. Do všetkých výtvarných prác sa tak vniesla expresivita a poetika čiar, farieb, 

kompozičných princípov, ale aj využívanie znakov detského výtvarného prejavu. Všetky 

kategórie detí a žiakov boli tak zastúpené originalitou výtvarného prejavu. 

Škálovanie sme využili pri vyhodnocovaní výtvarných prác vystavených na súťaži. 

Vyhodnocovali sme všetky vystavené výtvarné práce pomocou bodovania. K jednotlivým 

výtvarným prácam sme tak priraďovali bodové ohodnotenie v stupnici od 1 do 5, a to pre 

najkrajšie práce bola použitá stupnica 5. Menej zaujímavé práce mali hodnotenie menej ako 5. 

Číslo 1 malo priradenú hodnotu najmenej zaujímavé, číslo 2 menej zaujímavé, číslo 3 zaujímavé, 

číslo 4 viac zaujímavé, číslo 5 veľmi zaujímavé. Priraďovanie bodov prebiehalo bodovaním 

pomocou číslic. Výsledky sme vyhodnocovali pozorovaním a analýzou a sčítavaním bodov pri 

jednotlivých výtvarných prácach počas vyhodnotenia zozbieraných  výtvarných prác, výtvarného 

prejavu. 

Tabuľka škálovania I. 

Pojem číslica 

Najmenej zaujímavé 1 

Menej zaujímavé 2 

Zaujímavé 3 
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Viac zaujímavé 4 

Veľmi zaujímavé 5 

 

Tabuľka škálovania II. 

Pojem Počet prác 

Najmenej zaujímavé 365 

Menej zaujímavé 265 

Zaujímavé 196 

Viac zaujímavé 652 

Veľmi zaujímavé 174 

 Σ 

 

Najmenej zaujímavých prác bolo 365, menej zaujímavých bolo 265, zaujímavých prác bolo 

spolu 196, viac zaujímavých prác bolo spolu 652 a veľmi zaujímavých prác bolo 174 prác 

z celkového počtu prác 1652 prác. 

 

Tabuľka škálovania III. 

Pojem % 

Najmenej zaujímavé 22,09 

Menej zaujímavé 16,04 

Zaujímavé 11,86 
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Viac zaujímavé 39,46 

Veľmi zaujímavé 10,53 

 

Najmenej zaujímavých prác percentuálne bolo 22,09 %, menej zaujímavých prác bolo 

16,04%, zaujímavých prác bolo 11,86%, viac zaujímavých prác bolo 39,46% a veľmi 

zaujímavých prác bolo 10,53% z celkového počtu prác 1652, čo bolo 100% prác. 

 

Graf  8 Percentuálne zastúpenie škálovania. 

Tabuľka škálovania IV. Celkový výraz z výtvarného prejavu. 

Pojem Počet prác súčin 

Najmenej zaujímavé 365 365 

Menej zaujímavé 265 530 

Zaujímavé 196 588 

Viac zaujímavé 652 2608 

Veľmi zaujímavé 174 870 
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Spolu  1652 4961 

Priemer 3,00. 

 

Tabuľka V. Kategórie výtvarného prejavu 

Kategórie výtvarného prejavu Výskyt na počte výtvarných prác 

Línie  1652 

Farebnosť - kolorit 1256 

Kompozícia  986 

Tvarové formy 1600 

Výtvarná technika 6 

 

Tabuľka VI. Škálovanie kategórie 

Línie n súčin 

Najmenej zaujímavé 321 321 

Menej zaujímavé 266 524 

Zaujímavé 520 1560 

Viac zaujímavé 362 1448 

Najviac zaujímavé 

 

Spolu 

183 

 

1652 

915 

 

4768 

Priemer 2,88 
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Tabuľka VII. Škálovanie kategórie 

Farebnosť - kolorit n súčin 

Najmenej zaujímavé 122 122 

Menej zaujímavé 322 644 

Zaujímavé 522 1566 

Viac zaujímavé 458 1832 

Najviac zaujímavé 

Spolu 

228 

1652 

1140 

5304 

 

Priemer 3,21 

Tabuľka VIII. Škálovanie kategórie 

Kompozícia n súčin 

Najmenej zaujímavé 126 126 

Menej zaujímavé 266 532 

Zaujímavé 623 1869 

Viac zaujímavé 450 1800 

Najviac zaujímavé 

Spolu 

180 

1652 

900 

5227 

Priemer 3,16 

  



VÝTVARNÝ PREJAV A POETIKA 

108 

Tabuľka IX. Škálovanie kategórie 

Tvarové formy n súčin 

Najmenej zaujímavé 126 126 

Menej zaujímavé 369 738 

Zaujímavé 540 1620 

Viac zaujímavé 365 1460 

Najviac zaujímavé 

Spolu 

252 

1652 

1260 

5204 

Priemer 3,15 

Tabuľka X. Škálovanie kategórie 

Výtvarná technika n súčin 

Najmenej zaujímavé 169 169 

Menej zaujímavé 128 256 

Zaujímavé 452 1356 

Viac zaujímavé 456 1824 

Najviac zaujímavé 

Spolu 

447 

1652 

2235 

5840 

Priemer 3,53 
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Tabuľka XI. Celkové výsledky 

Hodnoty Priemer Poradie 

Línie 2,88 5 

Tvarové formy 3,15 4 

Kompozícia 3,16 3 

Farebnosť - kolorit 3,21 2 

Výtvarná technika 3,53 1 

 

Výsledky poukázali na významné hodnoty v celkovom závere, že na výtvarnom prejave 

a poetike majú významný podiel: na prvom mieste je to výtvarná technika, na druhom mieste je 

to farebnosť – kolorit, na treťom mieste je to kompozícia, na štvrtom mieste sú to tvarové formy 

a na piatom mieste sú línie. Z celkového množstva prvkov, ktoré sa podieľajú na poetike sme 

zvolili práve tie kategórie, ktoré sú najzreteľnejšie a najviditeľnejšie. Čo sa týka frekvencie 

výskytu významnou je výtvarná technika, farebnosť – kolorit, kompozícia, tvarové formy a línie, 

ktoré sa podieľajú na výstavbe diela, a teda aj jeho výtvarného prejavu a poetiky. 

Výskumom sme potvrdili význam výtvarnej techniky, ktorú sme považovali za markantnú 

vo vzťahu k výtvarnej poetike. Na poetike sa tiež významne podieľajú aj farebnosť, kompozícia 

prvkov, či línie – čiary. Výtvarný prejav je tak expresívne podstatný vďaka sledovaným 

kategóriám. Poetika sa nám potvrdila vo výtvarných technikách kolorovanej kresby, maľbe 

a grafickej technike linorytu. Celkový počet zozbieraných výtvarných prác nám preukázal širokú 

paletu výtvarných prostriedkov, ktoré sa podieľajú na výtvarnej poetike vo výtvarnom prejave 

detí a žiakov. 

Analýzou všetkých výtvarných prác sa nám potvrdili všetky stanovené hypotézy. Výtvarný 

prejav a poetika boli spojené s emocionálnym expresívnym prejavom vo výtvarných prácach detí 

a žiakov, ktoré sa zúčastnili na výtvarnej súťaži Budimírske studničky. Všetky výtvarné práce sa 
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prejavili expresívne a vlastnou výtvarnou poetikou, ktorá sa odrazila v kompozíciách, kolorite, 

linearite či výtvarnej technike.  

Potvrdenie hypotéz: 

Výtvarný prejav a poetika boli vždy prítomné ako zúčastnené komponenty detského 

výtvarného diela a podieľali sa vo vysokej miere na miere výrazovosti vysokej, strednej a nízkej 

expresivity výtvarného prejavu detí a žiakov počas súťažnej prezentácie.  

Výtvarný prejav bol z hľadiska expresie výtvarného výrazu a prejavu poetiky samostatným 

a alternatívnym ekvivalentom v neparticipačnom pozorovaní ostatných komponentov zreteľne 

vizuálnych výrazových kompozičných prvkov a princípov a podieľal sa vo výslednej miere na 

externom pôsobení výtvarných prejavov a poetiky od podobne orientovaného autora. (Konkrétne 

vzťahy k výtvarnému prejavu a poetiky mali deti a žiaci s konkrétnou vlastnosťou z vybranej 

formy súčasnosťou preferovaného výtvarného prejavu a poetiky – špecifikum výtvarnej súťaže 

a jej prezentácie). 
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Závery a odporúčania pre pedagogickú a vedeckú prax 

B. Šupšáková (2000) píše, že súčasný výskum výtvarného vývoja je prospešný pre prax a 

výtvarnú výchovu v niekoľkých smeroch. Odhaľuje dôležité prepojenie medzi vývojom a učením 

sa, predkladá myšlienku, že i malé deti môžu disponovať repertoárom možností alebo ciest, 

ktorými sa môžu pri svojom výtvarnom rozvoji uberať, predkladá potrebu podporovať deti v 

skúmaní alternatívnych symbolických systémov, či je dôležité si uvedomiť, že je dôležité 

experimentovanie v rámci širokej škály obrazového repertoáru a ponúknuť deťom príležitosti na 

zvládnutie zvolených systémov kreslenia. 

Zo zrealizovaného výskumu nám teda vyplýva, že každá súťažne prezentovaná výtvarná 

práca vzniká za určitých špecifických podmienok. Dôležitosť zohráva fakt reprezentácie svojho 

osobného výtvarného prejavu pred širším publikom. Dôraz je tu teda kladený na výraznejšie 

spracovanie výtvarného zobrazenia s témou alebo s určitým osobným cieľom sebareprezentácie. 

Týmto vznikajú expresívnejšie pôsobiace výtvarné práce. Tým sa zvyšuje aj kvalita výtvarnej 

techniky či použitie výrazových prostriedkov. Výber témy má vplyv na celkový charakter 

výtvarnej práce, a teda aj na celkové expresívne pôsobenie. Dá sa povedať, že čím je súťaž 

významnejšia a prezentatívnejšia, tým je tvorba výtvarných prác na vyššej tvorivej úrovni. 

Výtvarné práce vznikajú s cieľom čo najlepšieho umiestnenia sa v súťaži, teda sa kladie dôraz na 

celkový dojem a expresiu jednotlivca. Poetika takto vzniknutých výtvarných prác je však závislá 

od osobných tvorivých princípov. Jej prejav je vždy súčasťou výtvarného prejavu, ktorý sa 

prezentuje ako súbor kreatívnych výstavbových prostriedkov. Je vždy takmer individuálny. 

Výtvarný prejav s poetikou si deti a žiaci vždy vytvárajú osobným prístupom k danej téme 

v súťaži aj mimo súťaže. Tým sa však prikláňame aj k názoru, že poetickou výtvarnou prácou 

môže byť aj práca vzniknutá mimo súťaže. Poetika je tak samostatnou kategóriou, ktorá je buď 

prítomná alebo nie je prítomná. Jej výraz sa spolupodieľa na celkovom výsledku výtvarnej práce. 

Je subjektom, ktorý zdôrazňuje osobitosť výtvarného prejavu. K jej reprezentácii prispieva 

samotný autor tým, že používa expresívne tvorivé výstavbové prostriedky výtvarného umenia. 

Poetika je individuálna a transcendentná vo svojom charaktere. Výber výtvarnej techniky, voľba 

línií a čiar, kolorit, tvarové formy a kompozícia sú potrebné na vytváranie každej výtvarnej práce, 

ktorú chceme vnímať aj ako poetickú. Výber ďalších výrazových prostriedkov výtvarného 

umenia dodávajú poetike špecifické vlastnosti a expresivitu. Poetika vo výtvarnom prejave detí 
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a žiakov je nám blízka aj vďaka autorskému prístupu. Autorský prístup je vždy jedinečný vo 

svojom základe, keďže ide o výtvarnú tvorbu detí a žiakov. Je otvorený a individuálny. Autorský 

prístup k výtvarnej práci detí a žiakov je citlivý vzhľadom na detskú kritiku vlastného tvorivého 

výtvarného procesu ale aj na spontánnosť. Na poetike sa tiež podieľa aj miera fantázie 

a predstavivosti k danej téme, teda aj poznanie. Vizuálna stránka výtvarnej práce je dôležitým 

celkovým výsledkom realizácie v témach. Deti a žiaci sa usilujú o ich čo najlepšie zobrazenia. 

Poetika jednotlivých výtvarných prác sa spoluutvára s výtvarným prejavom detí a žiakov.  

Odporúčania pre pedagogickú a vedeckú prax sú: 

 Viesť deti a žiakov počas výtvarných hodín k spontánnosti vo výtvarnom prejave. 

 Uplatňovať široké spektrum výtvarných techník a výtvarných tém a námetov pre 

výtvarné práce. 

 Spolu riešiť problematiku poetiky vo výtvarnom prejave detí a žiakov prostriedkami 

výtvarného umenia. 

 Realizovať výtvarné súťaže aj na nižšej úrovni s motiváciou sebareprezentácie. 

 Viesť výtvarnú komunikáciu aj s inými druhmi umenia. 

 Podporovať kreativitu a fantáziu detí a žiakov pomocou prostriedkov výtvarného umenia. 

 Rozvíjať kreativitu a fantáziu pomocou obmien výtvarných techník a prostriedkov 

výtvarného umenia. 

 Upevňovať kognitívnu stránku detí a žiakov všetkými formami výučby výtvarnej 

výchovy na hodinách. 

 Rozširovať všetky formy výtvarného prejavu prostriedkami aj iných výučbových 

predmetov a tým rozvíjať predstavivosť a fantáziu. 

 Prelínať a prepájať všetky formy výtvarnej komunikácie prostriedkami živej a neživej 

prírody. 

 Realizovať výtvarné projekty formami výtvarných súťaží. 

Vo vedeckej praxi podporovať projekty výtvarných súťaží v širokom spektre tém 

a námetov. V rámcoch vedeckých výskumov spolupodieľať sa na riešení ďalších otázok a 

prvkov, ktoré sa dajú nájsť v témach riešenia výtvarnej poetiky a expresie. Usporiadavať častejšie 

výtvarné súťaže aj na konkrétne témy a tak podporovať rozvoj výtvarného prejavu a poetiky. 

Vedecké výskumy výtvarného prejavu prezentovať v rôznych platformách, ktoré sa budú 
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podieľať na rozvoji individuálnych výtvarných a kognitívnych kľúčových schopností 

a kompetencií. Vyhľadávať stále nové možnosti pre výskum výtvarného prejavu detí a žiakov 

a tým nachádzať alternatívne vedecko-pedagogické postupy v súčasnej edukačnej realite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  




