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Postavenie umeleckého vzdelávania  
v školskom systéme

PREDHOVOR

Predmetný zborník je vydaný v súvislosti už so 7. ročníkom konferencie a nesie názov Kre-

atívne reflexívne emocionálne alternatívne – umelecké vzdelávanie (2022). Ide o výstup  

z elektronickej vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou, ktorá bola realizovaná v ob-

dobí od 23. 05. do 27. 05. 2022.

Cieľom konferencie bolo poskytnúť priestor na diskusiu a prezentovanie aktuálnych informá-

cií v oblasti umeleckého vzdelávania s dôrazom na vedu v umení a umenie vo vede. Zborník je 

rozdelený na základe zverejnených štyroch sekcií, konkrétne išlo o: 1. Postavenie umeleckého 

vzdelávania v školskom systéme, 2. Obsah umeleckého vzdelávania, 3. Učiteľ v umeleckom 

vzdelávaní, 4. Umelecké vzdelávanie v priestore inklúzie. Sumárne zborník prináša 30 príspev-

kov. Obsahová bohatosť príspevkov svedčí o tom, že skutočne záujem o danú tému neutícha. 

V zborníku sa môžete oboznámiť s príspevkami od autorov, ktorých opakovane „stretávame“ 

na konferencii, ale aj mladých, začínajúcich, určite nádejných pokračovateľov v rámci umelec-

kého vzdelávania na akademickej pôde, ale aj v samotnom priestore praxe. Aj z toho dôvodu 

je možné nájsť v zborníku široké spektrum príspevkov, či už z hľadiska výskumu, z hľadis-

ka praktických aktivít a následných odporúčaní, alebo naopak aktuálne poznatky, či výstupy  

z výskumných sond z prostredia domáceho, ale aj zahraničia. 

Veríme, že daný konferenčný zborník Vás zaujme a inšpiruje na ceste rozvíjania umeleckého 

vzdelávania v rozličných prostrediach.

            editorka
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Postavenie umeleckého vzdelávania  
v školskom systéme

1. SEKCIA  
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KREATIVITA V KONTEXTOCH
CREATIVITY IN CONTEXTS 

Xénia BERGEROVÁ

Abstrakt: Príspevok tematizuje fundamenty a pojmy ako kultúra, kreativita vo vzťahu k výtvarnému, resp. 
vizuálnemu umeniu. Zaoberá sa faktormi kreativity, pertraktuje tiež novovzniknuté dobové pojmy ako napr. 
kreatívny priemysel. Rozoberá i tému akejsi tvorivej „výkonnosti“ a tiež pohľad na súvislosti ekonomického 
a technologického procesu, resp. progresu s kultúrnym sebazničením. Cez pohľad významného maliara, peda-
góga i mysliteľa Rudolfa Filu prináša i pohľad na tvorivosť a učenie s hrou.

Kľúčové slová: kreativita, antikreativita, kultúra, výchova, hodnotenie, výtvarné umenie

Abstract: The paper thematizes the fundamentals and concepts such as culture, creativity in relation to art, or 
visual art. It deals with the factors of creativity, it also discusses the newly emerging contemporary concepts 
such as creativity industry. It also discusses the theme of a kind of creative „efficiency“ and also looks at the 
connections of the economic and technological process, or progess, with cultural self-destruction. Through the 
perspective of the eminent painter and educator Rudolf Fila, it also presents a view of creativity and learning 
with a play. 

Key words: creativity, anticreativity, culture, education, evaluation

CREATIO AKO TERMINUS TECHNIKUS

Nie je na škodu v prvom rade definovať isté fundamenty, ktoré patria ľudskému životu. K takým 
zásadným určite patrí kultúra. Môžeme konštatovať, že sú tu mechanizmy, ktoré zabezpečujú roz-
voj, kultiváciu a prehlbovanie nášho vedomia. K tým mechanizmom patrí múdrosť odvodená od skú-
senosti, ktoré vyvierajú z tradície, ktorú tvorí viacero zložiek, ako napr. náboženstvá, mystika, mágia, 
či šamanizmus... Tiež alchýmia a psychológia... Zdá sa, že ide o jedno a to isté, že rozdiely spôsobujú 
faktory určujúce najmä etnicky a historicky. 

Umelecké médiá sa prejavujú v podobách života a smrti, kozmu a chaosu, Jang a Jin. Umenie je teda 
jednoznačne prepojené s realitou a so svetom, ale činnosťami, myslením a vedomím zas s bytím. 
Môžeme konštatovať, že podľa intenzity a hĺbky procesu tvorby sa umiestňujú na línii entropie - ne-
gentropie. Cez ne sa umenie začleňuje do kontextov univerza - sveta - reality. Na pôde autentickej 
tvorby možno hľadať faktory kreativity, ako napr.: hľadačstvo, sklon k skúmaniu, vnímať 
fragmenty reality, vnímať celistvosť, vnímať rozpory, experimentátorstvo, či zmysel pre hru 
a mnohé ďalšie. V týchto súvislostiach by sme mohli hovoriť aj o cieľoch a výchove kultúrneho 
človeka. Ak sa pokúsime hľadať základy výchovy k umeniu nevyhneme sa tomu, čo by sme mohli 
pomenovať bázou kreativity, čo si vyžaduje schopnosti byť a tu by sme mohli hovoriť aj o „trénin-
gu“ k bezprostrednej a autentickej percepcii - o svojom vnútornom prostredí. 
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Terrminus technikus creatio (lat.) má širšiu škálu výkladov, ktoré mu otvárajú a umožňujú význam 
a zmysel - tvorenie. V našej súčasnosti možno smelo konštatovať, že jeho rôzne gramatické odvo-
deniny sú nadmerne používané, ba možno i zneužívané, akoby sa existencia sveta zakladala na jeho 
neustálom vytváraní, teda creatio continua, pojem využívaný najmä v prírodných vedách, ako 
kosmogenéza a pod. Kreativita sa prirodzene a opodstatnene objavuje v nebývalej miere v oblastiach 
kultúry a najmä však v umeleckých médiách a ich druhoch, teda všade tam, kde by sa malo hovoriť 
o tvorbe. To sa však v mnohých neprekrýva s podstatou a pravdou aktu tvorenia, tvorby a tvorivosti. 
V našej súčasnosti sa občas objavujú hrubé nepochopenia a nepresnosti vyplývajúce neraz z upred-
nostňovania akéhosi ekonomického slovníka, trebárs novovytvorený pojem kreatívny priemysel. 
Celkom prirodzene pojmy odvodzované od základného slova kreativita sa najčastejšie objavujú 
v slovníku umení a umeleckej tvorby s mimoriadnou nezodpovednosťou vo výtvarnom umení, ale 
určite i v hudbe a pod. Zmysluplná paralela patrí vedám a vedeckým aktivitám, nakoľko cesta k ve-
deckému objavu, nápadu je iná ako umelecká, ale je rovnakým tvorivým aktom. V umeleckej tvor-
be by sme mohli vyratúvať pojmy, ktoré sa objavujú v kontextoch a v nich nadobúdajú zmysel, tu 
myslíme napríklad na intuíciu, ilúziu, imagináciu, ale aj krásu a živel. K tomu patrí aj zriedkavejšie 
používaný pojem „uchvátenie“, ktorý je vlastne stavom, aký môžeme zažiť pri priamom stretnutí so 
živlom krásy a tajomnom. Mnohé z menovaných pojmov má určite svoj ekvivalent vo vede. To o čom 
hovoríme má priamu súvislosť s ľudským bytím (Valachová, 2021a).

MAŤ A „BYŤ“

Podľa Fromma (1900-1980) významného psychológa, psychoanalytika a humanistického mysliteľa, 
predpokladom nášho ľudského bytia sú fenomény slobody a nezávislosti, ale tiež aj kritického mys-
lenia. Fromm uvažuje - zvažuje vzťahy mať a byť, v kontexte ľudského ega a jeho vývinu, teda 
existencie vzťahov, ako aj práce a tvorivosti. Základnou charakteristikou bytia je aktivita, čiže byť 
aktívny v podobe vnútornej a nie vonkajškovej /subjektívny pocit človeka/. Ide teda o naše schop-
nosti, naše talenty a naše vnútorné podmienky - dispozície. Byť aktívny znamená, že oživujeme 
sami seba, prekračujeme izolovanosť nášho ega, zaujímame sa a počúvame (načúvame) a tiež 
dávame, čiže všetko čo protirečí pojmu „mať“ (Fromm, 2019).

Byť znamená tu a teraz, kdežto mať môžeme jednoznačne vnímať v minulosti, alebo v prítomnosti 
a tiež budúcnosti, čo znamená že mať existuje v čase. Fromm hovorí, že budúcnosť predvída to, čo 
sa stane minulosťou. Napríklad v bežnej reči sa hovorí „ten (táto osoba) má budúcnosť“. Prítomnosť 
spája minulosť s budúcnosťou. Zaujímavá je skutočnosť, že bytie nie je mimo času, ale čas nie je 
dimenziou, ktorá ovláda bytie. Keď sa priblížime k práci k tvorčiemu aktu umelca (napr. maliara), 
samotná predstava o budúcej činnosti vlastne prekračuje čas. (Fromm, 2019) K tejto sfére sa pribli-
žuje aj myslenie významného mysliteľa Schweitzera, ktorý sleduje niečo, ako kultúrnu výkonnosť 
moderného človeka. Konštatuje, že sa jeho výkonnosť znižuje, lebo je oslabovaná okolnosťami, 
ktoré ho obklopujú a poškodzujú ho psychicky... Každému je zrejmé, že sa nachádzame v procese 
kultúrneho sebazničenia, lebo aj to čo zostáva už nie je v bezpečí...“ (Schweitzer, 1989). Mysliteľ 
charakterizuje tzv. priemyselné bytie, ako niečo nesústredené a neslobodné. Schweitzer svoju reflexiu 
uzatvára, ak berieme svet taký, aký je, nemožno mu dodať taký význam, v ktorom záujmy a ciele 
človeka ako jedinca i celého ľudstva majú zmysel. Autor považuje za zmysluplnú aktivitu človeka, 
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dávanie a staranie sa o blízkych. Z jeho úvah a presvedčenia vyrastá názor o niečom, čo by sme mohli 
pomenovať ako radikálnu nevyhnutnosť vnútornej premeny. Pomenúva nové povedomie sveta, nový 
postoj k prírode založený na harmónii a nie na dobýjaní, má zmysel pre súcit s budúcimi generáciami. 
Vlastne sú to už dlho prítomné myšlienky, ktoré sa stále vracajú už od Svätého Františka z Assisi. Tie-
to myšlienky vníma Fromm, ako prvýkrát formulovanú požiadavku obmedziť ekonomicky a tech-
nologický pokrok. Naša súčasnosť napriek dramatickým masovým prejavom obyvateľov planéty 
Zem naďalej bagatelizuje jej neustále drancovanie. 

VÝCHOVA V ENTROPICKOM ČASE

Hlbší vhľad do oblasti umeleckej najmä výtvarnej, ale i pedagogickej tvorivosti, resp. kreativity, 
ktorý možno transponovať tak do súčasného, ako aj staršieho a v čase veľmi vzdialeného umenia, ob-
zvlášť maliarstva, nachádzame v empatických formuláciách Rudolfa Filu, maliara a pedagóga a tiež 
všestranného esejistu - mysliteľa, ktorý bez rozpakov prekračoval hranice maľby, či výtvarného ume-
nia, tam kde to bolo potrebné (bližšie prednáška z roku 2006, odznela na konferencii na Akadémii 
umení v Banskej Bystrici pod názvom Výtvarná výchova v entropickom čase). Autor zdôrazňuje 
podstatné znaky, hovorí priamo, že ohmatáva korene tvorby a najmä chce odhaliť tie fundamentálne 
zdroje výtvarnej a najmä maliarskej kreativity. Rudolf Fila na tejto ceste odhaľovania strieda spôsoby 
výrazu, kombinuje tvaroslovia bez predsudkov, hľadá a nachádza obsahové ciele súčasnej výtvarnej 
tvorby. Jeho nadhľad mu umožňuje aby používané prostriedky nepodceňoval, ale ani fetišizoval. 
Priamo pomenúva, ako môže byť „režírovaná“ štruktúra diela, či bude minimalistická, alebo lakonic-
ká, alebo bude sférou komplikovaných pocitov súčasného človeka. Podľa autora najdôležitejším 
predpokladom tvorby zostáva intenzita zážitku a života. Valachová (2021b) tvrdí, že pre človeka 
je umenie akási druhá príroda, preto aj ona sa môže stať predmetom kreativity dnešného umelca. 

Rudolf Fila sa venoval celý svoj zrelý umelecký život paralelne a intenzívne vlastnej tvorbe a vý-
tvarnej pedagogike. Celkom prirodzene ho zaujímala sféra výchovy detí, preto spomína napríklad 
výsledok výskumov v ktorom zjavne deti vychovávané muzicky reagujú aj v iných predmetoch krea-
tívnejšie, to prezrádza že tvorivosť je univerzálnejším pojmom, ako učenie. Fila preto vyzýva k in-
tegrácii výchovy (učenie nie hrou, ale učenie s hrou). Prečo spájať učenie s hrou? Odpovedá, že 
v hre sa spája telesnosť s duchovnosťou (Kováčová, 2021). Sú tu prítomné tiež stále provokácie 
k voľbe, k rozhodovaniu, ale i prvok etický, fair-play. Zdôrazňuje cestu k celistvosti, ktorú mož-
no vnímať ako životný kompas. V autorových reflexiách si možno všimnúť ako rušivo vplývajú 
zvyklosti či zlozvyky na našu koncentráciu, ktorá je podmienkou tzv. kreatívneho vytrženia. (Fila, 
2006) Za pozitívum možno vnímať súhrn detských aktivít ako napr. kresba, spev, rozprávanie, pohyb, 
tanec, atď..., teda akýsi kondenzovaný koncentrát, ktorý pripúšťa viacero výkladov. To sú skutočnos-
ti, ktoré sa v našom živote vlastne neopakujú (Biarincová, 2019).

PÔSOBIŤ, KLÁSŤ OTÁZKY, VYJSŤ V ÚSTRETY... 

Taký je titul publikácie s výberom známych, azda i významných mien českej výtvarnej scény. Sú 
to akoby sme mohli povedať umelci „dvojdomí“, ktorí rôznou mierou priblíženia a rôznou intenzi-
tou vynakladaného vkladu z vlastnej voľby na čas a niektorí na životný príbeh sa pripútali k účasti  
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na výchove mladších kolegov. Skrátene, výtvarníci - vysokoškolskí pedagógovia. Teoretičky Gérin-
gová a Mladičová zadávali otázky najmä z aspektu pedagogiky a jej procesov, hľadali vzťah medzi 
umeleckou tvorbou a pedagogickým procesom. Zaujíma ich vzťah k poslucháčovi, predstavy o hod-
notách a tiež veľmi osobné postoje zrelých umelcov, ale i deľba práce, psychologický kontakt, miera 
empatie, sociologické a etické otázky. Prirodzene pri čítaní publikácie sa neubránime vlastnej reflexii 
nad dlhodobými vzťahmi medzi slovenskými a českými školami AVU a UMPRUM. Z národných 
tradícii určite môžeme vnímať na oboch stranách, stále výraznejšie sa podriaďovanie modelu glo-
balizačných tendencií, ako aj akceleráciu generačných špecifík, a odcudzenie. Treba tiež zdôrazniť, 
že pokiaľ pražská AVU už prekonala dve storočia existencie, tradícia bratislavskej Vysokej školy 
výtvarných umení nedávno prehupla cez sedemdesiatku. Napriek spomenutým rozdielom ostáva istá 
miera spriaznenosti a záujmu. 

V pertraktovanej publikácii autorky dospeli od videozáznamov ku knihe, ich ambície však smerujú 
k vedeckej analýze. Úvodná časť pomenovali v zhode s pedagogickou časťou výtvarného vzdeláva-
nia i výchovy, ako Intuitívne pedagogické ponímanie expertov v oblasti umenia. Existujú témy, ktoré 
napriek záujmu zainteresovaných sa vlastne nedefinujú, čo je zrejme spôsobené absenciou podkladov 
s takou výpovednou hodnotou, ktorá by ich umožňovala dešifrovať. Publikácia prináša svieži reálny 
pohľad do rôznorodých otáznikov, ktoré vyvstávajú pred pedagógmi výtvarného umenia. Samozrej-
me ide o reprezentantov rôznych generácii a nejde o jednoznačne spoločné hľadiská. Keďže sme už 
delení hranicou, vyčnievajú azda ostrejšie kultúrne, ale i výtvarné príbuznosti, ale i odlišnosti. 

Sfére umelecká sa však opiera o individuálnosť, o znaky osobnostné, o rozdiely prekračujúce hranice, 
ktoré predstavujeme v nasledovnom tabuľkovom spracovaní (Tabuľka 1).

Tabuľka 1 Náhľady I.  

Autor Idea témy rozhovoru

Aleš Veselý

„K všetkému pristupujem, ako k čistému okamihu a s najvyššou pozornosťou. ... Žiadne 
zásady nemám, nemám limity, brzdy a obmedzenia... nikdy nesmiem nikoho deprimovať  
/hodnotenie/... v momente keď sa systematizuje, to čo môže škrípať... bez hodnotenia známkou 
to asi nebude dobré, nie je to možné...“ ale hodnotenie je nevyhnutnou súčasťou štúdia. Na 
otázku, čomu sa Veselý vyhýba: „Neviem, túto otázku by som mohol využiť, že nemám rád 
v postmodernizme to, že pripúšťa priemernosť.“  

Kolíbal 

(1925)

Vzdelanosť a chápanie čo najširšieho okruhu prejavov v umení je najlepšou základňou 
pre vlastnú tvorbu.“ Reprezentant najstaršej generácie, architekt - sochár - scénograf. Jeho 
pôsobenie na AVU po revolučnom zlome nebolo dlhé (1990-1993). Významný umelec 
s nesmierne bohatým životopisom. Možno povedať, že to čo ho určuje, ako sa priznáva 
s obdivom sú Kyklady, Egypt, Calder. To je určite skratka, ale veľmi logická. Nie je 
presvedčený, že socha musí byť ťažká, je presvedčený o tom, že socha musí byť postavená na 
obryse. Väčší počet škôl výtvarného typu považuje za omyl. Nie „riedenie“ ale konkurencia 
poslucháčov. Pedagóg je dôležitý, ale nie pre metódu, akou vedie žiakov, výchova si vyžaduje 
individuálny prístup. Nesúhlasí s „infláciou“ vysokých škôl.

Milan Knižák 

(1940)

„Len prekonávanie prekážok vedie k skutočnému poznaniu.“ Hovorí najkontroverznejšia 
osobnosť z nášho výberu, porevolučný rektor AVU, neskoršie i generálny riaditeľ Národnej 
galérie v Prahe. Konštatuje tiež: „...my v Česku máme radi ručné práce. Dôraz na materiál a na 
prácu s ním, určitá epika, výraz... sme tiež slohotvorní (viď kubizmus)“
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Michael Gabriel 
(1960)

„Nájsť rovnováhu, to je umenie učiť.“ Sochár, ktorý hovorí, že princípom umeleckej tvorby je 
premýšľanie v procese vzniku diela. „...Krásu sa nesnažím definovať všeobecne, ale vnímam 
ju ako pozitívnu, do skutočného umenia neoddeliteľný životný pohľad, ktorý ako jediný dáva 
životu zmysel. Je spojený s radosťou a pocitom naplnenia. Najlepšie je realizovateľný cez 
umenie, emócie a spiritualitu. Rozum, ktorý je v našej civilizácii motorom a niekedy modlou 
to nedokáže naplniť, a už vôbec nie nahradiť. Rozum dokáže byť krásny, ale rozumná krása 
nedáva vôbec zmysel. Podľa môjho názoru, jediné čo má v živote skutočne zmysel a čo nás 
presahuje je umenie.“ Takýto zriedkavý pozitívny postoj k životu i umeniu je asi výnimočný. 
Na otázku, čo považuje M. Gabriel za najdôležitejšie vo vzťahu, vplyve na študentov odpovedá: 
„Asi odovzdávanie viery v to, že robiť sochy má zmysel. Nádej, že sa tým možno živiť a že 
veci, ktoré vznikajú sa potom dostávajú do verejného priestoru. To by sa samozrejme nestalo, 
keby som bol len učiteľom.“

Tabuľka 2 Náhľady II.  

Autor Idea témy rozhovoru

Michael Gabriel 
(1960)

„Nájsť rovnováhu, to je umenie učiť.“ Sochár, ktorý hovorí, že princípom umeleckej tvorby je 
premýšľanie v procese vzniku diela. „...Krásu sa nesnažím definovať všeobecne, ale vnímam 
ju ako pozitívnu, do skutočného umenia neoddeliteľný životný pohľad, ktorý ako jediný 
dáva životu zmysel. Je spojený s radosťou a pocitom naplnenia. Najlepšie je realizovateľný 
cez umenie, emócie a spiritualitu. Rozum, ktorý je v našej civilizácii motorom a niekedy 
modlou to nedokáže naplniť, a už vôbec nie nahradiť. Rozum dokáže byť krásny, ale rozumná 
krása nedáva vôbec zmysel. Podľa môjho názoru, jediné čo má v živote skutočne zmysel 
a čo nás presahuje je umenie.“ Takýto zriedkavý pozitívny postoj k životu i umeniu je asi 
výnimočný. Na otázku, čo považuje M. Gabriel za najdôležitejšie vo vzťahu, vplyve na 
študentov odpovedá: „Asi odovzdávanie viery v to, že robiť sochy má zmysel. Nádej, že sa 
tým možno živiť a že veci, ktoré vznikajú sa potom dostávajú do verejného priestoru. To by 
sa samozrejme nestalo, keby som bol len učiteľom.“

Jitka Svobodová 
(1941

„Vždy ma oslovovali kresby, ktoré v sebe niesli akási životnú skúsenosť.“ Veľmi zaujímavo 
vykresľuje špecifiká pražského prostredia, najmä výtvarných škôl. Účasť profesorov - spôsob 
výuky bol rozdielny a taká bola aj účasť pedagógov v procese výučby, v akomsi oblúku od 
pozorovacieho postoja, až po takých, ktorí premaľovávali práce študentov. ...odjakživa mi 
vadili slabosti pedagógov, ich nezaslúžené sympatie, ceny a vyznamenania - nespravodlivosť... 
O prechodnom porevolučnom období, hovorí o omyloch, ako napr. zrušenie večerného aktu 
atď. Viedla ateliér kresby. Pozoruje rozdiely v generačných vlnách. „To čo bolo pre nás dôležité 
dnes je nepodstatné.“ Dospela k tomu, že rozhodujúce je nadanie ...do určitej miery môžete 
človeka niečo naučiť,  to ďalšie je ňom, čo vie zo seba vydať... Kresba má pre mňa obrovský 
intímny priestor, môže vyjadriť niečo, čo iné média nevyjadria... Chcela som, aby sa študenti 
dostali k tomu, čo je v nich najsilnejšie. Hodnoty, ktoré sa snažíte odovzdať? Svoje tvorivé 
roky som prežila v úplnej samote... Bol to môj osobný postoj... Nerobila som kompromisy... 
Pokiaľ človek ostane celistvý, tak je silný... Snažila som sa dať študentom akúsi normálnu 
silu... Hodnotenie študentov? ...sa neodvíjalo len od výsledkov, ale tiež i charakteru žiaka... 
Zdroje k rozširovaniu vzdelania? To je vždy otázka inteligencie. Mnohým študentom len 
výtvarné umenie nestačí. Lebo sú všestrannejší... ...Rada pozorujem veci v okolí. Pracujem 
pocitovo a na začiatku potrebujem silný impulz. Keď dostanem vonkajší impulz, tak s ním 
pracujem ďalej... najprv ma zaujíma reálny jav... potom sa snažím tak, aby som sa dostala 
za jeho vizualitu... neviem si predstaviť, aby veci mali byť úplne abstraktné... tak môžu 
vyzerať, ale sú vždy odrazom konkrétneho. Ostávam teda u akejsi potlačenej vizuality, ktorá 
je v druhom pláne a po nej vzniká niečo nového.
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Magdaléna Jetelová 
(1946)

„Reč má svoje hranice, ale obraz tieto hranice nepozná... ...Umelá inteligencia nás možno raz 
zlikviduje, napriek tomu je jej vývoj a nové objavy vesmíru fascinujúce. Svetlo a laser som 
začala používať namiesto ceruzky... vzniklo tam množstvo skíc... v ďalších projektoch na 
Islande som týmto svetlom pozorovala hranicu medzi Európou a Amerikou... Asi rozhodujúca 
bola spolupráca s architektmi, napr. projekt pre Jižní město /Praha/, riešenie dvoch kilometrov 
podzemného záhradného mesta

Hodnoty - váš vklad v pedagogickom procese: Ide mi len o správnu výpoveď, o nič viac.  (Géringová, 
Mladičová, 2016). To všetko, čo tu bolo odprezentované považujeme za výstihujúci výber výpovedí 
a definícií na podstatné a veľmi problematické témy, ako sú talent, hodnotenie, kreativita, z oblasti 
umeleckého školstva.

ZÁVER

Len veľmi ťažko možno zmysluplne uzatvoriť text, ktorý stále osciluje medzi umením a školou. 
Roman Berger po dekáde vylúčenia z umeleckého a kultúrneho života v 70. rokoch, po novembri 
1989 sa snažil reagovať na ponuky v esejistickej forme. Vznikli tak širšie rozvetvené „rady“ v oblasti 
hudby a kultúry, ale ocitol sa aj v oblasti školstva. Eseje ponúkajú rozhľad, hlbinnú a intelektuálnu 
metaforičnosť. Chýba im však to, čo naša súčasnosť kladie do popredia, teda prvoradý pragmatizmus 
a „kalkuláciu“. Nemohol však zaprieť svoj názor i svoju duchovnú bázu. A tak jeho najlepšie mienené 
rady nemohli uspieť v praxi žiadneho typu škôl, hoci umelecké školstvo by bolo po širšej diskusii, po 
„zreálnení“ prijať jeho filozoficko-umeleckú konštrukciu... 

Citujeme: škola nového typu, by mala pokračovať v šírení radostnej zvesti. Mala by kliesniť  Ces-
tu - cestu do Zemi zasľúbenej... Niektoré prvky školy in spe sú ako sa zdá latentne prítomné v tzv. 
umeleckých školách... Umelecká škola má šancu stať sa prototypom „kultúrnej školy“. Pokúsime sa 
nájsť v čom asi väzí presvedčenie autora: „Umenie je akýmsi odleskom zázračnosti života. Najväč-
šie autority sa vyslovujú... že zrejme nikdy si nebudeme vedieť predstaviť fungovanie živej bunky 
- priestoru s nekonečným počtom dimenzií... To isté platí pre sféru psychiky, o podstate vedomia 
a seba - vedomia nehovoriac... 

Dehumanizácia školy: vyplýva z faktu, že škola sa ocitla vo svete bez Tajomstva a Transcendencie, 
ale aj bez dejín /dejiny sa vypreparovali, zredukovali/, a najmä bez tradície, zanikli základy huma-
nistiky, zanikli predpoklady pre rozvíjanie intuície, imaginácie a intelektu... Umelecká škola sa ocitla 
v situácii, keď sa zlikvidovali predpoklady pre náležité fungovanie umenia s profanáciou človeka, 
ľudského sveta, prírody...

Dehumanizícia umenia spočívala v jeho ideologizácii. Ideologizácia jeho reflexie sa maskovala „od-
bornou“ frazeológiou... Dospeli sme do stavu, v ktorom sa normou stala antikreativita... Totalitný 
systém a kultúra sensu stricto sa navzájom vylučujú... (Berger, 2012).
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 VZTAHY IKONICKÉHO A TEXTOVÉHO
ICONIC AND TEXTUAL RELATIONSHIPS 

Kateřina DYTRTOVÁ

Abstrakt: symbolická výměna mezi ikonickým/obrazovým a textovým/jazykovým je tmelem, který vřazuje vizuální obory 
do společenského kulturního diskurzu. Tato výměna mezi obrazem a textem ale není ani překladem ani přesným popisem. 
Proto vždy nějak částečné deskripce z dobrých důvodů oddělujeme od tvůrčího interpretačního úsilí. Zkoumat proto tex-
tové transformáty obrazů vzniklé interpretací je víc než nutné. A to jak z hlediska širších kulturních vztahů, tak z hlediska 
edukace a její záměrnosti. Text k tomuto zkoumání využívá konceptovou analýzu obrazu a v oblasti jazyka vychází z teze, 
že jazyk již hotový svět nenálepkuje, ale svými strukturními vztahy teprve utváří. Svět je proto vždy nějak symbolizovaný 
nebo medializovaný. 

Kľúčové slová: obraz, text, konceptová analýza, edukace. 

Abstract: the symbolic exchange between iconic / pictorial and textual / linguistic is a glue that incorporates 
visual disciplines into social cultural discourse. But this exchange between image and text is neither a tran-
slation nor an exact description. Therefore, for good reasons, we always separate partial descriptions from 
creative interpretive efforts. It is therefore more than necessary to examine the textual transformations of 
images created by interpretation. Both in terms of broader cultural relations and in terms of education and its 
intentionality. The text uses conceptual analysis of the image for this research, and in the field of language it is 
based on the thesis that language no longer stickers the finished world, but only forms its structural relations. 
The world is therefore always somehow symbolized or mediated.

Key words: image, text, concept analysis image, education.

ÚVOD

Jazykové textové útvary jednak vřazují obrazy a obrazovost jako takovou do souvislostí širších kultur-
ních vazeb, ale také pořádají depozity vizuální kultury. Jazyk definuje, co je zneužitý vizuál, naopak, 
co je designově velmi dobře použitý vizuál, co je jinou funkcí nezatížená metafora obrazu kotvená 
v existenciálních souvislostech našich životů. Vizuální obor je edukován jazykem a probíhá v něm 
také celý oborový diskurz. Překlad z obrazového symbolického systému do textového není z pod-
staty rozmanitosti strukturních vazeb jednotlivých symbolických systémů možný. Přísně chápaný 
popis obrazu slovy také není možný, vzdoruje mu selektivita interpretátora, čeho si vlastně všimnul,  
co pominul.

Proto pro obory, které slovem pojednávají, interpretují, kunsthistoricky, ale i teoreticky zasazují do 
kontextů daných oborů „obraz“, jsou úvahy zabývající se odlišností napsat/říct – namalovat/nakres-
lit/vyjádřit technickým obrazem nanejvýš potřebné. Každý kurátor, teoretik, edukátor výtvarných 
oborů se specializuje na tuto symbolickou výměnu obraz – slovo. Tedy je vhodné nejen intuitivně,  
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ale v domě pracovat s otázkami: co je nejobvyklejší doménou slov a proč, co daný symbolický sys-
tém umožňuje? Jaké jsou jeho „limity“? Kdy ho jiné obory, třeba vizuální, posouvají, čeho tím do-
sahují? Platí to i obráceně? Jaké jsou naopak „limity“ vizuálních oborů? Tyto otázky jsou důsled-
kem interdisciplinárního vzájemného pronikání nejen oborů světa umění, ale i běžného užití jazyka  
a obrazu, kdy dochází k vzájemným symbolickým tlakům, výpůjčkám a k prohazování funkcí.

Obrazy v naší době, která vyjadřuje obavy týkající se vlivu médií, televize a nedostatečné vizuální 
gramotnosti, jsou zkoumány v rozporném napětí. „Na jednu stranu se zdá být téměř očividné, že éra 
videa, kybernetické technologie a elektronického reprodukování zplodila s nevídanou energií nové 
formy vizuální simulace a iluzionismu. Na druhou stranu strach z obrazu, obavy, že ‚síla obrazů‘ 
může nakonec své tvůrce a manipulátory zničit, je stará, jako vytváření obrazů samo. Modlářství, 
ikonoklastie, ikonofilie a fetišismus nejsou jevy výsostně postmoderní. Specifický pro naši dobu je 
právě onen paradox“ (Mitchell, 2016). 

Hned v úvodu můžeme shrnout základní jevy, které budou celý text formovat:1 jazyk realitu nenálep-
kuje, průhledně neoznačuje, jako každý symbolický systém ji „sebou“ proměňuje. Tedy jak u obrazu, 
tak u jazyka se budeme muset zabývat, jak přetváří, „drží“, formuje označované/denotované, z čehož 
lze vyvodit, kdy je obvyklejší, nebo vhodnější, nebo subverzivnější použít pro symbolizaci jazyk  
a kdy obraz. Naše úvahy jsou založeny na konceptové analýze, která pracuje s třemi způsoby symbo-
lizace: denotace, exemplifikace, exprese. V teorii artefiletiky jsou vztahovány k paralelním subjekti-
vačním komponentám a dohromady tvoří teoretický rámec konceptové analýzy (Slavík, 2001, 2015).2 
Tedy se v tomto přístupu jedná o vztahovou koncepci tří proměnlivých dynamických symbolických 
funkcí,3 které jsou vztahovány k posunu odpovídajících komponent na straně tvořícího subjektu.4

SVĚT MEDIALIZOVANÝ 

Obraz, myslíme tím v širším významu vizuální objekt, tvoří svou medialitou jistou cestu, průhled 
do reálných, ale také i do pouze myslitelných světů, tedy je právě svými prostředky zároveň vytváří. 
Video „to“ činí jinak, fotografie také jinak, ač jsou oba technickými obrazy. Abychom se v celé situaci 
vyznali, je vhodné stanovit, kolik takových „způsobů“ či symbolických přístupů k realitě vlastně je, 
a zabývat se tím, jak se od sebe jejich „cesty“ vlastně liší. Kdy je vhodné použít jaký „dalekohled“, 
nazveme-li jejich transformát světa do právě takových mediálních podmínek „průhledem“. 

Mohutnost reálného či pouze myslitelného světa dá sdílet jen čtyřmi způsoby: (1) z-vizuálnit, (2) 
za-zvučet zvuky/hudbou, (3) říct/spočítat/zapsat, (4) vyjádřit gestem. Je zřejmé, že každý takový 
symbolický transfer označuje či strukturuje jinak. Nebývale přesná pravidla symbolizace nabídne 
třetí způsob říct/spočítat/zapsat, a proto ho bude používat věda, ale nejen, protože slovy lze napsat i 
báseň a čísla v běžném užití upravuje grafický design a figurují ve světě umění. 

Podstatné ovšem je, že se této nebývalé „komprimaci“ světa do čtyř symbolických možností dá po-
rozumět. Můžeme mluvit o čtyřech „cestách“, „dalekohledech“, či „transferech“. Do jejich možností, 
či „zrnitosti“ (Kvasz, 2015) se nám proměnil „svět tam venku“. Tedy jednou z prvotních daností je: 
svět je v těchto symbolických systémech vždy nějak medializovaný, vždy nějak instrumentalizova-
ný, a mimo ně nám přístupný není. Stejný autor navrhuje oči chápat jako „biologický instrument“, 
který jen „nějak“ nechává u-vidět, a v těchto souvislostech zavádí vhodná vyjádření, jako například: 
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„interval měření“, různé „verze světa“ (dané jiným intervalem a přesností oka než například daleko-
hledu). Náš zrak by totiž mohl být bez těchto úvah interpretován jako „přirozený“ a „reálný“. Pak 
by hlazení kočky rukou byla (naivní) „plná“ reálná realita a video o hlazení kočky rukou „omezená“ 
technická realita. Tím, že do zkoumání způsobů symbolizace vřadíme selektivnost/interval/zrnitost 
našeho vlastního vnímání a významnou výběrovost našeho vlastního myšlení, můžeme své „biologic-
ké instrumenty“ srovnat s ostatními mediálními a „instrumentálními“ možnostmi a získávat tak nado-
sobní pohled na problematiku symbolizace, a tím vždy nějakého selektování a nového strukturování.

Tuto situaci zobecníme: jak každá medialita dělá to, co výstižně popisuje příklad s Afrikou?5 Když je 
v jednom systému vidět „a“, nemusí být vidět „b“, a v jiném rozlišení či „cestě“ se dokonce může ob-
jevit „c“, což dotváří komplexněji znalost o „d“, protože vše byly jen jiné vrstvy přesnosti a rozsahu 
dané mediality či instrumentu při zkoumání „d“. 

Kvasz k této představě průchodu realitou jednotlivými vrstvami příhodně připomíná, že vědci se sice 
snaží vytvořit dojem, že věda a její obraz skutečnosti jsou ve shodě se zdravým rozumem, ale to už od 
časů, kdy Newton zavedl síly, které působí na dálku, ani zdaleka není pravda. Jak se tyto úvahy pro-
jeví v běžné edukativní a tvůrčí praxi? Autor se, ať už intuitivně či vědomě, záměrně rozhoduje: mám 
toto téma ukázat gestem v performanci nebo natočit video? Mám celkovou metaforu umístit do názvu 
napsaného slovem/slovy v napětí k provedenému dílu, nebo ji zachytím materiálově v konstrukci pro-
vedení a celek nazvu doslovně (vidím tři červené čtverečky a dílo se jmenuje Tři červené čtverečky)? 
Tedy se téma této kapitoly zásadně projevuje jak při volbě média, tak při hodnocení kvality díla.

Pro nás z těchto úvodních daností problému plyne úvaha: kdybychom vytvářeli relace jen k reálným 
věcem, lidstvu by asi stačily jednoduché piktogramy známých jevů (pes, hrneček). Nebyl by to trans-
fer rychlý, ale asi bychom se domluvili. Ale že se nutně potřebujeme vztahovat k jevům pouze mys-
litelných světů, fiktivních, nebo k jevům, které jsou časované, či nemají vizuální podobu (například 
paralelní vesmíry, včera, ekologično), úvahy zabývající se jejich reprezentováním a významem musí 
překonat jistá úskalí, kterým by se rád věnoval další text. Stejně jako jsme výše mohli třetí způsob 
symbolizování říct/spočítat/zapsat charakterizovat jako nejpřesnější vzhledem k určitému typu infor-
mací, tak jako typického reprezentanta tvorby vy-myšleného a přitom zároveň expresivně zásadně 
účinného, můžeme uvést druhý typ symbolizace, oblast hudby/zvuků. 

Každé médium vždy „nějak“ tvoří sebou, takže žádná informace není „dost čistá“, ale je vždy danou 
medialitou, pojmem, či instrumentem tvořená, a tím „hmotná“, ale díky tomu také smyslově vníma-
telná, přenositelná a napříč časy sdílitelná. 

Tato představa smíchání informace s možnostmi „nosiče“ je zavádějící v tom, že máme pocit, že jsou 
zde nějaké „čisté“ informace, od kterých by snad šlo „odečíst zrnitost“ daného média, a přeci jen by-
chom se k realitě propracovali. Problém z toho povstalý je nutné vyjasnit hned na počátku: „informa-
ci“ jen díky danému médiu vlastně máme, ono ji „vytvořilo sebou“, tedy toto „odečtení“ není možné. 

DIGITÁLNOST A ABSTRAKTNOST JAZYKA

Některé z výše zmíněných symbolických systému reprezentují svůj obsah tak, že z dynamické, spo-
jité, proměnlivé a nestálé kontinuity světa „vyseknou“ a „zastaví“ vymezený dohodnutý jev, aby ho 
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mohly uvažovat a komunikovat. Nejnázorněji tento proces „digitalizace“ můžeme sledovat právě  
u jazykového označení barev: slovo „žlutá“ někde končí a začíná slovo „oranžová“ (oddělené, „digi-
tální“ pole významu), ale přechod mezi těmito barvami v duze má nerozdělené („analogové“) konti-
nuum pozorovatelných vlastností. Jazyk je abstraktní arbitrární systém odtržený od vůní a haptických 
zážitků z kontinuity světa a není sám barvou, haptickým povrchem či tvarem. Ovšem nabízí smyslo-
vě uchopitelné akustické hodnoty rytmu a zvukomalby, tedy slova exemplifikují, předvádějí rytmus  
a zvuky (třídobý: tříštivě, dvojdobý: klapat, jednodobý: vpich),6 ale nejsou ikonická, tedy nejsou vi-
zuálně podobná tomu, o čem se mluví, právě proto, že si zvolila akustickou „izolaci“ od viditelného 
světa, kde věci „nějak vypadají“. 

Jazyk navíc významně „šetří síly“ při denotování. Než by nově nazval všechny barvy, názvy si „půj-
čuje“, či lépe odvozuje od názvů již zbarvených předmětů (barvy olivová, tyrkysová). Síly při ozna-
čování jazyk šetří z velmi dobrých důvodů, je to výsostný prostředek pro myšlení, tedy se nesmí 
zahltit množstvím oddělených jednotlivostí, protože potřebuje prostředky k rozehrání dynamického 
„pneumatického“ vztahu mezi konvergencí a divergencí. 

Tím, že je arbitrární, neikonický a přitom je velmi tvárný, dobře označuje vymyšlené vztahy, souvis-
losti a abstrakce, které nemají žádnou „podobu“ a zdá se tak, že on jim sebou ani žádnou nevnucuje. 
Dokonce by se mohlo zdát, že jazyk jako by pouze zvnějšňoval hotové myšlení, ale přijetím takové 
myšlenky by se zatemňoval fakt, že „myšlení se tvoří jazykem, svět získává jazykem tvar. Významy 
neexistují předem, ale konstituují se až skrze konstituci jazykového systému“ (Peregrin, 1999).7

Tedy spíše než že by byl prostředkem myšlení, je výronem myšlení a zpětně myšlení tvaruje svými 
vazbami, či extenzí jednotlivých „výseků“. Navíc svou akustickou a písemnou podobou aspiruje na 
snahu, aby označující byl minimálně hmotný, právě pro tyto ambice, být způsobem pro myšlení. 
Přesto je jazyk také rezervoár expresí. Umí být výrazně apelativní a jindy téměř „bezpříznakový“ 
s minimální expresí, chce-li: texty inzerátů, návody apod. Toto záměrné tvarování potvrzuje Barthe-
sovu myšlenku, totiž že „nulový rukopis neexistuje“, i realistický román musí zvolit takové prostřed-
ky, aby se realistický jevil. 

Jestliže dílo-věc, čili reprezentace obsahu má mít smyslově vnímatelnou podobu, aby zpřítomnilo 
nepřítomné, aby fixovalo informaci napříč časem, aby ale třeba i umožnilo kolektivní provádění díla 
(text zpívaného oratoria), musí nějakou „hmotnou“ medialitu nakonec zvolit. Tedy ač se jazyk a jeho 
zápis/písmo umí chovat od téměř „průhledných“ k „vyzývavým“ a obor grafický design se na tuto 
„službu písmu“ za jistých záměrných podmínek specializuje, smyslově uchopitelnou podobu nemůže 
nemít a ta je vlivná: medialita mění. Tedy můžeme stanovit, že každé médium bude vlivné svými 
strukturními možnostmi, svou „zrnitostí“ v souběhu se svou akustickou/vizuální podobou, což se 
tedy týká i tak abstraktního symbolického systému, jako je jazyk.8

Jazyk má vliv na vidění, stejně jako na myšlení. Myslíme v jeho extenzích, protože jeho vztahové 
možnosti právě myšlením a pro myšlení vznikly. Jazyk je podmínkou pojmového, artikulovaného 
myšlení a je s ním nerozborně spjat (Saussure). Je to teprve jednota „myšlenka-zvuk“ co implikuje 
jakékoliv členění do té doby amorfní mentální substance (Peregrin, 1999). „Jazyk není nástrojem 
pouhého kopírování světa, ale nástroj interakce se světem, skrze niž se mění i podoba, kterou svět 
pro uživatele jazyka má“ (tamtéž s. 48). „Jazyk hraje důležitou roli v tom, jak chápeme svět. Není 
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nepřípadné říct s Heideggerem, že jazyk je příbytkem bytí, nebo s Wittgensteinem, že je to životní 
forma“ (Peregrin, 2003).

A protože je jazyk abstraktní systém, který nepůjde ověřit „realitou“, a ani ambice se podobat „reál-
ným věcem“ nemá, bude platit stejně jako například u abstrakcí Pieta Mondriana: přesvědčivé pro 
uznání jeho kvalit bude zjistit, „co umí“ a „co činí“. Co umí denotovat, jak výstižně a jak rychle, jak 
se mu daří při minimu prostředků vyzískat a pokrýt maximum významu. K této zvazbenosti jazyka 
Peregrin poznamenává: „Tedy u jazyka hodného tohoto jména nemohou vertikální vztahy (vztahy 
propojující výrazy s jejich významy) existovat bez horizontálních vztahů (propojují výrazy mezi 
sebou). Tedy vztah výrazů k mimojazykové skutečnosti je v podstatném smyslu vymezován vztahem 
tohoto výrazu k jiným výrazům jazyka“ (Peregrin, 1999). 

Tato úvaha byla příkladem strukturních mediálních/instrumentálních možností jazyka, když se mu 
nechá jeho obvyklá role, být podmínkou pro myšlení a nástrojem interakce se světem. Ale jak jeho 
akustická, tak písemná podoba jsou hojně posouvány dalšími symbolickými systémy do nových rolí, 
jak ukázal příklad Tepe mě zvou Jaromíra Typlta. 

KONTINUITA VZORKŮ

Vrátíme-li se ke čtyřem symbolickým systémům, tři z nich: obraz, hudba/zvuky a gesta se od jazyka 
a čísel zásadně odlišují. Jsou to kontinuální „vzorky“ (Goodman, 2007) reálného světa, protože to, 
k čemu odkazují, také přímo předvádějí, čili to exemplifikují. Mohou předvádět barvu, tvar, strukturu, 
zatímco slova držená řečí, tedy akustickým projevem a jeho abstraktním zápisem, si nejsou (z logiky 
akustiky) s tím, co denotují,9 zpravidla podobná. Vzorky předvádějí příklad, referují, ale nejsou už  
v původním kontextu světa, nesou novou koncepci danou vazbami v díle, tedy okolním kotextem 
díla. Vstoupily do nové role, cosi znamenají, a proto to jsou symboly. 

Pojďme si všimnout jejich nové koncepčnosti a zároveň vazby k realitě: barvy už ve světě jsou, ale 
nyní hrají novou kotextuální10 roli v daném díle, jsou „nějak zamýšleny“ pod danou záměrností díla, 
což se může odehrávat i intuitivně. Čára a z ní vznikající kresba vyjadřují konturu nebo prostorové 
jevy, ale ve světě „nejsou“, protože musí být prostorově „vymyšleny“ při komprimátu D3 na D2,  
a proto to jsou význačné prostředky abstrakce. O koncepci obrazového prostoru asi není nutné pře-
svědčovat, protože je z logiky věci ve dvou dimenzích obrazového plánu vždy vytvořen souběhem 
předchozích „vzorků“ barev a tvarů. Zvuky už ve světě jsou, šumí vítr, tóny například vyluzuje lidský 
hlas, ale nástroje k jejich dalšímu barevnému a výškovému rozrůznění, stejně jako technické zvuky 
přístrojů, byly vymyšleny.11 Gesto: pohybující se živočichové ve světě jsou, ale gesto je zvýznamnělý 
pohyb, který i před tvorbou ve světě existuje. Bude opět nutné pochopit jeho roli v daném díle. Stejně 
tak bychom se mohli podívat na již ve světě existující nepřeberné materiály, opět nás jejich způsob 
užití v díle v nějaké roli (tuk nebo plsť v Beuysových instalacích) bude mít k tvorbě závěrů o jejich 
funkci v koncepci díla.

V čem je toto zavedení analogových, tedy kontinuálních „vzorků“ světa a v mezních příkladech ready 
made zajímavé? Umožňuje rozlišit, kdy je červeň pouze červená, třeba jako barva na vlčím máku,  
a kdy je červená v nějaké funkci ke koncepci díla, tedy „jako metafora“, například na Newmano-
vých velkoplošných malbách jemným štětcem. Kdy je vyhozené kolo na skládce jen vyhozené kolo,  



  
22

a kdy se stává součástí Duchampova díla jako „factum brutum“. Tedy nechá myslet roli, do které 
daný vzorek vstupuje. 

A také umožňuje zohlednit, „jak“ dílo je, protože tato zvolená nebo utvořená medialita je vlivná i u 
dohodnutých, tedy arbitrárních označujících – není jedno, jak jsou zapsaná slova danou abecedou, 
arabské číslice, nebo noty evropského tonálního systému. Jsou důsledkem dlouho hledaného a vy-
laďovaného systému, který drží vysoký grafický standard. Ale zastírá ho praxe užívání, kdy se daný 
systém naučíme v rané školní docházce a pak ho v „ještě čitelné“ podobě užíváme jako „čistě denotu-
jící“, odkud ho svět umění s velkou oblibou těží. Uživatelská praxe například pak „přeskakuje“ a tím 
vylučuje disciplíny, jako je grafický design. Laikovi se zdá, že medialita a její způsoby se na „obsahu“ 
informace projevují jen jako forma, která není důležitá.

NOTACE: JEDINEČNÉ A ZAMĚNITELNÉ

Tedy jsme zkoumané symbolizace rozdělili na ty, které jsou kontinuálními „vzorky“ barev, tvarů  
a struktur reálného světa, a odlišili je od abstraktních, které používají zápisy z oddělených a vzájemně 
odlišitelných jednotek („b“ nesmi splynout s „p“, číslo 2 nesmí splynout s číslem 3, osminová nota 
nesmí splynout se čtvrťovou). Způsob užití vzorků rovnou vyjadřuje koncepci díla a toto uspořádání 
je pak jedinečné, zatímco jazyk, matematika a hudba si vytvořily zápisy abecedou, čísly a notami, 
které Nelson Goodman navrhuje nazvat notačními.12

Jakmile se tyto zápisy naučíme, jsme při jejich zapisování zaměnitelní, protože nerozhoduje náš 
jedinečný způsob uspořádání, ale nutnost dodržovat pravidla jejich zápisu a operací s ještě uznatel-
nými odchylkami. V této perspektivě je zaměnitelné pes, pes a PES. Jak Goodman podotýká, z takto 
zapsaných děl z logiky věci nelze vytvořit falza. My můžeme dodat, že o tom, co je ještě zaměnitelné 
(pes, pes a PES, co se týče zápisu; statečný, udatný, chrabrý, co se týče významu), rozhoduje kontext 
záměrnosti a daný obor. 

Synonyma svou funkcí hlásají zaměnitelnost, ale chovají se tak jen za určitých kontextuálních pod-
mínek textu. Jakmile však pracujeme se vzorkem (obrazem, ikónem), tak samotné jeho užití již je 
projevem koncepce, kdy intenzionální význam je plně určen texturou své reprezentace a nedá se pro-
to parafrázovat. Každé další provedení je buď plagiát, nebo epigonské dílo v záporné části osy, či 
postmoderní citační posun v kladném a zdůvodňovaném užití. Sémantická závažnost se proto u vzor-
ků na rozdíl od notačních zápisů, které se nedostižným designem a dlouhým vývojem dostaly k pra-
vidlům, odehrává i ve způsobu užití dané mediality.

Velkou výhodou notací, kterou vzorky nemají, jsou fixace díla napříč časem – autor již zemřel, ale 
jeho román či oratorium opět vyšlo tiskem.13 Umožňují také opakovaná provedení, Chopina lze inter-
pretovat rozmanitými způsoby, o tvůrčím uchopení, o platnosti a aktuální či dobové poučenosti jed-
notlivých interpretací se vede odborný diskurs. Notace umožňují i kolektivní provádění díla – společ-
ný zpěv Gregoriánského chorálu „jako jeden muž v jednotě kroku, dechu a tepu“. Ovšem to, co zapsal 
Gustav Mahler notami, či Jan Skácel abecedou, stejně jako to, jak budeme tyto zápisy interpretovat, 
je již opět jedinečné. Notace jsou tedy velmi dlouho hledané a vylaďované designové komprimáty 
s pravidly, do kterých lze „zabalit“ a opět „vybalit“ jedinečnost navzdory času a dokonce kolektivním 
sdílením (sborová praxe). Ovšem rozhodně nejsou „nevinné“.14 
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V návaznosti na tyto úvahy můžeme připomenout jeden z předsudků tradovaných ve vizuálních obo-
rech v důsledku toho, že si své notace (nejkřiklavěji malba, kresba) nevyvinuly. Totiž že pro tato 
umění jsou typické „svobodné volby jedinečnosti“ a dodržovaná pravidla charakterizují pouze nauči-
telné systémy, které svět výtvarných oborů neužívá. Jako oponující příklad této příliš zjednodušující 
úvaze, který ukáže, že tvorba plynule střídá polaritu jedinečného a zaměnitelného/synonymického 
jako dva protichůdné a tedy působivý kontrast vyvolávající prostředky, jsme vybrali velmi gesticky  
a expresivně působivé provedení choreografie Sharon Eyal (2018).15 Toto soustředěné a vizuálně mo-
nochromní dílo Half Life uvádíme ze dvou důvodů. Jednak se v něm plynule a koncepčně střídá prin-
cip jedinečného (sólistka) a zaměnitelného (charakteristické pohyby jednotlivců pohlcené jednotným 
záměrem, sjednoceným gestem), ale také slouží jako příklad mediální nepřevoditelnosti vzorků, jako 
jejich zásadní charakteristiky: nepřeložitelnost ukázaného a viděného do slov, tedy tělesně vytvoře-
né16 exprese, a tak navozeného zážitku. 

V Half Life Sharon Eyal sledujeme vzorky/předvedení zvláštního napětí a osudově působícího maši-
nérního pohybu těla v souladu s ostinátním rytmem v hudbě Ori Lichtika, které působí nepřirozeně 
právě proto, že naše pohyby jsou obvykle nesynchronizované, více uvolněné a takto „napěťově“, vy-
kloubeně a strojově je nepoužíváme. Odkazují k vojenským řádům a vyvolávají pocit neodvolatelné-
ho zlověstného dění. Pohyby se nějak podivně zbavily humanity, obsahují cosi z ostražitosti nejspíše 
divokých zvířat, připomínají spíše svíjivost materiálů, než lidského těla. Stádnost, ze které jde strach, 
je střídána podivně slizkými výrazy obličeje (vysoký tanečník) a nelidskými záškuby. Proměny pohy-
bů se dějí, jako by byly prostrkávány nepochopitelnými tvary a energiemi a těžko pro ně najít slovní 
ekvivalenty. Možná rostliny (ovšem které?) se takto chovají?

Vzniká dusná atmosféra a napětí oscilující mezi hrozivě stádním a individuálním, mezi mašinerií  
a extatickým vytržením. V tomto provedení se v kontrastu střídají sóla jedinců a jsou pointovány 
skupinovým sjednocením v ideji, kde se individuální stává zaměnitelným. Je velmi působivé, když to, 
co mohlo být samostatné, přijme a s přesvědčením předvede nadosobní soulad, ovšem zde nemáme 
pocit, že by se vytvořila společná idea, spíše společný úděl pulzující nemyslící hmoty. A ani není jisté, 
jestli je „dost“ organická. 

Účelné střídání jedinečného a zaměnitelného je v tomto provedení významně působivé, tento kontrast 
předvádí, že jedinečné chápeme právě o zaměnitelné. Synchronizace pohybu a výrazu do jednotné-
ho, a tedy mezi jednotlivými aktéry zaměnitelného, poskytuje jak úvahy o nadosobních idejích, tak  
o mašinerii či totalitě, která individualitu pohlcuje. Dílo vytvořilo rozhraní subjektivní – intersubjek-
tivní, myslící jedinec – ovládaná masa, sjednocení v ideji – nebezpečná nemyslící pulzující hmota.

KONTINUÁLNÍ POHYB A JAZYK GAGA
Sharon Eyal je žačka a pozdější spolupracovnice Ohada Naharina, významného současného izra-
elského choreografa, jehož dílo bychom rádi uvedli ve spojitosti s jím vyvinutým jazykem Gaga. 
Obě tato navštívení v příbuzném oboru tance vybíráme proto, abychom rozvinuli příklad symbolicky 
pojednaného kontinuálního gesta, jako čtvrtého možného systému, který je vzorkem, a ač zápisy má, 
nejsou notační.17 Ale přesto tento obor spolupracuje s jazykem, tedy nám vznikne vizuálně podnětné 
podtéma: pohyb – jazyk, kterým bychom rádi obohatili zkoumaný vztah obrazu a jazyka o tyto dyna-
mické „obrazy“ limitované médiem těla.
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Jedná se o analogový „vzorek“, o předvedení a zdá se, že na těchto ukázkách, podobně jako v oblasti 
hudby, lze možná nejpřesvědčivěji zažívat nepřeložitelnost jedinečných expresí do slov. Významná 
účinnost takto symbolicky pojatého pohybu je zajištěna tím, že každý máme tělo a spoluprožíváme 
tedy společným, fyzickým médiem, kdy je překvapující, jak známým (a všem společným) prostřed-
kem lze dosáhnout tak nečekaných expresí a pronikání prostoru. 

Už jsme se zmínili tvárnost, abstraktnost a „nehmotnost“ jazyka, který umí odkazovat k jevům, které 
nemají vizuální předlohu, a vůbec netušíme, jak by mohly vypadat, a je velmi dobře, že je tak „podo-
bou“ vlivem označování ani nezatěžujeme.18 Nyní je tedy vhodné představit sílu konceptů, které lze 
pouze předvést nebo ukázat, tedy z-hmotnit, a uvědomit si tím nezastupitelnost vzorků, které vytvá-
řejí „sebou“ expresivně jedinečná, tedy nezaměnitelná mediální předvedení. 

Zážitek z nich se stejně jako zážitek s realitou opírá o doslovné pohyby, barvy, tvary, struktury,  
o určité světlo. Lze je pouze předvést a nelze je „přeložit“ do jazyka, ač je jazyk nejvhodnější systém 
pro „myšlení o nich“. Příkladem by mohl být rytmicko-barevný koncept, který lze pouze zahrát na 
tabla, a pro zážitek z něj, pro jeho posouzení, není jiná cesta, než ho zahrát či vyslechnout. Jedná se 
v posunutém metaforickém smyslu o mediální „site specific“. Musíme za těmito vzorky „cestovat“ do 
jejich jedinečné mediality, která používá „kusy světa“ a předvádí to, k čemu referuje. 

Jejich nebezpečí je proto v tom, že by nám mohly s realitou „splynout“, když to byly její „součásti“. 
Proto je tak zásadní uvažovat jejich novou roli a jejich novou vztažnost/funkci v díle. Naše úvahy 
mají ambice zdůvodněně a pokud možno v plném rozsahu hájit nezastupitelnost obrazů, tvarů, zvuků, 
tónů, rytmu, pohybů (tedy vzorků), ovšem právě slovy. Stejně jako pojem „zážitek“, zmíněný výše, 
používáme jako široce kotvený sociokulturní výkon, nikoliv jako nějaký (samozřejmě, že také pod-
statný) důsledek náladotvorné situace.

Ohad Naharin19 je izraelský tanečník a choreograf současného tance, bývalý umělecký ředitel spo-
lečnosti Batsheva Dance Company20 a autor pohybového jazyka Gaga, slovníku, který provokuje 
tanečníky, aby vyjadřovali vnitřní pohyby, energie a pnutí navenek a vytvářeli tak přesné formy.21 
Naharinův styl a technika se vyvinuly během jeho spolupráce s touto skupinou a vyznačují se úžasně 
flexibilními končetinami a zároveň škubavou zraňující ostrostí. Pracuje s do detailu promyšlenými 
kontrasty. Divákovi se dostavuje pocit hluboce zakotveného pohybu kontrastovaného s výbušným 
„roztržením hmoty“, s pocitem nesmírné vitality, která vtáhne diváka do hry. 

Naharinovi tanečníci nenacvičují před zrcadlem. To jim umožňuje zbavit se naučených gest a názoru 
na zaběhanou „estetičnost“ pohybu a cítit pohyb zevnitř. K přesnějšímu pochopení typu tělesnosti 
a neobvyklosti pohybu vyvinul Naharin slovník s názvem Gaga,22 který se skládá ze slov, která vy-
jadřují konkrétní způsoby, jak zahájit pohyb a jak ho spojit s částí těla propojenou pohybem. Gaga 
pracuje s vnitřními tělesnými impulzy i s individuálním nastavením konkrétního těla, s jeho vnitřním 
prostorem a jeho vnímáním. Jedná se o sadu vynalezených slov a frází, jejichž cílem je provokovat 
pohyby, střídavě ošklivé, nádherné a hloupé, které společně tvoří antitechniku. Je to způsob, jak 
uniknout osvědčeným stylům moderního a současného tance a proniknout k novému, k tělesnému na 
rozhraní vnějších a vnitřních energií. Je to nečekaný způsob, jakým se může tělo hýbat, pokud by ho 
bylo možné osvobodit od gravitace a slušnosti.

Uvedeme některé příklady. Jedním ze slov je „luna“, název, který odkazuje na masité, kruhové – jako 
měsíc, proto „luna“ – regiony mezi prsty na rukou a nohou. Protože neexistuje vizuální vzor, který 
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by mohli tanečníci nacvičit, tak reagují na slovní narážky v improvizačních cvičeních konaných ve 
studiích bez zrcadel. Proto je pozornost věnována spíše vnitřnímu zážitku či energii těla než jeho 
obrazu. Zde oceňujeme abstraktní podobu slov, která nezanáší denotované žádnou ikoničností, ale 
umí vyjádřit typ energie a označit danou oblast těla. Proto jsou při těchto úkolech mediálně mnohem 
vhodnější než „vzorky“.

Další slovo je „lena“, je to „motor mezi pupkem a rozkrokem“ a zdroj síly pro pohyb. Nebo slovo 
„yoyo“, které nás má přimět k „sání tváří dovnitř, ale žaludkem a konečníkem“. Někdy se v Gaga 
tanečník pohybuje v metaforách, jako je „boya“ („špagety ve vroucí vodě“), nebo ve frázích, které 
vyjadřují pohybové zkratky, například „zhroutit se“. Díky nim jsou tanečníci Batshevy tak pozoru-
hodně atletičtí a přesní, takže jsou schopni okamžitě reagovat na další situaci. „Když se podíváte na 
zvíře, jak se pohybuje a pracuje se svou tíhou a lehkostí, je to ‚puštění energie‘“, vysvětluje Naharin. 
„Abys byl výbušný a rychlý, musíš to pustit, musíš se zhroutit“.23

Lexikon Gaga je neustále revidován. Některé termíny jsou pojmenovány podle mentorů a přátel, 
některé jsou morbidní, například „mika“, což znamená „vytrhávání kostí z měkkého masa“, ještě 
jiné zřejmě narážely na izraelskou politiku: „Bibi“ znamenalo pohyb s pocitem, že „nic není trvalé“  
(a bylo nedávno odstraněno ze slovníku). Mnoho z nich souvisí s nesčetnými způsoby, jak můžete 
zvlnit pánev. Jazyk Gaga je v tomto smyslu v našem textu ukázkou toho, jak nečekaně vysoké ab-
strakce má pohyb ambice exemplifikovat a z-hmotnit. 

ZÁVĚRY

Příklady jazyka Gaga jsme chtěli upozornit na podstatnou funkci jazyka, která má ve vizuálních 
oborech a jejich edukaci nezastupitelnou roli. Umí z nekonečných vlastností „kontinuity vzorků“ 
vyseknout, ohraničit danou vybranou vlastnost a zpětně, či v „protisměru“ ji denotovat. 

Jazyk Gaga tedy z nekonečných možností, co vyjadřovat, výběrem v konkrétních vztazích a kon-
trastech ustanovil Naharinovu koncepci a vytvořil situace: ty bez vizuálního předobrazu, nečekané, 
zhroucené, roztržené, hnané motorem pupku, výbušné, cítěné mezi prsty, sáním dovnitř žaludkem  
a konečníkem, čímž vytvořil prostředky antitechniky při vysokých ambicích, například ukázat pohyb 
s pocitem, že nic není trvalé. Slovo a koncepce předcházejí zhmotnění pohybem „zevnitř po vstupu 
slovem“, a proto tento dynamický koncept nemá mít vizuální předlohu. Odehrává se zde cesta „ab-
strakcí“ k tělesnému na rozhraní vnějších a vnitřních energií, což je podstatná schopnost jazyka. 

Vybrané ukázky chtěly přispět k tématu spolupráce a pronikání různých médií a symbolických systé-
mů, což zde zastoupily vložené symbolické světy baletu a tance. Jejich analýza slovy chtěla doklado-
vat, že je velmi vhodné v době mediálních prostupů, které umožňují metaforické temporální vrstvy, 
rozumět specifice jednotlivých symbolických systémů, abychom tak vlastně ocenili jejich výměny  
a vzájemné poukazy. Jazyk se tak stává hlavní korekcí s možností komunikovat a sdílet tyto prosto-
rové, časové a mediální průniky, které jsou z hlediska edukace umění zásadní.

Sonda do příbuzného pohybového, zvukového a vizuálního oboru tance chtěla přinést nadhled nad 
symbolickými systémy a ze slov, jejichž užití ve výtvarných oborech bývá obestřeno předsudky, 
utvořit možnou volbu, partnera, kam lze transformovat část významu vizuálního díla, nebo odkud 
může přijít pomoc s vyčpělým ikonickým, jak dokladoval jazyk Gaga. 
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Poznámky:

 Toto téma zasahuje velké množství spojitých problémů, dotýká se například proměny exprese materiálových metafor, 
tedy působivosti „vzorků“ (v dílech M. Oppenheim, T. Emin, B. de Bruyckere, bratří Chapmanových); mediality a její 
zkoumání v současném umění (E. Havekost, R. Deacon, J. Rosefeldt), což bylo formulováno v předešlých publikacích 
autorky (Dytrtová ©2017a, b). Odlišnosti psaného a obrazového nejvíce rozvinula analýza díla R. Deacona Nehmot-
nost abecedy a kamenina (Dytrtová, 2019). Deacon pojednal v doslovnosti díla kontrast materiálové hmotnosti použité 
kameniny a na zdi ji pointoval částečně rýsovanými kresbami nazvanými Abeceda, kterými komentoval nehmotnost  
a abstraktnost abecedy. 
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2 Tyto úvahy by neumožňovalo starší statické členění pouze dvou termínů obsah – forma díla, kde nezbyl teoretický pro-
stor pro vědomé tvoření exprese a vliv kontextu.

3 Exemplifikace: předvedení vlastností zpřesněné denotací, JAK je dílo medializované. Denotace: jmenovité označení, 
tj. symetrická reference, CO jsem na obraze rozpoznal. Exprese: metaforické předvedení a označení, metaforický posun, 
kdy doslovně šedé se může stát vlivem kotextových a kontextuálních podmínek banálním, nudným, beznadějným atd. 
(Goodman, 1996, 2007).

4 Jedná se o konstruktivní, tematickou, empatickou a prožitkovou komponentu zážitku (Slavík, 2001, 2015).

5 „Každá črta se odkrývá pomocí přístrojů, které mají dostatečnou rozlišovací schopnost, a opět se ztrácí při měřeních 
pomocí přístrojů, které jsou o mnoho přesnější. Neexistuje přístroj, který by otevíral přístup ke všem črtám v jejich abso-
lutní ostrosti, tj. k realitě samotné“ (Kvasz, 2015). Kvasz uvádí příklad: při pohledu z velké dálky je země malý bod, při 
lepším přiblížení začne být viditelný povrch a je možné rozpoznat tvar Afriky. Když se natolik přiblížíme, že vidíme tvary 
budov, tvar Afriky se ztratí. Pro každý jev podobně jako pro tvar Afriky tak existuje určitý interval měření, při kterém je 
ho možné registrovat.

6 Tato slova nazýváme motivovaná. 

7 Kniha Noama Chomského Syntaktické struktury (1957) přinesla naprostý převrat v lingvistické metodologii, tedy ve 
způsobu, jakým přistupujeme ke zkoumání jazyka. Do lingvistiky razantně vstoupila matematika. Chomsky navrhl chápat 
jazyk jako generativní a transformační systém, jako soustavu pravidel, jejich opakovaným použitím se dostaneme od ně-
jakého počátečního bodu právě k těm posloupnostem, které tvoří gramaticky správné věty jazyka. Jazyk je spíše něco jako 
instinkt, jazyk není náš vynález, jakým je třeba hrnčířský kruh nebo teorie relativity. „Základ gramatiky jazyka je člověku 
vrozen v podobě mechanismu s určitým počtem ‚volných parametrů‘ – a učení se mateřskému jazyku tak de facto zname-
ná jen zafixování těchto parametrů pro daný konkrétní jazyk. Například to, že má přísudek předcházet nebo následovat 
předmět, vrozeno výbavou není, to musí dítě empiricky zjistit. Ale jakmile to zjistí, je mu tím, podle Chomského, vnucena 
i celá řada dalších charakteristik příslušného jazyka. (Např. je-li přísudek předcházen, např. v japonštině, znamená to, že 
jsou nutně i předložky předcházeny jim příslušnými frázemi.) Tak jsou všechny jazyky z hlediska gramatiky srovnatelně 
bohaté. Neexistuje tedy nic takového jako primitivní jazyky“ (Peregrin, 2003).

8 Posuny akustické podoby jazyka můžeme vidět v provedení Jaromíra Typlta a posuny vizuální podoby jazyka v tvorbě 
Jiřího Koláře. Typltovy zvukové proudy generované z možností řeči a dozvuku mikrofonu můžeme sledovat na odkaze 
Jaromír Typlt, Tepe mě zvou, Liberec 2003. In: Youtube [online] 10. 7. 2010 [cit. 23. 04. 2021]. Dostupné z: http://www.
youtube.com/watch?v=UW7NQ2bFEEc

9 „Logiku akustiky“ uvádíme jako důsledek srovnání s viditelným světem. Ve světě zvuků si některá slova svou „vzor-
kovitost pamatují“. Motivovaná slova jsou příklady slov, která jsou akusticky podobná tomu, o čem mluví, čili jsou to 
akustické „vzorky“, ač jsou to slova: klapot, houpání, šumění, výkřik…

10 Pojem kotext (U. Eco) používáme pro nejbližší okolí sledovaného jevu v rámci daného díla a slovo kontext si tak uvol-
ňujeme pro širší, například sociokulturní vazbu či vlivnost.

11 Aristoteles k tomuto výstižně říká: „Neboť všechno, co jest od přírody, má zřejmě počátek pohybu a klidu v sobě ať 
z hlediska místa nebo kvantitativního růstu a úbytku nebo kvalitativní přeměny, kdežto lehátko, roucho a jiné takové věci 
jako takové a jako výtvory umění a řemesel nemají vrozené směrnosti ke změně…“ (in Charvát, 2017, s. 177–178). „To 
ve své podstatě znamená, že přirozené jsoucno je od přírody, a tudíž povaha změny (…) vyplývá z jeho ‚pozice‘ ve struk-
tuře přírodního světa (…) Jsoucno, které není ‚od přírody‘, vzniká z něčeho externího – v našem případ z technologie. 
Příčinou je člověk, který dané umělé jsoucno vyrábí za určitým cílem“ (in Charvát, 2017, s. 178).

12 Goodman (2007, s. 107–127) funkci notace stanovuje tak, že musí identifikovat dílo napříč provedeními, tedy oddělit 
ta provedení, která jsou realizacemi daného díla, od těch, která jimi nejsou. Navíc musí být zápis sám jednoznačně určen 
provedením v notačním systému. Tento zdvojený požadavek je velmi silný. A uvádí pět podmínek notačního systému, 
dvě syntaktické (oddělenost a rozlišitelnost) a tři sémantické (jednoznačnost, oddělenost a rozlišitelnost). Tedy notačním 
systémem vyžadované vlastnosti jsou: jednoznačnost, syntaktická a sémantická oddělenost a rozlišitelnost. Můžeme pro-
to teoreticky rozhodnout, že každá značka přísluší nanejvýš k jednomu určitému znaku a že se objekt shoduje se zápisy 
nanejvýš jednoho určitého znaku. Tyto syntaktické podmínky oddělenosti a konečné odlišitelnosti splňují dobře známé 
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abecední, číselné, binární, telegrafické a základní hudební notace. Jazyk například nesplňuje podmínku sémantické ko-
nečné rozlišitelnosti.

13 Opět by bylo možné podotknout kvalitu jednotlivých edicí, které se, přestože se jedná o notace, liší. Specializují se na 
dané autory, což se v edičním servisu (například Bachových děl) samozřejmě projeví.

14 Například oddělenost půltónů a tonální systém se samozřejmě do „jedinečnosti“ tvorby propisují, jako každý symbolic-
ký transfer. Notační „komprimát“ není průhledný a nevlivný. „Zabalení jedinečného“ právě do něj má své důsledky. Jako 
ona „vzbouření“ tedy chápeme Hábův čtvrttónový systém, také dodekafonii ku tonalitě, či analogový zvuk elektronické 
hudby od padesátých let ku oddělenosti/jednoznačnosti tónů zapsaných notami. 

15 Eyal Sharon. Half Life, musik: Ori Lichtik, Staatsballett Berlin. In: Youtube [online] 11. 12. 2018 [cit. 22. 04. 2021]. 
Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=ddylj0x3ZiE&ab_channel=kultur24TV

16Text obhajuje, že exprese jsou vymyšlené, režírované, udělané, tedy konceptualizovatelné. Že se nejedná o dále nečle-
nitelnou intuitivní prožitkovost či pouhou náladotvornost, kde by nešlo zkoumat kvalitu výsledného díla. Expresi chápe 
jako předvedení spojené s hodnocením a zpřesněné metaforickou i doslovnou denotací (interpretací) s dvěma možnostmi 
ověření, autentifikací a evidencí. 

17 „Největšího uznání mezi notacemi navrženými pro tanec se zaslouženě dostalo labanotaci, která nese název po svém 
tvůrci Rudolfu Labanovi. Tato působivá soustava analýz vyvrací obecnou představu, že se plynulý, komplexní pohyb 
ze své podstaty vzpírá notační artikulaci. Zpochybňuje dogma, že úspěšný popis závisí na jakési přirozené strukturální 
úhlednosti popisovaného“ (Goodman, 2007).

18 Vlivem neikonického zápisu a akustické izolace od viditelného světa v orální podobě je sice nezatěžujeme „obra-
zovostí“, ale zato je „vysekáváme“, a tím zbavujeme původní kontinuity, abychom je v dané rozlišitelnosti (například 
samohláska „a“) mohli myslet.

19 Ohad Naharin, narozen 1952 v Kibutzu Mizra, v Izraeli.

20 Naharin‘s Virus performed by Batsheva Dance Company – English Version. In: Youtube [online] 8. 4. 2018 [cit. 23. 04. 
2021]. Dostupné z: https://www.youtube.com/watch?v=4r5c1rZXROU&ab_channel=BatshevaDanceCompany

21 Naharin‘s Virus. V díle stojí v řadě na samém okraji pódia skupinka v androgynních kombinézách a černých punčo-
chách, zírá na publikum, rytmicky a absurdně pomalu pohybuje boky. Střídají se militaristické pochody a divoká, volně 
tekoucí sóla. Kroutí se, třesou se a padají, a když se odrazí vzhůru, jako by je zvedla obrovská neviditelná ruka. Dílo je 
vytvořeno na palestinskou lidovou hudbu a je přerušeno textem hry Petera Handka z 60. let Offending the Audience, kte-
rou čte muž v černém obleku a kravatě.

22 Gaga, pohybový jazyk. [online] 24. 4. 2018 [cit. 24. 04. 2021]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki/Gaga_(pohy-
bov%C3%BD_jazyk)

23 Mr. Gaga (A film by Tomer Heymann) – End semence. In: Youtube [online] 2. 2. 2017 [cit. 24. 04. 2021]. Dostupné z: 
https://www.youtube.com/watch?v=lV-dLllYwDE&ab_channel=heymannbrothersfilms
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GŁOS I JEGO WIELOWYMIAROWE ZNACZENIE

THE VOICE AND ITS MULTI- DIMENSIONAL MEANING

Lidia KATARYŃCZUK-MANIA & Małgorzata PRZYBYSZ-ZAREMBA

Abstrakt:  Artykuł ma na celu przybliżenie tematyki związanej z głosem, emisją i higieną głosu oraz ukaza-
niem jego walorów. Autorki wskazały na uwarunkowania w zakresie stosowania prawidłowej emisji i higieny 
głosu oraz na wybrane alternatywne metody komunikowania się. Problematyka bardzo ważna w pracy każde-
go nauczyciela.

Kluczowe słowa: głos, emisja  głosu, higiena, profilaktyka.

Abstract: The article aims to present the topics related to voice, voice emission and hygiene, and to show its 
values. The authors indicated the conditions for the use of proper voice emission and hygiene as well as selec-
ted alternative methods of communication. The subject matter is very important in the work of every teacher.

Keywords: voice, voice emission, hygiene, prophylaxis 

WPROWADZENIE

Problematyka  dotycząca głosu, a szczególnie głosu nauczyciela w ostatnich latach stała się przed-
miotem rozważań badawczych, dydaktycznych i terapeutycznych.  Autorki pragną przywołać te za-
gadnienia, które  pozwolą na dyskusję w zakresie świadomego podejścia do emisji i higieny głosu.

Głos to muzyka, która wyraża nasze uczucia, emocje i nastroje chwil. Stan naszego głosu to wypad-
kowa naszego umysłu, ciała i ducha. Emisja głosu to sztuka i nauka kształtowania głosu uwzględnia-
jąca wszystkie elementy fizjologiczne, akustyczne i artystyczne. Jest procesem wydobywania głosu  
i wysyłania go w przestrzeń. Oto kilka haseł dotyczących głosu:

• Głos to Twoje podstawowe narzędzie pracy;

• Każde urządzenie można wymienić, ale głosu - nie!;

• Wykorzystywany w sposób nieprawidłowy ulega zniszczeniu;

• Gwarancja nie przewiduje odpowiedzialności za wady i uszkodzenia wynikające  
z nieodpowiedniej eksploatacji; 

• Bez głosu nie przekażesz nauczycielu swojej wiedzy uczniowi, nie zainteresujesz tematem  
i nie nawiążesz relacji.

Warto przybliżyć aparat głosotwórczy niezbędny w komunikowaniu się. Budowa aparatu głosowego 
dotyczy: aparatu oddechowego (płuca, oskrzela, tchawica, wytwarzają strumień powietrza konieczny 
do powstania dźwięku), aparatu fonacyjnego (krtań, która strumień powietrza przetwarza w dźwięk), 
aparatu artykulacyjnego jamy (ustna, gardłowa i nosowa, które formują głos). Każdy głos charaktery-
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zuje się: barwą, natężeniem, wysokością. Posługiwanie się skalą wysokości głosu podczas mówienia 
nazywamy intonacją, która daje możliwość orientacji w zakresie intencji wypowiadanych słów. Mo-
dulacja dotyczy prawidłowego używania pozostałych właściwości fizycznych głosu, tj. skali natęże-
nia i zabarwień uczuciowych. Ona nadaje walory emocjonalne i uplastycznia wypowiedź. Mimika  
i gest należą do pozajęzykowych środków ekspresji, które pobudzają wyobraźnię słuchacza (szerzej: 
Tarasiewicz, 2022, s.196-224; Obrębowski 2008).

Praca nad głosem, to także praca nad sobą, która wpływa na osobowość nauczyciela. Należy tu 
pracować między innymi nad: umiejętnością rozluźnienia ciała i mięśni aparatu głosowego, odde-
chem, usprawnieniem motoryki narządów mowy (żuchwy, języka, warg, podniebienia miękkiego), 
prawidłową fonacją (tworzenie dźwięków), artykulacją i dykcją, siłą i barwą głosu oraz umiejętnie 
modulować głos. 

CO ROBIĆ ABY CIESZYĆ SIĘ DOBRYM, MOCNYM I ZDROWYM GŁOSEM NA 
DŁUGIE LATA? 

Głos powinien być tworzony swobodnie, bez nadmiernego napięcia mięśni krtani i szyi, 
z odpowiednią wysokością utrzymującą się na stałym poziomie. Prawidłowa artykulacja,  
w odniesieniu do właściwej techniki emisji głosu, powinna cechować się: wyrazistą wy-
mową samogłosek i spółgłosek, umiarkowanym tempem mowy, szerokim otwarciem ust  
i odpowiednim obniżaniem żuchwy. Opanowanie techniki emisyjnej należy do trudnych zagadnień 
dydaktycznych ale to właśnie od danej osoby zależy czy zadba o dobrą komunikację i relacje (glos 
mówiony, głos wokalny). Warto podkreślić, że kandydat na studia pedagogiczne a zwłaszcza na stu-
dia z zakresu edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej powinien przejść badania wstępne z zakresu 
poprawnej wymowy i kondycji psychofizycznej ale od dłuższego czasu większość uczelni zrezygno-
wała z takich badań wstępnych. Studenci często na początku zajęć z zakresu emisji i higieny głosu nie 
doceniają wartości swojego głosu, dopiero po zapoznaniu się z zasadami zaczynają zwracać więk-
szą uwagę na potrzeby doskonalenia głosowego. Podczas zajęć omawiane są zagadnienia z zakresu 
podstaw anatomii głosu, psychologii głosu, dotyczące stresu, tremy zwłaszcza  podczas wystąpień 
publicznych, autoprezentacji, diety i głosu, relaksu, treningów głosowych a przewodnim tematem 
jest: „Głos to człowiek” (zob. Kisiel, 2012; Laskowska, 2006).

Bogumiła Tarasiewicz podkreśla, że „student oczekuje gotowej recepty, informacji, wiedzy, która 
w sposób bezpośredni przełoży się na jego kondycję głosową. [...] Najważniejsze są odczucia prak-
tyczne i zdobycie poprawnych nawyków fonacyjnych, oddechowych czy artykulacyjnych, a na to po-
trzeba sporo czasu i znacznego osobistego zaangażowania” (Tarasiewicz 2003, s. 59-60). Warto też 
zaznaczyć, iż istotną rolę w pracy z głosem i nad głosem pełnią: diagnoza i konsultacje foniatryczne, 
neurologiczne, psychologiczne, logopedyczne oraz doskonalenie wiedzy emisyjnej, lingwistycznej, 
artystycznej, medialnej (zob. Pawłowski (Ed.), 2008; Kataryńczuk-Mania, 2016; Majzner, 2013). 

PROBLEMY GŁOSOWE WŚRÓD NAUCZYCIELI

Nauczyciele doświadczają wiele problemów zwiazanych z głosem, którego używają w codziennej 
pracy zawodowej. Do najbardziej dostrzegalnych problemów głosowych u nauczycieli należą: nawy-
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kowe chrząkanie, zmatowienie głosu, zawężenie skali głosu, skrócony czas fonacji, okresowe zaniki 
głosu, chrypka, bezgłos. 

Czynniki wywołujące problemy dysfonii można dzielić na zewnętrzne i wewnętrzne. Do czynników 
zewnętrznych często zalicza się: przedłużony czas pracy głosem, praca w hałasie, nieodpowiednie 
warunki akustyczne (często brak aparatury nagłaśniającej w salach lekcyjnych), niekorzystne warun-
ki klimatyczne pomieszczeń (często powietrze jest zbyt suche i przegrzane, szczególnie w okresie 
zimowym), częste infekcje dróg oddechowych w środowisku pracy (kontakty z duża ilością dzieci), 
stres (obciążenie społeczne, np. wady organizacyjne, różne relacje interpersonalne). Wśród czynni-
ków wewnętrznych literatura przedmiotu wskazuje na:  nieprawidłową emisję głosu i postawę (np. 
wady postawy, przygarbienie- powodują zaburzenie traktu oddechowego, co powoduje zamykanie 
drogi do swobodnej fonacji, brak przestrzegania higieny narządu głosu ),  np. palenie papierosów, 
częste picie kawy, ogólny stan zdrowia , dobre samopoczucie, kontakty międzyludzkie, szczególnie  
z dziećmi, poczucie pewności siebie, schorzenia ogólne, np. alergie, refluks  żołądkowo- przełykowy, 
przewlekle choroby laryngologiczne, np. chrypka, nieżyt nosa i in.

PROFILAKTYKA GŁOSU

W skutecznej ochronie głosu pomocne są, tzw. domowe sposoby niedopuszczające do rozwoju cho-
roby lub łagodzące objawy typu: ból gardła czy kaszel. Najczęściej wykorzystuje się zioła, miód, 
cytrynę i sól, które pomagają zwalczać infekcje górnych dróg oddechowych. Zalecane są także inha-
lacje, które rozpuszczają wydzielinę,  oczyszczają gardło i krtań. W pomieszczeniu korzystamy z na-
wilżacza. Oddychanie wilgotnym powietrzem zapobiega wysychaniu gardła. Zaleca się oszczędzanie 
mówienia, spożywanie więcej owoców i warzyw, które bogate są w witaminy, płukanie gardła letnią 
osoloną wodą (1/4  łyżeczki soli na szklankę wody). Pomocne są napary z rumianku lub tymianku. 
Ciepłe okłady zalecane są przy dokuczliwym bólu gardła, gdyż pobudzają ukrwienie, koją ból, likwi-
dują stan zapalny. Bardzo cennym wskazaniem przed wystąpieniami, lekcją, wykładem należy wpro-
wadzić rozgrzewkę narządu mowy. Uelastyczniając aparat fonacyjny możemy uniknąć przejęzyczeń, 
łatwiej można wypowiadać trudniejsze wyrazy.

O niewydolności głosowej świadczą: zła technika mówienia i śpiewania, nieprawidłowy styl życia, 
brak umiejętności radzenia sobie ze stresem. Mirosław Kisiel w publikacji pt. Emisja i higiena głosu 
w pracy dydaktyczno-wychowawczej nauczyciela podaje następujące zasady niezbędne w zawodach 
pedagogicznych:

1. „Stosowanie zasad higieny głosowej.

2. Stworzenie przez pracodawców odpowiednich warunków pracy.

3. Wprowadzenie do programu zajęć szkół wyższych, przygotowujących osoby do zawodów,  
w których praca wymaga sprawnego głosu, obligatoryjnych zajęć praktycznych z zakresu tech-
nik kształcenia głosu.

4. Prowadzenie profilaktycznych badań narządu głosotwórczego, określających przydatność do 
zawodu nauczyciela oraz systematycznych badań okresowych przez cały okres zatrudnienia.

5. Zaplanowanie i realizacja przez pracodawcę cyklicznych projektów profilaktycznych z emisji i hi-
gieny głosu, w ramach wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli” (zob. Klisiel, 2012, s. 215).
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Z analizy dostępnej literatury oraz badań własnych wynika, że świadomość nauczycieli  
w zakresie funkcjonowania głosu jest zróżnicowana. Większość nauczycieli nadwyręża swój głos 
w trudnych sytuacjach dydaktyczno-wychowawczych, zwłaszcza nauczyciele wychowania przed-
szkolnego, edukacji wczesnoszkolnej, wychowania fizycznego i edukacji muzycznej (m.in. Kataryń-
czuk-Mania, 2006, s. 39-48; Z. Pawłowski (Ed.), 2008; Piwko-Przybysz (Ed.) 2006; Kisiel, 2012; 
Majzner, 2013, s.85-99).

Kiedy kończą się zajęcia z zakresu emisji i higieny głosu studenci proszeni są o opinie. Oto kilka 
przykładowych wypowiedzi (Tabela 1).

Tabela. Wypowiedzi studentów na temat emisji i higieny głosu

Respondenci Wypowiedzi studentów

Anna

Uważam, że przedmiot jest bardzo cenny dla mojej przyszłej pracy w zawodzie nauczycielki. 
Zajęcia powinny trwać dłużej a nie tylko 15 godzin i tylko na I roku studiów. Zapoznałam się 
z ciekawa ;literaturą, poznałam wiele praktycznych ćwiczeń doskonalących głos, różne gry 
głosowe. Niestety coraz mniej rozmawiam z koleżankami a nie pamiętam kiedy ostatni raz 
sobie śpiewałam.

Paweł Nigdy nie miałem okazji improwizować głosem, odgrywać różne role, zawsze się krępowałem. 
Zajęcia pokazały, że można być swobodnym i kreatywnym.

Magda Dzięki emisji głosu znalazłam sposób na uporczywą chrypkę i potrafię swobodnie modulować 
głosem.

Henryk

Nie przypuszczałem, że dieta może mieć wpływ na jakość głosu. Obecnie z zaangażowaniem  
przygotowuję posiłki dla siebie i znajomych, które zawierają dużo wody, witamin, błonnika 
(owoce, warzywa, ryby, czerwone mięso) i unikam ostrych przypraw. Chętnie sobie podśpie-
wuję.

Alicja
Nigdy nie lubiłam występować publicznie przed koleżankami i kolegami ale zajęcia z emisji 
pomogły mi przełamać barierę strachu i teraz mogę swobodnie prowadzić rozmowy, wiem jak 
wykorzystać swój głos przygotowując się do np. egzaminu itp.

Bożena

Uważam, że cenne dla mnie były wiadomości ale zdobyłam odwagę, umiejętność panowania 
nad odbiorcami i komunikowania się z nimi. Skorzystałam z ćwiczeń na poprawną dykcję, 
poznałam ciekawe ćwiczenia relaksacyjne i stwierdzam, że obecnie mój głos brzmi dojrzalej, 
niż przed zajęciami.

Hanna

Gdy rozpoczęłam pracę z dziećmi już po miesiącu przestawałam mówić, bolało mnie gar-
dło. Emisja głosu to bardzo ważny przedmiot, który pomaga funkcjonować nauczycielowi. 
Poznałam zasady, sposoby i ciekawe, praktyczne ćwiczenia oddechowe, artykulacyjne, które 
obecnie stosuję w pracy z dziećmi.

Ola
Dzięki miłej, swobodnej atmosferze na zajęciach nauczyłam się pracować nad oddechem, 
zaczęłam kontrolować tempo mowy- zawsze mówiłam szybko a znajomi powtarzali mów wol-
niej....., Powróciłam do ulubionych piosenek, które kiedyś poprawiały mi humor.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wypowiedzi studentów.

Brzmienie głosu, jakość wypowiedzi  mają  duże znaczenie w komunikacji. Wyrażają zarówno emo-
cje dotyczące przekazywanej treści  ale też stosunek mówiącego do odbiorcy a także jego samo-
poczucie (np. znudzenie, podekscytowanie, zmęczenie itp.). Na jakość głosu wpływają różnorodne 
czynniki: anatomiczno-fizjologiczne: budowa narządu głosowego, stan zdrowia, wady zgryzu, styl 
życia (palenie papierosów, nadużywanie alkoholu, mocnej kawy), wady postawy, wysiłek, choro-
by, alergie, zatoki i inne. Czynniki pozabiologiczne dotyczą typu psychicznego człowieka, stresu,  
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poczucia sukcesu, własnej wartości. Czynniki różne tona przykład: podróże np. samolotem, otocze-
nie społeczne, różne nawyki głosowe (maniery), jakość powietrza i in.

Dzięki relaksacji i rozluźnieniu całego ciała występuje łatwość artykulacji, swoboda w modulowaniu 
głosu, brak drżenia w głosie, łatwiej wziąć oddech podczas mówienia. Zaleca się terapię śmiechem- 
gelotologię gdyż śmiech aktywizuje organizm człowieka.

Komunikowanie się to ważny wymiar życia i funkcjonowania każdego człowieka. Relacje z osobą  
z niepełnosprawnością intelektualną, mogą przyjmować wymiar werbalny, czyli mówienie, słucha-
nie, pisanie oraz czytanie oraz wymiar  niewerbalny, który może przejawiać się gestykulacją, mimiką 
twarzy, dotykiem, pozycją ciała, kontaktem wzrokowym, fizycznym, słuchowym. W komunikacji  
z osobami z niepełnosprawnością intelektualną  ważne jest otoczenie fizyczne, psychologiczne i spo-
łeczne.Komunikacja alternatywna i wspomagająca to wszelkie sposoby pozawerbalnego porozumie-
wania  się, zastępujące bądź wspierające komunikację za pomocą mowy artykułowanej. W praktyce 
używa się głównie  piktogramy PIC, symbole PCS, symbole Blissa, gesty, rysunki, obrazki, zdjęcia. 
Piktogramy stanowią graficzny system komunikacji (składają się z szablonowych rysunków umiesz-
czonych na czarnym tle, przedstawiających białe sylwetki. Rysunki mają kształt kwadratu o wymia-
rach 10 x10 cm,  są wydrukowane na kartonie. Symbole PCS składają  się z ponad 3 tysięcy symboli 
sklasyfikowanych w takie kategorie, jak: ludzie, czasowniki, symbole opisowe, jedzenie, czas wolny, 
rzeczowniki, społeczne, np. zwroty grzecznościowe, potoczne wyrażenia. System symboli Charlesa 
Blissa dają możliwość poznania konkretnego przedmiotu, jak i pojęcia abstrakcyjnego. Gesty sta-
nowią naturalny sposób porozumiewania się - dopełniają mowę (przykłady: język migany, system 
Makaton, system Coghamo). Makaton składa się  z 450 znaków podstawowych i 7 tysięcy znaków 
dodatkowych, uzupełniających., przeznaczony jest dla wszystkich osób, które ze względu na różne 
zaburzenia i trudności komunikacyjne nie mogą porozumiewać się w sposób naturalny ze środowi-
skiem społecznym (szerzej: Przybysz-Zaremba, 2020, s. 287-307). 

Na profesjonalnym i amatorskim poziomie śpiewania i mówienia a także profilaktyczno-rehabilita-
cyjnym  wykorzystuje się dla przykładu takie metody, jak: metodę akcentów, metodę Feldenkraisa, 
metodę Tomatisa, Technikę Alexandra.

Metoda akcentów (zob. Kazanecka, 2004, s. 81-84), ukierunkowana jest  na kształtowanie prawidło-
wej postawy ciała, toru oddechowego, ćwiczeń fonacyjnych realizowanych etapami. Stosowane są 
tu ćwiczenia usprawniające pracę narządu artykulacyjnego. Pacjent ćwiczy w sposób zrelaksowany  
w oparciu o czynność mięśni tłoczni brzusznej, co ułatwia ruchy ciała wykonywane zgodnie z akcen-
tem i rytmem oddechowym. Każde ćwiczenie odtwarzane jest po rehabilitancie.

Metoda Feldenkraisa (2012) zwiększa świadomość siebie (także głosu) poprzez ruch, jest metodą 
poznania i rozwoju. Ważne jest tu  poznawanie nowych sposobów poruszania, kontrolowania, wsłu-
chiwania się w swoje ciało z ciągłym zwiększaniem świadomości. Istotne jest też tworzenie dźwięku, 
a przecieżwydobywanie głosu jest czynnością fizyczną gdzie  angażujemy aparat głosowy, który 
nierozerwalnie połączony jest z mięśniami kręgosłupa, głównie szyjnego, klatki piersiowej, aoddech 
z mięśniami oddechowymi, pojemnością płuc, ruchomością przepony.  

Trening uwagi słuchowej „Metoda Tomatisa” wspiera funkcję słuchową, dzięki której na-
stępuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się oraz rozwijania zdolności językowych  
i komunikacyjnych, zwiększanie kreatywności a także poprawa zachowań społecznych. Trening po-
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lega na słuchaniu odpowiednio dobranego materiału dźwiękowego przez urządzenie nazwane „elek-
tronicznym uchem”. Metodę stosuje się zazwyczaj w zaburzeniach: mowy (opóźniony rozwój mowy, 
wady, jąkanie), głosu (chrypki dziecięce), w przypadku dysleksji, trudności szkolnych, zaburzeń kon-
centracji i in.

Metodą uczącą  swobody w działaniu jest Technika Alexandra, zwana „metodą reedukacji psychofi-
zycznej” (szerzej: Kędzior, 1993).  Pomaga radzić sobie z problemami  związanymi z pracą aktorską, 
muzyczną, pedagogiczną itp., z nerwobólami, tremą. Uczy eliminowania nieprawidłowych nawyków 
nadwyrężających organizm, dotyczących codziennych ruchów czy zachowań. Technika Alexandra 
uczy jak świadomie  eliminować symptomy odruchu strachu, sprzyja aktywności umysłu i ciała. 
Różne stany emocjonalne będą mieć wpływ na to - jakim głosem i jak  się komunikujemy.

PODSUMOWANIE

W pracy nad głosem nie wystarczy tylko wiedza na temat funkcjonowania głosu  
i przeciwdziałania negatywnym skutkom ale  należy  ćwiczyć, powtarzać  systematycznie proste 
czynności i wykonywać ćwiczenia emisyjne. Zmiany kulturowe, dominacja środków audiowizual-
nych w komunikowaniu się  spowodowały, że brakuje prowadzenia dłuższych rozmów, dyskusji  
w gronie rówieśniczym a nawet w rodzinie. Zauważa się także zanik spontanicznego śpiewania przez 
dzieci i młodzież, braki w edukacji muzycznej (mało godzin przeznaczonych na edukację muzyczną, 
zwłaszcza w edukacji elementarnej).

„Śpiewajcie głosem, śpiewajcie sercem, śpiewajcie ustami, śpiewajcie swoim życiem” – św. Augu-
styn.

Jak wynika z powyższych refleksji na temat znaczenia głosu, stanowi on ważne „medium”, które 
jest  przedmiotem rozważań naukowych i praktycznych. Korzystnie może  wpływać na jakość życia 
każdego człowieka. Warto głos doskonalić i dbać o niego, gdyż jest jedyny na całe życie. Praca nad 
głosem wymaga działań kompleksowych obejmujących wiedzę, nawyki, umiejętności oraz praktykę.
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PROJEKT FAT / MOŽNOSTI UMELECKÉHO  
VZDELÁVANIA A ŠKOLA 

PROJECT FAT / FAT PROJECT / OPPORTUNITIES  
FOR ARTISTIC EDUCATION AND SCHOOL

Martina PAVLIKÁNOVÁ

Abstrakt: Príspevok prezentuje štyri roky projektu FAT - Fleischmann Arthur Tour, ktorého cieľom bolo pre-
pojiť umelecké vzdelávanie v školskom systéme a vzdelávanie v múzeu, postavené na konkrétnej výstave a kon-
krétnej osobnosti. Cieľom FAT bolo priblížiť život a dielo bratislavského rodáka, svetovo uznávaného sochára, 
priekopníka v tvorbe z perspexu, Arthura Fleischmanna. Jedným z hlavných výstupov projektu bola tematická 
výtvarná súťaž pre žiakov základných a základných umeleckých škôl. Projekt bol postavený na spolupráci 
múzea s Trustees of the Arthur Fleischmann Foundation a školami. 

Kľúčové slová: umelecké vzdelávanie, výtvarné umenie, perspex a plast, múzejná pedagogika, Arthur Fle-
ischmann

Abstract: The paper presents four years of the FAT - Fleischmann Arthur Tour project, which aimed to combine 
art education in the school system and museum education, built on a specific exhibition and a specific perso-
nality. The aim of FAT was to bring closer the life and work of a Bratislava native, a world-renowned sculptor, 
a pioneer in perspex work, Arthur Fleischmann. One of the main outputs of the project was a thematic art 
competition for primary and elementary art school students. The project was built in cooperation between the 
museum and the Trustees of the Arthur Fleischmann Foundation and schools.

Key words: art education, fine arts, perspex and plastic, museum pedagogy, Arthur Fleischmann

ÚVOD

Príspevok prezentuje 4. ročníky projektu FAT – Fleischmann Arthur Tour, ktorý sa realizoval v ro-
koch 2017 – 2021. Projekt, v autorskej koncepcii Martiny Pavlikánovej, organizovalo Múzeum mesta 
Bratislavy, ktorého súčasťou je aj Múzeum Arthura Fleischmanna. Projekt bol realizovaný v spolu-
práci s nadáciou Trustees of the Arthur Fleischmann Foundation a v kooperácii so základnými, zák-
ladnými umeleckými i strednými školami v rámci Bratislavského samosprávneho kraja. 

Zámer projektu sa opieral o stratégiu rozvoja múzeí v Slovenskej republike do roku 2018 a koncepciu 
Detského ateliéru Múzeum má budúcnosť „Všetko o múzeu“. Projekt predpokladal, že v dlhodobom 
horizonte získa účastníkov projektu, ale aj pedagógov základných a základných umeleckých škôl 
pre záujem o osobnosť sochára Arthura Fleischmanna a zvýši návštevnosť múzea, venovaného tejto 
osobnosti. 

Hlavným cieľom projektu bolo priblížiť, a dostať do povedomia súčasnej generácii, život a dielo vý-
znamného bratislavského rodáka, sochára Arthura Fleischmanna, ktorého múzeum sa od roku 2002 
nachádza na Bielej ulici v Bratislave, v dome rodiny Fleischmannovcov. 
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Projekt si kládol za cieľ rozvíjať nie len kultúrne povedomie deti a mládeže, ale prostredníctvom 
osobnosti Arthura Fleischmanna aj výtvarné vzdelávanie a tvorivosť. 

Čiastkovými cieľmi projektu boli: 

• formovanie vzťahu detí a mládeže ku kultúrnohistorickému dedičstvu v nadväznosti na metódy 
múzejnej pedagogiky,

• zvýšenie kultúrneho povedomia o významnom bratislavskom rodákovi, medzinárodne uznáva-
nom sochárovi Arthurovi Fleischmannovi (1869 – 1990),

• rozvíjanie tvorivého vyjadrenia na základne inšpirácie tvorbou a dielom Arthura Fleischmanna,

• uplatnenie osobitého vnímania k tvorivej činnosti a interpretácii diela Arthura Fleischmanna,

• podpora spolupráce s ďalšími odbornými inštitúciami, školami a vytváranie nové partnerstiev 
na úrovni obcí a regiónov,

• rozvíjanie predstavivosti a fantázie. 

Projekt pozostával z dvoch etáp. Prvou etapou bola výtvarná súťaž v dvoch vekových kategóriách. 
Druhou etapou bol tvorivý workshop spojený s návštevou Múzea Arthura Fleischmanna a slávnost-
ným vyhlásením výsledkov výtvarnej súťaže. Obe etapy projektu boli inšpirované dielom a tvorbou 
Arthura Fleischmanna, ktorá je charakteristická rôznorodosťou materiálu i tém, s ktorou autor pra-
coval. 

ARTHUR FEISCHMANN

Je skoro nepísaným paradoxom našich dejín, že mnohé významné osobnosti, ktoré pochádzajú z náš-
ho územia a preslávili sa v zahraničí, sú v domácich podmienkach zabudnuté alebo neznáme. Medzi 
nich patrí aj Arthur Fleischmann, rodák z Bratislavy a svetovo uznávaný sochára. Ak chcete nájsť 
jeho múzeum, musíte presne vedieť kam smerovať svoje kroky priamo v centre Bratislavy, neďa-
leko Hlavného námestia. Múzeum je schované v malom dvore na prvom poschodí, v dome rodiny 
Fleischmannovcov. Nie je veľké, ale od prvých chvíľ si podmaní návštevníka množstvom úžasných 
exponátov. 

Život a dielo Arthura Flesichmanna

Arthur Fleischmann sa narodil 5. júna 1896 v Bratislave do mnohopočetnej rodiny židovského ob-
chodníka s látkami. V čase jeho narodenia rodina bývala v dome na Trhovom námestí (dnešné nám. 
SNP), oproti kostolu Milosrdných bratov. Pôvodný dom už dnes nájdete len na zachovalých dobových 
fotografiách. V roku 1917 rodina zakúpila dom na Bielej ulici č. 6, kde sa v roku 2002 sprístupnilo 
verejnosti Múzeum Arthura Fleischmanna v kurátorstve Zuzany Francovej. Arthur Fleischmann už 
v detstve prejavoval záujem o umenie a chcel sa stať maliarom. Na otcovo želanie však vyštudoval 
medicínu, spočiatku v Budapešti a potom v Prahe, no túžba byť maliarom ho neopustila. Počas štúdii 
v Prahe bol krátko žiakom Myslbekovho žiaka prof. Jana Štursu, ktorý pôsobil na pražskej Akadémii 
výtvarného umenia (Francová, 1997, 2002). Pre jeho umelecký vývoj boli neskôr dôležité roky štúdia 
vo Viedni, kde nastúpil ako lekár (obor dermatológia) na viedenskú kliniku. Lekársku prax po troch 
rokoch opustil a začal sa naplno venovať umeleckej tvorbe. Jeho doménou sa nestalo maliarstvo, ale 
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paradoxne sochárstvo, ktoré ho preslávilo po celom svete. Ako uvádza Francová (2002), Arthur Fle-
ischmann sa už v ranom období svojej tvorby prejavil ako nadaný a predovšetkým všestranný umelec, 
ktorý pracoval väčšinou s tradičnými sochárskymi materiálmi ako drevo, mramor, bronz, terakota 
či vosk. Najbližšie však jeho tvorbe bola glazovaná keramika, z ktorej v rokoch  1930 – 31 vytvoril 
sériu glazovaných plastík 12 apoštolov pre hlavný oltár kostola sv. Alžbety vo vestfálskom Hagene. 
Do tohto obdobia spadajú aj začiatky jeho portrétnej tvorby. V jeho bohatej portrétnej tvorba nájdeme 
portréty známych osobností ako herca Trewora Howarda, speváčky Kathleen Ferrier, Rafaela Kube-
líka či portrét amerického prezidenta Kennedyho. Ako jediný sochár portrétoval až štyroch pápežov 
za ich života (Pia XII., Jána XXIII., Pavla VI. a Jána Pavla II.) (Francová, 2002). 

Tvorba Arthura Fleischmanna bola silne ovplyvnená aj jeho zahraničnými pobytmi či už na Bali, 
v Austrálii alebo Japonsku. Jeho domov sa nakoniec stala Veľká Británia. V roku 1948 podnikol cestu 
do Londýna a z krátkeho pobytu sa stal nový domov, kde prežil vyše 40 rokov. Ako uvádza Francová 
(2002), práve tu nadviazal kontakty s chemickým koncernom ICI, kde sa vyrábal nový materiál zare-
gistrovaný roku 1934 pod obchodným názvom perspex (plexisklo), a ktorý sa stal novým vyjadrova-
cím materiálom jeho tvorby. K jedným z významných diel z perspexu vyrobených vo Veľkej Británii 
patrí monumentálne dielo Krištáľová koruna strieborného jubilea, vyhotovené k oslavám 25. výro-
čia nástupu kráľovnej Alžbety II. na britský trón, ktorý samotná kráľovná odhalila v júni 1977 v St. 
Katherine‘s Docks v Londýne. 

4 ROČNÍKY FAT – 4 TÉMY

Múzeum Arthura Fleischmanna na Bielej ulici č. 6 v Bratislave od roku 2002 pozýva návštevníkov 
do svojich priestorov. Ako vyššie uvádzame, je paradoxom, že známe osobnosti nášho územia poz-
najú skôr za hranicami ako doma. Podpora propagácie múzea a osobnosti Arthura Fleischmanna cez 
vzdelávací projekt sa rodila dlhšie, a samotný projekt sa začal formovať v roku 2016 počas osobného 
stretnutia autorky projektu s rodinou Arthura Fleischmanna, manželkou pani Joy a synom Domi-
niqueom, ktorý je členom nadácie Trustees of the Arthur Fleischmann Foundation. Tak sa zrodil pro-
jekt FAT – Fleischmann Arthur Tour inšpirovaný životom, tvorbou a dielom Arthura Fleischmanna. 
Prvý rok projektu sa konal v roku 2017 a bohužiaľ jeho posledný ročník v roku 2021. Každý rok bola 
volená iná téma, ktorá vychádzala nie len zo samotnej tvorby autora, ale aj z miest, ktoré počas svojho 
umelecky plodného života navštívil, a kde má vystavené svoje diela.

Koncepcia projektu pozostávala z dvoch etáp. Prvou etapou bola výtvarná súťaž na zadanú tému, pre 
žiakov základných, základných umeleckých i stredných škôl v pôsobnosti hlavného mesta SR Brati-
slavského kraja, v dvoch vekových kategóriách:

6. kategória 6 – 10 rokov

7. kategória 11 rokov a vyššie.

Odborná komisia, ktorej členom boli pani Joy, Dominique Fleischmann, autorka projektu a vždy 
jeden výtvarný pedagóg a jeden výtvarník, zo zaslaných výtvarných diel vybrala v každej kategórii 
troch víťazov, ktorý boli odmenení vecnými cenami. V roku 2018 pani Joy so synom venovali do sú-
ťaže putovnú cenu „LAMPU“, ktorú do ďalšieho ročníka získavala škola. Putovnú cenu vytvoril syn 
autora Dominique z materiálu, ktorý zostal v ateliéri po otcovi z diel, ktoré tvoril. Súčasťou výtvarnej 
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súťaže bola aj mesačná výstava diel všetkých účastníkov priamo v Múzeu Arthura Fleischmanna, 
ktorá poskytovala nie len účastníkom, ale aj návštevníkom pohľad na nové formy vnímania autorov-
ho diela cez tvorivú interpretáciu detí a mládeže. 

Druhou etapou projektu bol tvorivý workshop, ktorý sa konal vždy začiatkom júna, v čase výročia na-
rodenia Arthura Fleischmanna, a bol spojený s návštevou Múzea Arthura Fleischmanna, slávnostným 
vyhlásením výsledkov výtvarnej súťaže ako aj oslavou Medzinárodného dňa detí. 

FAT 2017 – v hlavnej úlohe plast

Prvý ročník Fleischmann Arthur Tour sa niesol v znamení plastu. Výtvarná súťaž i workshop boli 
inšpirované tvorbou a dielami sochára Arthura Fleischmanna – priekopníka v tvorbe z perspexu (plas-
tu). S odstupom môžeme povedať, že prvý ročník, nakoľko sme v roku 2017 nevedeli či sa projekt 
uchytí, a či budú ďalšie ročníky. 

                  
Obr.1., 2. Neuróny alebo naše tvorivé hlavy pokope, SZUŠ Balkánska v Rusovciach. Inštalácia súťažných závesných 
objektov na nádvorí Múzea Arthura Fleischmanna

Obr. 3. Medúza, ZUŠ Malacky. Inštalácia súťažných závesných objektov na nádvorí Múzea Arthura Fleischmanna

Preto bola téma prvého ročníka širšie zameraná. Cieľom bolo, aby účastníci súťaže vytvorili indivi-
duálne alebo v kolektíve žiakov tematicky originálny závesný objekt v dĺžke 2,5 – 3 metre z plastu, 
primárne z plastových fliaš. Projekt tak získal aj ekologický rozmer recykláciou odpadového mate-
riálu – plastu, na umelecké diela. Prvého ročníka súťaže sa zúčastnilo 111 žiakov, ktorý spoločne 
vytvorili 15 závesných objektov. Všetky súťažné objekty boli po vyhodnotení inštalované na nádvorí 
Múzea Arthura Fleischmanna, čo dokumentuje obrázok č.1, č. 2, č. 3 a č. 4. 
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Obr.4. Viachlavý drak, SZUŠ Prokofievoá. Inštalácia súťažných závesných  
objektov na nádvorí Múzea Arthura Fleischmanna

Vyhlásenie výsledkov súťaže prebehlo počas tvorivého workshopu, ktorého sa zúčastnila aj rodina 
Arthura Fleischmanna, manželka pani Joy a syn Dominique, ktorí osobne odovzdali ceny výhercom 
(obrázok č. 5) a strávili príjemne chvíle v rozhovore so žiakmi o samotnom autorovi. Veľkým 
prínosom bolo stretnutie so žiakmi Evanjelického lýcea, ktorého žiakom bola aj Arthur Fleischmann.

Obr.5. Stretnutie s účastníkmi workshopu. Zľava: pani Joy, kurátorka múzea  

Arthura Fleischmanna Zuzana Francová, Dominique Fleischmann

Počas tvorivého workshopu, ktorého sa celkovo zúčastnilo 167 žiakov, účastníci navštívili Múzeum 
Arthura Fleischmanna a následne spoločne tvorili priestorový objekt z plastu inšpirovaný jeho die-
lom. Hlavným motívom, na ktorí sme sa spoločne zamerali bolo vyobrazenie Adama a Evy „Vyhna-
nie z raja“ – keramický objekt, ktorý tvoril v jednej bratislavskej domácnosti okraj krbu. Spoločne 
sme tak pod vedením odborných lektorov tvorili Rajskú bránu (obrázok č. 6).
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Obr.6. Detail Rajskej brány z tvorivého workshopu

FAT 2018 – V zajatí anjelov

Druhý rok projektu FAT sa niesol v znamení anjelov. Inšpiráciou bolo dielo Arthura Fleischmanna, 
ktoré je aj logom samotného múzea. Téma výtvarnej súťaže i workshopu bola „V zajatí anjelov“ 
a účastníci súťaže mali vytvoriť priestorový objekt (maximálna výška 30 cm) alebo asambláž z plas-
tových materiálov (maximálny formát A3). Projektu sa celkovo zúčastnilo 12 škôl a 161 žiakov vy-
tvorilo 62 výtvarných objektov. 

               

Obr.7., 8. Anjel, SZUŠ Prokofievová 
Obr.9., 10. Anjel, Evanjelické lýceum 

Všetky zaslané diela boli vystavené v Múzeu Arthura Flesichmanna. Výstava bola sprístupnená počas 
tvorivého workshopu na rovnomennú tému V zajatí anjelov, ktorej sa zúčastnilo 191 žiakov a študen-
tov. Počas workshopu víťazom súťaže opätovne odovzdali ceny pani Joy a Dominique Fleischmann, 
ktorý odovzdali aj putovnú cenu Základnej škole Dr. Ivana Dérera v Bratislave.
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Obr.11. Výstava súťažných diel v Múzeu Arthura Fleischmanna na tému V zajatí anjelov  

FAT 2019 – V zajatí japonského umenia

Jednou z krajín, s ktorými je život i tvorba Arthura Fleischmanna spojená, je aj Japonsko. V roku 1970 
sa zúčastnil svetovej výstave Expo 1970 v Osake, kde vystavoval svoje inovatívne diela z plexiskla 
– perspexu. Ako uvádza Jun Shimmi, veľvyslanec Slovenska v SR,  plastiky Fleischmanna sa stali 
obľúbenou témou diskusií. Kvôli inštalácii a výstave diel do Japonska autora sprevádzali aj manželka 
Joy a syn Dominique. Spolu v krajine strávili dlhší čas, a tak Japonsko výborne  spoznali (https://www.
sk.emb-japan.go.jp/itpr_sk/00_000313.html). Preto tretí ročník FAT sa vybral na cestu do Japonska. 

Téma výtvarnej súťaže i workshopu bola „V zajatí japonského umenia“ a účastníci mali vytvoriť 
priestorový objekt (maximálna výška 30 cm) alebo asambláž (maximálny formát A3) z plastových 
materiálov inšpirovaný japonskou kultúrou. Celkovo sa do súťaže zapojilo 8 škôl a 69 žiakov vytvo-
rilo 35 objektov, z ktorých odborná komisia vybrala troch víťazov v každej kategórii. 

     

Obr.12., Bonsaj z doby plastovej, SZUŠ Balkánska v Rusovciach 
Obr.13. Komár a kvet, ZUŠ Malacky
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Vyhlásenie výsledkov prebehlo počas tvorivého workshopu, ktorý bol realizovaný v spolupráci s 
Veľvyslanectvom Japonska v Slovenskej republike. Japonské veľvyslanectvo zabezpečilo worksho-
py origami a japonskej kaligrafie (https://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_sk/00_000794.html). Okrem 
toho sa v rámci workshopu tvorili kvety z plastových materiálov. Workshopu sa celkovo zúčastnilo 
141 žiakov, ktorí sa oboznámili nie len s životom a dielom Arthura Fleischmanna, ale aj s japonskou 
kultúrou. 

Obr.14, 15., 16., 17. Plastové kvety inšpirované japonskou kultúrou

FAT 2021 – online

Štvrtý ročník projektu naplánovaný na rok 2022 sa inšpiroval skôr súkromnou tvorbou Arthura 
Fleischmanna, šperkami. Tie tvoril iba pre svoju manželku Joy a niektoré z výtvarne zaujímavých 
kúskov pani Joy venovala aj múzeu. Bohužiaľ pandemická situácia neumožnila realizáciu projektu 
a téma sa presunula do roku 2021. Štvrtý ročník sa niesol v znamení 125. výročia narodenia Arthura 
Fleischmanna. Projektom sme tak vzdali hold tejto významnej osobnosti. Žiaci tvorili na tému Re-
cyklujte plasty a tvorte netradičný šperk z plastu. Projektu sa zúčastnilo 49 žiakov a študentov, kto-
rí nakoniec pod vedením svojich vyučujúcich tvorili online a online prebehlo aj celá súťaž a jej 
vyhodnotenie. Prínosom online – corona ročníka bola aj spolupráca so školou v Anglicku, ktorá sa do 
projektu zapojila. Napriek tomu sme radi, že tento, zatiaľ posledný ročník bol zrealizovaný. Za všetky 
zaslané diela vyberáme šperky – objekty žiakov výtvarného odboru ZUŠ Júliusa Kowalskieho pod 
vedením Mgr. Hany Juhász Muchovej (obr. 18, 19, 20, 21)
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Obr.18., 19., 202., 21. Objekty – šperky žiakov ZUŠ J. Kowalskieho

ZÁVER

Záverom môžeme konštatovať, že na projekt bola veľmi pozitívny odozva zo strany žiakov, štu-
dentov i pedagógov. Veľkým prínosom bolo, že sa osobne stretli s dielom autora, oboznámili s jeho 
životom, ale predovšetkým, že sa mohli osobne stretnúť aj rodinou Arthura Fleischmnna. Projekt mal 
nezameniteľný a jedinečný edukačný potenciál, ktorý rozvíjal nie a rozširoval kultúrne povedomie 
žiakov a študentov, ale aj ich tvorivý potenciál. 

Veríme, že projekt neskončil, že sa nájde priestor na jeho pokračovania a možno sa rozšíri aj o sochár-
sky workshop, ktorý bol ďalšou plánovanou etapou projektu zameranou na študentov umeleckých 
odborov a mladých začínajúcich umelcov. Kým sa tak stane, možno stojí za to zablúdiť do Múzea 
Arthura Fleischmanna na Bielej ul. č. 6 v Bratislave.
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VÝTVARNÉ VZDĚLÁVÁNÍ VE ŠKOLNÍ  
PRAXI – SEN A SKUTEČNOST

ART EDUCATION IN THE TEACHING  
PRACTICE – THE DREAM AND THE REALITY 

Pavla NOVOTNÁ, Eliška LOMIČOVÁ

Abstrakt: Příspěvek ukazuje na konkrétním příkladu jedné mateřské školy současný stav a problémy výtvarné-
ho vzdělávaní v českém školství. Autorky textu se snaží nalézat příčiny a také cesty, jak z tohoto „začarovaného 
kruhu“ vystoupit. Článek reflektuje a demonstruje převažující způsob vedení výtvarných činností a jejich ná-
sledné výstupy. Text se věnuje také problematice profesního vzdělávání budoucích učitelů  a možnostech změny 
diskurzu výtvarného vzdělávání.

Kľúčové slová: výtvarné vzdělávání, mateřská škola, profesní příprava, výtvarné činnosti, učení ke kreativitě, 
autentické učení, umění

Abstract: The paper shows on the example of one particular kindergarten the current state and problems of 
art education in the Czech education system. The authors of the text try to find the causes and ways to get out 
of this „vicious circle“. The article reflects and demonstrates the prevailing way of conducting art activities 
and their subsequent outcomes. The text also addresses the issue of professional education of future teachers 
and the possibilities of changing the discourse of art education.

Key words: art education, kindergarten, professional art preparation, art activities, teaching towards creati-
vity, authentic learning, art

ÚVOD

Rámcový vzdělávací program (RVP) představuje v současné době nejvyšší formu státního dokumen-
tu, který upravuje obsah i podmínky vzdělávání. Spolu s tzv. Školními vzdělávacími programy, podle 
kterých se konkretizuje podoba vzdělávání na jednotlivých školách, tak vytváří kurikulární vzdělá-
vací platformu v České republice. Ačkoliv jsou tyto dokumenty závazné a povinné od roku 2007 pro 
všechny, prosazování nových principů v nich uvedených a skutečná proměna praxe je pomalejší, než 
bychom mohli čekat, tedy alespoň v některých sférách. Tento text reflektuje výsledky výzkumného 
šetření z oblasti výtvarných činností v mateřských školách v Brně, které bylo zaměřeno na zkoumání 
kvality obsahu vzdělávací nabídky. Z výzkumu realizovaném Katedrou výtvarné výchovy na Peda-
gogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v roce 2018-2019, vyplynulo, že mezi závazně stano-
veným obsahem daným současným kurikulem a realitou praxe existuje celá řada rozporů (Stadlerová 
2020). Nesoulad mezi vzdělávacím „snem“, který představuje paradigma osnov a skutečností, kterou 
vidíme v praxi, se příspěvěk snaží ukázat na konkrétním příkladu implementace obsahu a faktické 
realizace vzdělávací nabídky výtvarných činností jedné mateřské školy, kterou autorky déle sledují 
(v textu jsou použity parafráze terénních zápisů z pozorování v rámci případové studie). Jedná se o 
běžnou státní mateřskou školu, která nespadá do systému spolupracujících institucí Pedagogické fa-
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kulty Masarykovy univerzity v Brně. Text poukazuje na současný stav a z něj vyplývající problémy 
výtvarného vzdělávaní v českém školství, ale také ukazuje možné cesty k řešení, z nichž jedna tkví ve 
smysluplném a promyšleném vzdělávacím obsahu profesní přípravy budoucích učitelů mateřských 
škol na pedagogických fakultách. 

RIZIKOVÉ PŘÍSTUPY OHROŽUJÍCÍ ÚSPĚCH VZDĚLÁVACÍHO ZÁMĚRU

Výzkum vyhodnocený z dat, které sbírali studenti všech forem bakalářského programu studia Uči-
telství pro mateřské školy a také oboroví didaktici při reflexích praxí a při hospitacích v terénu, po-
odhalil různorodou náplň, vedení a podobu výtvarných činností v mateřských školách. Obecně se ve 
vzdělávací nabídce mateřských škol stále objevují úkoly, které jsou svým charakterem zaměřeny na 
mechanický nácvik dovedností (např. stříhání, vybarvování, lepení apod.) a sledují pouze jediný cíl 
- rozvoj jemné motoriky a zlepšení koordinace oka a ruky. Na tuto skutečnost poukazuje taktéž jiní 
autoři výzkumů v oblasti preprimárního školství (např. Štěpánková, 2013). Z provedených šetření vy-
plývá, že učitelé stále ještě, tak jak tomu bylo především v dobách sociocentricky zaměřené výchovy 
(před rokem 1989), předkládají dětem vzory, předlohy a šablony, které výtvarnou tvorbu redukují na 
pouhé účelové použití výtvarných prostředků (např. dekorativní doplňování předem určeného jed-
notného tvaru), zbavují výtvarný projev prožitku a možnosti uplatnit ve vztahu k námětu jedinečnou 
dětskou zkušenost a současně též zapojit vlastní tvořivé myšlení. Učitelé také provádějí zásahy do 
dětských děl, manipulují dětmi za účelem prosazení vlastní představy o tom, jak by měl konečný 
výtvor vypadat a „popírají vzdělávací potenciál tvorby, kterou nejsou schopni či ochotni obhajovat 
z pozice záměrů vzdělávacích oblastí“ (Stadlerová, 2020). Diferenciaci a individualizaci, tedy princip 
vzdělávání, kdy vzdělávací nabídka je adekvátní pro všechny děti a zároveň respektuje jejich indivi-
dualitu, řeší učitelé spíše tím, že dítěti pomáhají a mnoho úkonů provádějí za něj. V této souvislosti 
výzkum poukazuje na nedůvěru učitelů v přirozené schopnosti dítěte reagovat na daný námět pomocí 
výtvarných prostředků či tvořivě výtvarný problém vyřešit, a na následné snahy ulehčit či zjednodušit 
dětem výtvarný úkol.

Dalším rizikovým přístupem vyplývajícím z výzkumu, který uplatňují učitelé v koncepci a vedení vý-
tvarných činností na předškolní děti, je časté potlačování osobitosti projevu dané specifiky výtvarné 
typologie. Učitele často nevědomě preferují výtvarné projevy dané výtvarnou typologií před jinými 
a nedostatečně diferencují výtvarné úkoly. V tvorbě jsou tedy hlavně „úspěšné“ a uplatní se ty děti, 
jejichž výtvarné tvarosloví je vytvářené hlavně pomocí čar a linií, kdy inklinují k zachycování tvarů 
skrze vodící obrysové linie, při práci s barvou štětcem spíše kreslí, rády obtahují, používají kontrast-
ní barvy podtrhující jednotlivé linky apod. Toto je poměrně běžná výbava předškolních dětí. Méně 
se mohou zapojit do úkolů děti, jejichž výtvarný projev do většinové produkce typově „nezapadá“. 
Od dětství zažívají mnohdy pocity nepochopení ze strany učitelů, jelikož se jejich díla vymykají 
hlavnímu charakteru většinové produkce, přestože právě rysy jejich tvorby je nejbližší malířskému 
či sochařskému způsobu výtvarné práce. Základní projevovou výbavou je záliba v práci s barevnou 
plochou, strukturou a kompozicí. Jedná se o výtvarná vyjádření založených převážně na kombina-
ci barevných ploch a skvrn, bez hlavní vodící obrysové linie (více o fenoménu výtvarné typologie 
viz Novotná, 2020a). Zmíněné rizikové faktory mají vliv na naplňování dílčích cílů v jednotlivých 
vzdělávacích oblastech, především při rozvoji přirozených poznávacích citů a specifických myšlen-
kových operací.
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OBLIBA ŠABLON A PROBLEMATIKA MECHANICKÉHO KOPÍROVÁNÍ

Každé dítě prochází předškolním vzděláváním, ať už se jedná o vzdělávání ve státních mateřských 
školách, v mateřských školách soukromých, či o individuální vzdělávání (Školský zákon, 2022),  
v rámci něhož se dítě setkává s výtvarnými činnostmi. Bohužel častou součástí výtvarně zaměřeného 
vzdělávání je i vystavování dítěte nekomfortním situacím, které mohou vést k vytvoření negativ-
ního vztahu k výtvarným činnostem, případně k úplnému zablokování dítěte při realizaci výtvarně 
orientovaných aktivit. Budoucí vztah k výtvarné tvorbě a jejímu vnímání se utváří právě na počátku 
vzdělávacího procesu.

Přetrvávajícím problémem některých českých mateřských škol, jak dokládá výzkumné šetření, je stálá 
oblíbenost používání šablon, vzorů a předloh. Jejichž užívání výrazně převládá nad jinými výtvarný-
mi úkoly, které se bez šablon obejdou. Šablony vedou k vytváření unifikovaných, uměle „krásných“ 
výtvorů, které, soudě dle pozorování, očekávají rodiče dětí a které svědomitě každý rok, s ohledem 
zejména na roční období a lidové tradice, připravují učitelky a učitelé (v preprimárním vzdělávání  
v České republice jsou to převážně ženy). Samotné přichystání jednotlivých „dílů“ nutných ke slože-
ní šablonovité skládanky je přitom neuvěřitelně pracné, a veskrze navíc velmi nevýhodné - příprava 
stojí obrovské množství času, který je neúměrný době, jež dítě nad realizací „výrobku“ stráví. Navíc 
je nutné, aby učitelka u stolečku určenému výtvarným činnostem dětem byla neustále ku pomoci, je-
likož bez jejích pokynů (i přes přítomnost „vzorové“ práce) děti často neví, co je třeba s jednotlivými 
částmi nutnými k sestavení celku dělat. Výsledkem je pak řada továrně jednotných výrobků, které  
v žádném ohledu neakcentují individualitu a osobnost dítěte, tím méně pak autentický dětský projev. 
Smutnou realitou je pak skutečnost, kdy se děti dotazují učitelek, který výtvor je jejich vlastní, proto-
že jinak než podle podpisu je odlišit nelze. Činnosti, které jsou mylně proklamovány jako výtvarné, 
mají spíše charakter pracovních postupů, jejichž cílem je splnit zadání, přičemž přesnost je oceňo-
vána. Tento přístup je v přímém rozporu vzdělávací nabídky, která je formulována v Rámcovém 
vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání 2021 (dále jen RVP PV) následovně: [učitel dítěti 
nabízí] „tvůrčí činnosti (...) výtvarné (...) podněcující tvořivost a nápaditost dítěte, estetické vnímání 
i vyjadřování a tříbení vkusu.“ (s. 25). Při předem požadovaném výsledku, který netoleruje odchylky, 
jež jsou silně odmítány, nelze samozřejmě o rozvoji kreativity hovořit. Snad by se dalo namítat, že se 
dítě alespoň učí „zacházet s grafickým a výtvarným materiálem, např. s tužkami, barvami, nůžkami 
papírem, modelovací hmotou“ (RVP PV, s.16), nicméně v případě realizace takto přísně strukturo-
vané činnosti, která je závislá na instrukcích učitelky, není tato skutečnost zcela naplněna. Děti sice 
přicházejí do styku s různými výtvarnými materiály (nejčastěji ovšem s nůžkami, lepidly a papírem) 
a přesto s nimi neumí (adekvátně svému věku) zacházet. Děti mají s pomůckami zkušenost a umí 
je pojmenovat a částečně také používat, upotřebí je ale zejména dle návodu předávaného učitelkou. 
Chybí zde zkušenost experimentálního a exploračního charakteru, při níž by dítě přirozeně objevilo 
různé možnosti, které výtvarné nástroje skýtají. 

Děti si v mnoha mateřských školách postupně zvykají poslouchat instrukce paní učitelky, nepře-
mýšlet a fungovat tzv. na „autopilota“, což je pravým opakem vzdělávacího záměru. Také se nespráv-
ným způsobem učí pracovat s chybou a chybnými úkony. Např. pokud udělá chybu a nalepí kousek 
barevného papíru na nesprávnou část jiného papíru, dostane se mu vyčítání, které ho utvrdí v tom, 
že odchýlit se od předem stanovené normy je za každých okolností špatně. Dítě tak ztrácí důvěru ve 
vlastní schopnosti ještě dřív, než mu vůbec bylo umožněno je objevit. Jako příklad může sloužit tato 
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konkrétní situace vyplývající z pozorování: při výtvarné tvorbě s velikonočním tématem měly děti za 
úkol natřít kartonovou slepičku (vytvořenou opět pomocí šablony). Čtyřletý chlapec v době, kdy se 
učitelka věnovala jiným dětem, začal slepičku (opět pouze jednou možnou barvou, v tomto případě 
bílou) natírat horizontálními tahy štětce, díky čemuž se mu dostalo kritiky od učitelky, že se natírá 
přece vertikálně, že pan malíř také při natírání stěn postupuje přece od shora dolů.

Tyto přístupy se ovšem netýkají pouze plošných výtvarných úkolů. Přestože mnoho mateřských škol 
vlastní keramickou pec a s hlínou se pracuje poměrně často, je při tvorbě keramických výtvorů apli-
kován stejný princip. Dítě sedí u stolečku, učitelka mu v rychlosti (ať už se vzorem či bez) představí 
daný záměr a dále se jen řídí posloupností pokynů, které od ní přichází - ovšem bez porozumění tech-
nologii, námětu či bazálnímu pracovnímu postupu. Neporozumění je pak vykládáno jako chyba, při 
níž je dítě káráno. Tímto přístupem však začíná budování negativního vztahu k výtvarné tvorbě, která 
by měla mít zcela jinou podobu. 

Dalším problémem je také užívání terminologie - ve školce se „maluje“ nejen barvami, ale také kří-
dami, pastelkami, tužkami a fixami. Nepřesnost v používání základních oborových termínů je ovšem 
nejmenší potíží. V konkrétní mateřské škole se totiž „malování křídami“ používalo jako jistá forma 
trestu pro děti, které se při pobytu venku na zahradě chovají nevhodně. Což znamená, že dítě dostane 
křídy a musí kreslit na chodník v místě, kde na něj učitelky po celou dobu vidí. Takový zážitek může 
v dítěti vyvolat negativní konotace v souvislosti s jinak oblíbenou činností. Kreslení křídami na zem 
z donucení může svou ztrátou dobrovolnosti a radosti, zcela logicky, v dítěti budovat negativní vztah 
ke kresbě a ke kreativnímu tvoření obecně. 

Co je třeba naopak ocenit je jistá rozmanitost výtvarných vyjadřovacích prostředků, které se dětem v 
mateřských školách v současnosti nabízí. Děti mají možnost vyzkoušet si práci s hlínou, vlnou, ba-
revným pískem či s barvami na textil. Nesnáze však nastávají při formulaci výtvarného úkolu - ač by 
se materiálů či nástrojů dalo využít rozličným způsobem, který by více reflektoval originální přístup 
každého dítěte a podpořil přirozenou expresivitu dětského projevu, omezují se činnosti s poměrně 
kvalitním materiálem na jednoduché a utilitární náměty. Důraz je kladen především na výsledek, při-
čemž není téměř jakkoliv reflektován proces tvorby, který je chápán pouze jako prostředek k vytvoře-
ní produktů, jenž nejsou v naprosté většině ani diferencovány pro rozdílné stádium vývoje dětského 
výtvarného projevu věkově heterogenní skupiny dětí. Děti si nemají proces užít, ale mají jej využít k 
tomu, aby každé z nich svůj výtvor vyprodukovalo; jakoby zde existovala nepsaná povinnost alespoň 
jednou do týdne doplnit nástěnku takzvaně „výsledky výtvarné činnosti“. Samotný proces je přitom 
přísně kontrolován. Vychýlení znamená kritiku. Procesuální tvorba zde má jen minimální prostor. 
Výtvory jsou produkovány účelně, často kvůli výzdobě nástěnek a kvůli ukázce činností rodičům. 
Rodiče, kteří byli většinou taktéž v rámci systému vystaveni podobným vzdělávacím strategiím ve 
výtvarných činnostech, nejsou vzájemně se podobajícími výtvory na nástěnkách překvapeni. Naopak, 
mnohdy očekávají tuto „zavedenou“ podobu. Z výtvarné tvorby mnohých mateřských škol se tak vy-
trácí radost, hravost, autenticita a důraz na prožitek, zcela v rozporu s principy současného kurikula. 

Dalším rizikovým faktorem, který negativně ovlivňuje vzdělávací záměry, na který poukazuje výz-
kum i pozorování v konkrétní mateřské škole, je málo příležitostí pro rozvoj spontánního autentic-
kého dětského výtvarného projevu. Po splnění „výtvarně” zaměřených činností, kterým je ponejvíce 
věnován čas v rámci dopoledních spontánních a částečně volitelných činností, případně v odpoledním 
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programu (přičemž dítěti mnohdy není dána možnosti volby se výtvarné činnosti neúčastnit, ačkoliv 
dle RVP PV mají být činnosti dobrovolné (s. 8), má dítě možnost realizovat vlastní kresby. Kreslí se 
ovšem ponejvíce na z jedné strany potištěnou, měkkou A4; tvrdé papíry či různé druhy papíru (velko-
formátové či různorodé tvary formátů) jsou jen minimálně k dispozici. Některé děti si však dokážou 
poradit samy i s minimem materiálu, např. si vytváří herní pomůcky, nejčastěji ve formě masek či 
korunek, které si sami předkreslí, ozdobí, vystřihnout a slepí. Děti mají k dispozici pastelky, fixy  
a voskovky, ale tekuté barvy často nesmí bez dozoru učitelky používat. Namísto vlastního námětu 
jsou dětem také často nabízeny omalovánky (jak vyplývá z případové studie v konkrétní mateřské 
škole). Při absenci prostoru pro rozvoj vlastního spontánního výtvarného projevu dítě nerozvíjí vý-
tvarné sebevědomí a ani nepoznává skrze výtvarné činnosti sebe sama. 

PROFESNÍ PŘÍPRAVA UČITELEK MATEŘSKÝCH ŠKOL

Při „šablonovitě“ vedené výtvarné činnosti nedochází k základnímu rozvoji ani hlubšímu zpřesňová-
ní smyslového vnímání, natož k podpoře představivosti a fantazie. Dítě neposiluje vlastní zvídavost, 
zájmy, radost z objevování a učení. Estetické vnímání, cítění a prožívání se rozvíjí „pokřiveně“, v zá-
vislosti na vkusu a představách učitele. Dochází k manipulaci dítěte, která má výrazný vliv na pěsto-
vání tvořivého myšlení a tvořivosti obecně. Rizikové přístupy ve vzdělávání v oblasti výtvarných čin-
ností se však nepropagují pouze v mateřských školách. Tento charakter existuje v českém vzdělávání 
napříč celým systémem. Problém se nevyhýbá ani profesnímu vzdělávání samotných učitelů. Jedna 
z autorek článku popisuje vlastní zkušenost s profesní přípravou budoucích učitelek mateřských škol 
na střední pedagogické škole, kde se přímo metodicky doporučovala i realizovala „výtvarná“ zadání 
založená na užívá předloh, práci s papírem, obkreslování, stříhání a následným lepením všech částí 
předlohy dle poskytnutého vzoru.

Z výzkumných dat výše uvedeného šetření také vyplývá, že pro koncepci výtvarných činností je 
velmi zásadní osobní vztah učitele ke kultuře, výtvarnému umění, tvorbě a jeho vlastní výtvarná 
zkušenost. Učitelé, kteří ztratili či si nikdy nevytvořili vztah k výtvarnému umění, také zároveň ne-
chápou smysl výtvarných činností nebo mu rozumí zkresleně. Často argumentují, že organizačně 
výtvarné činnosti v denním plánu časově nezvládají. Tato skutečnost vyplývá především ze zavedené 
představy, že výtvarné činnosti by měly probíhat konvenčně, tedy ve třídě s plošnými výtvarnými 
prostředky. S inspiračními podněty z oblasti umění pracují učitelé pracují spíše výjimečně, výtvarně 
reagují spíše na kulturní události či tradice.“ (Stadlerová, 2020). Transformace výtvarné zkušenosti 
budoucího učitele možností osobitého vyjádření z pozice tvůrce, vnímatele i interpreta, by měla tvořit 
důležitou složku profesní přípravy budoucích učitelů a učitelek mateřských škol. Ta přispívá značnou 
měrou k osobnostnímu rozvoji budoucího učitele, podporuje uvědomění si síly vlastní tvořivosti, 
což ve svém konečném důsledku velmi pozitivně ovlivní přístup k dětem. „Nedůvěra ve schopnosti 
malých dětí má totiž mnohdy hluboké kořeny v narušené „sebedůvěře“ samotného učitele, jehož 
tvořivé schopnosti byly potlačeny podobnými mechanismy, které nyní sám nevědomky aplikuje na 
svěřené děti.“ (Novotná, 2020b, 190) Právě takový učitel dětem nabízí šablony či předlohy, často  
v dobré vůli, aby dětem pomohl, z přesvědčení, že „děti by to samy nezvládly“. Smyslem praktických 
disciplín v systému předmětů studijního programu Učitelství pro mateřské školy (na Pedagogické 
fakultě MU v Brně) proto není vyzkoušet si nové, atraktivní výtvarné techniky, naučit se rukodělné 
postupy, ale naopak používat běžně dostupné výtvarné vyjadřovací prostředky spolu se strategiemi 
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učení ke kreativitě, autentickému učení apod., tj. ve výtvarném objevování, experimentování, hře  
a rozvoji smyslového vnímání. 

V rámci výtvarných předmětů při studiu oboru Učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě  
v Brně jsou proto studenti v kontaktu s uměním. Navštěvují galerie, muzea, jsou vtaženi do galerijních 
programů, kterých se účastní a pak je i připravují. Smyslem je objevit umění jako prostor pro inspi-
raci vlastní tvorby a také pro koncepci vlastních pedagogických projektů. Prakticky vedené předměty 
jsou tak zaměřené na proces tvorby, vnímání, sdílení a reflexi vizuálních obsahů. Jde o snahu pěsto-
vat autenticitu výrazu, citlivost pro intuitivní vnímání, reflexi uměleckých forem i zájem o výtvarné 
zážitky. Studenti jsou motivováni aktivně přistupovat k výuce, tvoří v ní, ale i doma. Část výuky 
probíhá přímo ve škole (v rámci seminářů, osobní konzultace apod.), ale také v galeriích (workshopy, 
galerijní animace, výstavy, umělecké akce apod.) a část online v synchronní (on-line individuální či 
skupinové konzultace) či asynchronní podobě (virtuální prostor pro sdílení vlastní tvorby, vnímání 
tvorby ostatních a vzájemných interpretací a interakcí). Na on-line platformě pak následuje sdílení  
a vzájemné ověřování komunikačních účinků. V rámci jednoho měsíce studenti realizují individuální 
výtvarný projekt, ke konci semestru představí řadu výtvarných experimentů či dalších tvůrčích akti-
vit, na kterých reflektují proces a doloží určitý posun (vývoj, progres) ve vlastní tvůrčí výtvarné práci 
a uvažování (formou reflexe, představením svého tvůrčího záměru, východiska, zkusí postihnout  
a formulovat důležité momenty vlastní tvorby). Projekt by měl být propojen s osobností, zájmy  
či zálibami studenta, měl být hravý a zábavný. Cílem je tedy tvořivá činnost a aktivní utváření vědo-
mosti ve vztahu k osobním prožitkům, vzpomínkám a dovednostem ve smyslu autentického učení, 
jehož premisa je založena na tom, “že si student sám hledá a pokládá otázky k řešení a pojmenovává 
zkoumaný problém. Student musí vymyslet postupy a metody k jeho řešení, toto řešení provést, umět 
jej zhodnotit a také interpretovat” (Jurečková, 2012).

Praktické disciplíny, současně či následně, doplňují předměty, které se zabývají didaktickým kon-
textem výtvarných činností, včetně hlubšího průniku do problematiky dětského výtvarného projevu 
předškolních dětí v souvislosti s psychomotorickým vývojem, tématu spontaneity, výtvarně proje-
vové typologie a kreativity. Abychom eliminovali rizikové přístupy ohrožující vzdělávací úspěch  
v oblasti kreativity, měli by se studenti především naučit rozpoznat projevy tvořivosti a porozumět 
přínosu výtvarných činností v preprimárním vzdělávání. Ve vlastních didaktických projektech se pro-
to v rámci studia vztahují např. k těmto tématům a principům: 

1. Bezpečné tvůrčí prostředí: podpora důvěry dětí v jejich tvořivé schopnosti

2. Diferenciace a individualizace: přizpůsobení forem a obsahů různorodosti dětí (specifikům vý-
voje a typologii spontánního výtvarného projevu)

3. Učení ke kreativitě: experiment, práce s otevřeným koncem, hra, vytvoření podmínek pro 
úspěch, minimální omezení formálními pravidly, možnost svobodně chybovat – přirozenost při 
procesu hledání

4. Prožitkové učení: návaznost na přímé zážitky a zkušenosti dítěte, podpora zvídavosti a potřeby 
smyslově objevovat svět; zájmy a záliby dítěte, spontánní tvůrčí nápady

5. Učení v souvislostech: prolínání expresivních činností a integrace více vzdělávacích oblastí

6. Autentické učení (osobní hodnota, originální tvůrčí přístup)
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ZÁVĚR

Třebaže žijeme v roce 2022, stav výtvarných činností v současných mateřských školách dle prove-
deného šetření (viz výše) tomuto roku neodpovídá. Požadavky na výtvarně vzdělané pedagogy ma-
teřských škol by mohly, na základě provedeného šetření, znít následovně: budoucí učitelky a učitelé 
mateřských škol by měli v rámci své budoucí praxe umět integrovat poznatky z jednotlivých oborů  
a jejich didaktik a také využívat vlastní „transformovanou“ výtvarnou zkušenost získanou při profes-
ní přípravě na vysoké škole. V oblasti jednotlivých oborů by měly směřovat k ucelení tzv. oborové 
kompetence (Slavík 1994), která se skládá ze dvou dimenzí: výtvarné a psycho-didaktické. Psycho-
-didaktická dimenze je zaměřena na porozumění základním principům tvořivých výtvarných činnos-
tí a jejich aplikaci do učitelova myšlenkového konceptu. Transformace vlastní výtvarné zkušenosti 
oslovuje zase především složku výtvarnou a její produktivní, receptivní a teoreticky-výtvarnou polo-
hu. Studenti mohou díky vhodně zvolené koncepci výuky objevit vlastní výtvarný potenciál, zbavit se 
často zvnějšku vnuceného přesvědčení, že nemají výtvarné vlohy, že nejsou tvořiví, a zažít skutečnou 
radost z tvorby, kterou mohou v budoucnosti dále předávat svěřeným dětem. 
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MULTIOBOROVÉ PROJEKTY JAKO CESTA K UMĚNÍ  
A KULTUŘE V POVINNÉM VZDĚLÁVÁNÍ

MULTIDISCIPLINARY PROJECTS AS A JOURNEY TO ART 
AND CULTURE IN COMPULSORY EDUCATION

Hana STADLEROVÁ, Milada SOMMEROVÁ

Abstrakt: Umělecké výchovy jsou v povinném vzdělávání začleněny do vzdělávací oblasti Umění a kultura. Aby 
tento celek nebyl pouze formálním spojením hudební, výtvarné, ale i dramatické či literární výchovy, je třeba 
budoucí učitele vést k přemýšlení v souvislostech, a to i v kontextu dalších vzdělávacích oblastí, a poskytnout 
jim dostatek příležitostí zažít si takto koncipovanou výuku i v rámci profesní přípravy. Příspěvek popíše a zhod-
notí přínos multioborových projektů, které byly realizovány se studenty studijního programu Učitelství pro 1. 
stupeň základní školy v rámci jejich profesní přípravy na PdF MU Brno.

Klíčové slova: profesní příprava učitele; primární vzdělávání; umění a kultura; multioborové projekty; zku-
šenost

Abstract: Art education is included in compulsory education in the educational field of Art and Culture. For 
this unit to be not only a formal combination of music, art, but also drama or literature, future teachers need to 
be led to think in context, even in the context of other educational areas, and provide them with ample oppor-
tunities to experience such teaching in the vocational training. The paper describes and evaluates the benefits 
of multidisciplinary projects implemented with students of the study program Teacher Training for the 1st level 
of primary school in their vocational training at the Faculty of Education, Masaryk University, Brno.

Key words: teacher training; primary education; Art and culture; multidisciplinary projects; experience

ÚVOD

Škola pro 21. století by měla vybavit žáka mnoha očekávanými kompetencemi. K je-
jich rozvoji by měly přispívat všechny vzdělávací oblasti, tedy i vzdělávací oblast Umě-
ní a kultura. Nové výzvy pro povinné vzdělávání jsou doprovázeny mimo jiné úprava-
mi kurikulárního dokumentu. RVP ZV v České republice prochází reformou. Poslední 
úprava z roku 2021 zasáhla i výtvarnou výchovu, která je součástí jmenované vzdělávací oblasti. 
Důvodem úprav byla potřeba posílit digitální gramotnost, a proto bylo nutné navýšit časovou do-
taci pro informatiku, mimo jiné i na úkor výtvarné výchovy. Ve zdůvodnění snížení časové dotace 
a redukce učiva výtvarné výchovy zazněly argumenty, že naplnění některých očekávaných 
výstupů je pro všechny žáky příliš náročné a v praxi často nedocházelo k jejich naplnění, 
a to i vzhledem k obtížné srozumitelnosti používaných formulací (NPI ČR 2021). Pokud chceme ob-
hajovat důležitost uměleckého vzdělávání, musíme hledat cesty, jak očekávané výstupy uměleckých 
oborů uvést do praxe. Realita výtvarné výchovy v povinném vzdělávání mnohdy neodpovídá očeká-
vaným výstupům. Potvrzují se tak závěry mnoha výzkumů, které poukazují na fakt, že kurikulární 
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reforma českého školství nedosáhla očekávaných cílů. Problémy výzkumníci shledávají jak v posto-
jích učitelů jako hlavních předpokládaných aktérů reformy (Moree, 2013; Straková, 2010; Straková 
a kol. 2013), tak v aktuálním chování škol, kdy reforma je uskutečňována jen formálně (Janík, 2013; 
Dvořák a kol. 2015). 

Máme-li záměr měnit postavení uměleckých výchov v povinném vzdělávání, musíme hledat ces-
ty, jak jejich praxi zkvalitnit a přínos obhájit. Pokud se např. budeme zamýšlet i nad očekávanou 
implementací digitální kompetence do povinného vzdělávání, výtvarná výchova nabízí mimo jiné 
velký prostor pro kreativní uplatnění digitálních médií. Může těžit i z témat spjatých s dalšími vzdě-
lávacími oblastmi nebo uměleckými prostředky reagovat na podněty průřezových témat, a to vždy 
v souladu s daným učivem výtvarné výchovy. Je také potřebné učitele (a to i budoucí) vybavit odbor-
nými znalostmi, které povedou k pochopení očekávaných výstupů (tedy nejen formulací z RVP ZV) 
a potřebě je v praxi realizovat. Výzvou se stává jak další vzdělávání učitelů z praxe, tak především 
profesní příprava budoucích učitelů, v našem případě studentů studijního programu Učitelství pro 
1. stupeň ZŠ. 

MULTIOBOROVÉ PROJEKTY A POVINNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

„Poznání našeho vlastního bytí máme díky intuici.“ (Locke, 2012)

Pro poznávací proces je charakteristické postupné vrstvení získaných poznatků, které vede 
k utváření konkrétní představy nebo postoje. Locke v Eseji o lidském chápání zmiňuje tzv. praecog-
nita (Locke 2012), tedy fakta či okolnosti předem známé (před samotným poznávacím procesem), jež 
stojí na počátku všech věd. Můžeme je vnímat jako jakýsi obecný základ, na němž bylo vystavěno 
poznání o dané oblasti. Proces poznávání však nikdy neprobíhá izolovaně pouze v jedné oblasti, ale 
prostupuje rozmanitě. V tomto kontextu se multioborovost jeví jako smysluplná součást profesní 
přípravy budoucích učitelů, neboť zohledňuje jev, který je společný všem vzdělávacím oblastem,  
a to je přesah do jiných disciplín. Poznávacím procesům zaměřeným na pocitové a subjektivní pozná-
vání se v minulosti věnoval americký psycholog Krathwohl, který zrevidoval Bloomovu taxonomii 
vzdělávacích cílů a doplnil ji mimo jiné o potřebu tvořit a metakognici. Metakognice je důležitou 
komponentou v procesu učení, neboť usměrňuje úroveň organizace celého procesu učení. Metakog-
nici lze v tomto kontextu chápat jako porovnání již osvojených poznatků s novými (viz. Vávra, 2011). 
Za nositele a organizátora výukových situací pro rozvoj metakognice považujeme učite-
le (Krykorková, 2010).  Student, který směřuje k profesi učitele v primárním vzdělává-
ní, je vybaven mnoha zkušenostmi, které si přináší z pozice žáka. Někteří studenti mají oporu 
i v teoretických poznatcích získaných ze středoškolského studia. Není možné pouze na nich sta-
vět představu, jak budou v roli učitele působit. I proto je důležitá kvalitní profesní příprava, která 
může aktivně využívat reflexí zkušeností dřívějších a poskytne především teoretické poznatky a nové 
zkušenosti, na kterých bude stavěno pojetí výtvarné výchovy odpovídající vzdělávání pro 21. stole-
tí. Student tak prokáže způsobilost plánovat, monitorovat, vyhodnocovat postupy, jež sám používá. 
Touto vědomou činností bude veden k poznání, jak sám postupuje, když poznává svět, což odpovídá 
charakteristice metakognice (Průcha a kol., 2008). V kontextu profesní přípravy si pak ujasní, jak 
kompetentním je učitelem, poskytne-li obdobný prostor i svým žákům.
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Záměr propojovat vhodná témata společná jednotlivým vzdělávacím oborům a posilovat mezioboro-
vý přístup ke vzdělávání je podporován RVP ZV (MŠMT ČR, 2021). Umožňuje tak integraci vzdělá-
vacího obsahu na úrovni témat, tematických okruhů, případně vzdělávacích oborů. Je zde také kon-
statováno, že základní podmínkou funkční integrace je kvalifikovaný učitel. Kvalifikace pedagoga 
by však neměla znamenat výhradně úspěšné absolvování studia, ale celkovou připravenost vstupovat 
do výuky s odhodláním uvažovat nad rámec konkrétního předmětu a snažit se propojovat získanou 
zkušenost s pedagogickou praxí.

Didaktický přístup prosazující ve výuce mezipředmětové vztahy, zadávání speciálních úloh 
nutících žáky integrovat poznatky různých předmětů, týmové vyučování, vytváření tzv. in-
tegrovaných vyučovacích předmětů je výsledkem interdisciplinárního přístupu (někdy se 
v pedagogice uplatňuje i pojem multidisciplinární přístup, který je chápán jako ekvivalent). Integrova-
ná výuka podporující mezipředmětové vztahy a spojení teoretických činností s praktickými bývá rea-
lizována v následujících formách: integrované předměty nebo kurzy; moduly nebo témata zařazované 
jako součást více předmětů; projekty spojující poznatky z více předmětů s praktickými zkušenostmi  
a produktivními činnostmi; integrované dny, kdy celá škola realizuje jedno téma (Průcha a kol., 2008).

V textu budeme používat pojem multioborové projekty, jenž reaguje mimo jiné na terminologii RVP 
ZV. V něm je uvedeno, že vzdělávací obsah základního vzdělávání je orientačně rozdělen do devíti 
vzdělávacích oblastí a jednotlivé vzdělávací oblasti jsou tvořeny jedním vzdělávacím oborem nebo 
více obsahově blízkými vzdělávacími obory. Chceme také poukázat na skutečnost, že výtvarná vý-
chova jako obor by měla být v takto pojatých projektech rovnocenná dalším začleněným oborům.  
V praxi se můžeme setkat s tím, že např. učivo prvouky či přírodovědy je výtvarnými prostředky 
„popisováno“ a jakékoli odchylky v zobrazení reality jsou hodnoceny jako chyba. Chceme proto 
zdůraznit, že výtvarná výchova by měla žákovi umožnit jiné než pouze racionální poznávání světa, 
protože odráží nezastupitelnou součást lidské existence – umění a kulturu (RVP ZV, 2021).

 UMĚNÍ A MULTIMÉDIA V PROFESNÍ PŘÍPRAVĚ BUDOUCÍCH UČITELŮ 

„Umělecké výchovy by měly nabízet adekvátní nástroje pro reflexi naší reality, přede-
vším pak reality mediálního světa, která nás denně obklopuje“ (Chocholová a kol., 2008). 
Díla využívající zároveň více uměleckých druhů jsou Dvořákovou a Medkem (2011) ozna-
čována jako mixmédia, tedy díla smíšených médií. Z hlediska vnitřní organizace je tito au-
toři dělí na intermediální a multimediální. U intermédií podle nich jde z estetického hlediska 
o překračování limitu média v poetické poloze, kdy jednotlivé složky jsou oddělitelné a nemusí pů-
sobit současně (např. k hudbě je vybráno video a obě složky mohou být realizovány jednotlivě). Mů-
žeme však zmínit, že mnozí autoři tyto pojmy nerozlišují a intermediální díla chápou obdobně jako 
multimediální. Pojem intermedialita (1997) poprvé použil na počátku devatenáctého století básník 
Coleridge,  od něho pojem v 60. letech 20. století převzal Higgins, který s ním dále pracoval. Inter-
medialita zkoumá vztahy různých médií, která se vzájemně prolínají, a jejich spojením vzniká úplně 
nové dílo, jehož části od sebe již nejdou oddělit (Stehlíková Babyrádová, 2016). Příkladem může být 
happening (událost, náhoda), který primárně nesměřuje k vytvoření trvalého díla, ale má povahu akce 
doložené záznamem, výpovědí, scénářem, fotografií, videem apod. Součástí akčních forem vyjádření 
mohou být i hudební improvizace, dramatický projev, což dokumentují některá happeningová díla 
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Johna Cage (1912–1992), Allana Caprowa (1927–2006), Milana Knížáka (1940) aj. (Baleka 1997). 
Mezi formy multimediálních děl dále řadíme environment a performance. Podle Dvořákové a Medka 
v těchto dílech jde o vztahy uvnitř jednotlivých složek. Ty jsou natolik neoddělitelné, že by samy o 
sobě, bez ostatních složek, ztratily význam. Komplexní provázanost mezi jednotlivými druhy umění 
je velmi silná a propracovaná. Multimediální díla se vyznačují systematičností, komplexností a inte-
gritou, význam jazyka pro sdělení informací je v díle zpravidla minimální. Zpochybňována a často 
odmítána je záměrnost, dějovost, linearita, kontinuita a synchronnost děl, dílo se brání zasazení do 
konvenčního prostředí v tradičním kontextu, cíleně porušuje bariéru mezi tvůrcem a recipientem. 
Nejasná je i hranice mezi jevištěm a hledištěm, mezi „vysokým“ a nízkým uměním, mezi vážným 
a banálním. Umělec preferuje proces vzniku díla před dílem jako finálním produktem, od něhož se 
často neočekává, že bude mít trvalou hodnotu. Dílo je tedy chápáno jako představení určité možnosti, 
nikoli jako unikátní konečný produkt.  Jde o snahu umělce o návrat ztracené funkčnosti do umění, 
a to vytvářením díla jako rituálu, který dostane recipienta „dovnitř“ dimenze dění. I proto zde mají 
specifické postavení kategorie komunikace a interaktivity (vzájemné ovlivňování světa umění a světa 
technologií) (Dvořáková a Medek, 2011).

Umělci od počátku 20. století proto stále hledají nové formy multimediálních sdělení, které jim ote-
vírají zcela nové možnosti sebevyjádření, a přestože pracují s dříve užitými formami nebo objekty, 
vytvářejí originály. Bourriaud, francouzský kurátor a kritik umění, v knize Postprodukce popisuje, 
že současní umělci stírají hranici mezi originálem a kopií, ready-made objektem a původním dílem, 
protože přetvářejí to, co do díla vložil někdo jiný. Tvrdí, že „(…) tvůrci záměrně vkládají svá umě-
lecká díla do již existující sítě znaků a významů, místo aby je považovali za nezávislé či originální 
formy. Tabula rasa pro umělce již neexistuje (...)“ (Bourriaud, 2004). Americký umělec a průkopník 
videoartu Davis měl za to, že umělecké dílo v době digitální reprodukce je fyzicky i formálně pro-
měnlivé, ale oproti Walteru Benjaminovi nevnímá, že by se z díla jeho reprodukováním vytráce-
la aura (Davis, 1995). Bourriaud přirovnává současného umělce k dýdžejovi a tvrdí, že dýdžejing, 
brouzdání po internetu nebo umělcova tvorba vychází z podobného myšlenkového sledu a jejich 
základem je hra. Aktéry tohoto procesu pak nazývá sémionauty, „(...) kteří produkují především ori-
ginální cesty světem znaků“ (Bourriaud, 2004). Umělecké dílo už není pasivním „hotovým produk-
tem“, ale stává se aktivním prvkem připraveným k dalšímu užití. Výtvarná tvorba založená na hře 
a intermediální manipulaci s objekty a již hotovými díly se může stát klíčovou složkou mul-
tioborově zaměřené výtvarné výchovy. Pokud chceme ve své pedagogické praxi tyto prin-
cipy aplikovat, je zapotřebí mít autentické zkušenosti s realizací multioborových projek-
tů. I proto se tyto projekty staly součástí profesní přípravy budoucích učitelů a probíhaly pod 
vedením autorek příspěvku. Reagují na zjištěné skutečnosti, které vyplynuly z výzkumných še-
tření realizovaných od roku 2019 (Stadlerová, 2019). Snahou je ovlivnit představy studentů 
o možnostech vlastní tvorby a v konečném důsledku o nutné proměně školní praxe výtvarné výchovy.  

MEZIOBOROVÉ PROJEKTY JAKO ZPŮSOB SEBEVYJÁDŘENÍ  
BUDOUCÍCH UČITELŮ

Studenti oboru Učitelství pro 1. stupeň ZŠ prošli výtvarnou průpravou v rámci předmětu Umění  
a tvorba IV (2021), kde postupně odkrývali vlastní témata i možnosti sebevyjádření. Nešlo tedy 
o „pouhé“ osvojení výtvarných dovedností, ale zejména o rozvíjení vlastní kreativity, schopnosti 
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výtvarně vyjádřit autentické prožívání a vůbec pochopení důležitosti umět používat výtvarný jazyk 
jako nepostradatelný komunikační nástroj. Studenti byli vedeni k tomu, aby uvažovali v širších sou-
vislostech, zejména pak aby byli schopni skrze vlastní tvorbu reflektovat environmentální, globální 
či kulturní a sociální otázky. Potřeba multioborového přístupu ve výtvarné pedagogice se totiž ještě 
více zviditelnila v době pandemie nebo v čase politického neklidu. Bylo by mylné se domnívat,  
že studenti tato témata nepotřebují v univerzitním prostředí řešit, a tedy je do výuky nezařazovat. Na-
opak můžeme na multioborové projekty nahlížet jako na příležitost ukázat, že výtvarná tvorba může 
být cenným nástrojem k vyjádření vlastních pocitů a postojů. Neboť nahlédneme-li do současného 
umění, zjistíme, že i ono intenzivně reaguje na aktuální dění a nezdráhá se využívat všemožné nástro-
je a techniky, a právě proto je mnohdy tak naléhavé a přímočaré. Naléhavé, přímočaré a autentické 
jsou i příklady studentských mezioborových projektů. Dokumentují nejen jejich tvůrčí potenciál, 
ale i možná východiska přemýšlení o vzdělávacích tématech, která by obohatila pedagogickou praxi 
o inovativní přístupy v povinném vzdělávání. 

Vybrané příklady mezioborových projektů

Studentka Marie K. si například zvolila jako médium fotografii a jako objekt přetváření pukliny ve 
stromech, které postupně zaplňovala rozmanitými materiály a strukturami. Při tvorbě si pohrávala 
s myšlenkou, že puklina na stromě je jeho „Achillovou patou“, jakýmsi slabým místem, které jej 
dělá křehkým a zranitelným, protože odkrývá střed kmene, který se pak stává místem oslabeným, 
náchylným k různým infekcím a patogenům. Toto místo pak zakrývala strukturami, které byly hebké 
(např. látkou s peřím, chlupatými měkkými látkami) nebo extravagantními vzory, aby ze slabých 
míst vytvořila přednosti. Měla tak možnost si uvědomit, že landartové aktivity mohou být důležitou 
součástí výtvarné výchovy, neboť umožňují komplexní uvažování o světě okolo, zejména pak dávají 
možnost vnést do výuky environmentální témata. Průřezové téma Environmentální výchova má žáky 
seznámit s dopady lidského konání na životní prostředí, řešit témata jako udržitelnost, utváření život-
ního prostředí a jeho ochrany, vztah člověka k životnímu prostředí (RVP ZV, 2021). Spojení landartu 
a environmentální výchovy je navíc umocněno tím, že landartové projekty jsou obvykle pomíjivé, 
podléhají přírodním vlivům, jako např. počasí a jsou také často konceptuální – jejich podstatou je 
sama myšlenka, význam. Umělecká díla s touto tematikou odkazují k nutnosti rozvahy nad křehkostí 
a krásou přírody a rozhodně s sebou nesou mnohé skryté významy.
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Obr.1. Pukliny (Marie K.), zdroj: archiv autorky

Studentka Klára K. se dlouhodobě zajímá o make-up artisty a vůbec lidský obličej jako takový. Umě-
ní make-upu, známé také jako bodypainting, ovládá po celém světě nespočet lidí, včetně neškolených 
umělců, ale spousta takových děl spíše cílí na efekt než na umění samotné. Tito tvůrci chtějí zejména 
šokovat, dosáhnout optického klamu apod. 

Pro Kláru K. je však tvář spíše plátnem, na které je možné namalovat úplně cokoli. Ve svém díle 
Rodinná podoba zachycuje čtyři generace žen jedné rodové linie, kterým na tvář přidala pouze nepra-
videlné černé linky. Černá linka je vedoucím tvarem podoby, jež se nese napříč generacemi a my se 
tak snáze můžeme přesvědčit o generační podobě všech žen. Linka může také evokovat neviditelné 
pojítko mezi nejstarší a nejmladší členkou generace, které se jako dědictví nese rodinou.

Projekt umožňuje zkoumat podobnosti a odlišnosti, a to nejen v rámci podoby rodinných pří-
slušníků, ale má návaznost na utváření vztahu k sobě samému a k okolnímu světu, odkazu-
je k průřezovému tématu Osobnostní a sociální výchova a nabádá k respektu vůči osobám 
s odlišnými názory či sociokulturním postavením.

Obr. 2. Rodinná podoba (Klára K.), zdroj: archiv autorky
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Druhá práce téže studentky, jež má název Editorial: schovat pihy?, odkazuje k pojetí krásy 
v současné kultuře, k sebepojetí. Editorial je pro make-up artisty líčení, které má zaujmout diváka ku-
pujícího si časopis, v obecném kontextu se jedná o umělecké dílo, které doprovází psaný text v úvodu 
časopisu, webového portálu nebo blogu. V tomto projektu Klára K. mladé ženě zčásti zakryla make-
-upem pihy a zčásti je nechala přiznané. Autorka v práci kontrastuje a současně dekorativně propojuje 
přirozené a „přijatelné“. Projekt vede k hlubšímu uvažování o člověku, o hodnotách a vlivech, které 
se podílejí na jejich utváření. Nabízí tak příležitost zpracovávat témata mediální výchovy, jako je vliv 
médií na život jednotlivce, věrohodnost mediálních zdrojů, mediální gramotnost a porozumění funkci 
a užití médií obecně. V dnešní době se mediální gramotnost jeví jako stěžejní kompetence člověka. 
V návaznosti na tento projekt je možné s žáky zpracovávat témata lidské individuality, jedinečnosti 
a odlišnosti, aj.

Obr. 3. Editorial: schovat pihy? (Klára. K.), zdroj: archiv autorky

Student Karel F. dlouhodobě ve své tvorbě zpracovával témata se sociálním přesahem. In-
spiroval se brněnskými umělci Timem a Kateřinou Šedou a vydal se cestou znepokojují-
cí intervence, kdy ve výtahu bytového domu na zrcadlo umístil otázku: „Kdo jsem já?“, 
a následující den dostal od sousedů vyčítavou odpověď v podobě vzkazu. V tomto projektu se také 
na několika místech ve veřejném prostoru svého bydliště pokusil nabourat anonymitu městského 
sousedského soužití, kdy na chodníky, zastávky apod. psal křídovým fixem své myšlenky a kladl 
divákovi otevřené otázky či přímé podněty k přemýšlení. 
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Obr. 4. „Kdo jsem já?“ (Karel F.), Obr.5. „Sleduju lidi“ (Karel F.), zdroj: archiv autora

Inovativně zasáhl Karel F. i do praxe výtvarné výchovy (2021). Koncipoval a realizoval lekci „Našel 
jsem ticho“, která je vystavěna na multioborových principech. Téma bylo inspirováno literární vý-
chovou, během níž žáci 5. ročníku přečetli a interpretovali literární text od Daniela Heviera (1981) 
s názvem V každém pokoji jiné ticho, a především dílem mladého českého umělce Martina Stranky. 
Konkrétně mohli poznat jeho sérii fotografií I FOUND THE SILENCE (2021), informace o umělci 
si rozšířili ze záznamu rozhovoru www.fotoskoda.cz (Jirásková, 018). Žáci pak měli hledat odpovědi 
na otázky: Jak je na fotkách zachycen protiklad ticha a hlučného příběhu? Co myslí umělec citátem, 
že život je hluk mezi dvěma tichy? Měli také zdůvodnit, co je na fotografiích zaujalo. Následovala 
další tvůrčí činnost, žáci měli vymyslet a následně vyfotit kompozici, která bude ztvárněním jejich 
vnímání ticha nebo vyjádřením citátu „Život je hluk mezi dvěma tichy“, popřípadě „I found the silen-
ce“. Řešili tak výtvarný problém, jak vizuálně ztvárnit ticho či osobní prožitek ticha prostřednictvím 
fotografie. Byly sledovány konkrétní vzdělávací cíle vycházející učiva výtvarné výchovy (RVP ZV, 
2021): žák porovná různé interpretace fotografií a literárního textu a přistupuje k nim jako ke zdroji 
inspirace; využije znalosti statických stavů i dynamických procesů vlastního těla pro vyjádření pocitu 
a prožitku ticha, které zaznamená pomocí fotografie; uplatní osobitost svého vnímání v přístupu k 
realitě, k tvorbě a interpretaci fotografie, do komunikace zapojí obsah fotografického vyjádření, které 
vytvořil či upravil; uvědomí si hodnotu ticha ve vlastním životě.

K tvorbě žáci využívali své mobilní telefony (popřípadě fotoaparáty či tablety). Měli možnost tvořit v 
prostorách celé školy, světelnou atmosféru řešit pomocí připravených lamp a svítilen. Následně mohli 
použít běžně dostupné aplikace pro úpravu fotografií, které již mají nainstalovány ve svých zaříze-
ních.  V reflexi lekce Karel F. uvádí, že fotografie Martina Stranky žáky hned zaujaly, plně se ponořili 
do vnímání obrazů. Někteří spontánně reagovali a řešili, jak může fotografie zachycovat ticho a jak 
může být ticho hlučné. Objevovaly se výroky jako: „Úplně slyším to skřípání převrhnutého auta, 
a pak to ticho…“ „Jak je ta ulice s tím mekáčem prázdná a slyšíš jen jak jdou ti jeleni…“ Jak dále 
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Karel F. konstatuje, „(...) musím se přiznat, že jsem byl až překvapen, nakolik téma a fotografie žáky 
zaujaly. Už jen úvod prohloubil jejich vnímání celého tématu ticha. Z předchozí hodiny literatury byli 
seznámeni s tichem jako předmětem estetického zážitku, ale až vizuální ztvárnění je naprosto pohlti-
lo, což jsem vnímal i během jejich odpovídání na otázky v úvodu. (...) Během hodiny bylo zajímavé 
sledovat proměnlivé diskuse dvojic či trojic. Na začátku hodiny jsem zaslechl velmi skeptické výroky 
žáků, někteří z nich byli přesvědčeni, že fotky znázorňující ticho nedokáží vytvořit. Ve chvíli, kdy 
jsme se dostali ven, začali si mnohem více všímat okolí a diskutovat o tom, kde kolem sebe hledat 
ticho, popřípadě jak ho ztvárnit. „Ty holé stromy jsou tiché.“ „Já bych potřebovala důlek, kam bych 
si lehla…“ „Co vám připomíná ticho? Co si představíte?“ „Prázdno. Vzdušnost. Smrt.“ „U studánky 
to bude dobré. Tam je ticho a sníh.“ „V čem spočívá to ticho?“ „V tom, že koukám na klidný les.“ 
„Vidím v těch větvích zakletého člověka.“ Chlapci vyfotili procházejícího zanedbaně vypadajícího 
pána a jeden z nich přiběhl s výrokem: „Vyfotil jsem kajícího se kriminálníka.“ Někteří během focení 
přešli od tématu ticha k tématu osamění: „Čím je podle tebe ten strom tichý?“ „Je starý a jako na něco 
čeká… co přijde… stojí tu tak v tichu a sám.“ Žáci se rozhodli, že své fotografie chtějí pořizovat ven-
ku, čímž se však zkrátil čas potřebný k celkové práci. Vznikaly však jedinečné záznamy situací, které 
žáci buď objevili nebo zinscenovali. Sice na konci hodiny nestihli společnou prezentaci a výstavu 
fotografií. Tato část se přesunula do on-line prostoru (třída má zřízený Google Classroom, se kterým 
velmi aktivně pracuje) (Karel F.). Zde si všichni mohli vybrané fotografie prohlédnout a přečíst si 
k nim doprovodný komentář autorů. (...) Projevený zájem žáků prokázal, že by si téma zasloužilo 
delší časovou dotaci než jednu vyučovací hodinu. Přesto Karel F. konstatuje, že kromě vzdělávacího 
přínosu lekce mohl lépe pochopit dětské vnímání světa v tomto věku (5. ročník), ale především vidět 
všechny žáky, se kterými na praxi pracoval, v úplně jiném světle. 

       

Obr. 6. „Našel jsem ticho“ (žáci 5. ročníku), zdroj: archiv autora
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Obr. 7. „Našel jsem ticho“ (žáci 5. ročníku), zdroj: archiv autora

ZÁVĚR

Multioborové projekty, jež prezentuje předložený text, prokazují potenciál obohacovat výtvarné te-
oreticko-praktické disciplíny v rámci profesní přípravy budoucích učitelů primárního vzdělávání.  
Tvorba studentů, která je vystavěna na jejich zájmech, pocitech, potřebě se vyjádřit k tématům, jež 
je nějakým způsobem oslovují, je výzvou pro jejich umělecké sebevyjádření. To nemusí stavět na 
náročných výtvarných postupech a technikách, které studenti považují za limitující a odrazující se 
tvorbě věnovat. Projekty, které se inspirují současným uměním, naléhavými socio-kulturními otáz-
kami, či osobními tématy každého z nich, jsou především cenné svým obsahem a sdílením. Multio-
borový přístup v pedagogice může žákům pomoci přirozeně propojovat dílčí úseky poznání, což pak 
může vést k lepšímu pochopení celku, neboť v procesu poznávání a učení se žádná vzdělávací oblast 
nevyskytuje zcela odděleně a nezávisle na jiné. Studenty realizované projekty potvrzují, že výtvarné 
umění může efektivně využívat digitální technologie, pracovat s environmentální tematikou, či se 
sociálním přesahem. Multioborové projekty prokazují, že studenti, kteří se primárně nespecializují 
na výtvarný obor, mají tvůrčí potenciál, který doposud neměli příležitost projevit a rozvíjet. Nová 
zkušenost je i výzvou pro pedagogickou praxi, již budou následně jako učitelé realizovat. Výzvou 
proměňovat vzdělávání žáků, v němž bude výtvarná výchova sehrávat stejně důležitou roli, jako 
další obory. 
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REFLEXIA PROBLÉMOV PROCESOV UČENIA  
S ORIENTÁCIOU NA UMENIE

REFLECTION ON THE PROBLEMS OF LEARNING  
PROCESSES WITH AN ART ORIENTATION

Xénia BERGEROVÁ

Abstrakt: Príspevok teoreticky reflektuje problém procesu učenia s dôrazom na umenie v širokom kontexte. 
Tématizuje problémy umeleckej, resp. výtvarnej pedagogiky, špecificky v oblasti vysokého školstva. Na prí-
klade významného slovenského vizuálneho umelca Otisa Lauberta i myšlienok skladateľa a filozofa Romana 
Bergera sa dotýka témy hodnôt v umeleckej, resp. výtvarnej tvorbe. Nazerá i na otázniky „učiteľnosti“ umenia.

Kľúčové slová: umenie, výtvarná pedagogika, hodnotenie, kvalita.

Abstract: The paper theoretically reflects the problem of the learning process with an emphasis on the arts in  
a broad context. It thematizes the problems of art and art pedagogy, specifically in the field of higher educa-
tion. Using the example of the prominent Slovak visual artist Otis Laubert and the ideas of the composer and 
philosopher Roman Berger, it touches upon the theme of values in artistic or visual creation. It also looks at 
the question of the „teachability“ of art.

Key words: art, art pedagogy, evaluation, quality.

PREDSLOV, ALEBO UMENIE A PRAVDA

Náhoda?... Začítala som sa, alebo skôr zapozerala do monografickej publikácie osobitej figúry slo-
venského výtvarného umenia Otisa Lauberta /1946/, v pravom slova zmysle výtvarníka, celkom 
nadchnutého skutočnosťou. Bolo to v momente, keď sa chystáme venovať témam viac-menej výtvar-
no-pedagogicko-didaktickým. 

O svete hodnôt o manipulovaní s nimi a o ďalších veľmi vážnych, nielen umeleckých témach a as-
pektoch je väčšina textov skvele zoradených v obsiahlej knihe Romana Bergera (1930 - 2020) Cesta 
s hudbou. Jej autor sa v istom okamihu života začal paralelne venovať jednak svojej prvej „ceste“, 
teda hudbe, klavíru a kompozícii , možno povedať, že veľmi vážnej hudbe a taktiež veľmi vážnej ese-
ji. Témy sa vynárali vždy ako reakcie na hlboko zakorenené neduhy, omyly, a hriechy dobového, ako 
aj časove nelimitovaného charakteru s politickým, ideologickým pozadím. Diferenciácia textov, esejí 
prednášok, listov i otvorených listov, ktoré majú priamy súvis s autorom prežívanými obdobiami. Sa-
mozrejme, hudba a jej mnohoraké kontexty a pohľady na vzťah skladateľa a recipienta tvoria značnú 
časť jeho, ako hovoril „písačiek“. Desiatky rokov hľadal svojou cestou, apelmi, otváraním etických 
problémov cez prítomnosť, či cez žitý čas k lepšiemu a spravodlivejšiemu svetu. Texty sú vyzvaním 
i vyzývaním s nesmierne zložitými konotáciami vzdelanca. 

Obsah umeleckého vzdelávania
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HĽADANIE HODNÔT

Na záložke Cesty s hudbou nájdeme výstižnú charakteristiku jeho mladšieho kolegu, skladateľa Petra 
Zagara z roku 2000. Citujeme: „Bergerove úvahy sa vždy zbiehajú do jedného bodu... tým bodom je 
uvedomenie si duchovnej povahy sveta, hlbokého nevysloviteľného tajomstva, prazákladu všetkého. 
Z tejto pozície Roman Berger zákonite odmieta... všetky koncepcie, ktoré podriaďujú kultúru ekono-
mike... cieľ je iba jeden, no správnych ciest je k nemu veľa.“ (Berger, 2012)

Vrátime sa k hľadaniu hodnôt s tvorbou Otisa Lauberta. „Laubertova zvláštna schopnosť umiestniť 
vedľa seba zdanlivo nesúvisiace predmety, v časovo neurčitej, prchavej kompozícii pozdvihuje kaž-
dodenný predmet na úroveň umenia prostredníctvom jeho transformácie na prekvapujúcu svojbytné 
asambláže. Laubertova tvorba obsahuje jazyk a význam premetov, ktoré sa už v našich životoch na-
chádzali. Je hranicou medzi minulosťou, prítomnosťou, budúcnosťou.“ Obsah publikácie je viac, ako 
len príťažlivý, reprodukované práce v nás vzbudzujú šteklivú chuť nezaťažujúcej čistej výtvarnosti 
jeho artefaktov. Zdá sa nám, že to podstatné, že tou hybnou silou je u Lauberta neustupujúca sila hra-
vosti. Nie je len zberateľ výtvarník, v jeho aktivitách, ale i v artefaktoch, možno i v samom životopise 
môžeme čítať, že je očareným básnikom. Niečo ako povedal Baudelaire, (možno nepresne), báseň už 
bola skôr než vznikla... Vynára sa nám po rokoch zážitok z výstavy v Galérii mesta Bratislavy, kde 
súbor Laubertových kvázi parafráz barokových sklenených nádob v kontexte stálej expozície starého 
umenia vyvolával očarujúci zážitok. Dá sa súhlasiť s autorkou textov jeho monografie Janou Ger-
žovou: „...vyvoláva prepojenia s nekontrolovateľnou surrealistickou imaginatívnosťou. Schopnosť 
vyvolávať dlhé reťazce asociácií...sú na rozdiel od surrealizmom zdôrazňovaného nevedomia zjavne 
zakotvené v predmetnom svete...“ Ako vecné sa nám tiež javí konštatovanie autorky na tému dobou 
určeného paradoxu. „...záujem o civilizačný odpad vznikol paradoxne v spoločnosti, ktorá trpela per-
manentným nedostatkom..., sociálne zázemie vtlačilo Laubertovej tvorbe od začiatku osobité črty.“ 
Považujeme za potrebné zdôrazniť, že skôr ako paradox na hrane racionálnej úvahy, je to autorova 
záľuba a estetická príťažlivosť tohto „odpadu“. Ako príťažlivé vnímame tie artefakty, kde Laubert 
hľadá spôsoby, ako parafrázovať maľbu cez maliarske materiály (Geržová, 2001).
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Obr. 1. Otis Laubert, Zo série Zbierky I., 1978

V japonských sériách nezohráva prvoradú úlohu estetická jedinečnosť a rafinovanosť japonskej vý-
tvarnej kultúry, ale autorova dôslednosť a vernosť vlastnej idei. Tieto práce vznikli po návrate z cesty 
do Japonska, avšak autor sa pokúsil povedzme šťastne navodiť výtvarnú klímu a presvedčivo do-
siahnuť všetko zásadne domácimi prostriedkami. Nimi dosiahol autentickú atmosféru. Preto Geržová 
(2001) tvrdí: „...je v skutočnosti imaginatívnym a virtuálnym umením par excelence.“ Laubert skvele 
interpretuje javy samej podstaty, medzi kresbou, grafikou a maľbou. Myslíme tu najmä na Maľbu 
škatuľou, Maľby lepidlom, Maľbu lepiacou páskou, či zvlášť subtílni Bieli susedia. Otvárajú nám 
„dvere“ našej predstavivosti. Chceli by sme nakoniec dodať, že Otis Laubert sa svojou celoživotnou 
zberateľskou a následne výtvarnou aktivitou i životným štýlom, najprv možno náhodami, potom cie-
lenejšie a premyslenejšie približuje k nachystanému aktu tvorby očarený „nehodnotnými“ úlomkami 
našej civilizácie. Opantávaný svojimi krokmi, vstupuje z regiónu vecí najobyčajnejších na teritórium 
čistej poézie.
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Obr. 2. Otis Laubert, Maľba lepidlom, 2008

UČENIE UMENIA

Na tomto mieste si dovolíme naviazať na myšlienky Romana Bergera prostredníctvom vyjadrení 
významného historika umenia Ernst Hans Gombrich, ktorý sa dotýka významných spojív umelca 
s dobou a vkusom reprezentantov kultúrneho človeka, dotýka sa tiež otázky vkusu zákazníka, expe-
rimentu a zlomu tradície, ale i pravdivosti vyjadrovania. Podľa Gombricha sa vyjadrenie osobnosti 
mohlo stať zmyslom umenia len vtedy, ak sa oslobodil od iných účelov. V tejto súvislosti vyvstal 
problém kultúrneho sprostredkovania, ale i neučiteľnosti tvorby. (?) V časti „Tradícia verzus inovácia 
sa definuje: tvorba je kultúrny fenomén, ktorý nie je mysliteľná, bez historickej viazanosti na pred-
chádzajúce významy a hodnoty kultúry, bez nich by kultúra strácala svoj zmysel, legitimitu i kvali-
tu. Ona v nemalej miere závisí na zvládnutí výtvarných nástrojov, prostriedkov a tiež technológii“  
(Mikš, 2014).

Problém učenia umenia je pravdepodobne viac filozofickým. Ide o prepojenie slobodnej individuál-
nej aktivity s transmisívnosťou. Ona, ako sa ukazuje bola vždy základom akéhokoľvek vzdelávania. 

Prenos poznania (skazenosti), mohli by sme povedať prenos „hotových“ vedomostí a znalostí z učite-
ľa na žiaka je osvedčenou hodnotou, ktorá sa stala vlastne normou. Práve v tom vzniká napätie - para-
dox medzi prenosom (opakovaním) a individualizmom, ktorý môžeme považovať za podmienku ori-
ginality.  Pedagogický experti, ako napr. Slávik, Chrz, Štech, ho nazývajú vzdelávacím paradoxom, je 
to niečo čo „zväzuje“ umeleckú výpoveď (výraz?), vlastne sa ocitáme v oblasti slobody vyjadrovania 
(?). Pokiaľ vo výtvarnom umení je veľmi často otázka transmisie dne spochybňovaná, v hudbe je 
neodmysliteľnou súčasťou interpretácie, bez ktorej by hudba vlastne prestala existovať. Hudobná in-
terpretácia z nepomenovateľnou tradíciou je tvorená osobnosťami hudobníkov, interpretov, skladate-
ľov, či dirigentov. Zvláštnosti štýlov a období boli neraz utvárané aj sprievodnými udalosťami, akými 
boli obrady, špecifické novoty a zmeny nástrojov, zmeny vkusu, čiže dôležité historické determinan-
ty. V Ceste s hudbou spomína jej autor Roman Berger (ukážkové) osobnosti slovenskej pianistiky, 
akési piliere súčasnej interpretačnej pedagogiky, za ktorých považoval osobnosť Frica Kafendu, jeho 
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postoje vytvárali v čase 50. rokov u poslucháča výnimočný pocit bezpečnosti, jednej z podmienok 
dobovej pedagogiky, ktorý ako spomína R. Berger „za notami“ videl ďalej, otváral priestory a ob-
zory. Ďalšou osobnosťou bol Štefan Németh-Šamorínsky, žiak Bartóka, ktorý svojimi excelentnými 
ukážkami vlastnej interpretácie a decentnými poznámkami, podobne ako F. Kafenda naznačoval, že 
vie o hudbe čosi, čo z nej robí fenomén odkazujúci za hranice všednosti“, čo z nej robí to tajomné a 
magické. Dodáme ešte celkom inú súvislosť z „rodinnej tradície“. Je to spomienka z 20. rokov 20. 
storočia, keď v učiteľských ústavoch sa museli budúci učitelia pripravovať aj v hre na nástroj, aj 
v maľbe, kresbe, modelovaní. Jednoducho učiteľ sa mal rozvinúť na harmonickú osobnosť. Situácia 
v našej súčasnosti sa v takýchto porovnaniach javí značne formálnou, izolovanou a ochudobnenou. 
Vnímame, že sa balansuje medzi umením a stále viac zvedečťovanými „konštrukciami“, vzniká akási 
„transformácia transmisie“. „Klasická“ podoba transmisie, tesné napojenie na svet vizuálna. Mení 
sa jej proporcia, transmitujú sa častejšie aktuálne trendy, vznikajú trendové modely... „Modely“, aké-
si mantry, ktorých magický účinok môžeme očakávať zriedkavo. Už deťom sa predkladá iný svet, 
ich vizuálne vnímanie sa deformuje, zakrnieva. Podsúva sa im „prefiltrovaný“ svet technologicky 
manipulovaný, čo prináša už akási ekologický problém vyprázdňovania estetického, psychického 
i etického. Posledná veta publikácie v odstavci o neučiteľnosti umenia odhaľuje mnoho: „Pre náš 
záujem o otázky výtvarnej pedagogiky prináša MODERNA zásadný impulz /!/, ako riešiť problém 
kultúrneho sprostredkovania a učiteľnosti tvorby /?/ Takéto spojenie vyznieva možno viac, ako prob-
lematické. Nahrážky  prirodzených „živých“ podnetov bývajú nahradzované zužitkovaním rôznych 
-izmov, manipulovaných procesov, čo sa potom podáva a snáď i vníma ako kreatívne. Takýmto po-
stojom je bližší aspekt TECHNÉ, ktorý vedie k reprodukovaniu, nabáda k schémam, účelovosti. Ten 
nenaučiteľný aspekt ARETÉ smerujúci k nevedomým postojom, kde je prevaha citu pre aktuálnu 
situáciu, bližší rôznorodosti, bohatšiemu uvažovaniu a kritickému mysleniu. Podstatné je, že je bližší 
autonómnosti a tým aj k originalite. Práve tento aspekt antika považovala za cnosť a dobro. Tento, 
ako experti na pedagogiku považujú za rozpor je tzv. „esenciálnym kontrastom“.

Keďže sa obraciame k oblasti vysokoškolského výtvarného, teda umeleckého štúdia, vzťah spomína-
ných aspektov Areté a Techné sa v svojej proporcionalite musia prispôsobovať jeho podstatným po-
trebám, úrovni a skúsenostiam poslucháčov, teda dospelých ľudí. Pedagóg je ten, ktorý musí rôznym 
spôsobom takpovediac na „vlastných váhach“ vyvažovať proporcie a charakteristiky nielen aspektov 
ARETÉ a TECHNÉ. Najmä za TECHNÉ dnes nastupujú rôzne iné postupy, najmä technologické, 
ako náhrada klasického, napr. v prípade maliarstva štúdia opierajúceho sa o svet vizuálne zaujímavý, 
ktorý by bol voliteľnou bázou pre výtvarníka, na celý život. Náš subjektívny pohľad uprednostňuje 
takýto kontakt, teda akcent na bezprostrednú vizualitu, ktorý nepopiera, že pre vlastnú umeleckú 
tvorbu je prvoradý vlastný „archív“., ktorý sa nemôže podriadiť zvedečťovanej úrovni pedagogiky 
(Ševčovič, 2021).

VYTRÁCANIE SA ORIGINÁLNEJ VÝTVARNEJ FORMY 

Dlhoročný pedagóg, maliar a dá sa povedať i literát Ľudovít Hološka na tému učenia a vzdelávania 
v oblasti výtvarného umenia na výtvarnú tvorbu nazerá ako na poznávanie, vzdelávaniu. „A i keď 
vzniká otázka , či umenie možno učiť, je zrejmé, že vo výchove možno utvárať vzdelanostné, etické, 
osobnostné predpoklady pre tvorbu. Ak hovoríme o vzdelávaní, berieme dva okruhy problémov, ob-
sah vzdelávania a metódy štúdia.  V súčasnej pedagogickej praxi sa najčastejšie stretávame s edukač-
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ným prístupom ktorý možno prirovnať k rakete s plochou dráhou letu, kopírujúcou terén. Umelecká 
hodnota a umelecké vzory sa chcú odvodzovať a odvodzujú sa od najsúčasnejšieho prejavu. Terén 
súčasného výtvarného prejavu má obrovskú rozlohu a nesmiernu členitosť. Prevláda v ňom , v jeho 
euroamerickom koridore „dídžejský“ princíp mixáže toho, čo už urobili iní. Jeden z riaditeľov centra 
súčasnej tvorby Palais de Tokyo v Paríži Nicolas Bourriaud, ho charakterizuje ako postprodukciu 
a dodáva, že z postprodukcie sa originalita a tvorba vytrácajú“ (Hološka, 2012).

Hološka dodáva i na tému hodnotenia. Hovorí, že pri hodnotení v systéme umeleckej výchovy sa 
často stretávame s nadhodnocovaním, ale i s preceňovaním niektorých javov, napríklad v chápaní 
idey pokroku. Konštatuje tiež, že kritik Hans Tieze ako jeden z mála rozpoznal nebezpečenstvo zjed-
nodušenej idey pokroku. Tieze tvrdí, že nebezpečenstvo tkvie v tom, že stačí, aby dielo „prekonalo“ 
iné, stačí že je odvážnejšie, novátorskejšie, zatiaľ čo umelecká hodnota diela, ako jedinečného výtvo-
ru (teda nezávislého na smeroch) sa stáva niečím sekundárnym, alebo sa ocitá úplne mimo diskusiu. 
A. H. M. Enzenberger dodáva, že ideologizovaný inovačný tlak vedie do slepej uličky. Hološkovi sa 
tiež javí ako závažný fakt, vytrácanie sa originálnej výtvarnej formy a pôvodnej tvorby v umeleckej 
výchove (Hološka, 2012).

ZÁVER

Napriek tomu, že dosiaľ sme sa v texte stretávali s problémom učenia umenia a hodnotenia umelec-
kého diela, na tomto mieste sa pokúsime vstúpiť na teritórium pedagogického procesu výtvarného 
vzdelávania, presnejšie maľby, ktorého súčasťou v každej forme a na každej úrovni by malo byť 
hodnotenie, ale i to čo pripravuje preň pôdu - sebahodnotenie, či reflexia spojená s dialógom s osobou 
pedagóga. Takéto hodnotenie v procese umeleckého vzdelávania bude mať odlišné charakteristiky 
od všeobecného základného vzdelávania. Tu musíme tiež konštatovať, že z rôznych aspektov sa 
umelecká výchova výtvarná i hudobná zoštíhľuje na minimálne dotácie v školských vyučovacích 
programoch na jednu hodinu. Z toho sa musí odčítať technická príprava i záver, čo hodinu úplne 
minimalizuje, až napokon stráca zmysel. Hovoríme o tom preto, že to podsúva sama každodennosť 
žiakov (Valachová a kol. 2019) .

S porozumením čítame v odbornej pedagogickej publikácii v kapitole o hodnotení, kde sa konštatuje 
fakt jeho dôležitosti, ale i značnej názorovej nejednotnosti v hodnotení. Text upozorňuje na „zlé hod-
notenia“, čo potvrdzujeme skúsenosťou, nešetrného a pravdepodobne i neodborného a neoprávnené-
ho „pseudohodnotenia“ (Valachová a Kmeť, 2019). Odkrýva to psychologickú nezrelosť pedagóga, 
tu sme pri jadre veci. Ostáva teda otáznik, kto učí predmety umeleckej výchovy, aká odborná skúse-
nosť stojí v takom prípade za učiteľom? To je však ďalšia veľká téma, ktorá sa postupne stáva stále 
aktuálnejšou a naliehavejšou (Kováčová, 2021).
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DIDAKTICKÉ REFLEXIE NA LITERÁRNE DIELO PRE DETI 
– CHARLIE A TOVÁREŇ NA ČOKOLÁDU

DIDACTIC REFLECTIONS FOR A CHILDREN‘S LITERARY 
WORK – CHARLIE AND THE CHOCOLATE FACTORY

Zuzana CHANASOVÁ – Rosangela LIBERTINI

Abstrakt: Cieľom príspevku je v krátkosti charakterizovať literárne dielo pre deti Charlie a továreň na čo-
koládu autora Roalda Dahla s akcentom na analýzu jednotlivých postáv daného diela a z toho vyplývajúce 
didaktické reflexie. Príbeh sa odohráva v továrni na čokoládu, do ktorej jej majiteľ Willi Wonka pozve päť detí, 
z ktorých chce vybrať svojho nástupcu. Detské charaktery sú veľmi odlišné a priam žiadúca je náprava ich 
správania. Súčasťou príspevku je prezentácia výtvarných a dramatizačných aktivít ako aj obrazový materiál 
tvorby detí predškolského veku. 

Kľúčové slová: Roald Dahl, dieťa predškolského veku, Charlie a továreň na čokoládu, literatúra pre deti

Abstract: The aim of the article is to briefly characterize the literary work for children Charlie and the Cho-
colate factory by Roald Dahl with an emphasis on the analysis of the individual characters of the work and 
the resulting didactic reflections. The story takes place in a chocolate factory, to which its owner Willi Wonka 
invites five children from whom she wants to choose her successor. Children‘s characters are very different and 
it is desirable to correct their behavior. The article includes a presentation of art and dramatization activities 
as well as pictorial material of the work of preschool children.

Key words: Roald Dahl, Preschooler, Charlie and the Chocolate Factory, Children‘s Literature

ÚVOD

Čokoláda a túžba dieťaťa po nej je hlavným motívom príbehu pre deti britského spisovateľa Roalda 
Dahla (1916 – 1990), o ktorom sa hovorí, že bol majstrom čierneho humoru.  Dielo Charlie a továreň 
na čokoládu napriek kontroverznosti výchovných princípov už desiatky rokov magnetizuje dieťa, 
ktoré ho s radosťou vyhľadáva. Príspevok predstavuje autora, dielo, ako aj krátku analýzu postáv 
a z toho vyplývajúce didaktické reflexie, ktoré ako ukázala naša pedagogická prax, vedú k umeleckej 
tvorbe u dieťaťa predškolského veku. 

ROALD DAHL 

Život a detstvo autora Roalda Dahla (1916) úzko súvisí s motívmi objavujúcimi sa v diele Továreň 
na čokoládu.  Ide predovšetkým o moralistický pohľad na výchovu, tragikomické zobrazenie reality, 
či chudobu. 

Roaldovi Dahlovi zomrel otec, keď mal tri roky a keďže bol zo šiestich detí, jeho matka ho dala do in-
ternátnych škôl, pre ktoré bola charakteristická prísnosť a disciplína postavená na telesných trestoch.  
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Sám na tie časy spomína ako na čas zhrozenia vyplývajúci z toho, ako vychovávatelia a starší chlapci 
doslova zraňovali mladších. „Nevedel som to prekonať. Nikdy som sa z toho nedostal. Bolo by ne-
spravodlivé tvrdiť, že všetci páni v tých časoch neustále vybíjali dušu zo všetkých chlapcov...ale to 
stačilo na to, aby to vo mne zanechalo trvalý dojem hrôzy“ (Dahl, 1986, s. 85). Životná traumatizujú-
ca skúsenosť stretu Dahla s prísnou výchovou je veľmi čitateľná aj v jeho diele a chvíľami si tak do-
spelý čitateľ kladie otázku, ako to takto autor mohol pre deti napísať. Keď v rokoch 1930-1934 Dahl 
navštevoval Rapton School, čokoládová spoločnosť Cadbury príležitostne do tejto školy posielala 
krabice s novými čokoládami za účelom testovania žiakmi. Pravdepodobne vtedy začal Dahl sníval  
o stvorení novej čokolády, za ktorú by ho pochválil sám pán Cadbury (Keyser 2017).

Dahl  po skončení strednej školy nechcel ísť na univerzitu, začal pracovať pre ropnú spoločnosť 
a keď vypukla vojna nastúpil do letectva. Zázrakom prežil zrútenie lietadla. Na základe zranení však 
bol vyhlásený za nespôsobilého a poslaný domov.  Túto svoju skúsenosť spracoval vo svojom prvom 
literárnom diele, ktoré napísal v roku 1942 s názvom  Shot Down Over Líbya (tzv. Zostrelenie nad 
Líbyou), v ktorom popisuje haváriu jeho lietadla. 

V roku 1943 mu vyšla veľmi úspešná kniha vychádzajúca z nórskeho folklóru - O škriatkoch (The 
Gremlins). Možno práve to, že spisovateľ sa v roku 1953 oženil s herečkou Patríciou Nealovou, 
s ktorou mal päť detí ho inšpirovalo k literárnej tvorbe pre ne. Povedal: „nerád píšem pre dospelých, 
lebo sú príliš vážni. Je lepšie písať pre deti, lebo len tak sa môžem zabávať aj ja “ (Dahl in Tosi 2007,  
s. 104). Jeho prvá kniha pre deti Jakub a obrovská jaskyňa (1961) mala veľký úspech nielen u čitate-
ľov, ale aj u kritiky. Jeho druhá kniha pre deti Charlie a továreň na čokoládu vyšla v roku 1964 a pod-
ľa New York Times bola zvolená za knihu roka, čo deti a dospelí prijali s nadšením (Scott, 2012).

V sedemdesiatych a osemdesiatych rokoch je spisovateľova schopnosť preniknúť do mysle detí čoraz 
silnejšia. O svojej práci hovorí: „verím, že žiadnemu spisovateľovi kníh pre dospelých, bez ohľadu na 
to, aký je úspešný alebo uznávaný sa nikdy nedostalo ani polovičného uspokojenia, aké mám ja z pí-
sania kníh pre deti. Malí čitatelia sú tak neuveriteľne pohotoví, nadšení a živí a je naozaj potešením 
vedieť, že je to vaša zásluha.“ (Dahl in Tosi, 2007, s. 106)

Posledná dekáda jeho života je najproduktívnejšia z celej jeho kariéry. V nej v roku 1980 vydal veľ-
mi nezvyčajnú knihu Hastrošovci (The Twits), ktorej hlavnými hrdinami sa stali veľmi zlí a zákerní 
Hastrošovci. Humor, akým však bola písaná opäť výrazne prilákal detského čitateľa. V roku 1988 mu 
vyšla jedna z najúspešnejších kníh s názvom Matilda.  

V roku 1990 Roald Dahl zomrel na leukémiu. 

CHARLIE A TOVÁREŇ NA ČOKOLÁDU

Kniha Charlie a továreň na čokoládu (Dahl, 2003) je príbehom chudobného dieťaťa, ktoré žije so 
svojimi rodičmi a štyrmi starými rodičmi vo veľmi chatrnom dome na spadnutie. „Dom nebol ani 
zďaleka dosť veľký pre toľko ľudí a život bol pre nich všetkým mimoriadne nepríjemný. Na mieste 
boli dokopy len dve izby a bola tam len jedna posteľ (Dahl, 1964, s. 10). 

Tento dom, v ktorom býval Charlie so svojimi rodičmi a starými rodičmi sa nachádzal vedľa obrov-
skej a továrne na čokoládu, ktorého majiteľom bol tajomný Willy Wonka - génius vo výrobe sladkostí 
a všetkých druhov čokolády. Jedného dňa Wonka spustil súťaž pre deti. Do piatich čokoládových 



  
76

tyčiniek, ktoré sa predávali po celom svete v obchodnej sieti vložiť zlatý lístok. Lístok tak mal pia-
tich deťom zaručiť návštevu jeho továrne. Napriek veľmi nízkej šanci sa aj chudobný Charlie zaradil 
medzi jedným z tých, ktorí lístok našli. Okrem neho vyvolenú päticu tvorili ešte tieto štyri deti: 

• Augustín Glocka, 

• Viola Fialová,

• Ruženka Buráková,

• Mike Telle. 

Prvým dieťaťom bol pažravý Augustín, dieťa zobrazené ako veľmi tučné a veľmi závislé na sladkos-
tiach. Druhým dieťaťom bolo namyslené dievčatko, majsterka v žuvaní žuvačiek – Viola Fialová. 
Tretím bola rozmaznaná Ruženka,  veľmi bohaté dievčatko, ktorému rodičia splnili všetko, čo mu na 
očiach videli. Posledným bol závislý Mike, ktorý si život bez televízie a počítačových hier nedokázal 
predstaviť. 

Pán Wonka stanovil deň, keď všetci piati, každý s  dospelým sprievodom z ich rodiny navštívia tová-
reň. Skromný Charlie si vybral svojho dedka. Pred továrňou na nich čakal tajomný a vynaliezavý pán 
Wonka. Hoci bol veľmi šťastný, že ich má vo svojej továrni, neustále im stále hovoril, aby sa ničoho 
nedotýkali a nepristupovali k rôznym výrobným linkám a technológiám. Už v úvode ich privítal: 
„Toto, moje drahé deti...povedal pán Wonka a zvýšil hlas,...toto je hlavná chodba. Mohli by ste, pro-
sím, zavesiť svoje kabáty a klobúky na tie vešiaky a potom ma nasledujte To je cesta! Dobre!“(Dahl, 
1964, s. 54). Pán Wonka pomaly v továrni odhaľoval svoje výrobné tajomstvá a špeciálne technológie 
na výrobu sladkostí, no napriek zákazu ničoho sa nedotýkať štyri z piatich detí, teda okrem Charliho, 
pána Wonku neposlúchli, to sa im stalo osudným (Dahl, 2003).

• Pažravý Augustín z túžby napiť sa z rieky čistej čokolády, vo svojej neschopnosti si niečo 
v sladkostiach odoprieť, pri možnosti ochutnať v továrni všetko, spadol do tejto rieky. Tá ho 
postupne niesla k sacím trubiciam a vtiahla do útrob továrne. 

• Namyslená, po sláve prahnúca Viola zjedla napriek zákazu žuvačku, ktorej testovanie sa ešte  
neskončilo, čo viedlo k jej premene na obrovskú fialovú čučoriedku.  

• Rozmaznaná Ruženka sa z túžby mať všetko, čo si zažiada, rozhodla sama zobrať veveričku, 
ktorá bola v továrni v časti lúskania orieškov. Veveričky si tak Ruženku pomýlili s pokazeným 
orieškom a potlačili ju do šachty na smeti. 

• Televízny maniak Mike zase nedokázal odolať laboratóriu, kde pán Wonka testoval prenos 
a zväčšovanie sladkostí pomocou televíznej techniky.

Pri každom z týchto štyroch detí sa nachádzal jeho rodič, ktorý obetavo v procese, kedy dieťa svojou 
zlou vlastnosťou zmizlo v útrobách fabriky bežal za svojím dieťaťom s túžbou zachrániť ho, resp. 
zistiť, či to prežije. Ostal len Charlie. So svojím starým otcom s túžbou vidieť všetko nestratil pre 
sladkosti, slávu, či senzáciu hlavu. Napriek hladu si vzal sladkosť až vtedy, keď mu to ponúkol sám 
pán Wonka. Vďaka takémuto prístupu získal nečakanú cenu: stal sa pánom celej továrne.

Záver knihy priniesol ešte zobrazenie štyroch niečochtivých detí, ktorých zlyhanie viedlo aj k fyzickej 
premene. Willi Wonka sa spolu s Chariem a jeho starým otcom pozerajú, ako odchádzajú z továrne. 
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Zmenili sa:   
• Augustín veľmi schudol, 

• Viola zostala fialová, 

• Ruženka odchádzala celá špinavá a zapáchajúca od odpadkov, 

• Mike Telle sa najprv veľmi zmenšil a potom natiahol do výšky troch metrov. 

Za každým z týchto detí sklesnuto cupitá rodič, ktorý veril, že práve to jeho dieťa získa víťaznú od-
menu. Charlie je za svoju dobrotu a skromnosť odmenený a preberá od pána Wonku továreň (Dahl, 
2003). 

DIDAKTICKÉ REFLEXIE

V príbehu vystupuje päť typov detí.  Každé z nich má veľmi jasný charakter. Okrem hlavnej detskej 
postavy, ktorou je malý, skromný chlapec Charlie, autor vykresľuje štyri detské charaktery, ktoré sú 
napriek tomu, že kniha bola napísaná pred 60-timi rokmi stále aktuálne. 

• AUGUSTÍN  - dieťa zamerané na sladkosti a jedlo, ktorého život sa točí len okolo týchto dvoch 
skutočností. Rodič naplno akceptuje túto jeho pažravosť a z opičej lásky ho v tom podporuje. 
Autor vykreslil, že takéto dieťa podľahne svojej pažravosti, čo ho privedie až k boju o holý 
život. V príbehu nebolo jasné, či Augustín svoj pád do rieky a následné vtiahnutie do trubice 
prežije.  Zhrozená milujúca mama sa snaží svoje dieťa zachrániť a beží za ním. Až v závere 
sme sa dozvedeli, že Augustín to prežil a spolu so svojou mamou odchádza z továrne výrazne 
schudnutý. Hlavným neduhom tohto dieťaťa je nenásytnosť. 

• VIOLA FIALOVÁ - v charaktere tejto postavy veľmi silno cítiť karierizmus a pohŕdanie inými 
deťmi. Nadradenosť a neprimeraná miera mienky o sebe, podporovaná a vybudovaná mamou 
u Violy spôsobí, že nevníma zákazy, ani nebezpečenstvá. Prahne po senzácii. Napriek tomu, 
že pán Wonka hovorí, že výskumný proces špeciálnej žuvačky ešte neskončil, Viola po nej 
z túžby, že bude prvou na svete, ktorá žuvala takýto druh žuvačky chmatla, čo malo trvalé ná-
sledky v podobe jej natiahnutia a ofialovenia. Hlavným neduhom tohto dieťaťa je prestíž.

• RUŽENKA - rozmaznané dievčatko svojím neustálym ja chcem už nabrala istotu, že neexistuje 
niečo, čo by jej bohatý ocko odoprel. Nevníma, že všetci dospelí, na čele s pánom Wonkom a jej 
otcom ju nechcú pustiť medzi pracujúce veveričky, ktoré svojimi zúbkami čistia v jednej časti 
továrne oriešky. Ona sa rozhodla, že jednu takúto veveričku chce domov a hotovo. Keď napriek 
zákazu a varovaniu prekročí prah miestnosti, veverička si ju všimne a keďže si myslí, že je to 
pokazený oriešok, zhodí ju na zem a vhodí do šachty na smeti. Čitateľ nevie, či ju ešte niekedy 
uvidí. Táto postava nedokáže prijať rodičovo nie. 

• MIKE TELLE – dieťa závislé na televízii. Jeho otcom je vzdelaný učiteľ, ktorý opäť svoje 
dieťa povýšil na piedestál, čím výrazne podporil jeho závislosť na televízii. Mikeho okrem 
televízie nič nezaujíma. Nedokáže sa usmievať, prihovoriť ostatným, či hrať. Ožije až v časti 
továrne, ktorá je zameraná na výskum využívajúci televízne vlny na prenos dát. Skočí do zaria-
denia, ktoré ho vtiahne do technológie a opäť nevieme, či prežije. Keď deti opúšťajú továreň, 
proporcie jeho tela sú výrazne zmenené. Neduhom tohto dieťaťa je závislosť na médiách. 
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VZDELÁVACIE AKTIVITY

„Prežívanie emócii a spôsob, akým sú tieto emócie vyjadrené človekom vo vzťahu k sebe samému, 
ale aj ostatným, vytvárajú komplexnú sieť konkrétnej udalosti a pohľadu na ňu. Táto sieť je charakte-
ristická tým, že obsahuje udalosti a zážitky, ktoré človek vyjadruje s využitím expresie a to prostred-
níctvom média (kresby, pohybu, hudby)“ (Kováčová, 2021, s. 150). Keďže literárny text je médiom, 
prostredníctvom ktorého sa uvádzajú do komunikačných vzťahov didaktické činitele (učiteľ, žiak, 
formy, prostriedky a metódy vyučovania) (Germušková, 2007), v našom prípade išlo o vzťah medzi 
literárnym textom, slovnou a výtvarnými metódami. Vzdelávacie aktivity následný metodický po-
stup: 

• práca s literárnym textom,

• diskusia,

• vytvarné a dramatizačné aktivity.

a) Diskusia o knihe
Knihu sme na pokračovanie čítali skupinke detí predškolského veku. Veľmi sa im páčila. Dej bol pre 
deti zaujímavý, dynamický a každý deň sa chceli veľmi dozvedieť, ako sa to bude vyvíjať ďalej a ako 
sa to celé skončí. Po prečítaní celej knihy, sme s nimi diskutovali o tom, čo ich zaujalo, aké boli cha-
raktery postáv, či čo bolo podstatou knihy. Vyberáme niektoré z ich výrokov: 

• „Tá kniha bola o takom chlapcovi Charliem, čo chcel navštíviť továreň na čokoládu. Páčilo 
sa mi, ako sa Viola Fialová nafúkla. Páčilo sa mi ako sa Augustín zasekol v trubici na ťahanie 
čokolády...“

• „...Bola tam Viola, čo stále žuvala žuvačku a potom ten čo stále hral hry a potom tam bola Ru-
žena, čo stále kvičala, že stále niečo chce. Furt čo chcela, tak jej ocko kúpil. Nebola vďačná, 
tak ako ja, musím sa polepšiť.“

• „Mne sa najviac páčilo, ako Ruženku zobrali veveričky. Ako jej zaklopala na čelo, či je dobrým 
orieškom...“

• „Kniha bola o Charliem, čo chcel navštíviť továreň. Tie deti dopadli tak, ako dopadli, lebo boli 
nevychované. Čo to znamená byť vychovaný? Je to to, keď neposlúchaš ocka a mamku a oni ti 
musia všetko kupovať. Byť vychovaný je na to, aby si vo svete vedel fungovať. Lebo keď nepo-
slúchaš, tak ťa nikto nemá rád.“

b) Umelecká tvorba
Súhlasiac s Valachovou (2020, s. 19) že, „výtvarná tvorba je jedným zo spôsobov sebavyjadrenia. 
Je to veľmi osobitý a jedinečný spôsob vedenia vnútorného dialógu s možnosťou odovzdať nejaký 
odkaz“, sme si uvedomili, že dieťa má potrebu odkaz knihy vyjadriť. Po prečítaní celého príbehu 
deti mali potrebu zobrazovať to, čo ich najviac zaujalo. Spontánne začali maľovať postavy, udalosti 
z knihy, ako aj vo vzdelávacích aktivitách zobrazovať útržky deja.  Najsilnejšími okamihmi, ktoré 
zobrazili boli: 

• moment, kedy Augustín spadol do čokoládovej rieky a vtiahla ho sacia trubica, 

• okamih, kedy sa Viola Fialová premenila na veľkú čučoriedkovú guľu. 
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Obr.1. Továreň na čokoládu (archív autora)

Požiadali sme deti, aby namaľovali niečo, čo ich z príbehu najviac oslovilo. Zvolili si maľbu tempe-
rou, vodovými farbami, alebo farebnými ceruzami. Prvé dieťa namaľovalo atmosféru továrne. Obrá-
zok nazvalo: Továreň na čokoládu (Obr.1.) Veľmi výrazne sú zobrazené tri komíny a z nich stúpajúci 
dym. 

Päť ročný chlapec namaľoval Augustína, v procese, kedy ho vtiahla trubica. Na obrázku číslo dva je 
zelenou farbou namaľovaná sacia trubica, v ktorej je zakliesnený Augustín.  

Obr.2. Augustín v potrubí (archív autora)
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Ďalšie dieťa dvomi technikami namaľovalo Violu Fialovú – ceruzou a temperovými farbami. 

Obr.3. a Obr. 4. Viola Fialová (archív autora)

V súvislosti s výtvarnou hrou dieťa nepotrebuje výtvarne pomôcky a nástroje. „Väčšinou mu stačí 
vlastné telo a pomôcky, ktoré sa nachádzajú v bezprostrednom okolí. Ide o spôsob experimentovania 
s vodou, blatom, pieskom, prírodnými pigmentmi a pod. Najčastejšie tvorí celým telom, nepozná 
hranice. Nebojí sa plochy, materiálu, či farby, neobmedzuje sa” (Zentko 2020, s.40). Toto sa udialo 
v tvorbe dievčatka, ktoré siahlo v domácom prostredí po kuchynských rolkách a rolkách z toaletného 
papiera. 

Začalo z nich tvoriť továreň na čokoládu. Rôzne ich rozkladalo a premiestňovalo. Následne niektoré 
rolky vymaľovalo ceruzkami, fixkami, či temperovými farbami. 

Obr. 5.  a Obr. 6. Stavba továrne z roliek (archív autora)

Okrem výtvarných techník sa literárne dielo odzrkadlilo aj v ich dramatizačných činnostiach, predo-
všetkým v rolových hrách. Zobrazovali jednotlivé postavy ako Willi Wonka, Charlieho, či Augustína, 
alebo Violu. Do svojej činnosti zaraďovali fragmenty z príbehu o továrni a z hračiek tvorili továren-
ské linky podobné tým, ktoré boli opísané v knihe. 
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ZÁVER

Kniha veľmi nenápadným, no významným spôsobom zasahuje do sveta dieťaťa (Kaščáková a Ko-
váčová, 2020). To sa dialo aj v našej práci s literárnym textom Charlie a továreň na čokoládu autora 
Roalda Dahla. Pán Wonka, hlavná postava knihy, akoby nemal žiadne zľutovanie s prešľapmi a ne-
vychovanosťou jednotlivých detí, ktoré v knihe prezentujú základné archetypy súčasného dieťaťa.  
Smutné je zistenie, že sú to práve rodičia týchto detí, ktorí ich z lásky, zo strachu, nedbanlivosti, 
nedostatku času, nestanovením hraníc doviedli k neduhom ktoré majú. 
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AKČNÉ UMENIE V PRIESTORE KAŽDODENNÉHO ŽIVOTA
ACTION ART IN THE SPACE OF EVERYDAY LIFE

Barbora KOVÁČOVÁ

Abstrakt: Príspevok popisuje realizovanie akčného umenia počas vývinových období v živote človeka. Prezen-
tuje výskumnú paradigmu v podobe konkrétnym metód použiteľných v rámci akčného výskumu. 

Kľúčové slová: akčné umenie, človek, výskum, vývinové obdobia

Abstract: The paper describes the realization of action art during a person‘s life. It presents a research para-
digm in the form of concrete methods applicable in action research.

Key words: action art, person research, developmental periods

ÚVOD

Šupšáková (2010) tvrdí, že umenie učí človeka pozerať na svet v nás a okolo nás obohacujúcim spôso-
bom. V prípade akčnej tvorby, ak je zapojená vlastná predstavivosť, preukázanie schopnosti kriticky 
myslieť, vnímať a divergentne myslieť, tak sa tvorba človeka stane jedinečnou cestou poznávania  so 
špecifickými vyjadrovaním s využitím primeraných metód (ibidem, s. 27). Bergerová (2020) tvrdí, že 
skúsenosti obohacované vnemami rôznorodej povahy prebúdzajú zmysel a potrebu zaznamenávania 
toho čo vnímame a prežívame s možným postupom do procesu interpretácie. Pre človeka v priestore 
umenia tak vznikajú špecificky orientované situácie. Priestor nemusí byť interiérom, je možné akcep-
tovať v rámci akčnej tvorby aj exteriér (napr. chodník, záhrada, arborétum, alebo amfiteáter). 

V prvom náhľade pri akčnej tvorbe môžu byť divákom akcia popisovaná ako niečo čo prezentuje 
konzistentnú štruktúru (v zmysle vnútornej logiky so sprievodnými spôsobmi vyjadrenia v kontexte 
emócií, činností). V druhom náhľade počas akčnej tvorby vo vzťahu s okolím, alebo s iným človekom, 
môžu byť v procese tvorby vytvárané variabilné idey, ktoré sú ovplyvnené skúsenosťou, zážitkom 
človeka a/alebo skupiny. Valachová (2021) popisuje akčné umenie ako jednu z abstraktných foriem. 
Je zdôrazňovaná nielen bezprostredná spolupráca a priamy kontakt aktéra s divákom/divákmi, ale aj 
samotná akcia, ktorá má niekoľko špecifických charakteristík (Zentko, 2019). 

Realizovaním akčných modelov (v príspevku ich nazývame ako situačno-art-akčné modely) je po-
ukázať v akcii na existujúce možnosti a limity akčného umenia v priestore každodenného života 
bez ohľadu na vek a skúsenosti účastníkov s umením ako takým. V súvislosti s tým považujeme za 
potrebné spomenúť aj vyjadrenia Ruisela (2010), ktorý tvrdí, že práve vrodené tvorivé a inovačné 
kompetencie aktéra (v pozícii diváka alebo tvorcu) stanovujú kľúčovú vlastnosť ľudského myslenia. 
Sú aktivované alebo inhibované kultúrnymi premennými alebo sociálnym prostredím. Významnú 
úlohu v ich vývoji zohráva edukačný, alebo voľnočasový priestor, v ktorom sa účastník pohybuje. 
Nemalú rolu zohráva aj rodina a jej podpora vo vzťahu k umeniu, k vnímaniu umenia, alebo pôsobe-
ním v umeleckej sfére. 
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SITUAČNO-ART-AKČNÉ MODULY AKO ZÁKLAD PRE AKČNÚ TVORBU 

Akčné umenie umožňuje v rámci situačno-art-akčných modulov priblížiť udalosť alebo príbeh, ktorý 
má predpokladaný začiatok a koniec. Príbeh počas tvorby nemusí byť v celosti „vypovedaný.“ Ak 
vychádzame z potrieb každej cieľovej skupiny môžu byť situačno-art-akčné moduly zamerané na 
konštitučný, rekonštrukčný a emancipačný aspekt v súlade s umeleckým vyjadrením a stvárnením. 
Počas situačno-art-akčných modulov je podporovaná aj emocionalita účastníka, v rámci ktorej má 
každý možnosť uvedomovať si, spracovávať a optimálne sa vyjadrovať v rámci svojho emocionál-
neho prežívania s využitím art ako média. Taktiež akčné umenie umožňuje využívať protektívne 
faktory podieľajúce sa na vnútorných zdrojoch zvládania a reziliencie. Na základe vyššie uvedeného 
môžu byť situačno-art-akčné moduly diferencované podľa vývinových období, a to na na raný vek, 
predškolský vek, školský vek, adolescenciu, dospelosť a sénium (seniorský vek). 

Bazálnou zložkou situačno-art-akčným modulov je tvorivá expresia, ktorá vo všetkých svojich po-
dobách núti svojho tvorcu k určitej reflexii podstatných faktov, myšlienok, vnemov, pocitov. Na mar-
go výtvarnej expresie Valachová (2018) tvrdí, že prostredníctvom nej je možné človeka poznať, aj 
spoznávať. Priestor pre expresiu v rámci situačno-art-akčných modulov je teda priestorom pre hľa-
danie, vnútorné definovanie, prehodnocovanie aktuálne realizovanej činnosti. Vďaka vlastnej expre-
sii človek má možnosť stále viac chápať samého seba, prebudiť v sebe radosť z možnosti vlastnej 
kreativity, radosť zo seba-objavovania. Tvorca si v procese akčnej tvorby vyberá to, čo zodpove-
dá jeho zámeru a snaží sa o primeranú formu vyjadrenia (Kováčová, 2011). Výber je podmienený 
jeho subjektívnym prehodnotením a následná expresia jeho kreatívnym (v prípade výtvarnej expresie  
i manuálnym) schopnostiam.

Zdokumentovanie procesu akčnej tvorby človeka počas jeho životnej cesty, identifikovanie možností 
a limitov akčného umenia/art action v spojitosti s návrhmi a odporúčaniami pre ďalšie využitie je je-
dinečnou možnosťou ako verejne prezentovať akčné umenie action . Ide o súčasť umeleckej podpory 
v rámci zvýšenia záujmu o integrovanie umenia v živote človeka (Chanasová, 2019). Heilig, Cole 
& Aguilar (2010) potvrdzujú, že práve umenie je tým, ktoré umožňuje každému (autorovi, či divá-
kovi) rozvíjať seba-vyjadrenie, tvorivosť a mať tendenciu byť empatický. Samotný vstup aktéra do 
umeleckého procesu, ktorý Eisner (2002) popisuje ako zapojenie sa do umenia, posilňuje kognitívne 
schopnosti, ktoré vo vzájomnej súčinnosti stimulujú kritické myslenie a výsledky v prostredí školy 
(napomáhajú učeniu a dosiahnutie úspechov v škole, v práci, v živote). Aj z toho dôvodu je nevyhnut-
né nazerať na akčné umenie ako proces, ktorý môže človeka (v pozícii aktéra alebo diváka) prekvapiť 
tým, že nepotvrdí očakávania všetkých zúčastnených a zároveň nebude vyžadovať novú štruktúru  
v súvislosti s tvorbou, či (seba)vyjadrením sa. 

UMELECKY ORIENTOVANÝ VÝSKUM

Realizovať akčné umenie je vhodné vnímať aj ako súčasť výskumu, ktorý vnímame ako súčasť kvali-
tatívneho výskumu. V tejto súvislosti zvažujeme aj o tzn. kvalitatívnom výskume, ktorý je sprostred-
kovaný vizuálnou produkciou. Leavy (2009) objasňuje integráciu akčného výskumu orientovaného na 
umenie tak, že zatiaľ čo kvalitatívny výskum je založený na verbálnom vyjadrení, umelecký výskum 
je popísaný obrazmi, zvukmi, dramatickým stvárnením. Preto každé umelecké dielo môže zobrazo-
vať vlastnú fiktívnu realitu, ktorej územie je najzrozumiteľnejšie pre samotného tvorcu. Dielo, najmä 
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vizuálne, možno považovať za hmatateľný materiál, v ktorom je zachytená umelcova mapa z pohľadu 
jeho vnímania, reflexie, či autentického vyjadrenia sa. Aj z tohto dôvodu je významné uvedomiť si 
skutočnosť, že každý výskum orientovaný na umenie je špecifický pre jednotlivé prípady (kazuis-
tiky), pre dlhodobé výskumné zamerania, či terapeutické zhodnocovanie progresu v rámci terapie 
prostredníctvom umenia (širšie vnímanie arteterapie). Jednoznačne súhlasíme, že tento typ akčného 
výskumu orientovaného na umenie nadväzuje na tradície akčného výskumu, ktorý sa formuje ako sú-
časť kvalitatívneho výskumu. V danom výskume je potrebné zohľadňovať tri komponenty – aktéra/
diváka, výskumníka a supervízora (možno nezvyčajné, ale v mnohých situáciách môže identifikovať 
bod zlomu ako alarmujúci s potrebou poskytnúť odbornú pomoc). Eco (2015) tvrdí, že každá ume-
lecká aktivita prispieva k otvorenej mentálnej interakcii. Danú skutočnosť potvrdzuje aj Tinio (2013), 
ktorý upozorňuje, že tvorbu umenia možno považovať za zrkadlenie (vo vývine percepcie a kogní-
cie), ktoré sa podieľa na vnímaní a chápaní umenia. Tento model apeluje na to, aby bol vnímaný ako 
teoretický základ pre posudzovanie tvorby, ktorá je charakteristická tým, že je estetická a kreatívna. 
Práve tie jej vlastnosti môžu napomôcť identifikovaní a riešení konkrétnych záťažových situácií. 

K jednotlivým kľúčovým charakteristikám životnej cesty, ktoré je možné kvalitatívne zhodnocovať pat-
rili: sociálne trasy, vývinová trajektória, tranzície a bod obratu. K charakteristikám dokladáme aj možné 
výskumné metódy, ktoré boli použité v rámci akčného výskumu a aktuálne sú v štádiu zhodnocovania. 
Samotný zber je zdĺhavý a preto v prípade práce s jednotlivcom je potrebné zamerať sa aj na zber zá-
kladných (vstupných) údajov v rámci vytvárania kazuistiky ako podkladu pre využitie aj supervízie. 
Pre výskumníka, ktorý skúma tvorbu človeka by mala byť kazuistika základným krokom k začiatkom 
realizácie výskumu. Stále sme v procese umeleckom, nie je tu proces intervencia, ale domnievam sa, 
že pri práci s človekom, či už individuálne, alebo skupinovo, je potreba supervízora viac ako benefitná.

Tabuľka 1: Charakteristiky životnej cesty z pohľadu využitia výskumných metód

Sociálne trasy, ktoré sú výberom možností, ktoré má človek, príp. skupina k dispozícii. 

práca so skupinou – sociometria, 
sociogram

pološtruktúrované interview  
s účastníkom počas tvorby a po 

ukončení tvorby

skupinové interview  s účastní-
kom počas tvorby a po ukončení 

tvorby

Vývinová trajektória, v ktorej ide o poznanie a popis usporiadania potrieb, spoločenských rolí a skúseností vy-
plývajúcich z vývinového profilu aktéra.

prípadová štúdia v súvislosti s možnosťou umelecky 
tvoriť v predchádzajúcich obdobiach vývinu

analýza produkcie na základe vopred stanovených 
kritérií

Tranzície (prechody), medzi ktoré je možné považovať aj situačno-art-akčné moduly, ako časovo kratšie obdo-
bia súvisiace s významnými zmenami v živote človeka.

pološtruktúrované interview  s účastníkom počas tvorby a po ukončení tvorby, s dôrazom na možnosti a limity 
vo vzťahu k tvorbe v živote.

Bod obratu, ktorým sa stáva objektívna alebo subjektívna zmena v nasmerovaní životnej cesty, napr. podnietená 
aj konkrétnymi technikami v akčnej tvorbe.

Prípadová štúdia formou životného príbehu človeka 
cez samotnú tvorbu (pološtruktúrované interview)

integrovať arteterapiu ako možnú súčasť liečby so 
supervíznym zhodnocovaním z pohľadu psychoterape-

uta, psychológa, psychiatra

S možnosťou výskumníka k návratu k jednotlivým metódam
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ČLOVEK V PRIESTORE AKČNÉHO UMENIA

V súvislosti s akčným umením v spojitosti s celoživotnou (biodromálnou) cestou človeka vychá-
dzame z Eriksonovej koncepcie epigenézy psychiky. Tou sme sa inšpirovali aj preto, že Eriksonove 
štádiá pokrývajú celé rozpätie života človeka. Centrálnou myšlienkou Eriksonovej teórie je postupné 
potvrdzovanie identity, tým aj samotné potvrdzovanie integrity osobnosti. Erikson (1968) vychádzal 
zo skutočnosti, že človek má vrodenú tendenciu zmysluplne sa rozvíjať ako osobnosť. Práve autor 
viac pozornosti venoval kultúrnym ako biologickým faktorom, a to sa odzrkadľuje aj v jeho teórii. 
Význam spoločenských a kultúrnych vplyvov na ego sa zrkadlí v každom z ôsmych štádií v rámci 
celoživotnej cesty človeka. Akčné umenie je optimálne možné realizovať počas celej životnej cesty 
človeka tak ako zobrazuje Schéma 1.

Schéma 1 Akčné umenie v živote človeka

Jednotlivé vývinové obdobie sme poňali ako tranzície (prechody), ktoré sú vnímané ako kratšie obdo-
bia súvisiace s významnými zmenami v živote človeka, napr. vstup do základnej školy, založenie si ro-
diny, vstup do zamestnania, a i. Zároveň k daným obdobiam uvádzame nasledovné (krátené vyjadre-
nia jednotlivých členov riešiteľského tými, ktorí boli zodpovední za zdokumentovanie akčnej tvorby 
s aktérmi v rámci skupinových, párových, alebo v kombinovaných situačno-art-akčných moduloch. 

Obdobie raného veku

V období raného veku ide o rozvoj kreativity a samostatnej tvorivej práce, o rozvoj komunikačných 
schopností a emocionálnych zručností a citlivosti, o rozvoj vnímania a precítenia tela v pohybe,  
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o prepojenie tela a mysle a o zvýraznenie pohybového prejavu. Moran et al. (1983) jednoznačne 
nabádajú k integrovaniu expresívneho prístupu v skupinách detí od raného veku. Podľa autorov (ibi-
dem) ide o jedinečný a deťom prístupný spôsob, ktorý je vhodný primárne pre ich rozvoj, integrity 
spejúcej k možnej aktivite s expresívnym vyjadrením. Primárne v tomto období z akčného umenia 
Kováčová (2021) odporúča využívať body art (tvorba nohami, rukami, telom). V tomto období ide 
o akčnú tvorbu podporenú príbehom ako motiváciou k vytváraniu vlastného príbehu s pomerne za-
ujímavou a autorsky kreovanou gradáciou deja. Dieťa má tak možnosť výtvarný materiál striekať, 
liať, hádzať, rozotierať, stierať, približovať sa a vzďaľovať sa od papiera, stojanu, plátna a pod.  
Na povrchu papiera tak vznikajú lineárne, najčastejšie symetrické tvary a vzory vytvárané obkresľo-
vaním vlastného tela resp. gestickým pohybom končatín. Línie tak najčastejšie vznikali množstvom 
opakovaných pohybov (Kováčová, 2021). 

Obdobie predškolského veku

Dieťa v tomto období bezprostredne vyhľadáva a následne si osvojuje rôzne pohybové činnosti,  
a toto obdobie objavovania mu umožňuje experimentovať, tvoriť, byť akčným a zároveň autentic-
kým. Podľa Stadlerovej (2020) záväznou požiadavkou pri akčnej tvorbe predškoláka je fakt, aby 
ponuka všetkých aktivít bola maximálne prispôsobená vývinovým a vývojovým potrebám dieťaťa 
v rámci tohto obdobia. Minimalizovať diskonfort v rámci tejto skutočnosti môže byť výrazným úspe-
chom či už v individuálnej, alebo párovej tvorbe. Práve v tejto skupine je možnosť prejaviť sa a hrať 
sa v akcii, v ktorej je dej posúvaný cez rozličné spôsoby vyjadrenia sa. Využívanie akčného umenia 
podporuje uvoľnenie, obrazotvornosť a rôzne asociácie, či symbolické vyjadrenie vnútorného preží-
vania a tvorivého spoznávania okolitého sveta. Zároveň akčné umenie sprostredkováva objavovanie 
nových spôsobov správania sa v interakcii s druhými a taktiež podporuje neverbálne vyjadrovanie. 
Primárne sa v tomto období využíva body art, land art, akčná maľba. (Chanasová, 2021). 

Obdobie školského veku

Dieťa v tomto období si ako tvorca vyberá to, čo zodpovedá jeho zámeru a snaží sa o primeranú for-
mu vyjadrenia. V rámci akčného umenia to môže byť aj vlastný príbeh, ktorý je (ne)musí byť štruktú-
rovaný, ale reálne prebieha a je rozväzovaný za aktívnej účasti všetkých zúčastnených. Výber je pod-
mienený jeho subjektívnym prehodnotením a následná expresia jeho kreatívnym (v prípade výtvarnej 
expresie i manuálnym) schopnostiam. Imagináciu žiakov v rámci konkrétneho situačno-art-akčného 
modulu je možné stimulovať tiež pomocou príbehov, narácii, ktoré si deti vytvoria za pomoci verbál-
nej expresie. K samotnej akčnej tvorbe môže byť využívaný fotoaparát, ktorý zaznamenáva riešenia 
situácie, ktorá bola objavená. Typickým v akčnej tvorbe v tomto vývinovom období je objavovanie 
(Valachová, 2021; Biarincová, 2021). 

Obdobie adolescencie

Životný príbeh popísaný prostredníctvom akčného umenia (zo skupinových i individuálnych stretnu-
tí) poukazuje na mnohé skutočnosti (dilemy) v období prežívania aktéra – adolescenta. Zároveň vo 
svojej akčnej tvorbe nachádza alternatívne materiály, ktorými substituujú témy ako obavy a zlyhania 
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v budúcnosti. Späť do minulosti sa z aktérov navracia máloktorý, skôr majú tendenciu chcieť vedieť 
viac o svojich možnostiach, ktoré môžu využiť pre ich vlastné dobro a ďalší život, čomu im otvára 
cestu aj priestor akcie (Kováčová, Valachová, 2021). 

Obdobie dospelosti

V období dospelosti je akcia považovaná za zážitok, zážitok je skúsenosť, skúsenosť je poznanie. 
Pasívne poznanie nie je možné. Práve situácie, ktoré sú využívané v akčnom umení vychádzajú zo ži-
votných udalostí a vytvára sa priestor pre analógiu s výtvarnými procesmi a umením vôbec, zo vzťa-
hov a súvislostí medzi životom a umením. To, že účastníci zažívajú túto udalosť spolu, im umožňuje 
hovoriť o spoločne prežitom, nie sprostredkovanom. Námet má byť otvorený a má byť podnetom 
pre komunikáciu, akcia má byť príležitosťou pre spontánnu expresiu, má vytvárať možnosť sociálnej 
interakcie a má rozvíjať vzťah k výtvarným hodnotám a procesu akčnej tvorby (Zentko, Kováčová, 
Kaščáková, 2021).

Obdobie seniorského veku

Pozitívnym prístupom k životu aj v období sénia/seniorského veku je model kreatívnej a aktívnej 
osoby, ktorá chce a využíva každý okamžik života k obnove síl a radosti. Takýto človek žije pre 
budúcnosť, získava čas nielen pre seba ale aj pre druhých a pre všetkých. Pre niekoho to môže 
byť stretnutie s literatúrou, iné možnosti (divadlo, kino, návšteva galérií a pod.) čo sa v súčasnosti 
dá realizovať aj v online prostredí. Jednou z alternatív ako naplniť chápanie bytia prostredníctvom 
akčného umenia. Počas stretnutí s akčným umením je možné zamerať sa na chýbajúci zmysel života 
alebo negatívne vyrovnávanie sa so zložitou situáciou. V súvislosti s akčným umením je nevyhnut-
né zohľadniť potrebu dotýkajúcu sa aktivity, ktorá je nevšednou a zároveň zohľadňovala zdravotný  
a psychický stav seniora. Hudecová (2020) tvrdí, že proces starnutia významnou mierou ovplyvňujú 
činnosti, ktoré Potreba Z hľadiska uspokojenia potreby aktivity je teda dôležité, aby seniorovi boli 
poskytované také možnosti pre hľadanie aktivity, pri ktorých sa bude cítiť užitočný a zároveň bude 
mať z toho aj dobrý pocit. Ide o aktivity, ktoré stlmujú subjektívne problémy a ťažkosti subjektívnej 
povahy a vytvárajú klímu s pozitívnym prežívaním. Sú zaujímavé a vzhľadom na prežívanie seniora 
využívajú skúsenosti seniora (Hudecová, Kováčová, 2021).

ZÁVER

Človek počas svojho života tvorí bez toho, aby rozprával. Používa akékoľvek výrazy, kde prostred-
níctvom aktivity využíva príležitosti k prejaveniu radosti, smútku, často aj aj traumy. Akčné umenie 
môže byť cestou vyrozprávania sa, ventilovania nielen negatívneho, ale aj pozitívneho prežívania. 
Jednoznačne je však potrebné zdôrazniť, že ide o akčné umenie v súvislosti nielen s výtvarným ume-
ním, ale aj literárnym tanečným, dramatickým a pod. Ide o hru, aj keď nie v takom ponímaní na akú 
sme zvyknutí. Ide o súbor rôznych činností, ktoré provokujú človeka k aktivite (Experimentovať, Po-
pisovať, Zhodnocovať, Integrovať, Vstupovať/Stretávať sa, Vyberať/Navrhovať, Priespievať) a vy-
tvárajú potenciál k akčnosti človeka. 
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Schéma 1: Akcia a reflexia v prostredí akčného umenia 

 

 
Zdroj: vlastné spracovanie

Aplikovaním jednotlivých skúsenosti z akcie a následných reflexií je možné vytvoriť priestor pre 
vzdelávanie každého bez ohľadu na vek a skúsenosti (aj s využitím možnosti prihliadnuť na zdravot-
ný stav).
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„CEZ KOMIKS K POZNANIU“ – DIAGNOSTICKÝ NÁSTROJ 
V HUDOBNOM VZDELÁVANÍ

„THROUGH COMICS TO KNOWLEDGE“ – A DIAGNOSTIC 
TOOL IN MUSIC EDUCATION

Kristína MAGÁTOVÁ

Abstrakt: Príspevok stručne definuje a charakterizuje základné pojmy z oblasti diagnostiky a prináša po-
hľad na využitie obrázkového komiksu ako jednej z možností diagnostického nástroja v oblasti pedagogickej 
diagnostiky. Prostredníctvom konkrétneho návrhu demonštruje jeho využitie v oblasti hudobného vzdelávania. 

Kľúčové slová: pedagogická diagnostika, diagnostický nástroj, komiks, vyučovanie, hudba.

Abstract: The report briefly defines and characterizes the basic concepts in the field of diagnostics and provi-
des an insight into the use of comics as one of the possibilities of a diagnostic tool in the field of pedagogical 
diagnostics. Through a specific proposal, it demonstrates its use in the field of music education.

Key words: pedagogical diagnostics, diagnostic tool, comics, education, music.

ÚVOD

Pre výchovu a vzdelávanie je nevyhnutné zisťovať efektivitu pôsobenia na dieťa, žiaka ale aj dospe-
lého jedinca, ktorí sú jeho objektom. K naplneniu zámeru rozpoznať a hodnotiť úroveň pedagogické-
ho rozvoja, zisťovať podmienky výchovy a hľadať príčiny problémov slúži pedagogická diagnostika. 
Slová ako diagnostika či diagnostikovanie sú odborné termíny, s ktorými sa možno stretnúť v celom 
rade odvetví. Ich základný význam je zisťovanie, posúdenie určitého stavu alebo jeho hodnotenie. 
Diagnostika je teoretická oblasť zahrňujúca ciele, zásady, stratégie a metódy diagnostikovania. V na-
šom prípade je potrebné tento termín obohatiť o prívlastok pedagogická. Pedagogická diagnostika 
je opäť teoretická oblasť, ktorá uvedené elementy skúma vo výchovnom a vzdelávacom prostredí. 
V pedagogike sa tento termín uplatňuje v dvoch významoch: ako proces zisťovania a hodnotenia 
stavu rozvoja žiaka a ako špeciálna vedná disciplíny pedagogiky. (Kmeťová, 2019) Jej úlohou je 
zistiť, akým spôsobom človek dokáže spracovať a absorbovať vedomosti a vnímať ľudí a svet okolo 
seba. (Rychnavská, Bačová, 2015). V protiklade s diagnostikou stojí diagnostikovanie. Možno nie je 
na mieste použiť označenie „protiklad“, pretože tieto dve disciplíny sú závislé jedna od druhej. Bez 
teórie by nebola prax a bez praxe by nebolo možné koncipovať teoretické zásady. Diagnostikovanie 
je súbor činností, ktoré prebiehajú pri určovaní diagnózy, počnúc zámerom diagnostikovania až po 
vyslovenie diagnostického nálezu, a preto sme použili označenie „protiklad“. Ide teda o praktickú 
činnosť a konkrétne aktivity slúžiace k dosiahnutiu stanoveného cieľa. 

Pedagogická diagnostika a následné diagnostikovanie majú v pedagogických vedách významné 
postavenie. Jej korene siahajú do čias Jána Amosa Komenského a v súčasnosti je stále aktuálnejšia. 
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Zistenie úrovne rozvoja dieťaťa je však len jedna stránka diagnostikovania. Informácie, ktoré pe-
dagóg v tomto procese nadobudne, mu ďalej slúžia na uskutočňovanie ďalších cieľov, plánovanie 
aktivít, výber metód a ich zlepšovanie. Diagnostika mu slúži ako spätná väzba o tom, ako na žiakov 
pôsobí a je mu odrazovým mostíkom k ďalšiemu pôsobeniu. Pre proces diagnostikovania sú však 
potrebné určité metódy, prostredníctvom ktorých môže diagnostik, v prípade školského prostredia 
pedagóg, na žiakov pôsobiť. Ak máme v úvodnej etape diagnostického procesu správne naformulo-
vaný cieľ a vstupné diagnostické otázky, je  veľmi dôležité vedieť správe vybrať z množstva diag-
nostických metód práve tie, ktoré by nám mohli efektívne pomôcť tieto diagnostické ciele a zámery 
naplniť (Kusý, 2019). Výber správnych metód je jednou z najdôležitejších zložiek tohto procesu. Pri 
pedagogickom diagnostikovaní sa využíva široká škála diagnostických metód (rozhovor, pozorova-
nie, kazuistika, hodnotenie činností a prác, výkonové testy, hra, sociometria atď.), kde každá z nich 
v sebe zahŕňa mnoho diagnostických nástrojov. Diagnostický nástroj je už konkrétny prostriedok na 
získavanie diagnostických dát. Hotové diagnostické nástroje majú svojich tvorcov, sú publikované 
v rôznych knihách alebo časopisoch, alebo sa dajú zaobstarať cez rôzne agentúry. Samozrejme, pe-
dagógovia môžu v procese diagnostikovania prevziať už jestvujúci nástroj a adaptovať ho pre svoje 
potreby, nechať sa ním inšpirovať alebo môže vytvoriť vlastný (Gavora, 2013). Podobným smerom 
sa budeme v nasledujúcom texte uberať i my.

DIAGNOSTIKOVANIE V HUDOBNOM VZDELÁVANÍ

Predmetom nášho záujmu je predstavenie skladateľskej osobnosti poľského romantického sklada-
teľa Stanisława Moniuszka so zameraním na jeho piesňovú tvorbu. Pozornosť chceme upriamiť 
na konkrétny piesňový cyklus Śpiewnik domowy, ktorý je bohatým zdrojom piesňového materiálu. 
Naším zámerom je oboznámiť nie len pedagogické prostredie, ale i širokú verejnosť s tvorbou tohto 
skladateľa a samozrejme následne zaradiť piesne do živého vyučovacieho procesu. Vokálne kusy 
tohto romantického skladateľa môžu byť vítaným osviežením speváckeho repertoáru na základných 
umeleckých školách, konzervatóriách, stredných pedagogických školách či vysokých školách, no 
určite nesmieme zabudnúť na piesňový repertoár hudobnej výchovy  v základných školách a tak-
tiež materských školách. Uplatniteľnosť piesňového materiálu je v súčasnosti veľmi široká. Jednot-
livé piesne možno využiť rôznym spôsobom, a to od posluchových aktivít, cez tanec, hudobno-drama-
tické činnosti až po samotné naštudovanie piesne a jej následné interpretovanie. Diagnostikovanie 
a jeho hodnotenie sú z pedagogicko-psychologického hľadiska nepochybne jedny z najnáročnejších 
fáz edukačného procesu. V hudobno-edukačnom procese však špecifikácia jednotlivých fáz diag-
nostikovania obsahuje isté medzery. Človek študujúci umenie sa s teoretickými poznatkami v tejto 
oblasti stretne skutočne len okrajovo. Často prichádza do praxe v tejto oblasti nedostatočne pripra-
vený, a tým pádom je nútený v oblasti diagnostikovania postupovať intuitívne. Nedostatok odbornej 
literatúry reflektujúcej diagnostikovanie a hodnotenie výkonov spojených s hudobným umením 
v školstve zrejme pramení z vysokej koncentrácie subjektivizmu v tomto odbore. Spoločným pred-
metom diagnostikovania a hodnotenia na všetkých stupňoch hudobného školstva (základné ume-
lecké školy, ale aj základné školy, hudobné konzervatóriá, vysoké školy s fakultami so zameraním 
na štúdium hudby) je úroveň rozvoja špeciálnych (hudobných) schopností žiakov a nadobudnutých 
zručností a spôsobilostí potrebných pre vykonávanie určitých hudobných činností. Kompetencie vy-
konávať hudobné činnosti na požadovanej kvalitatívnej úrovni študenti získavajú primárne v rámci 
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hudobno-výchovných predmetov ako hra na nástroji, spev, komorná hra, hra v orchestri atď. Súčas-
ťou posudzovania v hudobno-výchovných predmetoch (najmä tzv. hudobno-teoretických predme-
toch) môžu byť a sú aj vedomosti, no ťažisko spočíva na preverovaní a hodnotení výkonu či produktu 
študenta, s čím sa spájajú predovšetkým schopnosti, zručnosti a spôsobilosti, no vplyv vedomostí na 
ich formovanie však nemožno vylučovať ani podceňovať (Adamová, 2021). Podľa Gavoru  je mož-
no diagnostikovať nasledujúce zložky osobnosti dieťaťa: kognitívne vlastnosti, afektívne vlastnosti, 
sociomorálne vlastnosti, estetické vlastnosti, psychomotorické vlastnosti, vzťahy medzi deťmi, poru-
chy učenia a poruchy správania (Kmeťová, 2019). Keďže predpokladáme, že posudzovanie hudob-
no-umeleckých výkonov vyžaduje širšie poznatky nadobudnuté počas dlhodobej praxe, rozhodli sme 
sa proces diagnostikovania sústrediť na zistenie miery kognitívnych vlastností v oblasti hudobno-te-
oretických predmetov. Kognitívne vlastnosti v sebe zahŕňajú pozornosť, úroveň pamäti a myslenia, 
rozsah vedomostí, úroveň zručností, tvorivosť a úroveň komunikácie. Prostredníctvom vybraného 
diagnostického nástroja je našou snahou zistiť úroveň pamäti a myslenia a taktiež rozsah vedomostí 
žiakov, ktoré nadobudli počas vyučovania o spomínanom skladateľovi a jeho piesňovej tvorbe na 
hodinách hudobnej výchovy alebo náuky. Okrem metódy pozorovania budeme využívať i analýzu 
výsledkov činností a prác. 

KOMIKS AKO DIAGNOSTICKÝ NÁSTROJ

Ako diagnostický nástoj použijeme obrázkový komiks. Komiks je označenie pre sekvenčne uspo-
riadanú postupnosť obrázkov alebo podobných znakov, ktorá sprostredkúva informácie a pôsobí na 
čitateľa i esteticky. Ide o obrázky doplnené textom. Text je umiestnený v textových bublinách v časti 
obrázka alebo v jeho okrajovej časti. Komiks sa v súčasnosti považuje za samostatné umenie či žá-
ner spájajúci literatúru a výtvarné umenie (Dudek, 2010). Ide o špecifické médium, ktoré čitateľovi 
okrem určitej literárnej výpovede ponúka i estetický zážitok. Touto formou je často jednoduchšie 
vyjadriť myšlienky a pocity autora. Vďaka prepojeniu obrázku s textom je pochopenie diela jedno-
duchšie. Prvé komiksy sa objavili v Amerike už na konci 19. storočia ako príloha nedeľných novín. 
Vysoký záujem, ktorý bol o tento formát prejavený dospel k vzniku nového literárneho i umeleckého 
žánru. Obľúbenosť komiksov sa odzrkadlila vo vydávaní komixových časopisov a neskôr i v oblasti 
vzdelávania. V roku 1949 prebehol prvý experiment, ktorý analyzoval prínos komiksu v edukačnom 
prostredí. Výsledky jeho pôsobenia na žiakov boli veľmi priaznivé. Až 79% učiteľov potvrdilo, že 
komiks posilňuje individuálnu prácu žiakov, silne motivuje a prispieva k ľahšiemu učeniu. „Zveda-
vosť je u dieťaťa prirodzene vrodená a je výberová – to, čo dieťa zaujíma ho upúta na dlhú dobu, a to 
čo ho nebaví, odkladá.“ (Kutálková, 2014). Z tohto názoru vychádzame i my. Na základe výsledkov 
vyššie uvedeného prieskumu je zrejmé, že  komiks možno pokladať za jeden z nástrojov, ktorý dieťa 
pohltí. V čom vlastne spočíva silná stránka komiksu vo výchove a vzdelávaní?

A) Prirodzená príťažlivosť obrázkového materiálu vzbudzuje u žiaka záujem a pozornosť.

B) Prepojenie obrázkov a textu vytvára príbeh, ktorý spája u žiaka obsah vzdelávania s emóciami.

C) Tempo vnímania príbehu je určené žiakom. 

D) Príťažlivosť obrázkov je dostatočnou motiváciou pre čítanie aj náročnejších textov.

E) Správne skonštruovaný komiks podnecuje fantáziu žiaka a taktiež rozvíja jeho analytické a kritic-
ké myslenie (Kříž, 2013).
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Svet technológii v súčasnosti ponúka širokú škálu prostriedkov pre tvorbu kvalitných komiksov. Jed-
nou z možností je siahnuť už po hotovom komikse. Druhou, značne zaujímavejšou možnosťou, je 
tvorba vlastného komiksu. V internetovom prostredí existuje množstvo programov a aplikácii (napr. 
Storyboardthat, Rexo komiks, Comics Creator, StripCreator,ToonDoo), ktoré umožňujú tvorbu ko-
miksov, no určite nesmieme opomenúť možnosť vlastnoručne vytvorených ilustrácii. V prípade, že 
využijeme komiks ako jednu z alternatív detskej kresby v rámci diagnostikovania, je táto možnosť 
dokonca najvhodnejšia. Detská kresba, alebo tvorba iných produktov výtvarného charakteru vypove-
dajú o úrovni zručností a tvorivosti dieťaťa. Ide je jeden z výrazových prostriedkov, prostredníctvom 
ktorého neuvedomelo vyjadruje svoje želania, záujmy, túžby, možné konflikty a problémy závažnej-
šieho duševného charakteru (Kmeťová, 2019).

Zaradenie komiksu do procesu výchovy a vzdelávania, bez ohľadu na tému vyučovania či stupeň 
vzdelávania, efektne nie len obohatí priebeh vyučovania, nenásilnou formou podnieti u žiakov krea-
tivitu, predstavivosť a gramotnosť, ale taktiež pedagógovi poslúži ako diagnostický nástroj. Komiks 
si od čitateľa, v našom prípade žiaka, vyžaduje inú aktivitu ako pri čítaní bežných textov, ktoré sú 
pre neho nudnými a nezaujímavými.  Pri vnímaní obrazov pracuje jeho vedomie v akomsi operatív-
no-ikonickom programe. Obraz – ikon, či už ide o slovo – pojem alebo obraz – vizuálna predstava, 
sa generujú a vytvárajú proces vzájomnej komunikácie medzi autorom a prijímateľom. (Valachová 
2020) Vo všeobecnosti platí, že pôsobenie na čo najväčší počet zmyslov človeka má najlepší účinok. 
Ak to veľmi prosto prirovnáme k jedlu, ktoré konzumujeme, chutí nám omnoho viac, keď je jedlo pre 
nás vizuálnym pôžitkom, cítime jeho vôňu, vnímame jeho štruktúru a nakoniec cítime chuť. Podobne 
je to i v prípade pôsobenia na žiakov. Čo najlepšie výsledky sa nám podarí dosiahnuť využitím čo 
najkomplexnejších prostriedkov. Naším zámerom jej priblížiť žiakom na hodine hudobnej náuky/
výchovy osobnosť a tvorbu skladateľa nie len formou výkladu, ale taktiež využitím hudobného mate-
riálu, ktorý si vypočujú v posluchových aktivitách, či s ktorými budú sami pracovať pri konkrétnych 
hudobných činnostiach, ako sú napríklad vokálno-inštrumentálne, vokálno-intonačné či hudobno-po-
hybové činnosti. Práve komiks bude prostriedkom, ktorý okrem diagnostikovania zastúpi vizuálne 
vnímanie žiakov. Ako už bolo spomenuté, predmetom nášho diagnostikovania je zistiť mieru kogni-
tívnych vlastností žiakov. V nasledujúcej časti uvádzame konkrétny príklad.

MODEL VYUŽITIA KOMIKSU

Žiaci sa v priebehu motivačnej a expozičnej časti vyučovacieho procesu prostredníctvom rôznych 
hudobných aktivít a činností oboznámia so skladateľom Stanisławom Moniuszkom a jeho piesňovou 
tvorbou. Vo fixačnej fáze vyučovacej hodiny dostanú od učiteľa vopred pripravený obrázkový komiks 
vo formáte A4. (Obr.1) Ilustrácie však nebudú úplné a rovnako budú neúplné i textové bubliny. Učiteľ 
žiakom vysvetlí, čo majú robiť s materiálom, ktorý dostali. Úlohou žiakov bude dokresliť chýbajúce 
časti obrázkov a dopísať repliky v textových bublinách. Zatiaľ, čo žiaci  pracujú na stanovenej úlohe, 
učiteľ ich pozoruje, poprípade žiakom poradí a opraví ich. Keď sú so zadaním hotoví, prezentujú svo-
je výtvory. Žiaci dostanú na domácu úlohu vytvoriť vlastný komiks, v ktorom použijú poznatky, ktoré 
na hodine nadobudli. Komiks vytvorený v domácom prostredí prezentujú na ďalšej hodine. Práca 
s komiksom žiakom umožní naplno uplatniť fantáziu a tvorivú iniciatívu s možnosťou využiť to, čo sa 
naučili. Učiteľ mal už pred zadaním úlohy približnú predstavu o schopnostiach jednotlivých žiakov, 
o ich kompetencii vykonať plánovanú úlohu a dokonca i predpoklad o kvalite konečných výtvorov. 
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Učiteľ počas plnenia aktivity pozoruje prístup žiakov k zadanej úlohe, ich samostatnosť a aktivitu. 
Vo fáze hodnotenia a prezentácie výtvorov sleduje mieru tvorivosti, rozsah nadobudnutých vedomostí, 
schopnosť verbálne sa prejaviť a schopnosť sebareflexie a hodnotenia výtvorov spolužiakov.

Obr. 1 Návrh komiksu (komiks vytvorený autorom v programe Storyboardthat)

ZÁVER

Na záver možno dodať, že proces diagnostikovania žiakov vo výchovno-vzdelávacom procese sa 
nedá časovo ohraničiť. Prebieha počas celého trvania výučby, od vstupu pedagóga do triedy až po 
jeho odchod. Cielené diagnostikovanie však už učiteľovi poskytuje konkrétnejšie odpovede na otáz-
ky, ktoré si kladie, samozrejme ak tomu predchádza výber vhodnej metódy a diagnostického nástroja. 
Ten by mal byť pre žiakov čo najprirodzenejší a najatraktívnejší, aby nepociťovali, že sú predmetom 
cieleného skúmania. Práve komiks pokladáme za jeden z prostriedkov, ktorý nám v procese diag-
nostikovania zaručí u žiakov prirodzenosť, uvoľnenosť a otvorenosť, a tým poskytne neskreslené 
odpovede na naše otázky.
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EX LIBRIS V PROJEKTOVOM VYUČOVANÍ
EX LIBRIS IN PROJECT TEACHING

Paula MALIŇÁKOVÁ

Abstrakt: Cieľom príspevku je zviditeľniť novú alternatívnu grafickú techniku a poukázať na jej využiteľnosť 
vo výchovno-vzdelávacom procese. Metódou experimentu s použitím ex librisu vo vyučovacom procese ukazu-
jeme ako jeden edukačný prvok vplýva na druhý, z čoho nám vyplývajú aj kazuálne dôsledky pedagogického 
pôsobenia danej problematiky. Uvádzame v príspevku len časť nášho pedagogického pôsobenia na žiakov, kedy 
vplyvom inovačných metód a netradičným využitím ex librisu v edukácií daný jav viedol k zmene nadobúdania 
nových motorických zručností a návykov v prepojení s informačno-komunikačnými technológiami, teda  
dôsledku – ďalšiemu javu.  

Kľúčové slová: Vyučovací proces. Grafické zručnosti. Ex libris. 

Abstract: The aim of the article is to show a new alternative graphic technique and to point out its usefulness 
in the educational process. By the method of experiment using ex libris in the teaching process, we show how 
one educational element affects the other, which also gives us the causal consequences of the pedagogical ac-
tion of the given issue. We mention in the article only part of our pedagogical activity on pupils, when, due to 
innovative methods and unconventional use of ex libris in education, one phenomenon led to a change in the 
acquisition of new motor skills and habits in connection with information and communication technologies, to 
the consequence – another phenomenon.

Key words: Educational process. Graphic skills. Ex libris. 

ÚVOD 

Súčasný exlibris podľa Junod (2004) od umelcov dnes slúži skôr na vzájomné vymieňanie si me-
dzi zberateľmi ako pre označenie vlastníctva kníh. Majú tendenciu byť limitovanou edíciou voľnej 
grafiky, zvyčajne v 50 až 100 exemplároch, než ako bývalé knižné označenia. Majitelia knižníc si 
teda nechávali vyhotoviť exlibrisy, ktoré vlepovali do svojich kníh ako majiteľskú značku. Tak boli 
knihy označované namiesto dnešných pečiatok, aby bolo jednoduché určiť odkiaľ sú knihy požičané 
(Bauer, 1999). Exlibris vznikal rôznymi grafickými technikami, ktoré umelci na danú dobu ovládali. 
Najstaršie boli dokonca v drevoreze, neskôr v medirytine, lepte, či litografii. Grafik vždy prihliadal na 
osobnú záležitosť, ktorá sa podriaďovala zadávateľovi a nie na prospech voľnej grafickej umeleckej 
hodnoty exlibrisu, resp. musel rešpektovať dané požiadavky na námet (Marco, 1981). V súčasnosti sa 
už však exlibris zväčša mení na malú grafiku ako keby grafický šperk a silnie celosvetový zberateľský 
odbor, ktorý sa ním zaoberá. Touto problematikou sa zaoberal grafik menom Leo Bednárik a súčasný 
umelec Peter Kocák. 

V našom príspevku sa sústredíme konkrétne len na princípy, tematiku a techniku týchto výtvarníkov, 
ktorú si stručne priblížime a dané poznatky využijeme v praktickej ukážke.
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ZÁKLADNÉ VYMEDZENIE POJMU EX LIBRIS

Význam pojmu Ex libris znamená „z kníh“ (z latinského jazyka). Ilustratívne „Ex libris Peter Kocák“ 
znamená „z kníh Petra Kocáka“ vo význame – „Toto je kniha Petra Kocáka“ (Kocák, 2009). Taktiež 
Egypťania používali na označenie svojich cenných papyrusových papierov akési emblémy, jednodu-
cho „povedané“ odtlačky. Podobne aj stredovekí majitelia vzácnych rukopisov, pergamenov, ale aj 
iných dokumentov používali svoje heraldické znaky. S rozvojom kníhtlače a masovým šírením kníh 
sa obracajú vlastníci kníh na umelcov so žiadosťou o vytvorenie osobných značiek, štítkov meno-
viek, ktoré sa umiestňovali v predných častiach kníh alebo na obale kníh ako tzv. supralibros (Kubas, 
1959). Počiatok exlibrisov by sme teda mohli datovať v rámci stredoeurópskeho priestoru do dejín 
stredoveku. Tieto označenia vlastníkov kníh však nemali takú podobu ako dnešná tvorba exlibrisov. 
Jednoznačne by sme našli paralely ako napríklad prvky, symboly, elementy, ktoré tak ako v minulosti 
aj dnes definujú majiteľa daného exlibrisu, ale ich celkové prevedenie je v súčasnosti oveľa slobod-
nejšie a orientovaní do iných výtvarných dimenzií. To sa týka aj rozmerov exlibrisov, ktoré niekedy 
presahujú povolené maximum dlhšej strany 130 milimetrov, alebo aj vystupujúci fakt, že nie na kaž-
dej takejto grafike nájdeme slovo Ex libris, či dokonca meno, komu má slúžiť takáto značka.

LEO BEDNÁRIK – TVORCA EX LIBRIS

Leo Bednárik bol slovenským, grafickým dizajnérom, tvorcom Ex libris, malých grafických prác 
ako aj grafických návrhov. Narodený dňa 9. júla v roku 1938 v Bratislave, odkiaľ pochádzal a pô-
sobil ako grafik, no i zberateľ exlibrisov (Brunovská 2004). Umrel v roku 2016. V tvorbe umelca sa 
odzrkadľujú práve jeho povahové vlastnosti. Napriek tomu jeho grafické práce nesú znaky kubizmu, 
expresionizmu a symbolizmu. 

„Prvé exlibris vytvára začiatkom deväťdesiatich rokov a iba prvé štyri ešte nesú znaky jeho pred-
chádzajúcej tvorby – symbolizmus. Postupne prechádza k realistickej tvorbe, pričom jeho tvorba je 
expresívna, vytvára si osobitý prístup a štýl vo svojej tvorbe, ktorý nie je jednoduchý a vidieť v nej 
vplyv surrealizmu“(Potrok, 2008).

Peter Kocák sa narodil sa v roku 1961, vyrástol v Stropkove. Absolvoval VŠVU v Bratislave v roku 
1987, odbor voľná grafika a knižná ilustrácia, žiak Albína Brunovského (Bednárik, 2015). Populari-
zuje japonskú a čínsku grafiku. Inšpiruje sa kultúrou Ďalekého Východu, zvlášť japonskou a čínskou 
grafikou a kaligrafiou. Hromadenie, prekrývanie, prieniky tvarov, či tvorov v nasledujúcich rokoch 
ešte viac prepracováva a zdokonaľuje. V tvorbe uplatňuje prakticky neobmedzené možnosti na za-
chytenie svojich predstáv o zložitosti jednoduchých vzťahoch ľudí navzájom, medzi sebou a prírodou 
ako takou.

Ex libris je grafický list, zvyčajne realizovaný na papieri nie väčšom ako je formát A5, ktorého roz-
mery sú 15 x 13 centimetrov, čo je maximum. Prevedený je v známej, uznávanej alebo vlastnej au-
torskej grafickej technike. Práci na doske predchádza najprv vymyslenie námetu, ktorý autor - grafik 
realizuje na klasické „desiatové“ papiere. Potom nasleduje prenesenie kresby na dosku pomocou 
transparentného papiera alebo častejším spôsob rovno grafickou ihlou. „Tradičné techniky zahŕňa 
tlač z výšky (drevoryt, lynorit, atď.), tlač z hĺbky (rytina, lept, akvatinta, atď.) a tlač z plochy ako sie-
ťotlač alebo litografia“ (Junod, 2004). Každá z týchto techník funguje na inom pracovnom postupe. 
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Nás bude ďalej v našom príspevku zaujímať práve technika tlače z hĺbky a konkrétnejšie len jedna  
z týchto techník, a to nová alternatívna grafická technika „škrabaná HPS,“ ktorej technologický po-
stup si opíšeme. Keďže ide o techniku, ktorá nie je zatiaľ nikde zdokumentovaná v písomnej po-
dobe, čo sa týka odbornej grafickej literatúry, všetky poznatky o danej technológii vznikli z našej 
spolupráce s grafikom Petrom Kocákom.

„Námětem ex libris bývají motivy z knihy, kam bývaly původně určeny, nebo se obracejí k osobě ob-
jednavatele, k jeho koníčkům, povolání, vzdělaní a pod., podle přání budoucího majitele. Celý náklad 
autor čísluje a podepisuje. Pro sběratele je ex libris velmi zajímavým, ale rozsáhlým oborem. Vždyť 
ty největší světové sbírky mají stovky tisíc kusů“ (Junod, 2004) Ex libris bola teda pôvodne vlastnícka 
značka majiteľa knihy a neskôr akási forma ozdobnej nálepky, dokonca list (frontispice) vlepovaný 
hneď vedľa titulnej strany oproti. V exlibrise by sa mal prejaviť osobný, súkromný, či jedinečný 
pohľad majiteľa exlibrisu na svet, ak majiteľ nie je zároveň aj tvorcom, tak aj autorov svetonázor.  
V takejto grafickej práci môžeme sledovať vyjadrenie najjemnejších túžob, pocitov, intímnych záľub, 
viery, hodnôt, ktoré majiteľ vyznáva. Ide teda o akýsi intelektuálny portrét povahy majiteľa exlibrisu. 
Znak, ornament, etiketa, pečať, nápis, vývesný štítok, to všetko by mal zahŕňať pojem exlibrisu voči 
jeho majiteľovi. V neposlednom rade je taktiež znakom interpersonálneho porozumenia medzi tvor-
com a adresátom jeho grafického diela (Bauer, 1999).

POPIS GRAFICKEJ TECHNIKY – EXLIBRIS

Škrabaná HPS je grafická technika, ktorá je založená na princípe tlači z hĺbky a konečným počítačovým 
výstupom nám pripomína grafický výtlačok leptu. Pred začatím práce na tejto technike je potrebné si 
pripraviť grafickú dosku, respektíve matricu. HPS dosku, teda bielu mastnú dosku odmastíme acetó-
nom a nasledovne sa na ňu nastrieka čierny lak v spreji odolný voči vysokým teplotám Deco color – 
high temperature. Nanesený je na už vopred narezané dosky rozmerov 10 x 15 cm v troch vrstvách. 
Sprej striekame na dosky zo vzdialenosti 20-30 cm. Po nastriekaní spreju na dosky je potrebné nechať 
dosky aspoň 12 hodín schnúť. Na takto pripravenú dosku je možné preniesť grafický námet pomocou 
desiatového alebo transparentného papiera, či si dokonca v jemnej kresbe ceruzou predkresliť daný 
motív rovno na grafickú matricu. Výhodou je čierny povrch, ktorý veľmi dobre odráža grafitovú tuhu 
ceruzy na doske, dokonca sa dá aj gumovať a pritom sa nanesený lak na matrici nenaruší. Po nakres-
lení námetu na grafickú dosku začneme grafickou ihlou jemne vyškrabávať kontúry predkresleného 
námetu, pričom nám bude vznikať jemný čierny prášok, ktorý je potrebné utierať počas práce do 
handričky. 

Keď je celý grafický námet vyškrabaný doska sa poriadne poutiera od zvyšného čierneho prášku  
a nasleduje skenovanie matrice cez tlačiareň počítača. Odporúčame skenovať dosky aspoň v rozlí-
šení 400 DPI, ale rozlíšenie 600 DPI nám ponúka oveľa lepšiu prácu v softvérových programoch na 
úpravu fotografií, či obrázkov. Naskenované grafické dosky uložíme vo formáte JPEG. S takto na-
skenovanými grafickými doskami pracujeme v softvérových programoch na úpravu fotografií, či ob-
rázkov. V súčasnej dobe je ich veľmi veľa a sú obľúbenou aplikáciou všetkých smartfónov, počítačov  
a podobne. Napríklad veľmi dostupný a známy je Skicár, v ktorom si naskenovanú matricu otvoríme. 
Dôležitým krokom v spomenutom programe úpravy je úkon invertovať farebnosť, kedy sa škrabané 
línie javili ako biele, keďže doska bola biela a farba spreju čierna sa zrazu vymenia. V tomto momente 
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už môžeme vravieť o grafickej práci. Grafiku pochopiteľne môžeme ešte ďalej upravovať vylepšovať 
alebo meniť farebnosť, kontrast, jas a pod. Ak sú úpravy na grafickej práci hotové, obrázok vytlačí-
me v požadovaných grafických parametroch 10 x 15 cm. Takýto grafický výtlačok prezentuje nielen 
netradičný postup práce, ale zároveň ide aj o novú alternatívnu grafickú techniku. Grafické práce 
boli vytvorené „nezvyčajným“ pracovným postupom a to na mastnú bielu modelovaciu dosku. Tá sa 
odmastila acetónom a nasledovne sa na ňu nastriekal čierny lak v spreji odolný voči vysokým teplo-
tám (Deco color – high temperature). Nanesený bol na už vopred narezané dosky rozmerov 10 x 15 
cm v troch vrstvách. Po uschnutí boli na ne vyrývané schválené návrhy na exlibrisy. Každý žiak sa 
aklimatizoval do role grafika – umelca a zároveň aj zadávateľa objednávky exlibrisu, čím sa každý 
žiak musel ponoriť do hĺbky svojho „ja“ a vytvoriť prácu, ktorá by ho charakterizovala. Exlibrisy sú 
vyhotovené okrem pôvodnej čiernobielej kombinácie aj vo farebnom prevedení. 

EXPERIMENTÁLNE OVEROVANIE EX LIBRISU VO VYUČOVACOM PROCESE

Samotná metóda experimentu s využitím ex librisu vo vyučovacom procese ukazuje ako jeden edukač-
ný prvok vplýva na druhý, z čoho nám vyplývajú aj kazuálne dôsledky pedagogického pôsobenia 
danej problematiky. Uvádzame v príspevku len časť nášho pedagogického pôsobenia na žiakov, kedy 
vplyvom inovačných metód a netradičným využitím ex librisu v edukácií daný jav viedol k zmene 
nadobúdania nových motorických zručností a návykov v prepojení s informačno-komunikačnými 
technológiami, teda  dôsledku – ďalšiemu javu.  Keďže nejde o tradičnú techniku a literatúra nie je 
dostupná ide o inovatívne riešenie tradičného postupu - techniky suchej ihly, ktoré je na druhej strane 
viac dostupné a prístupne mladším žiakom. Umožňuje im manipuláciu s rozličným. Prepojenie rieše-
nie práce po praktickej, teoretickej, teda kognitívnej stránke, spojenie práce s počítačom a softvérovým 
programom. Celý postup a technika si vyžaduje znalosť práce s postup pri tradičnej technike, prácu 
s počítačom a potrebným programom a bezpochyby jasné stanovenie úlohy a správne pedagogické 
vedenie, ktoré je pri experimente nevyhnutné. Experiment bol realizovaný  v prirodzenom školskom 
prostredí žiakov. Spomínaný obsah bol veľmi motivujúci a cieľovú skupinu žiakov zaujal vzhľadom 
k reálnemu workshopu s umelcom, ktoré v texte vyššie uvádzame a nasledovnou tvorbou v školskom 
prostredí. Tu sa spájala tradičná forma edukácie, od sprostredkovania teoretického zázemia o prob-
lematike so zreteľom na vek žiakov. Využitie inovačných metód, praktické vytváranie ex librisov 
s netradičným výtvarným náčiním, čo najviac zaujalo a vytvorilo priestor pre podnetnú a tvorivú 
atmosféru. Zapojením práce s počítačom a softvérovým program bolo pedagogické pôsobenie blízke 
žiakov, ktorí žijú vo veľkom intermediálnom priestore, čím sme ukázali možnosť ich vzdelávacieho 
používania v správnom slova zmysle.

Čitateľom ponúkame projekt vyučovacej hodiny inšpirovaný Vasiľovou (1999) s dotáciou 4 x 45 
minút (spolu, ide o 2 týždňový blok v danej téme) v podmienkach primárnej výtvarnej edukácie 
školy. Prikladáme ukážky výtvarných prác. Samotnú prácu ako aj splnenie úlohy vytvorenie originál-
nych exlibrisov žiaci zvládli veľmi dobre.
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Ročník: 4. ročník 
OBSAHOVÝ ŠTANDARD: 
a) Tematický celok: Novotvar – transformácia tradičného tvaru.
b) Téma vyučovacej hodiny/námet: Ex libris na tému „Moja autorská pečiatka“.
c) Pojmy: grafika, suchá ihla, exlibris.
Výtvarný problém (úloha): Nakresliť zaujímavý návrh na grafickú prácu – vlastný ex libris. Zrealizovať návrh 
na grafickú dosku prostredníctvom princípu techniky suchej ihly/škrabaná HPS. 
Technika: Kresba a grafika (suchá ihla). 

 
Vzdelávacie/ kognitívne ciele: Charakterizovať pojem ex libris a grafické diela umelcov. 

Výchovné/ afektívne ciele: 

Hodnoty výchovy: Rozvíjať: 

- rozumovú výchovu cez poznanie daných poznatkov o tejto problematike. 

- mravnú výchovu, etickú výchovu a výchovu k prosociálnosti cez vlastné vyjadrenie sa v umeleckej 
činnosti. 

- pracovnú výchovu cez pochopenie dôležitosti, ako aj záujmu o súčasné výtvarné grafické umenie. 

Gloeckelova (1991) taxonómia cieľov je cielená na rozvíjanie:  

• estetických cieľov cez spoznanie života slovenských grafikov. 

• teoretických cieľov cez vytvorenie schematického zápisu o vývoji exlibrisov.

• etických cieľov cez premýšľanie o myšlienkach a zámerov tvorby umelcov. 

• kritických  cieľov cez vytvorenie kritického pohľadu na súčasné postavenie výtvarného menia. 

Psychomotorické ciele: Vytvoriť výtvarne zaujímavý grafický návrh na realizáciu vlastného exlibri-
su. Vyškrabať návrh do grafickej dosky /matrice/.

VÝKONOVÝ ŠTANDARD: Žiak by mal vedieť/ mal byť schopný: 

Použiť zvolené výtvarné vyjadrovacie prostriedky podľa vlastného tvorivého zámeru. Formálne vy-
jadrovať nápad alebo myšlienku. Tvorivo spracovať vlastnú tému vo zvolenej technike. Slovne vy-
jadriť svoj vlastný zámer. Poznať techniku tlače z hĺbky (suchá ihla). 

Druh vyučovacej hodiny: výkladovo – reproduktívny.
Typ vyučovacej hodiny: hodina výkladu a osvojovania si nových zručností.
Forma vyučovacej hodiny: hromadná, skupinová, párová, individuálna.

VYUČOVACIE METÓDY: 

motivačné: motivačné rozprávanie, motivačný rozhovor, aktualizácia, motivačná demonštrácia.

expozičné: expozičný rozhovor (dialogická slovná metóda), expozičné rozprávanie (monologická 
slovná metóda), vysvetľovanie, opis, práca s obrazovým materiálom, monologická metóda – expozič-
né rozprávanie, dramatizácia, inovačné metódy: metóda V-CH-D, metóda štrukturálny strom, metóda 
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mind-mapping (pojmová mapa), metóda rotujúci prehľad, metóda clustering (zhlukovanie). 

fixačné: vedomostný telefón, prešmyčka, zhrňujúci zápis, domáca úloha.

diagnostické: pochvala, napomenutie, rozhovor, opis. 

VYUČOVACIE PROSTRIEDKY: 

Didaktické pomôcky: ukážky grafík – v technike suchej ihly, respektíve exlibrisy od Petra Kocáka 
a Lea Bednárika. 

Materiál: mastné biele modelovacie dosky /už odmastené acetónom a nastriekané čiernym lakom  
v spreji, odolný voči vysokým teplotám (Deco color – high temperature); nanesený bol na už vopred 
narezané dosky rozmerov 10 x 15 cm v troch vrstvách/; kancelársky papier A4, ceruzy 3B, plastické 
gumy, strúhadlá, transparentný a desiatový papier. Krepovú lepiacu pásku, grafické ihly, brúsny ka-
meň.

ŠTRUKTÚRA VYUČOVACEJ HODINY 

1. Organizačná časť 

- pozdrav, zápis do triednej knihy, kontrola prítomných žiakov v triede.

2. Oznámenie cieľa vyučovacej hodiny 

- informatívno - oznamujúcou metódou oznámiť cieľ vyučovacej hodiny.

- cieľom tejto vyučovacej hodiny je oboznámiť žiakov s problematikou Ex libris na tému „Moja au-
torská pečiatka“. 

3. Motivácia a aktualizácia (v zmysle opakovania) učiva 

Motivácia učiva 

Motivačné rozprávanie: „Témou dnešnej vyučovacej hodiny bude Ex libris na tému „Moja autorská 
pečiatka“. Keďže na predchádzajúcich hodinách sme sa už o grafických dielach rozprávali, ba do-
konca sme sa mohli osobne stretnúť a spoznať umelca - grafika Petra Kocáka, nie je nám táto oblasť 
úplne neznáma. Práve naopak, máme predstavu akej oblasti grafiky sa tento umelec venuje. Špecia-
lizuje sa na tvorbu „Ex libris“. Na konci hodiny som vám zadala domácu úlohu, aby ste si dnes na 
vyučovaciu hodinu priniesli reprodukciu, resp. obrázok, nejakého dielo od ľubovoľného výtvarného 
grafického umelca, s ktorým budeme ďalej pracovať.“ 

Motivačný a heuristický rozhovor: „Každý z vás si priniesol zadanie z domácej úlohy?“ Vyzvem 
žiakov, aby svoje obrázky pripli na tabuľu. Spoločne sa pozeráme na tabuľu, kde sú dané obráz-
ky grafického umenia. Frontálnym rozhovorom pomocou kladenia otázok vzbudím záujem žiakov  
o danú problematiku učiva. Otázky: 

„Čo vidíte na tabuli? Ktorá z grafík sa vás najviac zaujala a prečo? Čím sú tieto grafiky odlišné od 
umenia maľby?“ 
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Žiakom nechám priestor, aby oni sami vytvorili akýsi priestor na rozhovor, pričom môžu využiť už 
poznatky, ktoré o grafickom umení už vedia. 

Motivačná demonštrácia: Počas motivačného a heuristického rozhovoru žiaci pracujú s obrázkami, 
ktoré si doniesli. Napríklad hľadajú správnu obsahovú stránku grafického diela, ukryté myšlienky – 
inotaj, riešia kompozíciu, námet a pod. Ako vzbudenie záujmu o tému 

dnešnej vyučovacej hodiny ukážem exlibrisy od Kocáka a umelca, s ktorým sa žiaci počas hodiny 
zoznámia – Leo Bednárik. Ku ukážkam grafík umelcov sa žiaci vyjadria. 

Aktualizácia učiva 

Prvotnú rovinu aktualizácie realizujem prostredníctvom obrazového materiálu. Pri druhotnej využí-
vam príklady z grafík od Petra Kocáka a Lea Bednárika, čím chcem žiakom primerane voviesť do 
správneho chápania témy exlibrisov. 

4. Prezentácia nového učiva 

Nadviažem na predchádzajúci rozhovor, pri ktorom sme diskutovali o výtvarných umelcoch. 

Dramatizácia: Vezmeme si plátno, štetec, papier a plátno. Namaľujeme naň čierny štvorec ako kedysi 
Malevič (minimalizmus vo výtvarnom vyjadrení). 

„Predstavte si, že toto raz namaľoval maliar menom Malevič, pretože chcel dokázať, že výtvarný 
prejav umelca môže byť úplne jednoduchý bez poznateľného obsahu. Teda my sami v takomto diele 
môžeme hľadať to, čo práve potrebujeme, nejakú myšlienku a podobne. Niekedy je teda ťažké po-
chopiť, čo nám chce maliar svojím dielom povedať. Takýmto rozborom umeleckých diel sa zaoberajú 
znalci výtvarného umenia, ktorý dokážu objasniť, daný obsah (myšlienku), či formu (spôsob, akým 
bolo dielo namaľované a iné) diela. Preto sa teraz ocitnete v roliach takýchto znalcov výtvarného 
umenia a budete sa my snažiť objasniť, čo sa na danom obraze nachádza.“ 

• žiakov som sa snažila touto metódou voviesť do daného učiva a vzbudiť u nich citový vzťah k 
preberanému učivu.

• žiaci budú teda jednotlivé zadania realizovať pomocou inovačných metód, riešiť pod záštitou 
didaktickej hry na znalcov výtvarného umenia, kde sa zoznámia s vybranými náležitosťami  
o grafickom umení a súčasných výtvarných grafických umelcoch.

• po ukončení skupinovej práce budú potom žiaci viesť dialóg. 

• dôraz kladieme na utváranie a osvojovanie si zručností a návykov v skupinovej práci, ako aj 
dôraz na systematizáciu a zovšeobecňovania vedomostí, zručností a návykov. 

• rozdelenie žiakov do skupín. 

• zadanie úloh jednotlivým skupinám (dopredu pripravené na kartičkách spolu s textami,  
či obrázkami o danej problematike, plus zadanie úlohy, ktoré je potrebné vyriešiť).

Skupinová práca: 

- práca s textovými vyučovacími prostriedkami (v každej skupine) a využitím IKT, respektíve práca 
s počítačom. 
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- každá skupina bude svoje zadanie realizovať inou inovačnou metódou, pričom v skupinách si musia 
žiaci svoje úlohy rozdeliť, teda snažím sa u nich budovať vzťah ku kooperatívnemu správaniu. 

1. skupina: 
- farbou skupiny je žltá farba. 
Zadanie úlohy: 
Papier, ktorý ste odo mňa dostali si rozdeľte na tri časti, pričom prvé dva stĺpce budú užšie ako posledný, nad prvý 
stĺpec napíšte VIEM, nad druhý CHCEM VEDIEŤ a nad tretí, teda posledný DOZVEDEL (A) SOM SA. Prvé dva 
stĺpce vyplňte. Potom si prečítajte text o grafikovi Petrovi Kocákovi, ktorý máte pred sebou a dané zistenia zapíšte 
do posledného stĺpca s využitím práce s počítačom. Snažte sa o jasnú a stručnú formuláciu viet. Úlohy v skupine si 
rozdeľte. Výsledkom skupinovej práce bude teda jeden papier s touto štruktúrou. 
- skupinová práca je realizovaná metódou V-CH-D (VIEM, CHCEM VEDIEŤ, DOZVEDEL (A) SOM SA. 

2. skupina: 
- farbou skupiny je zelená farba. 
Zadanie úlohy: 
Prečítajte si text o grafikovi Leovi Bednárikovi, ktorý máte pred sebou a dané zistenia zapíšte na papier, ktorý ste 
dostali, a to tak, že do koruny stromu napíšete tie najdôležitejšie informácie o tejto problematike. Podľa vás najdôleži-
tejšie poznatky budú vyššie v korune stromu a menej významné nižšie. Snažte sa o jasnú a stručnú formuláciu viet alebo 
hesiel. Úlohy v skupine si rozdeľte. Výsledkom skupinovej práce bude teda jeden papier. 
- skupinová práca je realizovaná metódou štrukturálny strom.

3. skupina: 
- farbou skupiny je modrá farba.
Zadanie úlohy: 
Prečítajte si text o dejinách a vývoji exlibrisov. Vezmite si papier a obrázky, ktoré ste dostali. Na papier nalepte, ob-
rázky, ktoré ste si vybrali, k nim napíšte nejaké heslo, pojem, či iné, prípadne môžete niečo na papier nakresliť, musí to 
však súvisieť so zadanou problematikou. Papier ďalej zaplňte aj iný slovami týkajúcimi sa tejto témy, a to tak, aby celá 
práca, ktorú vytvoríte mala význam, teda vytvárala akúsi pojmovú mapu. Úlohy v skupine si rozdeľte. 
- skupinová práca je realizovaná metódou mind-mapping (myšlienková alebo pojmová mapa).

4. skupina: 
- farbou skupiny je červená farba. 
Zadanie úlohy: 
Prečítajte si text o technike suchej ihly. Vezmite si papiere, ktoré ste dostali. Každý bude mať jeden papier. Všetci 
si naraz prečítajte daný text. Potom si vezmite papiere a každý z vás napíše niečo, čo sa dozvedel, s tým, že na každý 
papier napíšete jednu informáciu, na druhý ďalšiu a pod. Papiere si teda v skupine posúvate, striedate sa, pričom si vždy 
prečítate, čo je už na papieri napísané, aby sa informácie neopakovali. 
- skupinová práca je realizovaná metódou rotujúci prehľad.

Zadanie pre všetky skupiny: 
- po ukončení skupinovej práce žiaci prezentujú svoje zistenia (teda ide tu o ukončenie dramatizácie, a to tak, že žiaci 
sú „akože znalcami výtvarného umenia“, učiteľovi a ostatným spolužiakom rozprávajú o svojich zisteniach, s ktorými 
sa počas skupinovej práci zoznámili.
- v rámci dramatizácie žiaci na tabuľu vytvárajú stručný zápis najdôležitejších informácií pomocou metódy clustering 
(zhlukovanie). 
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Výtvarno-technické postupy: 

•	 po oboznámení sa s teoretickou problematikou o exlibrisoch nasleduje práca na samotných 
návrhoch, resp. samostatná práca. 

•	 pričom je podstatné, aby žiaci medzi sebou komunikovali, vzájomne sa usmerňovali, pomáhali 
si pri realizácii vhodného návrhu na vlastný ex libris. 

•	 podnecujeme žiakov ku kooperatívnemu správaniu. 
•	 žiaci kreslia návrhy na tému exlibris, každý žiak nakreslí aspoň 3 návrhy na danú tému. 
•	 návrh schválený učiteľom žiak nakresli na transparentný alebo desiatový papier rozmerov  

10 x 15 cm.
•	 mastné biele modelovacie dosky /už odmastené acetónom a nastriekané čiernym lakom v spreji, 

odolný voči vysokým teplotám (Deco color – high temperature); nanesený bol na už vopred 
narezané dosky rozmerov 10 x 15 cm v troch vrstvách/. 

•	 na tieto dosky žiaci prenesú kresbu prostredníctvom transparentného alebo desiatového papie-
ra, tento návrh si o túto grafickú matricu prilepia krepovou lepiacou páskou. 

•	 po obkreslení návrh odlepia a grafickými ihlami škrabú do HPS svoj námet na exlibris, snažia 
sa vyškrabať hlavnú kontúru svojho návrhu a zaplniť matricu šrafovaním pomocou grafickej 
ihly (postupy použití od Štofko, 2007).

5. Fixácia nového učiva 

- poznatky z danej vyučovacej hodiny u žiakov upevníme prostredníctvom inovačnej metódy 

- metóda cinquian (päťveršie): (párová práca žiakov) vytvorte päťveršie, podľa portrétov osobnosti – Leo Bednárik a 
Peter Kocák, možnosť výberu žiakmi.

- päťveršie vytvoríte tak, že: 

1. verš: tvorí jedno slovo, teda meno osobnosti - vlastné podstatné meno, 

2. verš: budú tvoriť - dve prídavné mená, ktoré charakterizujú danú osobnosť,

3. verš: tvoria – tri slovesá, vystihujúce činnosť osobnosti na fotografií,

4. verš: štvorslovné vyjadrenie pocitu resp. čo si myslíte o danej osobnosti (aký bol ..),

5. verš: je opäť jednoslovné pomenovanie, ktoré jednoznačne vystihuje danú osobnosť. 

6. Zhrnutie nového učiva 

•	 zhrňujúci zápis poznámok o danej problematike, pozostáva zo zápisu žiakov a korekciou uči-
teľa. 

•	 vytvorenie osnovy nového učiva. 
•	 jednotliví žiaci pristupujú a zapisujú najdôležitejšie informácie tohto učiva.

7. Zadanie a vysvetlenie domácej úlohy 

Zhodnotiť premeny a význam písma pre spoločnosť najstarších štátov. Poznať aké písmo sa používa-
lo v Mezopotámií a v Egypte. 

- vytvoriť tabuľku o písme. 
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Zadanie domácej úlohy: 
- súčasťou exlibrisov je aj písmo, preto žiaci za domácu úlohu budú riešiť nasledovné zadanie. 
- vytvoriť tabuľku o jednotlivých druhoch písma (klinové písmo, hieroglyfy, hlaholiku, grécku abecedu a latinku) a to 
nasledovne: tabuľka musí obsahovať- ukážku písma, názov písma a autora písma, použiť v tabuľke obrázky; pracovať 
s internetom, nájsť tam potrebné informácie.
- odoslať na email učiteľa do budúcej hodiny. 

Kategorizácia: hromadná, skupinová, párová, individuálna. 

8. Zhodnotenie vyučovacej hodiny a záver 

„Žiaci chcem Vás pochváliť, za vašu aktívnu spoluprácu počas vyučovacej hodiny.“ 

• ak sa vyskytnú prípadne nedostatky alebo nevhodné správanie, vyjadrím sa k nim práve v tejto 
záverečnej časti vyučovacej hodiny.

• rozhovor a zhodnotenie danej výtvarnej techniky a výtvarných prác.

• pozdrav a záver hodiny. 

     

Obr. č. 1 Škrabaná HPS (matrica)

Obr. č. 2 Výtlačok z počítača (ex libris)

ZÁVER 

V samotnej existencií ľudstva nachádzame množstvo súvzťažností, ktoré nám vďaka postupnému 
oboznámeniu sa s nimi, ponúkajú nové pohľady na už známe problematiky. Podobne je to aj v tomto 
príspevku. Človek ovláda isté poznatky, ak sa však začneme hlbšie venovať nejakej oblasti svojho 
záujmu, či skúmania, odkryjú sa mu ďalšie reálie, vďaka ktorým pochopí súvislosti a vzťahy me-
dzi jednotlivými disciplínami. Preto nemožno oddeliť vo vyučovacom procese didaktiku a výtvarné 
umenie, konkrétne grafiku, keďže sa navzájom dopĺňajú a tak uzatvárajú komplexný celok. 
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Príspevok upriamuje pozornosť na súčasnú grafickú tvorbu na Slovensku, stručne naznačil danú 
skutočnosť s poňatím problematiky exlibrisu a jej spracovaním chce sprostredkovať inšpiráciu pre 
študentov vysokých škôl z oblasti učiteľstva. Príspevok je doplnený o charakteristiku metód vyučo-
vacieho procesu. Taktiež ponúka projekt vyučovacej hodiny, kde sa spomenuté poznatky aplikujú 
vo vyučovacom procese, pričom ponúkame metodický postup novej alternatívnej grafickej techniky.
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UKÁŽKY POTENCIÁLNYCH FAKTOROV V RÁMCI  
ENVIRONMENTU, KTORÉ MAJÚ ÚČINOK NA VÝVOJ  

DIEŤAŤA V RÁMCI PRIMÁRNEHO KURIKULA  
PREDMETU PRVOUKA

DEMONSTRATIONS OF POTENTIAL  FACTORS WITHIN 
AESTHETICAL ENVIRONMENT THAT HAVE AN EFFECT 

ON THE CHILD’S DEVELOPMENT WITHIN  
THE ELEMENTARY CURRICULUM EDUCATION  

OF THE SUBJECT ELEMENTARY REALIA

Erika MIKLÓŠOVÁ

Abstrakt: Príspevok oboznamuje s faktormi, ktoré vychádzajú z obsahu predmetu Prvouka. Nakoľko je vývoj 
tohto predmetu dynamický (Nagyová, 2019) je možné na základe rôznych tém previazať kurikulum Prvouky  
s trendami v súčasnom umení a s environmentom. Príspevok poukazuje na tieto spoločné prístupy. 

Kľúčové slová: environment, estetika, výtvarný proces, environmentálna estetika, chôdza.

Abstract: The paper introduces the factors that are based on the content of the subject Elementary Realia.  
As the development of the subject Elementary Realia is dynamic (Nagyová, 2019), it is possible to interconnect 
the curriculum of  Elementary Realia with topics from contemporary art and the environment on the basis of 
various issue. The paper highlights these common approaches.

Key words: environment, aesthetics, art process, environmental  aesthetics, walking.

„...ten, kdo na svět pohlíží pouze jako na objekt využití, o něm neuvažuje jako o environmentu. Pak 
musíme říci, že je slepý nejen k estetickým aspektům svého environmentu, ale ke všem aspektům, které 
ho vůbec činí environmentem. Spotřebitelský přístup redukuje celý svět na krmivo a trus.” (Kaplický, 
2010). 

ÚVOD

Na začiatku príspevku uvedieme čitateľov do problematiky  pojmu environment a ako si ho vysvet-
ľujú estetici a ekologisti vyučujúci na  univerzitách v Českých Budějoviciach a v Brne, na fakulte 
estetiky a spoločenských vied, konkrétne autori: Martin Kaplický, Ondřej Dadejík, Karel Stíbral, 
ktorých prepája dlhoročná spolupráca v obore a nadšenie z krajiny. 

Druhá časť príspevku mapuje činnosť chôdzu, prostredníctvom ktorej dokáže pedagóg zmobilizovať 
všetky ľudské zmysly, a teda je ideálnym didaktickým impulzom pre rôzne druhy zážitkovej (outdo-
or) pedagogiky (Tonya Grey, 2014).
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Z AKÉHO DÔVODU OCEŇUJEME NAŠE PROSTREDIE AŽ TAK, ŽE PODNIETIL 
VZNIK ENVIRONMENTÁLNEJ ESTETIKY?

V texte „Kritika kognitivní estetiky přírody Allena Carlsona“ estetikovia Ondřej Dadejík a Martin 
Kaplický tvrdia: „Dalo by se říci, že vznikne-li nějaká nová vědecká disciplína nebo její odvětví, so-
uvisí tato skutečnosť s vynořením se nějakého nového pole či typu faktů. Je samožrejmě velmi prob-
lematické oddělovat fakty od teorií (z jejichž pozice se jedná či nejedná o potvrzené fakty), nicméně 
„vynoří se“ nového zůstává, ať už se domnívame, že fakty svými teoriemi spoluvytvářime, nebo,  
že je pouze objevujeme. Co se tedy vynořilo v případě environmentální estetiky? Samotné označení 
této disciplíny poskytuje dost informací - zjevně se jedná o estetiku zabývající se environmentem, tedy  
o zkoumání estetických zkušeností, kvalit a hodnot nejrůznejších prostředí. Je tomu skutečně tak-
přesto či právě proto vyvstávají následující otázky. Co je na tom, že esteticky oceňujeme prostředí, 
které obýváme nebo navštěvujeme, natolik nového, že je ke zkoumání těchto faktů potrěba zvláštního 
oboru?“

ČO JE TO ENVIRONMENT

Teoretici zaoberajúci sa estetikou a environmentálnou estetikou sa zhodujú v tom, že environment  
je všetko, čo nás obklopuje, sme jeho súčasťou (Kaplický, Dadejík, Stíbral, 2010).

ČO JE TO ENVIRONMENTÁLNA ESTETIKA PODĽA SPARSHOTTA A CARLSONA 
OČAMI MARTINA KAPLICKÉHO

Keď sa kanadský filozof a estetik Francis E. Sparshott zaoberá vo svojom článku „Figuring the 
Ground“ analýzou pojmu environment, vypočíta štyri druhy vzťahov, ktoré môže človek k svojmu 
okoliu zaujať a súčasne sú kandidátmi na vzťah jedinca k jeho environmentu.

Za prvé je to vzťah užívateľa k užívanému. V rámci tohoto typu vzťahu sa jedinec ku svojmu okoliu 
stavia ako k zdroju, ktorý môže určitým spôsobom využiť.

Za druhé je to vzťah cestovateľa k miestu jeho cesty, plán toho, čo chceme vidieť a zažiť. Tretím 
zmieneným typom vzťahu je vzťah subjektu a objektu v zmysle vnímajúceho a vnímaného, vedomia 
a predmetu tohto vedomia. Štvrtým je vzťah jedinca k jeho okoliu, vzťah živého organizmu k jeho 
prirodzenému prostrediu, ktorého súčasťou tento vnímajúci organizmus je (Kaplický, 2010).

Podľa Francis E. Sparshotta, ak chceme poňať environment v jeho skutočnej environmentálnej po-
vahe, musíme vždy hovoriť o environmente niečoho. Environment je teda predovšetkým pozadím 
určitého organizmu. Takto uchopený environment je neodmysliteľnou súčasťou tohoto organizmu, 
ktorá sama o sebe nevystupuje do popredia, ktorá však danému organizmu umožňuje jeho existenciu.  
Všeobecný pojem environment je teda podľa Sparshotta, skrz jeho štvrté poňatie, a to, že je iba ab-
straktným pojmom od environmentu, ktorý predstavuje konkrétne zadný plán (background) určitého 
organizmu (Kaplický, 2010).

Allen Carlson sa v článku „Oceňovanie a prírodný environment (Appreciation and the Natural Envi-
roment) pokúsil o vyriešenie tohto paradoxu. S Sparshottom zdieľa presvedčenie o „zadnom pláne“ 
povahe estetických kvalít environmentu. Taktiež s ním zdieľa názor, že môžeme rozlišovať rôzne 
druhy environmentov a že rôzne environmenty tvoria určité jednoty, druhy „řádu“. Zároveň Carlson  
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s Sparshottom zdieľajú presvedčenie, že podstatou estetického oceňovania je oceňovanie určitého ob-
jektu, ktorý netvorí zadný plán, ale vystupuje do popredia. Analogicky teda k Sparshottovi formuluje 
výsledný postoj nasledúcou formou: 

„Podle mě může odpověď na otázku, jak esteticky oceňovat environment, začít asi takto: musíme 
zakoušet naše pozaďové (zadný plán preklad do slovenského jazyka podľa autorky článku) prostředí  
(background setting) všemi způsoby, jakými ho obvykle zakoušíme, zrakem, čichem, hmatem, čím-
koliv. Nesmíme ho však zakoušet jako nenápadné pozadí, ale jako nápadné popředí!“

Kaplický analyzuje, že podľa Sparshotta nejde už o to, aby vystupujúce objekty nezakrývali aké-
koľvek vzťahy k svojmu okoliu, ale o to, aby odkrývali konkrétne vzťahy, ktoré daný environment 
charakterizujú. Týmito pravdivými vzťahmi prírodného environmentu má na mysli poznatky z prí-
rodných vied (Bergerová, 2022). 

Základnou Carlsonovou úlohou je teda rozlíšiť relevantné znalosti pre daný objekt od tých irelevant-
ných. Autoritou pre posúdenie relevancie týchto znalostí budú jednotlivé vedy zkúmajúce prostredie 
(environment), ktorého súčasťou je oceňovaný objekt. Na základe tohto vymedzenia nachádza Carl-
son zdroj pred odlíšenie oceňovania prírody od oceňovania umenia, na strane jednej a oprávneného 
oceňovania na strane druhej. Práve vyriešenie týchto rozdielov, ktoré by mali poukázať na špecifickú, 
od umenia neodvodenú povahu estetického oceňovania prírody, je pre celú Carlsonovu koncepciu 
kľúčové.

Jeho vlastnými slovami: „Věda je tím paradigmatem, které odhaluje objekty takové, jaké jsou,  
a vlastnostmi, které mají. Nejenže, se tedy projevuje jako zdroj objektivní pravdy, jiné přístupy ozna-
čuje jako subjektivní klamy, a tedy, v souladu s objektivním oceňováním, jako irelevantní pro este-
tické oceňování. V tomto ohledu je význam vědy v rámci estetického oceňování přírody částečným 
odkazem pojmu nezainteresovanosti. To, že relevantní vědou pro oceňování přírody je věda přírodní, 
na druhé strane poněkud samozřejmě vyplývá z objektově zaměřeného oceňování... Není však žád-
ným překvapením, že humanistické historie (stories) a humanitní vědy jsou relevantní pro oceňování 
artefaktu, zatímco přírodní vědy jsou relevantní pro oceňování přírody. Na co jiného by mělo sledo-
vání vodítek objektu poukazovat?“

AKÝ REÁLNY PRIESTOR PREDSTAVUJE ENVIRONMENT PODĽA ESTETIKA 
CARLSONA PODĽA KAPLICKÉHO

Podľa Kaplického: „Co se týče rozsahu oblasti faktů, kterou se environmentální estetika zabývá, lze 
jej vymezit, jak tvrdí asi nejvýraznejší představitel a průkopník tohoto odvětví estetiky Carlson, po-
mocí tří ploch či rovin. Za prvé, předmět environmentální estetiky se rozprostírá od panenské přírody 
až na hranici nejtradičnějších uměleckých forem. V tomto řezu zahrnuje environmentální estetika 
divoké oblasti, venkovské krajiny a zákoutí, městská panoramata, obytné čtvrti, tržiště, nákupní cen-
tra, skládky atd. Environmentální estetika tedy zahrnuje řadu různých regionů zkoumání, jakými jsou 
např. estetika přírody, estetika krajiny, estetika města a urbanistický design, ale také estetika architek-
tury, a pokud bychom počítali i negalerijní umělecké instalace, potom i umění samotné. Druhá rovina, 
z jejíhož hlediska lze charakterizovat environmentální estetiku, se týká velikosti zkoumaných objektů 
či jejich celků. Mnoho prostředí (environmentů), která jsou typickými objekty estetického ocenění 
(appreciation), je velmi rozlehlých: hustý prales, zdánlivě nekonečné pole pšenice, centrum velkého 
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města. Na druhé straně se ale environmentální estetika zaměřuje i na malá, intimnější prostředí, jaký-
mi jsou dvorek, kancelář nebo pokoj, v němž žijeme. Co do velikosti „environmentu“ pak nejsou vy-
loučena ani tak drobná prostředí, s jakými se setkávame tehdy, díváme-li se na kámen, prohlížíme-li 
si plíseň na chlebu nebo když cestujeme s pomocí mikroskopu kapkou vody z jezera. I tyto drobounké 
environmenty nás mohou zcela pohltit (engage), ačkoli nás fyzicky neobklopují.

II.ČASŤ
DEFINÍCIA A PREHĽAD DRUHOV CHÔDZE

Definícia chôdze aktéra je snaha/pokus  dať myšlienkam vizuálny tvar, farby, city, chute, vône, zážit-
ky (Solnit, 2014, s. 35).

Podľa umelca Allana Kaprowa chôdza ako umelecký akt, upozorňuje na najjednoduchšie aspekty 
aktu: spôsob akým vidiecka chôdza meria telo a zem navzájom; spôsob akým chôdza v meste vyvo-
láva nepredvídateľné spoločenské stretnutia. A k tomu najkomplexnejšie: bohaté potenciálne vzťahy 
medzi myslením a telom; akým spôsobom človek koná, môže byť pozvánkou k predstavivosti druhé-
ho; spôsob akým si možno každé gesto predstaviť ako krátku a neviditeľnú sochu; spôsob akým chô-
dza pretvára svet, tak, že ho mapuje, vytvára v ňom cesty, zbližuje sa s ním; spôsob akým reflektuje 
a znovu objavuje kultúru v krajine, v ktorej sa odohráva (Solnit, 2014, s. 70).

Chôdza sa v rámci účelu delí na: turistickú, prechádzkovú (oddychovú), liečebnú, púťovú, účelovú 
(kde sa presúvame z bodu A do bodu B za nejakým účelom), športovú a teraz už málokedy využívanú, 
ale predsa existujúcu z dejín literatúry túlavú či potulnú.

Chôdzu rozlišujeme podľa toho v akom priestore sa odohráva na rurálnu (prírodnú) či mestskú.

Chôdza v 21. storočí, zdanlivo jednoduchá činnosť, ktorá je vykonateľná úplne všade a hlavne je to 
činnosť taká banálna, že väčšina z nás si ani neuvedomuje, že ju vykonáva. Najskôr z dôvodu, že 
sme zaneprázdnený úlohami, na základe ktorých si nevšímame, že chôdza je naozaj prítomná všade  
a vždy. Chôdza bola vždy prítomná v rámci ľudskej činnosti. Je to činnosť, ktorej predchádza spoma-
lenie a vôbec mať čas, aby ste si toto spomalenie všimli, či spozorovali. 

PREČO VÝBER ČINNOSTI CHÔDZE A ČO ZNAMENÁ PRE VÝVOJ ŽIAKA V KU-
RIKULU ZÁKLADNÉHO ŠKOLSTVA?

Chôdza je nadčasová a univerzálna téma, ktorá ponúka veľa možností ako aktívne zapojiť žiaka do 
pedagogického a kreatívneho procesu. Činnosť chôdze ponúka veľa potenciálnych tém, ktoré dokážu 
prepojiť študijné oblasti pedagogiky, filozofie, výtvarného umenia (kreatívne témy), environmentálne 
témy a témy z literatúry. Chôdza dokáže aktívne zamestnať všetky zmysli žiaka (hmat, čuch, zrak, 
sluch, chuť).

Oblasť tvorivosti, kreativity dieťaťa je ďalší aspekt, ktorý ponúka široký potenciál, preto je dôležité  
toto detské myslenie podnietiť smerom k činnostiam, ktoré podporujú ich tvorivosť a kreativitu. Sem 
patria činnosti: pozorovať, napodobňovať, počúvať, vnímať, myslieť, porovnávať, predstavovať si, 
interpretovať, vymýšľať, tvoriť, overovať si, spoznávať, chodiť.

Chôdza má v rámci vývoja rôzne podoby a bola, je a bude súčasťou ľudskej činnosti - aktivity.  
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V rámci chronologického vývoja autorka článku spomenie podstatné ukážky podľa autorky Rebeccy 
Solnit z knižky Wanderlust. V podobe pútnictva sa objavuje už od 9. storočia, v literatúre romantikov 
19. storočí, v živote nomádov je prítomná neustále, alebo je prítomná v umení plenéristov a v rámci 
land - artu v 70. rokoch 20. storočia.

Chôdza je uskutočniteľná pomocou geografických označení, či prostredníctvom google maps v rámci 
turistiky, teda je prítomná v našom každodennom, či utilitárnom živote a nadobúda rôzny vizuálny 
charakter. Ďalej bola chôdza obľúbená činnosť filozofov, autorka článku spomenie len časť týchto 
náruživých chodcov: Kant, Nietzsche, Heidegger.  Bola súčasťou  túlavého života známeho spisova-
teľa Arthura Rimbauda. Arthur Rimbaud sa nazýval: „Som pešiak, nič viac!“ Dokonca bola súčasťou 
nekonfliktných politických protestov, ktoré organizoval Gandhi v Indii v 30. - 40. rokoch 20. storočia, 
ktoré viedli k osamostatneniu sa Indie spod kolonialnej nadvlády Veľkej Británie. Túlavá či potulná 
chôdza sa prvýkrát spája s názvom flanéra, s ktorým sa stretávame v spojitosti so spisovateľom Char-
lesom Baudelairom, ktorý tak nazval dandyho, intelektuálneho kaviarenského povaľača nerozlučne 
spätého s francúzskou kultúrou a prostredím veľkomesta.

CHÔDZA KRAJINOU PODĽA FILOZOFA H.-D. THOREAU

„Človek, ktorého stretnem, ma často naučí oveľa menej ako ticho, ktoré prerušil.“

„Skôr ako začal človek hovoriť, musí vidieť.“  H. D. Thoreau

Thoreau povýšil chôdzu na činnosť, ktorú sú schopný správne vykonať iba dvaja ľudia, ktorých pozná 
a jeden z nich je on (Koubová,  2021). Prechádzku povýšil na umenie chôdze, a človeka schopného tú-
lať sa nazval géniom... Thoreau tuláka nenazýva povaľačom, ale práve naopak človeka, ktorý je doma, 
môže byť najväčším povaľačom zo všetkých.  Podľa Thoreaua tulák nie je väčším povaľačom ako 
kľukatiaca sa rieka, ktorá si hľadá cestu k moru. Thoreau miloval prírodu a svoju lásku k jari (Gros, 
2018, s.111) vyjadril v odseku z knižky Walden alebo život v lesoch: „Trinásteho marca, hoci som už 
počul spev salašníka, spevavého vrabca a drozdy, bol ľad stále ešte stopu hrubý. Počasie sa pomaly 
otepľovalo, ale voda ho stále výrazne neomlela, ani sa nepolámal a po kúskoch neodplavil, ako tomu 
býva v riekach; pri brehu sa úplne roztopil v páse širokom asi tri yardy, uprostred však zostal deravý 
ako voština a nasiaknutý vodou, takže ste doň zaborili nohu, aj keď bol šesť palcov hrubý. Kým však 
nastal ďalší večer, možno po teplom daždi a hmle, celkom sa vyparil, zmizol spolu s hmlou, akoby ho 
niekto odčaroval. Jedného roku som sa prechádzal prostriedkom jazera iba päť dní pred tým, než ľad 
nadobro zmizol. V roku 1845 sa Walden úplne roztopil prvého apríla; roku 1846 to bolo dvadsiateho 
piateho marca; 1847 - ôsmeho apríla; 1851 - dvadsiateho ôsmeho marca; 1852 - osemnásteho apríla; 
1853 - dvadsiateho tretieho marca; 1854 - okolo siedmeho apríla“ (Thoreau, 2020).

CHÔDZA KRAJINOU PODĽA FILOZOFA MARTINA HEIDEGGERA

Heidegger mal chatu v Schwarzwalde, kde pramení rieka Dunaj. Celý život žil a pracoval v tejto 
chate, kde mal skromné podmienky, ale o to bohatšie exteriéry na krátke či dlhé prechádzky, ktoré ho 
povzbudzovali pri písaní. Chaty v prípade Heideggera sa nazývajú „Machines á penser“, podľa vý-
stavy v roku 2018, ktorá sa sústredila na architektúru chát, ktoré obývali filozofi (Adorno, Heidegger, 
Wittgenstein).
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M. Heidegger (1953, s. 2) píše:  „Ve vzduchu polní cesty, měnícím se v roční dobou, dozrává vědoucí 
jasnost, jejíž tvář vypadá často těžkomyslně. Toto jasné vědění je ono nepotřebné, nikto ho nezíská, 
kto ho nemá. Ti, kdo ho mají, mají ho od polní cesty. Na její pěšině  se potká zimní bouře a žňový 
den, střetne se živé vzrušení jara i lhostejná smrt podzimu, spatří se navzájem hra mládí a moudrost 
stáří. A přece je vše projasněné v jedinečném souzvuku - jeho ozvěnu s sebou nosí polní cesta sem  
a tam.“ V rámci textu Heidegger interpretuje podľa autorky tému chôdze, ktorá je určená pre všetkých 
a v rámci nej je možné prísť na iné myšlienky, docieliť útechu...

M. Heidegger (1953, s. 2) ďalej píše: „Ticho je po posledním úderu ještě tišší. Dosahuje až k těm, 
kdo byli během dvou světových válek obětování. Jednoduché se stalo ještě jednodušším. Stále totéž 
udivuje a uvoľňuje. Útěcha polní cesty je nyní zcela zřetelná. Mluví vše? Mluví svět? Mluví Bůh? 
Vše mluví a vzdání se totožnému. Vzdání neodnímá. Vzdání dáva. Dáva nevyčerpatelnou sílu jedno-
duchému. Útěcha činí vlídným dlouhé přicházení.“

NIETZSCHE − PREČO SOM TAKÝ DOBRÝ CHODEC

Friedrich Nietzsche sa zamýšľa nad chôdzou, pretože sa stala súčasťou jeho života. Je to obdobie, 
keď píše svoje vrcholné diela, medzi ktoré patrí napríklad „Tak vravel Zarathustra“.

„Prechádzam sa rýchlym krokom priemerne šesť hodín ráno, tri hodiny popoludní, vždy tou istou 
cestou: je dosť pekná na to, aby ma svojou monotónnosťou nenudila“, marec 1888). Raz v Mentone 
(„Našiel som osem vychádzkových trás, marec 1884). Kopec mu nahradí pracovný stôl a nebo stre-
chu nad hlavou. („More a čisté nebo! Načo som sa predtým tak trýznil?“, január 1881).“ 

Frederic Gros v knihe o filozofii chôdze spomína, že Nietzsche sa stáva pustovníkom („Znova som 
pustovníkom, osamote kráčam aj desať hodín denne“, júl 1889, samotárom, tulákom“).

„Chôdza pre Nietzscheho nie je − ako pre Kanta − odtrhnutím sa od práce, minimálnou hygienou, 
vďaka ktorej si opätovne zotaví zhrbené a napoly prehnuté telo. Pre Nietzscheho je chôdza podmien-
kou tvorby. Nielenže si vďaka nej oddýchne, nielenže ho všade sprevádza, chôdza je jeho živlom” 
(Gros, 2018, s. 27).

Nietzsche sa v texte spätne vracia k svojim študentským rokom a spomína: „Ach, ako rýchlo kto ako 
k svojim myšlienkam dospel, či posediačky, nad kalamárom, so stlačeným bruchom, hlavou sklone-
nou nad papierom: ach a ako rýchlo sme s jeho knihou hotoví! Stlačené črevá sa prezradia, na to sa 
môžete spoľahnúť, rovnako ako sa prezradí zatuchnutý vzduch, nízky strop, úzka izba.“ Ďalej Nietz-
sche pokračuje: „Je to aj vec hľadania iného svetla. Knižnice sú vždy príliš pochmúrne.“

Myslieť chodiac, chodiť mysliac, a písanie nech je len ľahká pauza, tak ako telo odpočíva tým,  
že chodí − kontempluje voľnú prírodu (Gros, 2018, s. 30).

U Nietzscheho  to znamená chválu nôh. Nielen moja ruka píše... Dobre píšeme iba „nohami“. Nohy 
sú dokonalí, možno tí najistejší svedkovia. Treba vedieť, či prsty na nohách počas čítania „zbystria 
sluch“ - lebo nohy u Nietzscheho načúvajú, ako čítame v Druhej tanečnej piesni Zarathustru: „Moje 
päty sa vzopäli, načúvali moje prsty počas čítania sa chvejú od rozkoše, vyzvané do tanca, k odchodu, 
k vonkajšku“ (Gros, 2018, s. 30). Tu chváli hudbu od Wagnera. „Chôdza to je pre Nietzscheho hlavne 
výstup, lezenie, stúpanie. V Sorente roku 1876 si na svoje každodenné prechádzky vyberal najmä 
horské chodníky za mestom” (Gros, 2018, s. 30).
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V Nice s obľubou stúpal strmým chodníkom smerom k malej dedinke Éze, s krkolomným výhľadom 
na more. Zo Sils Maria sa vyberal trasami vedúcimi k vysoko položeným údoliam. Z Rapallo stúpal 
k Monte Allegro („najvyššiemu vrchu regiónu“)”(Gros, 2018, s. 31).

U Nietzscheho je vzduch ostrý, a predovšetkým priezračný  a suchý. Myseľ je prenikavá, telo oživené, 
rozochvené. Nevyvoláva spomienky, ale usudzuje, diagnostikuje, objavuje, analyzuje a rozhoduje.

Stúpajúce telo vynakladá úsilie, je v stálom napätí. Pomáha mysli v jej prieskumoch: ešte o kúsok 
ďalej, ešte o trochu vyššie. Neslobodno ochabnúť, ak chceme ísť ďalej, treba zmobilizovať všetky 
zásoby energie, kráčať pevne a dvíhať telo, udržať rovnováhu.

To isté platí pre myslenie: povznesené je ešte neuveriteľnejšie, neslýchané, nové.

„6000 stôp mimo ľudí a času. Na dnešnej prechádzke som išiel cez lesy pri jazere Silvaplana; zastal 
som pri jednom mohutnom pyramídovito sa týčiacom skalnatom bloku  neďaleko Surlej. A tam sa 
zrodila tá myšlienka” (Gros, 2018, s. 32). Aby sme mohli myslieť  ďalej, ako ostatní, potrebujeme 
nenútenú slobodu. A potom, počas dlhých prechádzok, vždy prídeme k priesmyku, odkiaľ sa rozpre-
stiera celkom nový výhľad. Je tu námaha, úsilie, výstup, a potom sa telo obráti, a vidí pod nohami 
rozďavenú priepasť. Alebo za zákrutou cesty niečo celkom iné:  horskú reťaz, očakávanú nádheru. 

Ešte treba spomenúť, že chôdzi za veľa vďačí myšlienka Večného návratu. Súlad dvoch prítomností, 
dvoch strún, ktoré spolu ladia, vibrujú a živia sa jedna druhou, je ako nekonečné obnovovanie. Myš-
lienka Večného návratu je rozvinutím týchto dvoch afirmácií v kruhu nepretržitého opakovania, kru-
hovej premeny vibrovania dvoch prítomností. Nehybnosť chodca tvárou v tvár krajine, táto intenzita 
ich spolu prítomnosti, ktorá plodí nekonečnú cirkuláciu výmeny: pozorujúc krajinu, vždy som bol  
a budem. „Pustovník zo Sils“ ako bol Nietzsche prezývaný (Gros, 2018).

VÝBER RÔZNYCH VIZUÁLNYCH MÁP PRE DIDAKTICKÉ CVIČENIA PRE ŽIA-
KOV PODĽA AUTORKY TEXTU

V rámci týchto ukážok autorka textu poukazuje na špecifiká, ako výtvarníci a literáti ilustrovali text, 
či krajinu, v ktorej sa nachádzali. Od jednoduchých detských kresieb po zobrazenie mapy prostred-
níctvom google maps. Vo všetkých obrazových prílohách je nosná línia - trasa. Obrazová príloha je 
radená chronologicky: bratia Čapkovci v 20. rokoch 20. storočia; Július Satinský, Expedície, v 70. 
rokoch 20. storočia; Aleš Votava, Synovy zvěsti, 1989; Zuzana Janečková, 2019;  Erika Miklóšová 
2021; detské kresby v rámci dielne v Galérie Jula Bindera, 2021; Ateliér Médea, Cesta z mesta 2021. 

  

Obr. 1 a 2: Kresba máp od bratov Josefa a Karla Čapkovcov, v 20. rokoch  20. storočia, 
študijný pobyt v Paríži, zdroj: J. Binder, Dvojí osud, 1980
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Obr. 3 a 4: Kresba máp od autora Júliusa Satinského, v 70. rokoch 20. storočia , zdroj: J. Satinský, Expedície, 2011 

Obr. 4 a 5: Kresba mapy od autora Aleša Votavu, v roku 1989 , zdroj: B. Votavová, Synovy zvěsti, 2001

        

Obr. 6 a 7: Kresba  mapy a foto terénu od autorky Zuzany Janečkovej, Mustarinda rezidencia vo Fínsku, 2019, zdroj: 
https://www.facebook.com/zuzu.janeckova



  
116

         

Obr. 8 : Google maps, projekt Thinking like a mountain, Erika Miklóšová, 2021, zdroj: archív autorky 
Obr. 9 a 10 : Detská kresba mapy, dielne v Galérii Jula Bindera v Banskej Štiavnici, 2021,  

zdroj: https://www.facebook.com/galeriajulabindera 

  

Obr. 11, 12 a 13 : Cesta z mesta, detská  keramika - mapy, SZUŠ Ateliér Médea, Nitra, 2021,  
 zdroj: https://www.facebook.com/Ateli%C3%A9r-M%C3%A9dea-695603723939053

ZÁVER

Príspevok oboznamuje s faktormi, ktoré vychádzajú z obsahu predmetu Prvouka. Nakoľko je vývoj 
tohto predmetu dynamický (Nagyová, 2019) je možné na základe rôznych tém previazať kurikulum 
Prvouky s trendami v súčasnom umení a s environmentom. Príspevok poukáže na tieto spoločné 
prístupy, medzi ktoré patrí činnosť chôdza, ktorá je súčasťou vychádzky. Vychádzka predstavuje 
ideálne zadanie v rámci zážitkovej pedagogiky (outdoor pedagogy), ktorá podnecuje všetky žiacke 
zmysly, čo je taktiež úlohou chôdze, ktorá je súčasťou zážitkovej pedagogiky (outdoor pedagogy). 
Medzi najatraktívnejšie didaktické cvičenia pre žiakov v rámci outdoor pedagogiky patrí práca s en-
vironmentom, aj preto je úlohou tohto príspevku analyzovať environmet v rámci environmentálnej 
estetiky. Nakoľko je tento odbor málo prebádaný v rámci Slovenska, je tento príspevok zatiaľ len jeho 
načrtnutím. 
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VYUŽITIE FOTO-ELICITÁCIE NA INTERPRETÁCIU  
VIZUÁLNEJ KOMUNIKÁCIE V DIŠTANČNOM VZDELÁVANÍ 
THE USE OF PHOTO-ELICITATION FOR INTERPRETATION  
OF VISUAL COMMUNICATION IN DISTANCE EDUCATION 

Hana JUHÁSZ MUCHOVÁ

Abstrakt: Výskumná sonda sa zaoberá metódou foto-elicitácie a vizuálnou komunikáciou žiakov počas 
dištančného vzdelávania na základnej umeleckej škole. Analyzovali sme komentované fotografie dvoch subjek-
tov v kontexte vlastného výtvarného procesu. Kvalitatívne orientovaný výskum slúži ako reflexia virtuálneho 
vyučovania a demonštruje obsahové naplnenie výtvarnej výchovy. Intrepretácia konkrétnych javov v online 
priestore odráža sebarealizáciu žiakov v praxi.

Kľúčové slová: vizuálna komunikácia, foto-elicitácia, dištančné vzdelávanie, interpretácia.

Abstract: The research probe examines the method of photo-elicitation and the visual communication of 
students during distance learning in a Primary Art School. We analyzed photographs commented on by two 
subjects in the context of their own artistic process. The qualitatively oriented research serves as a reflection 
on virtual learning and demonstrates the fulfillment the art curriculum. The interpretation of specific phenom-
enons in the online space reflects the self-realization of the students in their practice. 

Key words: visual communication, photo-elicitation, distance learning, interpretation.

ÚVOD

Výtvarné umenie má v živote človeka zvláštne postavenie, pomáha k hlbšiemu pochopeniu vecí oko-
lo nás, odkrýva vzťahy medzi kultúrou a spoločnosťou, je dôležitým prostriedkom sebareflexie, se-
bapoznania, sebahodnotenia. Umenie zasahuje tak širokú škálu ľudského snaženia, že je výsledkom 
skôr postojov než činností (Kulka, 2008). Východiskom vizuálnej komunikácie je estetická potreba, 
snaha o uchopenie koncepcie tvorivého zámeru, kde sa formuluje obsah a transformuje zakódovanú 
informáciu v diele. Výsledný artefakt vysiela správu na publikum a tým očakáva reakciu diváka. 

Výtvarná výchova do vzdelávacieho obsahu v súčasnosti integruje všetky vizuálne a obrazné vy-
jadrenia, ktoré sú vyjadrované znakovými systémamy. Tento posun od výtvarného umenia k vizu-
álnej kultúre vnímame ako veľkú premenu, kde je dôležitou otázkou interpretácia. „Kritická teo-
rie umění připouští, že není jen jedna interpretace díla a že se interpretace díla mění v čase spolu  
s časovým posunem interpretačního rámce toho, kdo dílo posuzuje” (Jurečková, 2015). Zaujímavou 
sa javí interpretácia fotografických snímok z výtvarného procesu, ktorá ilustruje udalosti, určité po-
city a vlastnosti počas dištančného vzdelávania. Fotografie môžu retrospektívne odkrývať nevedomé 
obsahy tvorbou asociácií a mapovať vo svete výtvarného umenia fenomény, kde vie človek na zá-
klade konkrétneho obrazu reflektovať svoj osobný postoj k nejakej téme, či aktivite. V praxi platí,  
že čím viac asociácií k jednému podnetovému obrázku vytvoríme, tým sú intímnejšie (Urban, 2020). 
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Výskumná metóda foto-elicitácia je založená na jednoduchom princípe interpretácie zážitkov, vychá-
dza z vizuálneho vnímania konkrétnej fotografie. Pokiaľ ide o digitálnu snímku obrazovky počítača, 
realita môže byť chápaná v troch rovinách, ktorými sa v príspevku zaoberáme. V prvej rovine foto-
grafiu chápeme ako maximálne presné zobrazenie reality a jej informatívny popis, v druhej rovine je 
odrazovým mostom do sveta imaginácie, voľnej hry predstáv a v tretej rovine je zobrazovaná skutoč-
nosť odrazom stavu autorovej duše (Vojtěchovský, 2015). 

Výtvarné umenie vychováva dieťa prostrednístvom vizuálnej komunikácie a tvorivej činnosti, 
pomáha porozumieť okolitým veciam. Keďže štruktúra didaktiky výtvarného umenia je pomerne 
otvorený systém, môže byť chápaná ako veda o výchove a vzdelávaní, ktorá sa zameriava nielen na 
učenie o vedomostiach, ale formuje človeka po emocionálnej, sociálnej a zážitkovej stránke.

VIZUÁLNA KOMUNIKÁCIA

Vizuálna komunikácia zahŕňa tri základné kroky spontánnej produkcie vo výtvarnej výchove. V in-
terakcii s divákom hovoríme o vizuálnom obraze, ktorý predpokladá určitú reakciu vo forme rečovej 
reflexie, rekonštrukcie vlastných zážitkov a analyzuje vizuálne vnímanie. Ak teda spájame vizualitu 
s obrazom, môžeme sa zamerať na jazyk umenia, ktorý je vo výtvarnej výchove plný symbolov. 
„Obrazy, sochy, sonáty, operety i balety jsou nahlíženy jako symboly, pomocí kterých třídíme a ztvár-
ňujeme okolní svět podobným spůsobem, jako to činíme prostřednictvím vědy, či běžného každoden-
ního diskurzu” (Goodman, 2007). Sila obrazu nás dnes všade obklopuje a vizualita sa stáva neodde-
liteľnou súčasťou dnešnej doby, ovplyvňuje celú spoločnosť. Obraz môže mať viacero významov, 
dôsledkom je rozmanité videnie každého človeka. Individuálne vnímanie je determinové kultúrnymi 
rozdielmi, v odlišnej schopnosti očnej sietnice vidieť realitu, aj v osobitej perceptuálnej skúsenos-
ti. Vizuálna komunikácia v interakcii divák verzus obraz môže ukrývať dvojznačný charakter. To 
znamená, že fotografia ponúka viacej interpretačných významov, pričom všetky sú správne. Spájajú 
konkrétnu osobu ako celok vnímania a videnia s obrazom (Ihringová, 2019). Ľudia sa už v priebehu 
19. storočia usilovali o dobové experimenty, doménou sa stala fotografia a využívanie technického 
obrazu. „Prostředí vizuální kultury nás učí, že prostřednictvím vyspělých zobrazovacích technologií 
máme možnost vidět i vytvářet obrazy, které fascinují” (Fulková, 2008). Pre vedu je zásadné vidieť, 
pozorovať a zobrazovať. Ponímanie vizuality sa stále rozširuje, zahŕňa neustály stav expanzie a kon-
fliktu za predpokladu, že sa pretína s inými silami, konkrétne s digitálnymi. Tie sa koncentrujú na 
jazyk nových médií, ktoré pracujú s digitálnou logikou obrazov. Manovich kategorizuje jazyk mé-
dií na digitálne formy, ktoré vytvárajú digitálny kód, ten umožňuje zobrazenie obrazov v počítači. 
Funguje ako multimediálny nástroj – počítač, umožňujúci ľubovoľný prístup k obsahu a digitálne 
prvky môžu byť reprodukované bez straty informácií. Nové médiá sú interaktívne, užívateľ sa stáva 
spolutvorcom (Manovich, 2018). Becker a Frosh (2015) sa zaoberajú konfliktom vo vizuálnej ko-
munikácii pod pojmom „vizuálne trenice”, kde je kľúčovým vizuálny obraz. V článku pre Journal of 
Aesthetics and Culture autori predstavujú vizualitu a digitálne sprostredkovanú komunikáciu v troch 
dimenziách:

a) vizualita ako zmyslové vnímanie – dáva do pozornosti receptory hmatu, čuchu, zraku, chuti, kto-
ré sú vo vzájomnom konflikte pri fyzických prejavoch a vo virtuálnom prostredí nových technológií,

b) vyjadrenie vizuality a kultúrnej praxe vrátane aspektov moci – sa zaoberá vizuálnymi média-
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mi, ktoré ovplyvňujú populáciu obsahom, ide o médium filmu, internetu, fotografie, videoprojecie, 
reklamy,

c) epistemológia a možnosť vizuality ako formy poznania – sa odvoláva na vizualitu podporujúcu 
rôzne spôsoby učenia a poznávania, ktorá je spätá s predstavami, tie sú vytvorené ideálnymi počíta-
čovými formami tzv. digitálnou utópiou v konfrontácii s nerealizovateľnými návrhmi napríklad vo 
verejnom priestore. 

Digitálny obraz sa stáva novým komunikačno-tvorivým prostriedkom i virtuálnym ateliérom  
v dištančnom vzdelávaní. Výchova umením, ktorá má svoje špecifické postavenie na základných 
umeleckých školách bola v poslednej dobe postavená pred veľkú výzvu. Otázkou sa stala obsahová 
náplň výtvarných učebných osnov v čase vzniknutých obmedzení na ochranu zdravia pred COVID 
19. Keďže sa vizuálne vzdelávanie v období vzniku a klasické výtvarné techniky, ale koncentruje tvo-
rivú činnosť aj do digitálneho prostredia, v tejto súvislosti je žiadúca predovšetkým funkcia ochranná, 
pomáha totiž neverbálnou formou vizuálne rekonštruovať situácie a javy v živote človeka. 

DIŠTANČNÉ VÝTVARNÉ VZDELÁVANIE

Pojem dištančné vzdelávanie vo všeobecnosti vyjadruje formu multimediálne riadeného samostat-
ného štúdia, ktoré je zastúpené vzdelávacou inštitúciou. Vyučujúci so žiakmi sú fyzicky oddelení. 
Multimediálnosť tu prezentuje všetky dostupné a účelné didaktické prvky i technické prostriedky, 
učebný obsah. Efektívnou metódou a podporou dištančného štúdia je e-learning (Zlámalová, 2008). 
Užšie definované dištančné výtvarné vzdelávanie predstavuje formu e-learning štúdia, kde účastníci 
spolu komunikujú najčastejšie prostredníctvom počítaču v rovnakom čase, teda online. Z hľadiska 
komunikácie online sú možné dva druhy vzdelávania:

a) synchrónna komunikácia – v reálnom čase vedená výučba, tzv. virtuálna trieda, 

b) asynchrónna komunikácia – ide v podstate o samoštúdium (Turek, 2010). 

Do popredia sa dostáva digitálna humanistická pedagogika, ktorá využíva systém metód tradičných 
prostriedkov i novej technológie. Na jednej strane sú tu digitálne nástroje nápomocné pre klasické 
štúdium a na strane druhej sa vzdelávacie stratégie sústreďujú vo virtuálnych komunikačných pros-
trediach. Prednosťou umeleckého vzdelávania je využívanie digitálnej technológie tak, aby rozvíjala 
tvorivosť v rámci rozšírenej reality, poskytovala otvorenosť, flexibilitu, demokratizáciu, diferenciá-
ciu, personalizáciu, komfort. „V současnosti existuje interdisciplinární pojetí výtvarné výchovy, která 
se zabýva celým prostorem kultury. Její oporou je koncept symbolické vizuální komunikace a reflexe 
vidění” (Fulková, 2008). 

Výskumné štúdie o digitálnej humanistickej pedagogike pokrývajú problematiku tvorby a učenia 
v integrovanej pedagogickej realite, ktorá spája reálny a virtuálny priestor. Je príkladom interakcie 
biologických a technologických zložiek na zabezpečenie kvality vzdelávania (Bykov, Leshchenko, 
2016). V rámci výtvarného vzdelávania to znamená širšie zameranie na digitálne praktiky, než len 
na technický softvér. Virtuálny ateliér taktiež zohľadňuje tvorivo-humanistický model výchovy. Je 
systémom online vzdelávania synchrónnym spôsobom, metódami, ktoré pôsobia na city, prežívanie 
a motiváciu detí. Riadi sa dvomi kľúčovými pojmami, novosť a hodnotnosť (Zelina, 2011). Jedným 
zo spôsobov ako to dosiahnuť, je priblížiť sa konceptu „digi-grasping”. Digi-uchopenie existuje 



  
121

na rozhraní medzi digitálnym a fyzickým svetom. Ak budeme venovať väčšiu pozornosť spôsobom 
bytia v reálnom svete a spôsobom konania v digitálnom svete, je možné vytvoriť silnejšie etické 
a estetické prepojenie medzi digitálnymi technológiami a spoločnosťou (Dufva & Dufva, 2019). 
Štúdium na základnej umeleckej škole vo výtvarnom odbore sa člení na disciplíny a vyučovanie má 
podobu trojhodinových vyučovacích blokov v poobedňajšom čase. Kreslenie, maľovanie, plastické 
vytváranie, grafika, multimediálna, alebo akčná tvorba i dizajn sú konkrétne médiá, môžu sa v rámci 
aktivít vzájomne prelínať. 

Dištančné výtvarné vzdelávanie môže prebiehať dvoma spôsobmi pri zohľadnení vyššie spomenu-
tého tvorivo-humanistického modelu v skrátenej časovej dotácii na dve vyučovacie hodiny. Prvý 
princíp zohľadňuje klasické výtvarné techniky ako kresba, maľba, grafika, modelovanie, kde počítač 
slúži na sprostredkovanie informácií. Učiteľ, spolu so žiakmi tvorí dielo, naviguje žiakov postupnými 
krokmi cez kameru verbálnym povzbudzovaním, hrou, videom, prezentáciou. Druhá možnosť nám 
ponúka využiť samotný počítač ako umelecký nástroj. Vytváraním digitálneho obrazu v grafickom 
programe učiteľ zdieľa obrazovku a ukazuje žiakom možnosti nástrojov, kreslenie, vrstvenie, masko-
vanie, vymazávanie, kopírovanie, alebo vrátenie niekoľko krokov späť v histórii procesu.

INTERPRETÁCIA 

Interpretácia je verbálnym a neverbálnym prejavom komunikácie, hľadania súvislostí, odhaľovania 
podstaty javu v živote človeka, z latinského prekladu (interpretatio) znamená výklad, vysvetlenie. Vo 
vede je súhrnom významov pripisovaných určitej teórii, výrokom, či symbolom. V histórii znamená 
jednu z metód, ktorej účelom je porovnávanie obsahu historických prameňov a doterajších stanovísk 
k nim. Vo výtvarnom umení ide o spôsob výkladu a vysvetľovanie obsahu umeleckého diela. Jedným 
z cieľov umenia je vytvoriť komunikáciu medzi ľuďmi, kultivovať človeka, ktorý sa snaží prelomiť 
bariéru neporozumenia umeleckého diela, zhmotňuje akýsi most námetov na rozhovory (Gero, Tro-
pp, 2000). Interpretáciu približuje Eco (2005) dvoma spôsobmi: 

a) interpretácia v symbole – premieňa skúsenosť v myšlienku a myšlienku v obraz, 

b) interpretácia v alegórii – premieňa skúsenosť v pojem a pojem v obraz.

Interpretácia vizuálnej komunikácie vymedzuje nové pole pre štúdium kultúrnych konštrukcií nielen 
v umení, ale aj v médiách a v každodennom živote. Výtvarná výchova v rámci dištančného vzdeláva-
nia odkrýva novú skúsenosť na tvorivý proces a na výsledný produkt. Tu je komunikáca a interpre-
tácia v diele každého žiaka taktiež jedinečná. Má dve základné podoby, prvou je použitie verbálnych 
prostriedkov, druhou je stvárňujúca alebo realizačná interpretácia, ktorá má základ vo vizuálnej ko-
munikácii prostredníctvom výtvarných tvorivých činností (Gero, Tropp, 2000). Na rozširovanie este-
tickej senzibility sa používajú metódy parafrázy a reinterpretácie nadväzujú na vizuálnu interpretáciu. 

FOTO-ELICITÁCIA 
Východiskom výskumnej metódy foto-elicitácia je reakcia subjektov na obrazy a následná analý-
za slovnej interpretácie podporená emóciami z vizuálneho vnemu. Ide o nekódované správy, ktoré 
sa majú dešifrovať na základe vypočúvanej osoby. Neoddeliteľná je činnosť pozorovania v spojení 
so spôsobom myslenia, predstavivosťou a pamäťou minulých skúseností a kombinácia spomenutých 
prvkov (Bignante, 2010). 
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Foto-elicitácia nenahrádza šúdie založené na klasických interview, môžeme ju považovať za doplnok 
k ďaľším výskumným metódam. Je pomerne časovo náročná, preto by sa mala používať prednostne 
len vtedy, ak môže účinne prispieť k výskumu. Treba taktiež zvážiť, či bude v danej cieľovej skupine 
využiteľná a teda kladne prijatá. Môže podporiť uvoľnenejšiu účasť pri skúmaní napríklad pri slo-
bodnejšom vyjadrovaní. Pomocou fotografickej elicitácie môžeme objaviť rôzne významové vrstvy, 
ide o spôsob akým účastníci reagujú na symbolické reprezentácie na snímkach. Kedže z evolučného 
hľadiska sú vizuálne informácie staršie ako verbálne, zasahujú hlbšiu časť ľudského vedomia. Preto 
procesom nie je bežný rozhovor, vyvoláva diskusiu, tá vedie k lepšiemu porozumenie, lebo je ukot-
vená v obraze, ktorému aspoň čiastočne rozumejú obe strany (Glaw, Inder, Kable, Hazelton, 2017). 

Metóda foto-elicitácie sa využíva viacerými spôsobmi. Pre navodenie pohodlného a prirodzeného 
prostredia sa zvykne viesť konvečný rozhovor s podporou obrázkov. Ďalej sa dá použiť v predbežnej 
fáze skúmania na zber údajov, ktorý sa následne použije na presnejšie definovanie predmetu výsku-
mu. Avšak foto-elicitácia môže predstavovať aj hlavnú časť výskumu, vtedy sa rozhovory koncen-
trujú výhradne na fotografie (Bignante, 2010). Vzťah vizuálneho obrazu a jazyka pripúšťa základ-
né charakteristiky, ktoré si vzájomne odporujú. Spojitosť medzi fotografiou a jazykom reprezentuje 
vizuálna komunikácia, ktorá charakterizuje princíp zdôraznenia hodnôt i moci zobrazovanej reality 
(Mitchell, 2016). Zameriavame sa na digitálnu snímku obrazovky počítača, ktorá dokumentuje pro-
ces výtvarného vyučovania a navodzuje atmosféru virtuálneho ateliéru. 

Digitálnu snímku predstavuje nechemická, elektro-optická fotografia vytvorená prostredníctvom 
elektronických fotoaparátov, prípadne videotechniky (Geržová, Hrubaničová, 1998). Fotodokumen-
tácia z tvorivého procesu sa v súčasnej dobe využíva skôr na akčné umenie alebo umenie v krajine, 
kde je ich existenia časovo obmedzená. 

VÝSKUMNÁ SONDA

Cieľom kvalitatívne orientovanej výskumnej sondy bolo získať od žiakov informácie vyvolané vizuál-
nou stimuláciou v rámci fotografických snímok z dištančného výtvarného vzdelávania. Výber tém na 
snímkach dokumentoval tradičné výtvarné techniky aj digitálnu produkciu. Na základe obrazových 
materiálov predpokladáme spontánnejšie zhodnotenie priebehu výtvarného vyučovania od žiakov. 
Úlohou výskumníka v kvalitatívnom výskume je odhaliť ako ľudia interpretujú svet – napríklad ako 
žiaci chápu vzdelávanie, svoje konanie, vzťahy so spolužiakmi, postoj k učiteľom (Gavora, 2006). 
Očakávame celistvejší pohľad do skúmanej problematiky, ako splnili tvorivé činnosti očakávania 
zúčastnených, aké pocity pri tom mali a aké skúsenosti im online vyučovanie poskytlo. 

Výskumný problém a výskumné otázky

Z vedeckého hľadiska je pre nás dôležité skúmať kvalitu dištančného vzdelávania v rámci predpí-
saných učebných osnov vo výtvarnom odbore na základnej umeleckej škole, ktoré sú nastavené na 
prezenčné vyučovanie. V kvalitatívne orientovanom výskume boli použité viaceré výskumné nástroje 
a metódy. Položili sme si otázku: „Aké významové vrstvy žiaci vedia interpretovať z fotodokumentá-
cie dištančného výtvarného vzdelávania?” 

Ku stanovenému problému sme koncipovali tri výskumné otázky ako súčasť výskumnej sondy, ktorá 
bola realizovaná v mesiacoch od marca do mája 2021:
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1. Aké fenomény vedia žiaci identifikovať na základe fotografie z dištančného vzdelávania?

2. Akým spôsobom stimuluje vizuálnu pamäť žiakov fotodokumentácia z online výtvarných  
aktivít?

3. Aké emócie reflektuje v žiakoch fotografická snímka z virtuálneho ateliéru?

Výskumné metódy

Použili sme metódu foto-elicitácie v rozhovoroch s podporou vizuálneho materiálu. V spojení s fo-
to-elicitačným interview by sa mala používať metóda autofotografie, snímka vlastného priestoru 
urobená informátorom, aby sa minimalizovali nedorozumnia, nesprávnej interpretácie (Glaw, Inder, 
Kable, Hazelton, 2017). Zber dát sa uskutočňoval aj na základe participačného pozorovania vyučova-
cieho procesu. Zaujímali nás názory žiakov na dištančné vzdelávanie z hľadiska pocitov, prežívania 
a podmienok na sebarealizáciu. 

Na dosiahnutie validity sme spracovali obsahovú analýzu výtvarných diel. Výskumník skúma „ľud-
ské stopy” v našom prípade žiacke výtvory, z nich robí závery (Hendl, 2005). Pri obsahovej analýze 
sme použili diagnostický nástroj na vyhodnotenie výtvarných produktov podľa Valachovej (2012): 
1. Fluencia – predstavuje množstvo predmetov, vecí, detailov a vyjadrených prvkov na detskom 
výtvore. 2. Flexibilita – obsahuje efektivitu vystihnutia témy a opakovanie znakov výtvarného zo-
brazenia. 3. Originalita – predstavuje použitie neobvyklých prvkov, farieb, výrazových prostriedkov. 

Výber výskumného inštrumentária má zohľadniť dve hľadiská: komplexnosť – poňať celý proces 
výskumu ako koncept a variabilnosť – funkčnosť výskumných nástrojov, reálna uplatniteľnosť 
(Kostrub, 2016). 

Kvalitatívne skúmanie sa snaží porozumieť subjektívnej realite informátorov a hľadá konsenzus pri 
rozvíjaní rozličných životných, či profesných plánov.

Výskumná vzorka

Výskumnú vzorku tvorili dva subjekty vybrané zámerným výberom. S1 – Branislav 17 rokov a S2 
– žiačka Barbora 16 rokov, žiaci základnej umeleckej školy druhej časti základného štúdia, ktorí sa 
pravidelne zúčastňovali online výtvarných aktivít v dvojhodinovom vyučovacom bloku (2 x 45 min.) 
v rozdielnych skupinách. Veková kategória žiakov má zaradenú do učebných osnov disciplínu dizajn 
a elektronické média.

Realizácia

Rozhovory sa realizovali formou videokonferencie cez aplikáciu ZOOM. So subjektom S1 Branisla-
vom sa online stretnutie konalo 12. 5. 2022 a so subjektom S2 Barborou interview prebiehalo 13. 5. 
2022, taktiež cez videohovor. Oba rozhovory boli nahrávané so súhlasom oslovených informátorov. 
Fotodokumentácia s rozsahom štyroch fotografií bola spracovaná do prezentácie a pomocou zdielanej 
obrazovky v počítači zúčastnení interpretovali zážitky z tvorivých činností komentovaním na základe 
procesuálnych snímkov. 
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Príklad S1

TRADIČNÉ VÝTVARNÉ MÉDIUM 

Odev z netradičného materiálu Papierové kulisy

Fáza motivačná Výsledný produkt

Prepis rozhovoru k obrázku č. 1: 

To je môj zlyhaný samuraj verzia dva.  
Pokúsil som sa urobiť to brnenie, mal som veľký nápad, 

ale nepodaril sa. Ono sa to rozpadlo. Bolo ťažšie  
sústrediť sa v domácom prostredí, menej zábavné,  

pretože tam chýbala akákoľvek komunikácia medzi nami, 
žiakmi. To bola taká hlavná vec, ale zas v niečom sa pra-
covalo lepšie, že som mal pri sebe všetky potrebné veci, 

papiere a výtvarné potreby,  
čo mám doma, jediná drobná výhoda. 

 
A ako ste nám ukazovali videá, tie rôzne postupy k tvore-

niu, to bolo veľmi dobré.

Prepis rozhovoru k obrázku č. 2: 

Toto sa na rozdiel od samuraja podarilo a funguje to aj 
samo o sebe. To bolo dobré, zaujímavé, dalo sa to dobre 

robiť aj doma, nebolo na to treba nejaké zložité  
potreby, vzorkovnica mrakov sa hodila,  

tie boli celkom zložité.  
Bavilo ma to. Nevýhodou bolo pri ukazovaní obrázkov, 
čo sme nakreslili napríklad ceruzkou, že to nebolo cez 

kameru vôbec vidno.  
 

Výhodnejšie je, keď sme priamo na hodinách v triede 
a viete nám osobne poradiť.

Tab. 1. Popis S1 fotodokumentácia tradičnej výtvarnej techniky
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DIGITÁLNE MÉDIUM 

Pohľad do budúcnosti Plagát A3

Fáza motivačná Proces rastrovej grafiky

Prepis rozhovoru k obrázku č. 3:

Toto si vôbec nepamätám, ale teraz vidím,  
že som tam bol. Vidím, že sme vytvárali  

niečo futuristické, ale čo presne, to vôbec neviem.  
To sme sa učili robiť s programom Photopea.

 
To prostredie bolo také zložitejšie,  

ľahšie sa mi to učilo potom s Kritou, nie online. S inter-
netom som nemal problémy, skôr som sa nevyznal  
v tom programe, lebo som s ním robil prvý krát.

Prepis rozhovoru k obrázku č. 4:

Ahá, to bolo také veľmi začiatočnícke, tiež celkom dobrý 
oddych od kresby, aj keď nepreferujem toto pred kres-

bou. Pamätám si, že sa mi niečo zmazalo ako vždy  
pri týchto digitálnych veciach, niečo som netušil  

kde je, potom som klikol omylom na nejaký iný nástroj. 
Ale keď sme vytvárali tu filmovú koláž  

v tomto programe, to bolo zábavné.  
Myslím, že to môže byť aj celkom prospešné,  

vedieť upravovať fotografie, nebolo to ani príliš 
náročné, s týmto sa mi už pracovalo lepšie.

Tab. 2. Popis S1 fotodokumentácia digitálnej techniky

Pri zásadách vedenia rozhovoru v kontexte foto-elicitácie sme sa z pozície výskumníka riadili pra-
vidlom viacej počúvať ako hovoriť, aby sme iniciovali dlhšie výpovede skúmanej osoby. Interview je 
flexibilná metóda sama o sebe, pretože pripúšťa prispôsobovanie otázok ich sled podľa situácie a na 
základe reakcie subjektu (Gavora 2006). Inšpirovala nás stratégia vizuálneho myslenia (VTS) Visual 
Thinking Strategies, ktorá používa vizuálne obrázky na zaujatie, hádanie a stimuláciu, môže zároveň 
budovať schopnosť a sebadôveru mládeže pri dekódovaní zložitého i rôznorodého materiálu. Funguje 
na takom princípe, že učitelia vo forme otvorených otázok aktivizujú presne formulovanými otázka-
mi žiakov, musia byť obsahom primerané veku detí (Ziemann, 2018). Modifikovali sme tri otvorené 
otázky, ktoré sme použili ako kľúč k inerakcii na povzbudenie:

1. Čo sa vtedy dialo podľa tohto obrázku? 

2. Čo si o tom myslíš? 

3. Spomínaš si ešte na niečo? 

Metódu sme použili pri zdielaní fotografických snímok vo virtuálnom prostredí a snažili sa in-
formátorov preniesť do obrázku.
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Príklad S2

TRADIČNÉ VÝTVARNÉ MÉDIUM

Pohyblivé obrázky Flipbook animácia

Fáza motivačná

 

Výsledný produkt

 

Prepis rozhovoru k obrázku č. 1:

Napadne mi ako sme hovorili vlastné zážitky  
a podľa rôznych obrázkov sme mali povedať  

o svojich príhodách. Pamätám si, čo ostatní rozprávali 
a páčilo sa mi ako sme postupne tvorili celý výsledný 

produkt. Vlastne sa mi páčilo, že na konci sme vytvorili 
pohyb, že sa nám to podarilo. Zo statických obrázkov 

sme dokázali vytvoriť niečo, čo sa potom  
nakoniec pohybovalo.  

 
Ešte si spomínam, keď vidím ten horný obrázok 

pomôcok, že som chcela pochváliť ako sme pred začiat-
kom každej hodiny, doslali pokyny mailom, čo si máme 

nachystať, takže sme už dopredu vedeli, také  
základné informácie a vedeli sme sa na to nachystať.  

Mohli sme hádať, tak si tipnúť, čo asi s tými  
pomôckami budeme vytvárať.  

 
Rozprávala zážitok s karavanom ako sme boli na dovo-
lenke v Nórsku a to pritom autíčku mi napadlo, že aký to 

bol jeden úžasný zážitok,  
že sme popri ceste videli sobov, celú tú prírodu, to bol 

veľmi pekný zážitok.

Prepis rozhovoru k obrázku č. 2:

Napadne mi pri tomto obrázku, že som mala obavy, či to 
je dobre vidno, či ma je počuť,  

či to nie je príliš vzadu, či je dobré svetlo, či  
to je celé a plynulé, či to neseká, čo sa týka celkovo fun-
govania počítaču. Pri všetkých týchto technológiách som 
mala taký najväčší stres zo zvuku, lebo ja som veľa krát 
nepočula, mala som niečo zle nastavené, takže to bolo 

veľmi náročné. Tento rok som mala výhodu, 
že tu nebola Laura, lebo ma nič nerušilo z vedľajšej izby. 

Veľa krát mnohých rušili súrodenci alebo rodičia, ale 
tým, že som sa zavrela hore do izby, mala som väčšinou  
kľud a ticho, nikto ma nerušil. Ale viem si predstaviť, 

keby tu bola Laura a my máme spojenú izbu,  
to by sa asi veľmi nedalo, lebo všetko by bolo 

 počuť, áno bola to výhoda.  
 

Musím povedať, že mne sa páčilo, že ste boli vždy 
taká trpezlivá, pamätám si ako sme z alobalu robili 

postavičky, alebo sme vystrihovali vianočné pohľadnice. 
Tam bol taký zložitý postup, keď bol každý na inom kro-

ku, museli ste to celé znovu opakovať,  
to bolo náročné.

Tab. 3. Popis S2 fotodokumentácia tradičnej výtvarnej techniky
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DIGITÁLNE MÉDIUM

Surrealizmus Ilustrácia podľa troch náhodných slov
Fáza motivačná

 

Výsledný produkt

Prepis rozhovoru k obrázku č. 3:

To zadanie bolo jedno z tých digitálnych, áno spomínam 
si a bolo to zaujímavé, lebo robili sme v podstate jedno 

z mála takých aktivít, páčilo sa mi, že bola predtým  
prezentácia, čiže už sme videli za tým význam.  

Lepšie sme chápali zmysel témy.  
 

Bolo to inšpirujúce a potom sme vedeli  
lepšie tvoriť, sme si to lepšie predstavili, neviem,  

čo by som ešte k tomu dodala.

 
Pracovali sme s jedným programom, nebolo  

to úplne jednoduché na ovládanie. Myslím, že teraz  
v škole, čo sme naposledy robili v takom podobnom  

programe, to bolo jednoduchšie.

 
A celkovo nebyť pri tých žiakoch, ale vedieť im to nejako 

vysvetliť, potom aj skontrolovať prácu, každý to  
musel ukázať, niekedy to nebolo dobre vidno. Niekto  

potom zas vypadol, zrazu sa zrušila hodina kvôli  
internetu, to bolo niekedy aj také zábavné.

Prepis rozhovoru k obrázku č. 4:

Myslím, že mne toto dielo dobre vyšlo, viem  
že boli nejaké probémy s ukladaním súboru, špeciálne sa 
to muselo uložiť, ale dobre ste to vysvetlili, čiže keď sme 

išli podľa tých krokov, tak sa to dalo. Celkovo veľmi  
nepreferujem digitálnu tvorbu, bolo to tým pádom pre 

mňa náročnejšie, ale myslím, že aj vysvetliť to 
bolo celkom komplikované.  

 
Ale možno výhodné v tom, že aj tak by sme to robili na 

počítačoch v škole, čiže v tom nebol žiaden rozdiel, či sme 
doma alebo v škole.  

Možno to bolo jednoduchšie, každý mal  
naozaj ten prostriedok, v ktorom  

to mohol vytvárať.

 
Ešte sa mi páčilo, že ste prispôsobili čas vyučovania, aby 

sme nemuseli naozaj sedieť za tým počítačom tri  
vyučovacie hodiny, keď sme aj doobeda boli za ním.  

Páčilo sa mi, že sa výtvarná skrátila, bolo to také  
tolerantné a zohľadnené.

Tab. 4. Popis S2 fotodokumentácia digitálnej techniky
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Výsledky výskumnej sondy

Pri skúmanej problematike sme sa držali stanoveného výskumného problému a otázok. V prípravnej 
fáze použitia výskumného nástroja foto-elicitácie sme sa zamerali na výber fotografií, kde sme upred-
nostnili kľúčové témy, pri ktorých vznikali v tvorivom procese konflikty. Išlo väčšinou o zlyhávanie 
sieťového pripojenia na strane vyučujúceho alebo žiakov, u niektorých účastníkov nefungovalo za-
ostrovanie počítačovej kamery a vypadával zvuk pri komunikácii. Zaujímal nás vplyv obrazových 
snímok a následné vyvolanie spomienok u informátorov, kde sa potvrdili určité pozorované fakty. Pri 
dodržaní fáz vyučovacieho procesu napriek skrátenej časovej dotácii, vedeli žiaci dokončiť zadanie.

1. Aké fenomény vedia žiaci identifikovať na základe fotografie z dištančného vzdelávania? 

Fenoménom doby je vzdelávanie dištančnou online formou, ktoré má spĺňať učebné osnovy prezenč-
ného vyučovania, má viesť k spontánnemu učeniu a sebavzdelávaniu. Informátor Banislav identifi-
koval zábavnú tvorbu práve v digitálnom prostredí grafického programu, napriek tomu, že spomínané 
médium mu nie je blízke. Taktiež Barbora videla výhodu realizovať digitálnu aktivitu na diaľku, 
pretože je jedno, či sme v škole, alebo doma, aj tak by sme pracovali v tomto prípade na počítači. 
Pri tradičných výtvarných médiách bolo náročné zvládnuť techniku pri verbálnom povzbudzovaní. 
Informátorka v rozhovore deklarovala fenomén obavy v opozite zábavy. Pri tradičnej výtvarnej tech-
nike čelila najviac obavám zlyhávania digitálnej techniky (zvuku, kamery, internetového pripojenia), 
napriek tomu mala z výtvarnej aktivity hlboký zážitok a sebarealizačné uspokojenie. Potvrdilo sa 
nám pravidlo, čím väčšia výzva, tým väčší zážitok. 

2. Akým spôsobom stimuluje vizuálnu pamäť žiakov fotodokumentácia z online výtvarných aktivít?

Informátori vedeli reagovať na fotografie okamžite. Pri obrázkoch, ktoré obsahovali skôr text v mo-
tivačnej časti výtvarnej aktivity, si nevedeli spomenúť, o čo presne išlo. Pomohol im doplňujúci 
obrazový materiál z procesu vytvárania konkrétneho diela. Tu sa nám potvrdil fakt, že pri vizuál-
nej komunikácii majú obrázky väčší vplyv na vizuálnu pamäť diváka, pretože sú evolučne staršie 
a prirodzenejšie než písmo. Dozvedeli sme sa príbehy na základe zoradenia snímok od motivačnej 
úvodnej časti výtvarného vyučovania po následný proces vytvárania produktu. Branislav sa v domá-
com prostredí horšie koncentroval, za výhodu považoval vlastné materiálne zabezpečenie. Barbora si 
spomenula na zážitky z dovolenky na základe obrázkových symbolov a dokonca si pamätala príbehy 
svojich spolužiakov, ocenila prípravu na vyučovaciu hodinu, páčil sa jej postup dopredu si nachystať 
pomôcky k výtvarnej aktivite. Ako výhodu brala aj podmienky domáceho prostredia, keďže mala 
izbu sama pre seba. Branislav stručnejšie opisoval fotografie oproti informátorke Barbore.

3. Aké emócie reflektuje v žiakoch fotografická snímka z virtuálneho ateliéru?

Z rozhovorov vyplynulo, že najčastejšie prežívanou emóciou žiakov boli obavy, očakávania, sociálna 
izolácia, pocit uspokojenia. Informátori prežívali taktiež úzkosť hlavne zo zlyhávania technického 
zabezpečenia, za neúspech považovali slabé sieťové pripojenie, ak nebolo dobre vidieť ich dielo na 
kamere pri procesuálnom navigovaní. Na základe dvoch výpovedí účastníci cítili aj radosť i zmys-
luplnosť zo sprostredkovanej tvorivej zábavy, taktiež bezpečie pri presne určených krokoch v rámci 
vyučovania. Obdobie dospievania je často interpretované ako konfliktový uzlový bod, z psychologic-
kého pohľadu ide o zameranie sa k vlastnému ja. Ohraničujeme ho vekom dieťaťa od 12 do 17 ro-
kov. Jeden z najzáhadnejších mechanizmov, špecifický fenomén, ktorý je súčasťou tvorivého procesu 
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a silne ovplyvňuje tvorivosť sa skrýva pod pojmom intuícia (Szobiová, 2004). V bežnom chápaní je 
definovaná ako schopnosť predvídať, domýšľať, teda predstavovať si vcítením. Informátorka sa ve-
dela vcítiť aj do role učiteľa, vnímala náročnosť vzdelávania z pozície učiteľa.

Ombedzenia výskumnej sondy vidíme v tom, že sa zistenia nedajú zovšeobecňovať z dôvodu použi-
tia malej výskumnej vzorky. Pre lepšiu kvalitu fotografií treba prihliadať na etický kódex a získať po-
trebné informované súhlasy pri väčšej skupine informátorov. Z uvedeného dôvodu sme prezentovali 
ilustračné obrázky, kde nie je osoba identifikovateľná. Taktiež sa výskumná metóda foto-elicitácie dá 
použitiť len v prípade dopredu stanovených podmienok, aby obe strany skúmaný a výskumník cítili 
komfort. Obmedzením môže byť aj odlišné interpretovanie pozorovaných obrázkov výskumníkmi 
v porovnaní s účasníkmi.

ZÁVER

Vizuálnosť ako nová paradigma výtvarnej výchovy vychádza z myšlienky potvrdenia videnia ako 
najdôležitejšej oblasti zmyslového vnímania človeka, ktorá je považovaná za inú formu poznávania 
sveta ako sú procesy kognitívne a intelektuálne (Husár, 2011). Vizuálna kultúra vymedzuje nové pole 
pre štúdium kultúrnych konštrukcií nielen v umení, taktiež v médiách a v každodennom živote. Fo-
tografia uchováva v pamäti človeka spomienky, ktoré slúžia na archiváciu myšlienky procesuálneho 
diela alebo dokumentujú javy, ktoré môžu reflektovať určitú situáciu. To, čo sa v súčasnosti usku-
točňuje je mutácia nášho bytia, zážitkov, poznatkov, hodnôt, jednania vo svete technických obrazov. 
Dôsledkom toho prijímame informácie v podobe filmu, videa, televíznych obrazoviek a počítačov 
(Flusser, 2001). Vývoj vizuálnej komunikácie teda závisí od vzťahov medzi klasickými (manuálny-
mi) a technickými obrazmi. Oblasť výchovy umením by mala zohľadňovať obsahovú štruktúru vý-
tvarného vyučovania na základnej umeleckej škole v zmysle rovnováhy medzi tradičnými technikami 
v kombinácii s digitálnym prístupom.
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MALÍ A VELCÍ – KOOPERACE ŽÁKŮ A STUDENTŮ
SMALL AND BIG – COOPERATION OF  

PUPILS AND STUDENTS

MARTINA PAVLIKÁNOVÁ, MILAN CIESLAR

Abstrakt: Příspěvek prezentuje projekt Malí a velcí, který byl postaven na vzájemné kooperaci a výměně 
zkušenosti mezi žáky základní školy ZŠ Pokorného v Ostravě a studenty Pedagogické fakulty OU v Ostravě, 
oboru výtvarné výchovy. V rámci projektu se malí - žáci dostali do kontaktu nejen s problematikou výtvarného 
vzdělávání a výtvarné tvorby, ale také do sociálního a kulturního kontaktu v rámci společné tvorby s velkými 
- studenty oboru výtvarné výchovy, budoucími pedagogy. Cílem projektu bylo rozvíjet vzájemnou spolupráci a 
interakci v tvůrčím procesu, kde docházelo k ovlivňování žáků studenty a naopak, rozvíjely se sociální, perso-
nální i komunikační kompetence mimo klasickou výuku výtvarné výchovy.

Kľúčové slová: výtvarná výchova, umění, tvořivý proces, kooperace, sdílení informací

Abstract: The paper presents the Small and Large project, which was based on mutual cooperation and ex-
change of experience between pupils of the Pokorný Elementary School in Ostrava and students of the Faculty 
of Education at the University of Ostrava in the field of art education. Within the project, the pupils came 
into contact not only with the issues of art education and art creation, but also in social and cultural contact 
within the framework of joint work with large - students of the field of art education, future teachers. The aim 
of the project was to develop mutual cooperation and interaction in the creative process, where students were 
influenced by students and, conversely, social, personal and communication competencies were developed 
outside the classical art education.

Key words: art education, art, creative process, cooperation, information sharing

ÚVOD

Příspěvek prezentuje autorský projekt „MALÍ A VELCÍ, který vycházel z odborné přípravy studen-
tů v předmětu Teorie a didaktika výtvarné výchovy I a II a realizace průběžné profesní praxe. Jeho 
cílem bylo podpořit rozvoj tvůrčích schopností VELKÝCH studentů s MALÝMI žáky ve vzájemné 
kooperaci a výměně zkušeností. 

Projekt byl realizován ve dvou etapách, Malí a velcí I a Malí a velcí II, kde studenti měli možnost 
zúročit v praktické realizaci získané zkušenosti v teoretické i praktice rovině. V první etapě studenti 
oboru výtvarná výchova Katedry výtvarné výchovy Pedagogické fakulty Ostravské univerzity navští-
vili žáky 5. B v jejich prostorách na Základní škole Karla Pokorného v Ostravě, kde společně tvořili 
klasickou malbu na téma Zimní čas. V druhé etapě naopak žáci navštívili studenty v jejich prostředí 
na univerzitě a společně tvořili na téma Stopy formou alternativních grafických technik. Projekt pod-
pořil tvůrčí schopnosti nejenom žáku, ale i studentů, v rovině tvorby i výtvarné intepretace, která se 
zakládala na jejich vlastních zkušenostech. Vznikl jedinečný vzdělávací projekt, otevřel nové mož-
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nosti přípravy budoucích učitelů v oboru výtvarné výchovy. Především po pandemii COVID, která 
výrazně ovlivnila nejen výuku na školách, ale i praktickou přípravu studentů – budoucích učitelů tím, 
že jejich praktická příprava se přesunula do virtuálního prostoru. Vznikla tak velká mezera v komu-
nikačním kanálu mezi žáky i pedagogy, který aspoň částečně projekt po uvolnění opatření vyplnil. 

1.   MALÍ A VELCÍ I. 

Projekt MALÍ A VELCÍ vznikal v průběhu roku 2021 jako východisko odborné přípravy studentů 
navazujícího magisterského studia oboru výtvarná výchova v rámci předmětu Teorie a didaktika vý-
tvarné výchovy I a II a Průběžné profesní praxe. Projekt vznikl z iniciativy studenta Daniela Rašíka, 
studenta Pedagogické fakulty Ostravské univerzity oboru „Výtvarná výchova se zaměřením na vzdě-
lávání“ a zároveň učitele výtvarné výchovy na základní škole Karla Pokorného v Ostravě. 

Cílem projektu byla podpora rozvoje tvůrčích schopností žáků základní školy i studentů vysoké školy 
oboru výtvarná výchova v rovině tvorby, vnímání a interpretace s důrazem na respekt k jejich indivi-
dualitě, jejich vlastních zkušeností, způsobu výtvarného prožívání a myšlení.

Dílčí cíle projektu byly:

• rozvíjet představivost a fantazii, emocionální cítění,

• v tvořivém procesu zaměření na projevení vlastních životních zkušeností i na tvorbu vyjádření, 
která mají komunikační účinky pro jejich nejbližší sociální vztahy, 

• uplatnění osobitosti vlastního vnímaní v přístupu k realitě, k tvorbě a interpretaci vizuálně ob-
razného vyjádření; pro vyjádření nových i neobvyklých pocitů a prožitků

• v tvořivém procesu rozvíjení komunikačních schopností a sociálních vztahů.

První etapa projektu se konala 23. 11. 2022 na půdě Základní škola Karla Pokorného v Ostravě. 
Specifikem základní školy Karla Pokorného je zaměření na výtvarné vzdělávání. Škola od prvního 
ročníku otevírá třídu s rozšířením vyučováním výtvarné výchovy a prezentuje se jako škola „Pestrá 
paleta“ (https://www.zspokorneho.cz/cs/prezentace-skoly/a-564/). Tito žáci mají o dvě hodiny vý-
tvarné výchovy navíc a výhodou je, že na hodiny výtvarné výchovy se dělí na polovinu. Škola má 
k dispozici dvě plně vybavené učebny výtvarné výchovy, které poskytují skutečně prostor pro kva-
litní vzdělávaní v předmětu výtvarná výchova. Škola tak vytvořila podmínky pro praktické naplnění 
Rámcového vzdělávacího programu (RVP). V tvořivém procesu žáci pracují s vizuálně obraznými 
znakovými systémy, které jsou nezastupitelným nástrojem poznávání a prožívání lidské existence. 
Projekt byl podle RVP postaven na tvůrčích činnostech – tvorbě, vnímání a interpretaci. Tyto činnosti 
umožňují rozvíjet a uplatnit vlastní vnímání, cítění, myšlení, prožívání, představivost, fantazii, intuici 
a invenci (https://digifolio.rvp.cz/view/view.php?id=10642). 

V těchto podmínkách se poprvé setkalo deset žáku 5. B a deset studentů navazujícího magisterského 
studia oboru výtvarná výchova se zaměřením na vzdělávání. První kontakt byl nesmělý, ale po se-
znamovací hře, ve které byly vzniklé dvojice student – žák odkázány na důvěru, se ledy prolomily 
a začala se výměna zkušeností. Žáci se zajímali o studenty, o to co májí rádi, hlavně co rádi kreslí  
a malují, ale také o samotné studium na vysoké škole. 
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Obr.1. Výtvarný ateliér – na začátku bílá plátna, jenom bílá

1.   Zimní čas – malba akrylem

První setkáni bylo zaměřeno na klasickou malbu akrylem na plátno. Cílem byla kooperace žáku  
a studentů nad zadaným tématem akrylem na plátno. Jelikož se blížily Vánoce, tak bylo zvoleno téma 
„Zimní čas“.  

Tvořilo se ve dvojicích a studenti vystupovali v roli poradců, kteří citlivě vedli žáky k jejich tvořivé 
interpretaci námětů s důrazem na respektováni jejich individuálních zkušeností i jejich výtvarného 
myšlení. V tvořivém procesu tak docházelo k výměně zkušeností mezi velkými a malými tvůrci  
a jejich krátkým přátelstvím. Na počátku všeho byla bíla, která se postupně barevně měnila podle 
zkušeností a zájmu žáku k jejich představě tématu Zimní čas. 

Obr.2. Příprava materiálu na tvorbu

Žáci věděli co chtějí, ale potýkali se s technickými problémy, jelikož s technikou malby akrylem na 
plátno ještě nepracovali. Technickou radou pomáhali žákům studenti, ukázali jim možnosti práce 
s akrylovou barvou, ale předvěsím její výrazové možnosti při kombinaci různých nástrojů. V pro-
cesu se využívaly nejen štětce, ale i houbička, špachtle, válečky, prsty,…Všechny prostředky, které 
pomohly vyjádřit osobitý přístup v tvořivé intepretaci vnímané reality. Malí i velcí se vzájemně ovli-
vňovali a společně vytvořili originální výtvarné vyjádření zadaného tématu. 
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Obr.3. Společná tvořivá práce

Obr.4. Iniciátor projektu Daniel Rašík se svým malým žákem

Obr.5. V tvořivém procesu při přípravě podkladu

Na závěr celodenní první etapy projektu jsme společně vytvořili prezentaci výsledných děl (obr. 6. 
a 7.) a každá skupina v reflexivním dialogu prezentovala svoje dílo a proces realizace a především 
kooperace. 
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Obr.6. Závěrečná prezentace

Žáci 5. B Základní školy Karla Pokorného i studenti odboru výtvarné výchovy se zaměřením na vzdě-
lávaní PdF OU si vzájemnou spolupráci pochvalovali a svorně konstatovali, že byla pro obě strany 
velice přínosná. Především studenti ocenili, že měli možnost intenzívní práce a komunikace se žáky.  

Obr.7. Závěrečná prezentace

Závěrem byli žáci pozvání v druhém pololetí na druhou etapu projektu na půdu univerzity. Deset 
velkých pláten, které vznikly, byly k shlédnutí ve výstavní síni základní školy Karla Pokorného od  
3. 12. 2021. (https://www.zspokorneho.cz/cs/vytvarna-vychova/vytvarne-akce-a-projekty/mali-a-
-velci/a-587/)

2.   MALÍ A VELCÍ II NEBO VELCÍ A MALÍ

Projekt MALÍ A VELCÍ II se v druhé etapě realizace přesunul na půdu Katedry výtvarné výchovy 
Pedagogické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, do učebny grafiky, kam studenti v první etapě 
pozvali žáky 5.B. Opět se setkalo deset žáku 5.B a deset studentů oboru výtvarné výchovy se zaměře-
ním na vzdělávaní. Jelikož se do druhé etapy nezapojili všichni účastníci první etapy, opakovaně bylo 
potřeba překonat vzájemnou komunikační a pracovní bariéru.
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Obr.8. Záznam trasování naší cesty

Na rozdíl od seznamovací hry v první etapě projektu, baly seznamovací hra v druhé etapě už součástí 
tvořivého procesu. Téma bylo „Stopy“, stopy jako trasový záznam, který za námi zůstává. Stejně jako 
v grafice, tak i v trasováni našich pohybů, které kdybychom zaznamenávali, dominuje jako hlavní vý-
razový prostředek linie. Na rozdíl od první etapy, žáci a studenti neměli přesný námět, ale vycházeli 
z náhodných záznamů tras. Žáci a studenti vytvořili dvojice, které se společně pohybovaly v prostoru 
třídy, kde byl rozmístěný inventář tak, aby dělal přirozené bariéry při pohybu. Jeden z dvojice držel 
papír a druhý na něj zaznamenával trasu pohybu v místnosti. Pokud dvojice narazila na překážku, tak 
se otočila o 45 stupňů a pokračovala dál, což dokládá obrázek č. 8. Následně ve vzniklém záznamu 
pomocí hledáčku společně hledali zajímavý kompoziční tvar, který následně přenesli do grafické 
podoby (obr. 9. a 10.)

Obr.9. Hledáni námětu v záznamu trasování
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Obr.10. Hledáni námětu v záznamu trasování

Dvojice si společně vyzkoušely alternatívní grafické techniky  ke klasickým, jako tisk z výšky – 
linoryt, tisk z plochy, suchou jehlu i různé možnosti tisku bez použití rydel nebo grafického lisu. 
Z různých, i odpadových materiálů, tvořili na základě prvotního lineárního návrhu, vzniklého z ná-
hodného trasování, různé varianty intepretace jednoho námětu. Tvořili matrice pomocí tavné pistole 
(obr. 11), lepidla - klovatiny, z obalů od mléka – tetrapaků (obr. 12. a 13.) nebo z potravinových tácků 
či plastelíny. Pomocí klovatiny vznikl jeden výtisk – monotypie, ale při ostatních materiálech vznikly 
matrice, které se daly opakovaně použit, stejně jako v grafice. Žáky i studenty se moc líbila zaujala 
alternatívní technika suché jehly, kde matrice vznikla z obalu od mléka – tetrapaků, do kterého se rylo 
jeho šroubem a tisklo se pomocí válečku na mokrý papír (obr. 10. a 11.). 

Obr.10. Alternativa suché jehly z obalu od mléka
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Obr.11. Alternativa suché jehly z obalu od mléka 

Rovněž mezi zajímavé alternativní techniky, zařadili žáci matrici vzniklou pomocí tavné pistole, kte-
rá poskytovala zajímavé výrazové možnosti při samotné tvorbě (obr. 12. a 13.).

Obr.12. Tvorba matrice pomocí tavní pistole

Obr.12. Grafické variace s matricí z tavní pistoli
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Stejně jako v první etapě projektu i druhá etapa byla ukončená prezentací dvojic a reflexivním dialo-
gem, kde žáci studenti prezentovali ne jenom svoji tvorbu, ale i problémy se kterými se potýkali, nebo 
co se jim navíc líbilo. Všichni se shodli, že projekt byl zajímavý a přínosný a velice rádi by v podob-
ném projektu pokračovali. Studenti ocenili, že měli možnost prakticky vidět aplikovat získané zkuše-
nosti z praktických uměleckých předmětů v praxi tak, aby byly realizovatelné v pedagogické praxi. 

Obr.14. Závěrečná prezentace

Obr.15. Závěrečná prezentace

Obr.16. Grafické variace z potravinového tácků



  
140

ZÁVĚR

Projekt má nezaměnitelný edukační potenciál v rámci přípravy budoucích absolventů v oboru vý-
tvarná výchova se zaměřením na vzdělávaní. Závěrem můžeme konstatovat, že navzdory počátečním 
bariérám a nejistotě na straně žáků i studentů, vznikl jedinečný vzdělávací projekt. Jak jsme už výše 
zmínili, v tvořivém procesu docházelo k výměně zkušeností mezi velkými i malými tvůrci a malým, 
i když jen chvilkovým přátelstvím a krátkému tvůrčímu přátelství mezi žákem a studentem. Vzájem-
nou spolupráci budeme v budoucnu rozvíjet a podporovat. Tento typ výtvarné tvorby si na závěr po-
chvalovali všichni zúčastnění, a tak jsme rádi, že jsme mohli být součástí tohoto projektu. Na základě 
stanovených cílů můžeme konstatovat, že projekt podpořil rozvoj tvůrčích schopností žáka i studenta 
v rovině tvorby, vnímání a interpretace při respektu jejich individuality, jejich vlastních zkušeností,  
k jejich způsobu prožívání a myšlení, k jejich představivosti, fantazii a emocionalitě.
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PRÁCA S RÔZNYMI FORMAMI PRÍBEHU A OBRAZU  
VO FORMÁLNOM A NEFORMÁLNOM VZDELÁVANÍ

WORKING WITH DIFFERENT FORMS OF STORY  
AND IMAGE IN FORMAL AND NON-FORMAL EDUCATION

Lucia ŠEPEĽÁKOVÁ 

Abstrakt: Príspevok poukazuje na možnosti využitia príbehu a obrazu vo formálnom a neformálnom vzde-
lávaní. Vyzdvihuje význam storytellingových techník a poukazuje na príležitosti pre prácu so spoločenskou 
zodpovednosťou a vnímavosťou.

Kľúčové slová: Storytelling. Práca s obrazom. Práca s príbehom. Formálne a neformálne vzdelávanie.

Abstract: The paper points out the possibilities of using the story and image in formal and non-formal edu-
cation. It highlights the importance of storytelling techniques and highlights opportunities for working with 
social responsibility and receptivity.

Key words: Storytelling. Working with painting. Working with a story. Formal and non - formal education.

ÚVOD

“Realitu spoznávame prostredníctvom príbehov.

 Žijeme vo svete príbehov, 

každý náš deň sa skladá z jednotlivých príbehov.”

Michal Černoušek

Žijeme s príbehmi a často v príbehoch. Obklopujú nás od detstva a sú našou súčasťou po celý život. 
Rozprávanie príbehu je jedným z najstarších (ak nie najstarší) spôsobov komunikácie myšlienok, 
predstáv, skúseností, našej osobnej histórie. Maťková (2010) uvádza, že je to lingvistická aktivita, 
ktorá je tiež vzdelávacou, pretože umožňuje, aby jednotlivci mohli vzájomne zdieľať svoje osobné 
porozumenie s inými a tvoriť tak vzťahy a prepojenia. Bez tejto interaktívnej naratívnej skúsenosti by 
ľudia nemohli vyjadrovať svoje vedomosti ani myšlienky celostne a v príbehoch. Okrem toho podľa 
Ivanovej (2020) príbehy prinášajú nielen objektívne fakty, ale aj emočné naladenie, postoje a osobnú 
perspektívu. 

PRÍBEHY

Na rozprávaní príbehov je závislá kultúra a sú na ňom závislí i ľudia. Príbehy sú s nami tak dlho, ako 
je ľudstvo samé. Sú prostriedkom zábavy, vzdelávania, zachovávania tradícií, hodnôt, odovzdávania 
morálneho rebríčka i nástrojom na posilnenie identity. Kým kedysi bolo rozprávanie príbehov pri 
ohni rituálom či slávnosťou, dnes je tomu inak. I keď sa môže zdať, že príbehy dnes pomaly miznú, 
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nie je to pravda. Ich forma a kontúry sa len snažia prispôsobiť súčasnému svetu, spôsobu života, no-
vým formám komunikácie (napr. online), médiám či sociálnym sieťam, ktoré vstupujú do života ľudí. 

„Príbehy tvoria jadro osobnosti. Príbehy nám pomáhajú z ťažkostí, dodávajú nám odvahu vytrvať do 
konca, ktorý sa nám zdá byť vzdialený“ (Dwivedi 1997, s. 126).

„Príbeh“ je podľa Machkovej (2000) časové zreťazenie ľudských situácií a toho, ako po sebe nasle-
dovali, ich vzájomná väzba je voľná či tesná, je sériou udalostí, ktorých jadrom je človek, medziľud-
ské vzťahy, všeobecne povedané život sám.

Ako popisujú Slavík, Chrz, a Štech (2014, s. 348): „Príbeh je zakorenený hlboko v ľudskej kultúre,  
v minulosti aj prítomnosti každého ľudského spoločenstva. Pomocou príbehu boli a stále sú odovzdá-
vané nielen svetové učenia, filozofie, ale aj náboženstvo.“ 

Príbehy, ako uvádza Adamcová (2020) pre nás niesú iba informáciou. Poslaním príbehov je spájať, 
odovzdávať a poznávať skúsenosti, hodnoty a múdrosť - a to je dôležitým javom v kontinuite národa, 
rodu a rodiny. 

Príbeh môžeme definovať ako: „znovuvybavený zážitok rozprávaný s dostatočným citom a zmyslom 
pre detail tak, aby bol schopný v poslucháčoch navodiť pocit, že si ho sami prežili“ (Nevolová 2017, 
s. 26).

Samozrejme existuje veľa príbehov, Maľa (2019) uvádza že príbehom môže byť:

• skutočný príbeh z nášho života (osobného alebo pracovného),

• skutočný príbeh zo života niekoho iného,

• skutočný príbeh z médií (napr. správa o udalosti),

• skutočný príbeh, ktorý sa odohral niekedy v histórii,

• autorský príbeh (príbehy z literárnych alebo filmových diel),

• fiktívny príbeh (rozprávka, mýtus, príbeh vymyslený učiteľom/lektorom).

Ľudia rozprávajú príbehy z rôznych dôvodov. Podľa Tancsákovej (2022) nám pomáhajú zapamätať 
si veci, alebo dávať veciam zmysel, potvrdzujú, pripomínajú, kto sme alebo jednoducho pomáhajú 
príjemne tráviť čas. Príbehy sú všade okolo nás, sú súčasťou  rodinných, pracovných či priateľských 
stretnutí, sú často začiatkom konverzácie či vstupnou bránou do rozprávania dobrých rečníkov. Dob-
rý príbeh v nás často vyvolá silné emócie, môže nás  rozosmiať, rozplakať, alebo v nás vyvolať hnev. 
Každopádne dobrý príbeh si vie získať našu pozornosť a prinúti nás sa hlbšie zamyslieť nad svetom. 

Rozprávanie príbehov má avšak celý rad ďalších funkcií, Peseschkian (1999) spomína nasledujúce:

• príbehy, ktoré zrkadlia obraz poslucháča – poslucháč v príbehu nájde sám seba, spontánne sa 
stotožňuje s jeho hrdinami;

• príbehy, ktoré poskytujú možnosť riešenia – daný príbeh často odhalí celý rad riešení napr. 
spornej situácie;

• príbehy, ktoré uľahčujú zapamätanie informácií;

• príbehy, ktoré ukazujú konkrétnu kultúru – príbeh prináša informácie o kultúrnych a spoločen-
ských koncepciách danej oblasti či spoločenskej skupiny;
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• príbehy, ktoré podnecujú fantáziu – príbehy stimulujú oblasť intuície, najmä u detí, a umožňujú 
rozvoj kreatívneho myslenia;

• príbehy, ktoré prinášajú nový uhol pohľadu – vďaka príbehu je možné na danú situáciu  nahliad-
nuť z iného uhla pohľadu, pozornosť potom upútavajú nové možnosti riešenia situácie.

PRÍBEHY VO VZDELÁVANÍ

Deti dokážu počúvať príbehy vnímavo, opakovane, so záujmom a ak sú primerané veku, stále si  
v nich nájdu niečo, čo je pre nich nové a fascinujúce, čo rozvíja ich predstavivosť a fantáziu. Tá sa 
najvýznamnejšie dokáže uplatniť v rozprávkach, ktoré umožňujú precítiť víťazstvo dobra nad zlom, 
vcítiť sa do prežívania postáv, bojovať za spravodlivosť. Príbehy a rozprávky sú ideálnym začiat-
kom pre vyučovanie rôznych predmetov, tém, samotných konceptov. Jazyk sa prostredníctvom nich 
prezentuje v kontexte, ktorý je pre dieťa veľmi blízky a príťažlivý. Prostredníctvom príbehov a roz-
právok si deti podvedome osvojujú napríklad i slovnú zásobu materinského alebo cudzieho  jazyka 
(Terpitková 2012). 

Maťková (2010) dodáva, že: 

• príbehy motivujú, sú zábavné, vytvárajú pozitívny vzťah detí k (nielen) cudziemu jazyku  
a učeniu sa;

• príbehy trénujú predstavivosť - deti sa identifikujú s  postavami a tvoria svoju vlastnú interpre-
táciu rozprávania;

• príbehy sú spojivom medzi fantáziou a  predstavivosťou detí a reálnym svetom;

• pri počúvaní príbehov v triede majú deti možnosť vnímať reakcie na časti príbehu, ktoré im 
pomáhajú utvárať silnejšie sebavedomie;

• deťom neprekáža počúvať ten istý príbeh niekoľkokrát, čo umožňuje, aby si osvojili cieľové 
jazykové javy a ďalšie, ktoré už poznajú upevnili v pamäti. Opakovanie sa posilňuje zúčastne-
nosť na rozprávaní, čo predstavuje vzorec precvičovania v zmysluplnom kontexte;

• počúvanie príbehov vytvára priestor na uvedenie novej slovnej zásoby a vetných štruktúr tak, 
že jazyk je predstavovaný v pestrom, zapamätateľnom a deťom známom kontexte;

• počúvanie príbehov rozvíja zručnosť počúvania a koncentráciu cez vizuálne podnety, trénuje 
predošlé vedomosti detí o tom, ako jazyk funguje, a ich všeobecné vedomosti.

Terpitková (2012)  popisuje, že rozprávky a príbehy ponúkajú priestor pre zážitok, poskytujú mož-
nosť imaginatívne sa pohybovať v priestore, dotýkať sa predmetov, pracovať s postavami z príbehu, 
umožňujú stať sa jednou z postáv a tak aj súčasťou samotného príbehu. 

Je dôležité si uvedomiť, že rozprávanie príbehov nemusí byť len pomocou slov, ale i obrázkov  
a prvkov, ktoré pomáhajú prenášať tento typ rozprávania. 

STORETELLING

Storytelling v preklade znamená metóda rozprávania príbehu a podľa Terpitkovej (2012)   predstavuje 
interaktívnu formu odovzdania príbehu, pričom interakcia prebieha väčšinou živo, prostredníctvom 
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verbálneho prenosu medzi rozprávačom a divákom. Storytelling vychádza z jazykového umenia, je 
založený na schopnosti využívania hlasu, pohybu a gestikulácie, kde cieľom je zobrazenie prvkov, 
obrazov a predstáv, ktoré vychádzajú z príbehu. Hlavnými prvky storytellingu sú postavy, dej a myš-
lienka, ktorá z príbehu vychádza. 

Galková – Kurčíková (2019) uvádzajú, že metóda storytellingu spočíva v rozprávaní príbehov, pro-
stredníctvom ktorých dokážeme spoznávať realitu a vcítiť sa do pocitov rozprávajúcej osoby. Po-
čúvanie osobného príbehu predstavuje jeden z najjednoduchších postupov, ako sa dozvedieť viac  
o človeku a jeho živote. Rozprávanie príbehov je založené na prirodzenej forme komunikácie a ozna-
čujeme ho aj pojmom naratívny prístup. Silnou stránkou práce s príbehmi je fakt, že pre rozpráva-
júceho i počúvajúceho prináša aj určité emočné naladenie, ktoré následne môže formovať posto-
je. Takéto emočné zaangažovanie môže navyše prispieť k aktivizácii učiacich sa, čo v praxi vedie  
k rýchlejšiemu vybavovaniu informácií a najmä k formovaniu postojov a hodnôt.

„Rozprávaním“ sa rozumie proces produkcie príbehu (Rimmonová-Kenanová 2001), pričom, ako 
uvádza Scholes – Kellog (2002) sa vyznačuje dvoma rysmi – prítomnosťou príbehu a prítomnosťou 
rozprávača.

Rozprávanie je vnímané ako snaha popísať udalosti pomocou slov (próza alebo poézia), obrázkov  
a zvukov, často za použitia improvizácie alebo inej pridanej hodnoty (Haigh & Hardy 2011).

Vhodnými metódami pri práci s príbehom sú obrazová projekcia, imaginácia, vizualizácia či tvorivé 
písanie. 

Ako uvádza Shapiro (2020) takmer všetko, čo robíme, je súčasťou rozprávania príbehov. Technoló-
gie, ktoré používame na distribúciu týchto príbehov sa samozrejme od čias rozprávania v jaskyni či 
pri ohni zmenili. Od ústneho odovzdávania príbehov sme prešli k zapisovaniu na hlinené doštičky. 
Potom sme začali písať na pergamen, potom bola vynájdená kníhtlač. Prešli sme od zvitkov ku kni-
hám; od husacieho brka k peru; od uhlíka k písaciemu stroju a nakoniec k počítačom a sociálnym 
sieťam. Avšak na základnej úrovni sa obsah našich príbehov sotva zmenil. Rozprávanie väčšinou 
zostalo lineárne, vždy má začiatok, stred a koniec.

Storytelling má nielen v oblasti formálneho a neformálneho vzdelávania veľký význam:

• storytelling predkladá poslucháčovi hodnotnú literatúru, podnecuje chuť na prácu s literatúrou 
a záujem o čítanie;

• zoznamuje poslucháča s množstvom kultúr z celého sveta, aplikuje koncept ultikultúrnej  
výchovy;

• predstavuje mnoho postáv, s ktorými sa poslucháč môže identifikovať;

• vytvára špeciálnu väzbu medzi rozprávačom a poslucháčom;

• pomáha poslucháčovi lepšie chápať život, stanoviť si hodnotové zámery a ciele;

• obohacuje a rozširuje slovnú zásobu. slovná zásoba je rozvíjaná prirodzene v kontexte;

• zvyšuje schopnosť počúvať a chápať;

• podnecuje tvorivé písanie a iné tvorivé činnosti;

• ponúka poslucháči cenné informácie a poznanie v rámci multidisciplinárneho prístupu;
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• zvyšuje poslucháčovú schopnosť komunikovať slovom aj inými spôsobmi;

• zapája poslucháčov do myšlienkových a emocionálnych procesov, poslucháč tak používa obe 
mozgové hemisféry;

• podporuje schopnosť predvídania, analýzy a syntézy;

• podnecuje v poslucháčovi predstavivosť obrazov, ktoré si poslucháč v sebe vytvára;

• je to skvelá zábava (Pavlovská 2011).

Existuje viacero foriem storytellingu, pričom Galková – Kurčíková (2019) uvádzajú tieto tri:

• Písaný storytelling – ide o písané príbehy, využitie autentických výpovedí ľudí, ktoré sú spísané 
napr. v e-bookoch. Každý príbeh je využiteľný ako vstup do „citlivých“ tém, napr. tém dotýka-
júcich sa predsudkov, stereotypov, menšín, kultúrnych rozdielov atď.;

• Video storytelling (Online živá knižnica) – ponúka desiatky rôznych video príbehov a auten-
tických výpovedí ľudí, ktorí žijú s hendikepom, museli utiecť pred prenasledovaním alebo 
vojnou, sú inej etnicity, iného vierovyznania alebo vyrastali mimo svojej biologickej rodiny.  
Aj cez ich príbehy učíme deti a mladých ľudí počúvať s porozumením, reflektovať ich, rozvíjať 
kritické myslenie, formovať svoje názory a postoje. Online živá knižnica svojimi príbehmi for-
muje postoje ľudí, ktorí ich sledujú. Okrem príbehov živých kníh ponúka aj metodické návody 
na využívanie videí vo formálnom i neformálnom vzdelávaní. 

• Kontaktný storytelling (Živá knižnica) – ňou je „sám človek“ s inšpiratívnym osobným príbe-
hom. Živé knižnice poskytujú priestor na vytvorenie konštruktívneho dialógu medzi ľuďmi, 
ktorí sa v bežnej realite nemajú príležitosť stretnúť a porozprávať. Živé knižnice ponúkajú 
ľuďom príležitosť súkromne a osobne komunikovať s cudzím človekom v štruktúrovanom, 
chránenom a absolútne voľnom priestore – bez akýchkoľvek ďalších záväzkov. Voľná štruktúra 
je pravdepodobne jeden z dôvodov, prečo sú živé knižnice populárne a v zahraničí často orga-
nizované. Živé knižnice v rámci formálneho alebo neformálneho vzdelávania môžu formovať 
postoje detí, žiakov, študentov či účastníkov vzdelávania vo vzťahu k témam inakosti a roz-
manitosti. Výhodou je silný a autentický zážitok, ktorý je neprenosný a v „čitateľovi“ zanechá 
stopu, s ktorou sa dá ďalej kreatívne pracovať. 

Medzi základné témy živej knižnice patria témy multikultúrnej výchovy a vzdelávania ako sú ľudské 
práva, rovnosť, demokracia, multikulturalizmus, stereotypy, predsudky, diskriminácia. V tomto prí-
pade účastníci vzdelávania majú možnosť vypočuť si reálny životný príbeh priamo od toho, kto ho 
zažil a následne s ním viesť aj diskusiu. 

Pavlovská (2011) dopĺňa k týmto formám tzv. „digitálny storytelling“, ktorý je formou zdieľania prí-
behu na internete. Príbehy, ktoré sú prostredníctvom internetu „rozprávané“, reflektujú často skutoč-
né udalosti. Menej je príbehov úplne fiktívnych. Autori sú neprofesionálni, často anonymní a reagujú 
na aktuálne dianie. 

Je ale dôležité poznamenať, že hrozí nebezpečenstvo tzv. „jedného príbehu“ a stým spojené riziko 
hoaxov a dezinformácií. 

Medzi výhody digitálneho storytellingu patrí stále sa zvyšujúci počet tzv. šikovných telefónov a table-
tov medzi žiakmi, čo umožňuje rýchly prístup k príbehom, s ktorými je ale potrebné vždy kriticky 
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pracovať. Žiaci majú tieto technológie k dispozícii každodenne a môžu vďaka nim príbehy sledovať, 
či ich dokonca vytvárať aj vo svojom voľnom čase. Za veľkú nevýhodu však môžeme považovať to, 
že príbeh podaný prostredníctvom audio, či videozáznamu nie je toľko autentický ako rozprávanie. 
Pri osobnom odovzdaní príbehu je myšlienky príbehu omnoho viac dôveryhodná, motivuje žiakov 
k aktivite a samozrejme zvyšuje ich pozornosť (Slánska 2014). 

V témach „inakosti“ by malo byť vzdelávanie budúcich učiteľov rozšírené o techniky storytellingu, 
aby dokázali pracovať s témami kultúry, menšín či zraniteľných skupín. V spoločnosti, ktorá živí 
rozmanité, vzájomné závislé a nerovné spoločenstvá je podľa Andreotti (2015) potrebné pochopiť 
a poučiť sa z opakovaných historických chýb, uvedomiť si spoluzodpovednosť za problémy, ktoré 
vznikajú a rozširovať si vedomosti v tejto oblasti.

PRÁCA S OBRAZOM A PRÍBEHOM

Storytellingové techniky, nástroje, stratégie a metódy je možné napasovať podľa potrieb skupiny. 
Pedagóg by nemal podceniť prípravu pred samotnou realizáciou takto ladených aktivít a samozrej-
mosťou by nemala chýbať hĺbková reflexia. 

International Training Centre (2022) uvádza zásady použitia storytellingu vo vzdelávaní:

• presné stanovenie cieľa vzdelávania, čo chce učiteľ/lektor rozprávaním príbehu docieliť u detí/
žiakov/študentov/účastníkov vzdelávania;

• využitie emócií v príbehu, ktoré podnietia pozornosť a vzbudia záujem o samotný príbeh;

• rozprávanie príbehu z pohľadu jedného protagonistu (v prvej alebo tretej osobe jednotného čísla) 
môže pomôcť lepšie sa vžiť do deja a precítiť príbeh v jeho hĺbke;

• využívanie popisnosti, ktorá stimuluje fantáziu účastníkov vzdelávania;

• používanie obrázkov, zvukových nahrávok a videa na doplnenie procesu rozprávania;

• sústredenie sa na rozprávanie, neanalyzovanie príbehu alebo konania postáv zo strany učiteľa/
lektora (to môžu neskôr robiť deti/žiaci/študenti/účastníci vzdelávania);

• vyhnutie sa morálnemu posudzovaniu postáv príbehu pri rozprávaní (to môže byť úloha pre žia-
kov/účastníkov vzdelávania);

• vytvorenie optimálneho prostredia pre rozprávanie príbehov (sedenie v kruhu, vo dvojiciach a pod.);

• ďalšia práca s príbehom: analýza príbehu, diskusia, reflexia správania postáv, iné skupinové ale-
bo individuálne úlohy.

Pri práci s príbehom je kľúčový citlivý výber príbehu a príprava, ktorá zahŕňa: 

• prípravné aktivity (aktivity vhodné pred samotným čítaním príbehu),

• aktivity počas príbehu,

• aktivity po práci s príbehom.

Jednou z techník storytellingu je obrazová projekcia, na ktorú je možné využiť napr. obrázkové karty, 
ktoré slúžia ako oporné body pre vytvorenie príbehu v súvislosti s obsahom vzdelávania. Vhodné sú 
rôzne druhy kariet ako napr. DIXIT karty či emočné karty.  Takto ilustrované karty podnecujú pred-
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stavivosť, ktorá robí každú aktivitu inou a jedinečnou. Každá karta je jedinečná a niečím špecifická, 
je nositeľkou celých príbehov, znamení a skrytých symbolov. Ilustrácie, ako je uvedené v popise 
dixit kariet, pôsobia priam rozprávkovo - ako vytrhnuté z tých najzvláštnejších a najdivokejších snov. 
Dôležité je ponoriť sa do tohto snového sveta a nechať ilustrácie, ktoré vo forme projekcie dokážu 
priniesť tzv. „aha“ moment (Hanečáková, 2012).

Okrem voľne dostupných kariet, je možné využívať aj StoryCubes, karty, ktoré si človek sám vyrobí 
zo zaujímavých obrazov, piktogramy, karty s rozprávkovými postavami, s ktorými sa vedia (nielen) 
deti a žiaci stotožniť a ktoré vedia priniesť témy spravodlivosti/nespravodlivosti či ľudských práv 
a osobných slobôd. 

Je už v rukách kreatívneho učiteľa, ako „otvorí“ príbeh, ako bude dieťa/žiaka/študenta sprevádzať 
príbehom a témami, ktoré chce sprostredkovať a ako príbeh „zatvorí“ a vyvodí z toho cenné poznanie 
i sebapoznanie. 

PRÁCA S OBRAZOM A PRÍBEHOM V KONTEXTE VNÍMAVOSTI 

Schopnosť vzájomnej tolerancie, porozumenia a rešpektovania sa je kľúčová pre všetkých zúčastne-
ných. Nepochopenie, strach z neznámeho či neúplnosť informácií vedie často k predsudkom, stere-
otypom, xenofóbii i k diskriminácii. Preto je veľmi dôležité, aby sme dokázali pripraviť deti/žiakov/
študentov na stret s inakosťou, či predchádzali rôznym formám násilia a diskriminácie už počas ich 
vzdelávania a výchovy od najútlejšieho veku v oblasti formálneho alebo neformálneho vzdelávania. 

Vplyv rôznych kultúr a kontakt s príslušníkmi iných kultúr vo väčšej miere, ako to bolo doteraz, 
ovplyvňuje všetkých, ktorí pripravujú žiakov na stret s týmito kultúrami. Je dôležité, aby žiaci, ale aj 
dospelí boli na tieto výzvy pripravení a vyzbrojení multikultúrnymi kompetenciami, ktoré im môžu 
uľahčiť rozpoznať, rešpektovať a podporovať rôzne kultúrne prístupy vo svojom okolí.

Prostredníctvom medzinárodnej mobility sú ľudia denne vystavení stretu s inou kultúrou, príslušník-
mi iných národov, národnosti či etnických skupín. Ako uvádza Hanečáková (2012) príprava žiakov 
na stretnutie s inými kultúrami a poznávanie osobitostí jednotlivých kultúr je veľmi dôležitá pre vy-
tvorenie kladného postoja k národom, etnikám i národnostným menšinám z dôvodu predchádzania 
medzinárodných konfliktov, nevraživosti a utláčania národnostných menšín.

Prácu s obrazom a príbehom považujeme za podnetnú a interaktívnu metódu na podporu multikultúr-
nej výchovy ako prierezovej témy v rámci humanitných a spoločensko-vedných vyučovacích pred-
metov, ale aj ako činnosť v rámci mimoškolských aktivít.

Jedným z nástrojov je i vyššie spomínaná tzv. „Živá knižnica“, ktorá je súčasne výzvou pre školy  
a školské zariadenia ako netradične oživiť a vzbudiť záujem žiakov o životné príbehy „knihy“, pro-
stredníctvom ktorých sa učia tolerancii, pochopeniu a akceptácii iných kultúr. Prax ukazuje, že mul-
tikultúrna výchova sa dá u žiakov budovať prostredníctvom rôznych výchovno-vzdelávacích metód, 
no najlepšou metódou je priamy osobný kontakt s ľuďmi, ktorí majú určitú skúsenosť s danou prob-
lematikou (Hanečáková, 2012).

Multikultúrna výchova je podľa Petrasovej (2010):

• povinná súčasť vzdelávania;
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• spôsob realizácie tém, kde časová dotácia v jednotlivých ročníkoch je v kompetencii učiteľa / 
školy;

• podmienkou efektívnosti multikultúrnej výchovy ako prierezovej témy je jej prepojenosť s ob-
sahom konkrétnych vyučovacích predmetov;

• prínos multikultúrnej výchovy je zacielený na komplexný rozvoj osobnosti žiaka:

• získavanie poznatkov / informácií o rôznych kultúrach,

• rozvíjanie schopností / zručností orientovať sa v kultúrne rozmanitom svete a využívať kon-
štruktívny dialóg na obohatenie seba aj iných,

• osvojovanie si postojov / hodnôt tolerancie, rešpektu a otvorenosti k odlišným kultúram a jed-
notlivcom,

• okrem priblíženia sa ideálu multikultúrnej spoločnosti má tento pedagogický (edukačný) kon-
cept za cieľ žiakom sprostredkovať poznanie nie iba vlastného kultúrneho kontextu, ale aj po-
rozumenie odlišným kultúram; rozvíjať zmyslel pre spravodlivosť, solidaritu a toleranciu, viesť 
ich k chápaniu a rešpektovaniu stále sa zvyšujúcich socio-kultúrnych rozmanitostí a umocňo-
vať porozumenie k rôznym spôsobom života, mysleniu a vnímaniu sveta. 

ZÁVER

Tento príspevok si kládol za cieľ poukázať na možnosti využitia príbehu a obrazu vo formálnom a ne-
formálnom vzdelávaní. Prináša a popisuje význam storytellingu a poukazuje na príležitosti pre prácu 
so spoločenskou zodpovednosťou a vnímavosťou. 

Vo formálnom a neformálnom vzdelávaní je veľký priestor pracovať s týmito témami a posilňovať 
tak interpersonálne i intrapersonálne kompetencie. Vzhľadom na zručnosti potrebné v budúcnosti je 
kľúčové posilňovať a pracovať na formovaní tzv. „mäkkých zručností.“ Medzi tie patrí napr. riešenie 
konfliktov, schopnosť nadväzovať a udržiavať kontakty, tímová spolupráca, schopnosť sebareflexie 
ale i vnímanie rozmanitosti sveta a kultúrna inteligencia. Práve to (ale nielen to) je možné prinášať do 
škôl pomocou príbehov a obrazov, ktoré sú nám všetkým blízke, známe a dostupné. 

Každý z nás má svoj príbeh a za mnohými vecami nám naskočí obraz - bola by škoda túto zručnosť 
nevyužiť vo formálnom a neformálnom vzdelávaní.
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 HODNOTENIE V DISCIPLÍNACH  
KRESBA A MODELOVANIE  

POČAS ONLINE VYUČOVANIA
EVALUATION IN DISCIPLINES  

DRAWING AND MODELING  
DURING ONLINE TEACHING

Jozef BAUS, Martin KRATOCHVIL

Abstrakt: Príspevok na konkrétnych príkladoch ukazuje a následne sumarizuje problémy spojené s hodno-
tením a metodikou vyučovania kresby a modelovania v rámci dištančného vyučovania. Ukazuje a analyzuje 
požiadavku rozšírenej škály vedomostí a zručností študenta, ktoré sú potrebné pri realizácii online vyučovania 
jednotlivých disciplín. Príspevok analyzuje presah médií fotografie, kresby a priestorovej tvorby v rámci vyu-
čovania jednotlivých disciplín.

Kľúčové slová: online vyučovanie, vecná kresba, priestorová tvorba, modelovanie, hodnotenie

Abstract: The paper shows and then summarizes the problems associated with the evaluation and methodology 
of teaching drawing and modelling in distance teaching. It shows and analyzes the requirement of an extended 
range of knowledge and skills of the student, which are necessary in the implementation of online teaching 
of individual disciplines. The paper analyzes the overlap of the media of photography, drawing and spatial 
creation in the teaching of individual disciplines.

Key words: online teaching, factual drawing, spatial creation, modelling, evaluation

ÚVOD

Čas ukončenia či len prerušenia dištančného online vyučovania je vhodný na reflexiu tejto formy 
vzdelávania. Dištančné vyučovanie, resp. online vyučovanie prinieslo do pedagogického prostre-
dia množstvo nových výziev. Fenoménu online vyučovania a zapojenia informačno-komunikačných 
technológií (IKT) sa venovalo viacero prieskumov, výskumov a pedagogických odborníkov. Závery 
týchto výskumov a názorov sú niekedy rozporuplné. Niektoré poukazujú na prínos využívania KTI 
v prospech vzdelávania (Alexiou-Ray, 2016; Bawa, 2016; Petlák, 2020; Zander, 2020). Niektoré 
prieskumy venované online vyučovaniu upozorňujú na možné problémy (SAAVŠ, 2021), iné (School 
Education Gateway, 2020) hovoria o nových výzvach a potrebách zmien vo vyučovacích procesoch. 
V záveroch výskumu, ktorý bol venovaný kompetenciám učiteľov, je uvedená priorita vzdeláva-
nia všetkých učiteľov na zvýšenie efektívnosti využívania IKT a na rozvíjanie medzipredmetových 
zručností (Wirtz, Zelmanová, 2022). Online vyučovanie je motiváciou tieto požiadavky realizovať 
takmer mimochodom. Učitelia i študenti sú nútení rozvíjať svoje IKT kompetencie, aby vôbec mohlo 
dochádzať k vyučovaciemu procesu. Nové výzvy pre učiteľov i študentov spočívajú v postavení 
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školského prostredia proti domácemu. V rámci vyučovania výtvarných disciplín sa autori nestretli 
s relevantným výskumom. Svoj príspevok preto zamerali na opis a analýzu konkrétnych úloh pri 
vyučovaní daných predmetov. 

Požiadavka zabezpečiť porovnateľné podmienky vzdelávania je pri vyučovaní výtvarných disciplín 
o to väčšia, že pracujeme s fyzickým materiálom, predmetmi a precvičujeme manuálne zručnosti. Pri 
online vyučovaní vzniká množstvo problémov pri sprostredkúvaní informácií, ktoré sú svojou pova-
hou bezprostredné a vyžadujú priamu interakciu. Ide hlavne o praktické disciplíny, kde sa priebežne 
vytvára výtvarná forma, pri ktorej je potrebná priebežná kontrola a hodnotenie. Priama korekcia  
a bezprostredná interakcia pri kreslení, maľovaní a modelovaní nie je pri súčasných podmienkach 
online vyučovania možná. Hodnotenie priebehu aj výsledku vyučovacieho procesu je v podmienkach 
online vyučovania novou skúsenosťou. Poukážeme na úlohu a postavenie učiteľa i študenta v takom-
to procese. Opíšeme a analyzujeme niektoré problémy spojené s online vyučovaním a ukážeme, aké 
pridané hodnoty takéto vyučovanie prinieslo a aké sa v ňom stratili. Najskôr predstavíme problémy 
spojené s vyučovaním kresliarskych disciplín a následne poukážeme na problematiku vyučovania 
priestorových disciplín.

CIELE A METÓDY VYUČOVANIA DISCIPLÍNY

Predmet Vecná kresba je prvým stupňom v rade plošných študijných zobrazovaní. Nasleduje študijná 
kresba hlavy, figúry a figurálna kompozícia. Klasický kresliarsky prípravný proces nám naznačuje, 
že nezávisle od náročnosti a komplikovanosti výslednej kompozície prebieha vždy v rovnakom slede 
jednotlivých úkonov, ktoré od študenta vyžadujeme. Cieľom študijných kresliarskych a maliarskych 
disciplín je osvojiť si správnu cestu, istý sled pracovných návykov, ktoré, ako ukazujú skúsenosti, 
vedú k najlepšiemu výsledku.

ONLINE VYUČOVANIE KRESBY 

Študent počas online vyučovania je nútený v domácom prostredí vytvoriť podobné podmienky, ako 
mu poskytuje školské prostredie. Tu narážame na množstvo problémov. Osvojovanie si správneho 
postupu výstavby študijnej kresby vyžaduje dodržiavanie postupnosti krokov.

Základné pracovné podmienky

Postupnosť činností budovania kresby je zložená aj z krokov, ktoré predchádzajú samotnej kresbe 
a na prvý pohľad s ňou nesúvisia, ale jej výslednú kvalitu vedia zásadne ovplyvniť. Je to príprava 
priestoru na kreslenie – umiestnenie modelu a jeho osvetlenie, vzdialenosť od modelu, priestor na od-
stupovanie od práce, správny uhol medzi postavením dosky a výhľadom na model. S priestorovými 
podmienkami ďalej súvisí aj ďalšia dôležitá činnosť, ktorá predchádza samotnej kresbe, doslova kaž-
dému kontaktu kresliaceho nástroja s plochou obrazu, a tou je „vizovanie“ (prenášanie priestorovej 
informácie z modelu, na plochu formátu, pomocou tenkej paličky, Obrázok č. 1 a 2).
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Obr. 1 a 2 Základná schéma priestorových podmienok na študijnú kresbu a vizovanie. 

Pri online vyučovaní sa takéto podmienky na prácu nedajú zabezpečiť, preto sa ani nehodnotia.  
Je potrebné, aby boli študenti o nich informovaní slovne a obrázkovou dokumentáciou.

Pracovný postup a jeho hodnotenie

Online proces študijného zobrazovania bol preto zameraný na pracovný postup. Študent si musí uve-
domiť, že zmyslom práce nie je mimeticky obkresľovať to, čo vidí. Je nevyhnutné proces racionalizo-
vať. Formát, s ktorým pracuje, je transformovaný výsek sveta, ktorý vidí reálne pred sebou. Študent 
určí veľkosť/proporciu zobrazovaného modelu vo formáte. Zadefinuje tým pomer zobrazovaného 
výseku reálneho sveta a priestoru obrazu. Zároveň volí umiestnenie modelu vo formáte. Urobí to 
niekoľkými čiarami, ktoré charakterizujú vonkajší obrys, veľký tvar modelu. To sú činnosti, ktoré 
zadefinujú kompozíciu. Stav figúry a pozadia. Postup od celku k detailu, vizovanie, kontrola vertikál-
nych a horizontálnych osí, práca v celom formáte. Tento proces dostanú študenti v pdf prezentácii, 
môžu si ho naštudovať a potom ho v online priestore predvedie pedagóg s priebežným komentovaním 
činností, ktoré práve robí. Jednotlivé kroky si niekoľkokrát ústne opakujeme. Študenti postupujú po 
častiach, v časových intervaloch. Po uplynutí dohodnutého časového úseku prezentujú, čo urobili. 
Pred začatím práce predvedú priestor, v ktorom pracujú, stav osvetlenia modelu a samotný model. 
V danej časovej dotácii sa čiastkové hodnotenie vykoná trikrát a, ak má študent záujem, aj štvrtýkrát. 
Výhodou je, že na práci môžu pokračovať aj po uplynutí určeného času. Výslednú prácu posiela-
jú v digitálnej forme. Na začiatku najbližšieho online stretnutia zhodnotí pedagóg výslednú prácu, 
poukáže na pozitívne i negatívne stránky práce. Porovnáva a pozitíva prezentuje ako vzor. V tejto 
súvislosti je potrebné, aby sa študenti naučili výslednú prácu za vhodných svetelných podmienok 
a náležite formátovanú odfotografovať. 

CIELE A METÓDY VYUČOVANIA PRIESTOROVÝCH DISCIPLÍN

Osvojovanie si priestorovej tvorby máme na KVTV rozdelené medzi povinné, povinne voliteľné 
a voliteľné predmety. Povinné predmety majú propedeutický charakter a ich cieľom je previesť 
študenta v základných štruktúrach priestorovej tvorby. Na ne nadväzujú predmety, ktoré rozširujú  
a prehlbujú poznatky, zručnosti a postoje pri vnímaní a vytváraní priestorovej formy.

Úvodné povinné kurzy sú Modelovanie – reliéf a Modelovanie – portrét. V kurze Modelovanie – 
reliéf je metodika oboznamovania sa s elementami priestorovej tvorby vystupujúcej z plochy do 
priestoru. Je to pohyb od plošnej kresby do priestorovej formy. Na druhej strane je to oboznamovanie 
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sa s modelovacou hmotou, jej vlastnosťami a možnosťami budovania priestorového tvaru. Pre hlbšie 
pochopenie problematiky pozri (Immrová, Mladičová 2017).

Postup od plochy k priestoru vychádza z predpokladu, že na počiatku je kresba a od nej je odvodené 
všetko ostatné. Kresbu by sme mohli chápať aj ako vizuálny koncept zámeru akejkoľvek vizuálnej 
realizácie. Takúto kresbu môžeme označiť ako skicu, náčrtok, kresebný záznam idey. Tento pred-
poklad je vlastný hlavne zobrazujúcim, resp. mimetickým formám výtvarného prejavu. Argumen-
tácia tu vychádza zo skúsenosti prenášať kresbu do stabilnejších a odolnejších materiálov, ako je 
kameň alebo kov. Kresba reality je tvorba obrazu, ktorý vytvára ilúziu priestorových vzťahov na 
ploche. Štandardne sa realizuje prostredníctvom lineárnej perspektívy. Je to spôsob overený praxou 
a je pre naše vnímanie akceptovateľný. Ilúzia je prijateľná, aj keď vyžaduje od pozorovateľa, aby 
zaujal správny uhol pohľadu, frontálny pohľad (an face). Prenesenie kresby do materiálu nás vedi 
e k vytvoreniu reliéfnej stopy. Podľa zvoleného materiálu môžeme kresbu do materiálu vyhĺbiť alebo 
ju naň naniesť. Predpokladom prenášania kresby do materiálu je vytvorenie podobných podmienok,  
z akých vychádza kresba. Základom je vymedzená a upravená plocha z materiálu, ktorú modelujeme. 
Jednoduchým príkladom je kresba do piesku. Paličkou (nohou, rukou) môžeme vytvárať vyhĺbenú 
lineárnu stopu. Okrem toho, že piesok vyhlbujeme, tak ho aj trochu navrstvujeme nad základnú rovi-
nu. Vzniká stopa na základe presunutia materiálu. To, čo sme vyhĺbili, sme vlastne presunuli na okraj 
priehlbiny. Tento jav sa prejavuje aj pri práci s hlinou, napríklad pri stláčaní. Najviac viditeľné je to 
na okraji formovanej plochy. Ak by sme chceli mať okraje bez navýšenia materiálu, treba materiál 
odoberať vhodným nástrojom. 

To, že vnímame stopu v materiáli, je vecou kontrastu svetla a tieňa, ktorý sa vytvára na vyvýšenom  
a vyhĺbenom mieste. Na rozdiel od kresby na ploche papiera je kresba v materiáli vnímateľná aj hap-
ticky. Môžeme ju nahmatať a ak máme dostatočne rozvinuté taktilné vnímanie a pamäť, vieme si ju 
predstaviť ako celok aj v tme.

Z uvedeného vieme odvodiť niekoľko úloh pri osvojovaní si vnímania a vytvárania priestorovej 
formy.

Jednou z nich je cvičenie prehlbovania a navyšovania základnej roviny, ktorú tvorí hlinená platňa 
určených rozmerov, cca 40 x 40 x 5 cm. Formát môže byť obdĺžnik, štvorec i kruh. Pravda je, že už 
pri vytváraní hlinenej dosky dochádza k priamej skúsenosti s plastickou hmotou a jej formovanie do 
požadovaného tvaru vyžaduje cvik. Problémom sa javí vytvorenie rovnomernej a rovnej platne. Pri 
danom cvičení je formát irelevantný. Následne sa do platne vytvárajú stopy podľa rôznych postupov. 
V tomto cvičení ide o uvedomenie si vlastností modelovacej hmoty, ako je jej odpor, tuhosť, mäkkosť, 
plasticita, pevnosť, súdržnosť a iné mechanické vlastnosti. Cvičenie možno doplniť o porovnávanie 
možností rôznych modelovacích hmôt ponúkaných na trhu. Ich porovnanie umožní študentom vní-
mať jednotlivé vlastnosti modelovacej hmoty, ako aj posúdenie vhodnosti a nevhodnosti daného ma-
teriálu na zamýšľané účely. Tu sa dostávame do sféry hodnotenia jednotlivých modelovacích hmôt 
na základe priamej skúsenosti. Študent vníma modelovacie možnosti rôznych modelovacích hmôt, 
vníma svoju skúsenosť pri budovaní priestorového tvaru (priehlbina – vyvýšenina) a porovnáva ich. 
Uplatňuje metódu komparácie a vyhodnocuje svoju skúsenosť. Vie určiť kvalitu modelovacej hmoty 
z aspektu dosahovania jednotlivých cieľov budovania priestorového tvaru na základe praktických 
skúseností. Nie je hlina ako hlina a plastelína ako plastelína.
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V školskom prostredí sa ako modelovacie hmoty najviac využívajú hliny a plastelíny. Na trhu je v po-
nuke viacero druhov týchto materiálov rôznej kvality. Diskutabilné sú samotvrdnúce modelovacie 
hmoty rôznych značiek.

PROBLÉMY ONLINE VYUČOVANIA 

Pri priestorových disciplínach vzniká viac problémov než pri zabezpečení plošných disciplín. Priesto-
rové formovanie hmoty a hodnotenie tohto formovania cez plochu monitora je problémom sprostred-
kovania tretej priestorovej dimenzie. Uvedieme viaceré problémy, ktoré sú spojené so zabezpečením 
predmetov zameraných na modelovanie.

Problém zabezpečenia modelovacej hmoty

Pre študenta neskúseného v oblasti priestorovej tvorby je zabezpečenie pre neho neznámej modelo-
vacej hmoty prvým problémom. Študent volí cenovo najdostupnejší materiál. Na odporúčanie ob-
jednáva hlinu, ale namiesto keramickej kúpi šamotovú hlinu a má problém s kamienkami, ktoré sa 
prejavia v nemožnosti vypracovania jemných detailov. Pri plastelíne je to otázka tvrdosti plastelíny. 
Sú profesionálne tvrdé plastelíny, ktoré vyžadujú iné podmienky pri modelovaní a práca s nimi vy-
žaduje viac skúseností. Školská plastelína je zas mäkká a termolabilná. Pri vyššej teplote (dlhšom 
kontakte s teplotou rúk) je tvarovo nestabilná a lepí sa na prsty, čo znemožňuje tvarovanie. Spomína-
né samotvrdnúce modelovacie hmoty prinášajú pre začiatočníka viac sklamania ako úžitku. Kvalitné 
plastické hmoty, ktoré tvrdnú pri tepelnom spracovaní, sú ekonomicky náročnejšie.

Problém konzervovania nadobudnutej hmoty

V domácom prostredí je študent odkázaný sám na seba, prípadné chybné zaobchádzanie s materiálom 
je mimo kamery a teda mimo pozornosti učiteľa. Ak sa hlina neudržiava vo vlhkom prostredí, vysy-
chá a tvrdne a je nepoužiteľná na tvarovanie. Študent bez skúseností, napriek upozorneniu, zanedbá 
starostlivosť a rieši problém. Učiteľ tiež. „Pán učiteľ, čo mám robiť, keď mi to vyschlo napriek tomu, 
že som to zakrýval/a, tak ako ste hovorili (ukazovali).“ Niekde sa stala chyba a je problém určiť, kde 
je tá chyba. Študent si nie je vedomý svojej chyby a nevie posúdiť, kde nastal problém. Podporu hľa-
dá v skúsenosti učiteľa, ktorý nemá dostatok informácií (problém prenosu) o prostredí, okolnostiach, 
kontextoch a detailoch práce študenta.

Problém kontroly a dohľadu 

Analyzovať podmienky vzniku problému je tiež proces vyučovania a vyhodnotenia vstupných úda-
jov. Prijatie toho, že sme nedôsledne apelovali na daný problém, vyplýva z neskúsenosti vyučovania 
na diaľku. Tiež vyplýva z nemožnosti priebežného kontrolovania a vyhodnocovania priebehu práce 
študenta. Priebežné formatívne hodnotenie sa v online prostredí redukuje na čiastkové celky. Absen-
tuje tu kontinuálnosť vnímania priebehu práce. Pri ateliérovej tvorbe učiteľ vidí, čo sa deje priebežne 
v celej skupine. Napríklad študent si odbehne od rozrobenej práce a nechá hlinu napospas svojmu 
osudu. Po svojom návrate (niekedy sa zdrží dlhšie) je prekvapený zmenou možnosti tvarovania hmoty.  
Vo viacerých prípadoch zasiahne učiteľ, opätovne upozorní, prípadne zakryje a predíde vznikajúcemu 
problému a dôrazne upozorní na daný jav študenta po jeho príchode. V domácom prostredí sa táto 
chyba stáva osudnou a študent musí robiť prácu odznova. Opakovanie je matka múdrosti a najlepšie 
sa učíme na vlastných chybách. V domácom prostredí je toto opakovanie a najlepšie učenie časté.
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Problém korekcie chýb budovaného priestorového tvaru

Pri vyučovaní na diaľku je takmer nemožné (pre učiteľa) priamo vstupovať do budovania priestoro-
vého tvaru. Pri kresbe je to možné čiastočne, ak žiak zdieľa s učiteľom interaktívne prostredie, ktoré 
umožňuje učiteľovi priamo kresliť do ukazovanej kresby. Nie všetky online platformy túto funk-
ciu majú. Riešením je zaslanie fotografie kresby učiteľovi a ten do nej môže kresliarsky zasahovať 
a priamo študentom ukazovať chyby, korekcie či inak upravovať a ukazovať jednotlivé problémy 
zobrazovania. Táto metóda je náročná na čas a prenos obrazovej informácie. Jednotlivé kapacity in-
ternetového pripojenia študentov i učiteľa sú rôzne.

Problém prenosu

Z uvedeného vyplývajú problémy technického charakteru online vyučovania, ktoré tu nebudeme rie-
šiť. Budeme sa zaoberať špecifikami prenosu obrazovej informácie pre jej vyhodnotenie v rámci 
vyučovania.

Kresba je plošné médium a jej reprodukcia pomocou fotografie je relatívne jednoduchá. Pri priesto-
rovej forme je reprodukovanie prostredníctvom fotografie problematické. Ukazovanie a odhaľovanie 
prípadných nedostatkov pri budovaní priestorovej formy má svoje špecifiká. Okrem toho, že študent 
potrebuje v domácom prostredí vytvoriť ateliér kresby, maľby, modelovania, je nutné, aby zároveň 
vytvoril podmienky pre adekvátny záznam priebehu a výsledku svojej práce. Je to požiadavka, aby 
zároveň vytvoril aj ateliér produktovej fotografie. Ako sme už spomenuli, pri plošných médiách je 
táto požiadavka menej náročná ako pri priestorových médiách. Pri počítačovej grafike (kresbe, maľ-
be) resp. pri digitálnych médiách, tento problém odpadá úplne. S uvedeným problémom prenosu 
obrazovej informácie súvisí problém sprostredkovania porovnateľnej informácie. 

Problém sprostredkovania porovnateľnej informácie

Ide tu o problém, ako vyhodnocovať a ukazovať študentom chyby, ktoré pri budovaní priestorového 
tvaru robia. Ako príklad uvedieme modelovanie busty podľa modelu. 

Študenti majú za úlohu vytvoriť „kópiu“ busty alebo modelovať podľa živého modelu. V školskom 
prostredí máme niekoľko modelov búst a pri analýze toho-ktorého modelu poukazujeme na dôležité 
momenty uvedomenia si problémových miest, ako je napríklad náklon a otočenie hlavy, hlavné kon-
štrukčné osi. V domácom prostredí odporúčame použiť symetrický model bez náklonu či otočenia. 
Áno, zjednodušujeme úlohu v snahe vyhnúť sa aj tak dostatočne zložitému procesu modelovania 
busty. Študenti si zabezpečujú vlastný model podľa svojich možností. De facto im, oproti bežnému 
vyučovaniu, vzniká nová úloha zabezpečenia a fotografického nasnímania modelu. Model v podo-
be sadrovej busty zháňajú v školách z bezprostredného okolia (ZŠ, ZUŠ, SOŠ) alebo v archívoch 
starých rodičov, pôjdov a garáží. Pre následnú prácu je sadrová busta najvhodnejším modelom na 
realizáciu danej úlohy. Pri živom modeli je potrebné ho mať po ruke vždy, keď je to potrebné, čo si 
vyžaduje komunikačný takt a plánovanie. Pomôckou pri živom modeli je jeho viacpohľadový foto-
grafický záznam. Tu prichádzame k prvým problémom. Študenti, korí nemajú skúsenosť s portrétnou 
fotografiou, majú problém vhodne odfotiť svoj model. Problematická je výška nastavenia objektívu 
(nadhľad, podhľad), širokouhlý objektív, nevhodné osvetlenie aj problém kontrastu figúry a pozadia. 
Ďalej je to práca s modelom. Potrebné sú aspoň základné dve fotografie, en face a profil. Jednodu-
chým, ale nesprávnym riešením je odfotenie modelu en face a potom z profilu pootočením hlavy bez 
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zmeny natočenia ramien. Niekedy vznikajú veľmi vtipné podklady pre následnú prácu. Týmto vzniká 
aj nová úloha pre pedagóga a nový obsah vyučovania.

Ďalším úskalím je ukázanie priebehu a čiastkovej práce na modelovanom objekte. Ukázaním cez ka-
meru ukážeme iba fakt istej fázy spracovania a to, či na veci študent pracuje. Kontrolujeme existenciu 
objektu, dozvedáme sa o prostredí, v ktorom študent pracuje. Pri problematických javoch upozorníme 
na potrebu zmeny. Napríklad modelovanie proti svetlu (proti oknu). Pri písaní sú to vyhovujúce sve-
telné podmienky. Pri modelovaní si v takomto prostredí vytvárame vlastný tieň a nevieme dostatočne 
vnímať modeláciu hmoty. Modelovaný objekt je nedostatočne a nesprávne osvetlený. 

Iným prvkom je detailné ukázanie modelácie a korigovanie proporcií hlavy. V priamom kontakte 
niekedy stačí ukázať. V online prostredí vzniká potreba presného a detailného pomenovania jed-
notlivých častí hlavy. Orientujeme sa podľa pomenovania kostí lebky a svalov hlavy, krku, ramien. 
Korektne používať pomenovania častí ľudského tela nie je problémom len zahraničných študentov, 
ktorí majú ťažkosti rozumieť elementárnym názvom. Ale aj keď vieme, o čom hovoríme, študenti 
často nerozumejú, kde presne robia proporčné a tvarové chyby. Ich usmernenie je len slovné a slovám 
niekedy nerozumieme v detailoch alebo im neveríme. Niekedy je problém základnej orientácie, čo je 
naľavo a čo napravo. Oko vidí, ucho počuje to, čo vie, to, čo chce. Upozornenia a kritiku autorít v da-
nom veku a priori odmietame. Argument tvrdenia je tvrdenie proti tvrdeniu. Východiskom z komu-
nikačných nedorozumení je vlastné zistenie študentov, kde robia chyby. Pomôckou je porovnávanie 
modelu s modelovaným objektom na základe fotografií. V podstate ide o cvičenie videnia a vnímania 
proporčných rozdielov medzi modelom a modelovanou formou. Dôležité je opätovné upozornenie 
na porovnateľnosť podmienok získania fotografie, aby sa vôbec mohli porovnávať (rovnaký odstup, 
uhoľ pohľadu, svetlo). Umiestnenie takto získaných fotografií vedľa seba umožní presvedčivejšie 
argumentovať, kde sú nezrovnalosti. Počas vyučovania sme vyskúšali viaceré metódy porovnávania 
a spresňovania identifikácie chýb. Študent pracoval s tou, ktorá mu najviac vyhovovala. Základ-
ným postupom je rámovanie a zakreslenie vertikálnych a horizontálnych línií. Pomocné línie odhalia 
disproporcie a ukazujú rozdiely (Obrázok č. 3). Tieto porovnávania je nutné robiť, ako z frontálneho 
pohľadu, tak aj z profilu. Iným postupom je priame prikladanie polovíc modelu a modelovaného ob-
jektu. Táto metóda je použiteľná iba z an face, pri profile je nepoužiteľná (Obrázok č. 4). Vhodnou 
metódou porovnania profilu i an face je prekrývanie fotografií, kde jedna z nich je v transparentnej 
vrstve. Tento úkon si vyžaduje vhodný softvér na úpravu fotografií (Obrázok č. 5). Všetky úkony 
porovnávania si vyžadujú nové zručnosti. Okrem uvedených fotografických zručností aj následné 
postprodukčné úpravy fotografie. Ide o digitálne spracovanie obrazu a jeho manipuláciu za účelom 
pomoci budovania priestorovej formy. Na základe takto vytvorenej pomôcky si dokáže študent sám 
identifikovať problematické miesta a následne ich korigovať. Pri realizácií danej úlohy ide o určenie 
miery zhody modelu s vytváraným objektom. Miera tejto zhody je následne vyjadrená v hodnotení 
práce študenta.
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Obr. 3 Porovnávanie pomocou horizontálnych a vertikálnych línií.

Obr. 4 Porovnávanie pomocou priloženia polovičky tváre.

Obr. 5 Porovnávanie pomocou priesvitnej vrstvy.
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Pri porovnávaní dokáže študent identifikovať a následne korigovať proporcie len v rámci spomína-
ných dvoch pohľadov (en face, profil). Problémom je samotná hĺbka priestorového tvaru. Pochopenie 
priestorovej krivky je problematické aj pri kontaktnom vyučovaní a názornom príklade v reálnom 
časopriestore. Online prenos informácií je viazaný na plochu monitora a priestorová dimenzia sa tu 
stráca. Dominancia plošných médií (digitálne sú zatiaľ všetky plošné), ako aj vnímanie tvarov vlast-
nej tváre (zrkadlo) buduje návyk vnímať telesá ako plošné útvary. Študenti sa zamerajú na vertikál-
no-horizontálnu dimenziu (výška, šírka) objektu a majú problém  vnímať a uvedomiť si jeho hĺbku. 
Najviac je to viditeľné pri tom, ako študenti modelujú zakrivenie oka, úst, čela a sánky. Modelovanie 
odhaľuje tento problém a rozširuje vnímanie a videnie priestorových objektov práve o reálnu dimen-
ziu hĺbky, podporenú haptickou skúsenosťou. Transformácia videnia a vnímania je zdĺhavý proces 
a vyžaduje si citlivý pedagogický prístup.

HODNOTENIE

Pri hodnotení sú účastní: ten, kto hodnotí, to, čo hodnotí, a ten, kto prijíma hodnotenie, na základe 
toho, čo ponúka na hodnotenie. Nie vždy sa pri hodnotení rozumie, čo je predmetom hodnotenia. 
Hodnotenie môže byť zamerané na čiastkové ciele, celok diela i komplexné hodnotenie autora diela 
a jeho výkonu. Hodnotenie čiastkových i komplexných hodnôt je nevyhnutná súčasť nadobúdania 
poznatkov, zručností a  kompetencií potrebných na tvorbu aj pre budúce učiteľské povolanie. Hod-
notenie je základná kompetencia tvorcu i učiteľa. V rámci hodnotenia učiteľ formuje nielen výtvarné 
vnímanie a vyjadrovanie priestorových foriem, ale aj postoje a návyky práce s modelovacou hmotou 
a v istom zmysle formuje aj osobnosť študenta. Upozorňuje na kompetencie a podmienky získania 
týchto kompetencií, ktoré sú odrazom aj osobnostných kvalít tvorcu (výtvarníka) aj budúceho učiteľa. 
V konkrétnych slovách môžeme hovoriť o zodpovednosti, pozornosti, koncentrácii na vykonávanú 
činnosť, schopnosti interpretovať informácie a uplatniť ich v praxi. Pod praxou tu myslíme samotnú 
tvorbu študenta v rámci daného kurzu.

Hodnotenie je efektívne, pokiaľ sa študent naučí vlastnému hodnoteniu, či už ide o výkon, alebo 
o sebahodnotenie postoja a vlastného prístupu, ako aj uvedomovanie si metodiky tvorby. Ideálny stav 
je dosiahnuť u študenta takú mieru sebahodnotenia, že bude vedieť sám identifikovať silné a slabé 
stránky výkonu, ale aj svoje vlastné. Chyby a nesprávne postupy sa pokúsi odstrániť alebo bude hľa-
dať riešenia ich nápravy. Prácou na artefakte pracuje na sebe. Pri konvergentných úlohách, ako je mo-
delovanie hlavy podľa modelu, sú tieto ciele realizovateľné. Pri divergentných úlohách je dosiahnutie 
tohto cieľa komplikované vstupom množstva premenných prvkov, ktoré sa podieľajú na budovaní 
priestorovej formy. Tento proces je individuálny a špecifický v každom jednom prípade. Tu narážame 
na proces individuálneho prístupu ku každému jednému študentovi, čo si vyžaduje jednak množstvo 
času, jednak značnú mieru trpezlivého a nenásilného usmerňovania. Procesy tvorby sú späté s proces-
mi myslenia pojmového, vizuálneho a materiálneho zhmotňovania ideí v prostredí výtvarnej kultúry. 
Sú to komplexné procesy, ktoré sa nedajú redukovať do konvergentných systémov. Ich hodnotenie je 
preto špecifické a podobne komplexné. Venovať sa im na tomto mieste nebudeme. Vyžadovalo by si 
to oveľa väčší priestor.
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ZÁVER

Hodnotenie v praktických disciplínach prostredníctvom online vyučovania vyžaduje viaceré nové 
kompetencie na strane študenta i učiteľa.

Online vyučovanie v jednotlivých predmetoch rozširuje vyučovanie o nové obsahy a nové zručnosti 
spojené so sprostredkovaním a výmenou informácií.

Čo z toho vyplýva pre učiteľa? Schopnosť pohotovo, ale cieľavedome reagovať na vzniknutú situá-
ciu, vedieť improvizovať a vytvárať nové vyučovacie pomôcky či novú metodiku. Predpokladom je 
hlboké porozumenie vyučovanej problematike. Stretávame sa s názorom, že učitelia potrebujú jasné 
a presne definované oblasti vzdelávania, ideálne aj s vhodnou metodikou na realizáciu cieľov a obsa-
hov predmetu. Nesúhlasíme s touto požiadavkou. Vedie to k degradácii učiteľa ako tvorivej a odborne 
spôsobilej osobnosti. Vedie to k programovému a strojovému učeniu. Všetky návody a algoritmy 
môžeme zveriť strojom a ich umelá inteligencia bude vhodne reagovať na podmienky a podnety 
vyučovacieho procesu. Veríme, že týmto smerom sa naše školstvo nevydá a nebude sa do nekonečne 
venovať kurikulárnym obsahovým štandardom, ale zacieli svoju pozornosť na tvorivosť vo svojej 
podstate. Nie obsahy, ale procesy, nie sumy poznatkov, ale koncepty a metódy. Nie jednotlivosti, 
separácie a uzavretosť, ale kontexty, prepojenia, otvorenosť.

Je potrebné komplexnejšie prejavovať a používať poznatky vzniku a manipulácie obrazu (produkcia, 
postprodukcia) a vnímať digitálne prostredie ako pomocníka pri realizácii vizuálnych a hmotných 
artefaktov.

Pri online vyučovaní je nutná reorganizácia domáceho prostredia študenta aj učiteľa a vytvorenie 
podmienok na domácu ateliérovú prácu. Negatívnym javom je, že študent i učiteľ si berú prácu do-
mov a môžu mať problém s organizáciou prostredia určeného na prácu a relax. Pozitívnym javom 
je, že študent si vytvára návyky, ktoré sa v školskom prostredí nevyžadujú, napríklad uvedomenie si 
pracovného miesta, svetelné, priestorové i materiálové zabezpečenie tvorivej činnosti. V domácom 
prostredí je lepšie zabezpečená kontinuálnosť a možnosť slobodného opätovného návratu k práci, 
ktorá v školskom prostredí, kde sa v tom istom prostredí striedajú mnohí študenti s rôznou povahou 
práce, nedá zabezpečiť. Tento jav priebežnej a dlhodobej práce je prítomný na umeleckých školách, 
kde malá skupinka študentov „vlastní“ svoj ateliér a nemusia neustále rozbaľovať, zabaľovať a pre-
nášať svoju prácu. V domácom prostredí sa budujú návyky potrebné na získanie zručností a osvojenie 
si výtvarnej tvorby ako kompaktnej a kontinuálnej činnosti. Táto kompaktnosť a kontinuálnosť je 
potrebná pre pochopenie akejkoľvek tvorivej činnosti. Máme za to, že takou je i tvorba metodických 
postupov a podstata učiteľského povolania.

Diskutabilným prvkom pri online vyučovaní je menšia miera interaktívnosti, bezprostrednosti či mi-
movoľných aspektov, ktoré sa podieľajú na budovaní atmosféry vyučovacieho procesu.

Priamosť, interaktívnosť, bezprostrednosť sú v online vyučovaní možné v budúcich prostrediach 
interaktívnej virtuálnej reality, kde by bolo možné priamo vstupovať do vytváranej práce študenta. 
Otázne je, či budeme zabezpečovať digitalizáciu materiálneho sveta a ten prenášať do virtuálneho 
prostredia, alebo budeme využívať priamo virtuálne prostredie na realizáciu našich cieľov. Príkla-
dom je 3D modelovanie ako príprava pre 3D tlač priestorových objektov. Odpadá tu priama práca 
s materiálom, fyzickým nástrojom, ale aj s haptickou skúsenosťou. Budúcnosť projektuje aj haptické 
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nástroje vo virtuálnej realite, či už v podobe interaktívnych rukavíc a celotelových oblekov, alebo 
v podobe „tekutých“ prostredí špeciálnych nádob (tankov). Kým táto budúcnosť bude v školstve prí-
tomnosťou, budeme zatiaľ pracovať v hmotnej realite a nadväzovať na tradičné postupy budovania 
priestorových foriem. 

Hodnotenie ako interaktívny proces je predmetom bežnej komunikácie i komunikácie špecificky via-
zanej na školské prostredie. Vo svojej podstate je jedno, či toto prostredie je v reálnej, alebo vo vir-
tuálnej škole. Ide o proces vzdelávania a hodnotenie je súčasťou tohto procesu. Môžeme tvrdiť, že 
hodnotenie je neustále prítomné pri každej ľudskej činnosti. Ide len o to, byť si vedomý jednotlivých 
hodnôt a ich miery dosahovania. Ideálnym stavom je taká miera sebahodnotenia (výkonu i osobnos-
ti), ktorá umožní nachádzať vlastné uspokojivé sebauplatnenie a miesto v platných štruktúrach spo-
ločnosti. Záleží na nás, či sa uspokojíme s dosiahnutou úrovňou, alebo budeme neustále dosahovať 
vyššie méty. Je to otázka uspokojivej stagnácie alebo neuspokojivého progresu.
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PODNETY, PROCESY A ZMYSLOVÉ RECEPTORY  
NA HODINÁCH VÝTVARNEJ EDUKÁCIE 

STIMULES, PROCESSES AND SENSUAL RECEPTORS  
IN ART EDUCATION 

Patricia BIARINCOVÁ

Abstrakt: V našom príspevku sa zaoberáme zapájaním zmyslových receptorov v rámci podnetov a procesov, 
ktoré prebiehajú na hodinách výtvarnej edukácie. V texte predkladáme príklady/úlohy do školskej praxe, ktoré 
sú koncipované tak, aby žiaci prioritne zapájali zmyslové receptory pri tvorbe výtvarných produktov s netra-
dičných materiálov. 

Kľúčové slová: výtvarná výchova, zmyslové receptory, motivácia, vnímanie

Abstract: In our paper, we deal with the involvement of sensory receptors in stimuli and processes that take 
place in art classes. In the text we present examples / tasks in school practice, which are designed so that stu-
dents prefer the involvement of sensory receptors in the creation of art products with non-traditional materials.

Key words: art education, sensory receptors, motivation, perception.

ÚVOD 

V rámci predmetu výtvarná výchova je prioritne dôležitá snaha vytvoriť žiakom také podmienky, kto-
ré nasmerujú žiaka k navodeniu a postupnému vytvoreniu pozitívneho vzťahu k výtvarnému umeniu 
a vizuálnej kultúre. 

Pozitívny vzťah k výtvarnému umeniu a vizuálnej kultúre je možné vytvárať na základe:

• tvorivého/kreatívneho myslenia,

• prostredníctvom rozvoja teoretického a praktického poznania žiakov,

• prostredníctvom ovládania a nadobúdania schopností prostredníctvom aktívnych praktických 
tvorivých činnosti. 

Výsledkom výtvarnej tvorby je zväčša jedinečný, neopakovateľný zmyslovo-kognitívny výsledok, 
ktorý vzniká na základe procesu tvorby a funguje ako špecifický komunikát (Šobáňová, Jiroutová, 
2021). Po tvorivej aktivite nasleduje reflexia, proces konfrontácie žiaka so sebou samým a s okoli-
tým svetom. Proces konfrontácie/spätnej väzby, dáva autorom možnosti komunikovať s adresátom 
(Kováčová, 2020). Pri reflexii dochádza k činnosti, kedy autor/žiak analyzuje, syntetizuje, sumarizuje 
svoj výtvarný proces a výsledný artefakt. Takýto proces konfrontácie u žiakov by mal pôsobiť tak, 
aby následne vznikol opätovný podnet pre ďalšie/následné tvorivé aktivity/činnosti. 
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Riešenie tvorivých úloh vo výtvarnej edukácii má preukázateľný rozvíjajúci význam. Pri riešení tvo-
rivých úloh sa od žiaka vyžaduje tvorivý prístup spôsobom, ktorý je smerovaný k aktívnym po-
znávacím činnostiam – ako hľadanie, experimentovanie, objavovanie či bádanie. Tvorivé úlohy sú 
charakteristické niečím novým a neznámym, obsahujú nejasnosti a istý spôsob prekvapenia, nie sú 
pri nich stanovené všetky podmienky riešenia, preto riešenie tvorivých úloh vyžaduje tvorivý prístup. 
Výsledkom takýchto úloh sú nové, netradičné, zároveň tvorivé a nekonvenčné produkty (Lokšová, 
Lokša, 2006). Zvládnutie tvorivých úloh/problémov a otázok je jedným zo spôsobov akým sa žiaci 
učia pracovať s rôznymi výtvarnými technikami, médiami a výrazovými prostriedkami výtvarného 
jazyka. To ich spätne vedie:

•  k poznaniu, 

•  chápaniu,

•  vytvoreniu si vlastného názoru,

•  používaniu výtvarného jazyka,

•  porozumeniu obsahu výtvarného/vizuálneho umenia,

•  k rozvoju talentu a kreativity,

•  udržiavaniu a rozvoju imaginácie,

•  pochopeniu výtvarného diela a schopnosti interpretovať ho. 

Učenie a pochopenie umenia žiakom je podmienené správnou interaktívnou komunikáciou medzi 
učiteľom a žiakom. Interaktívna komunikácia prebieha na základe konštruktívneho – vzájomne mo-
tivujúceho/podnetného a iniciujúceho dialógu, ktorý by mal vyústiť do stimulácie žiaka k tvorivej 
činnosti. V školskom prostredí je najčastejšie hlavným iniciátorom dialógu učiteľ. Učiteľ pritom pou-
žíva rôzne motivačné a aktivizujúce metódy, aktivizujúce otázky, názorné ukážky, obrazové zvukové 
ukážky, čuchové hmatové a chuťové podnety atď.   

MOTIVAČNÉ STIMULY VO VÝTVARNEJ EDUKÁCII 

Aj vo výtvarnej edukácií sú veľmi podstatné motivačné stimuly. Cieľom motivácie vo výtvarnej 
edukácií je vyvolať záujem žiakov o tému a tiež vyvolať potrebu aktivizácie do tvorivej činnosti. Aj 
pri výtvarnej činnosti a pri procesoch výtvarnej tvorby hrá vonkajšia a vnútorná motivácia význam-
nú úlohu. Dôležitá je aj tvorivá atmosféra a klíma v triede, voľný výber pri riešení úloh či voľný 
výber pri voľbe výtvarných technik a v neposlednom rade pozornosť a sústredenosť pri vykonávanej 
činnosti. Je preukázateľné, že k vyššej tvorivosti u žiakov dochádza na základe vnútornej motivácie 
k výkonu. Žiak, ktorý je vhodne motivovaný k činnosti, vykonáva činnosť ochotne a s radosťou.

Pri výtvarných aktivitách pedagóg nenásilne motivuje žiakov počas celého procesu vyučovania a to 
rôznymi verbálnymi alebo demonštračnými metódami, ktoré následne vplývajú na žiakove: 

• pocity, 

• vnemy,
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• asociácie,

• imaginácie,

• emócie,

• logické myslenie,

• konvergentné myslenie,

• intuitívne myslenie,

• divergentné myslenie.

Pedagóg v rámci výtvarnej edukácie môže motivovať žiakov k výtvarným aktivitám rôznymi 
spôsobmi napr.: momentom prekvapenia, humorom, hrou, položením nečakanej otázky, pojmovou 
mapou, zvláštnou informáciou, ukážkou, akciou, demonštráciou, živým textom, zvukovým materiá-
lom, statickým alebo kinetickým demonštračným materiálom, či premietaním video snímok/zázna-
mov o umení. 

Medzi podstatné/dôležité spôsoby motivácie a zároveň spôsoby edukácie v rámci výtvarnej výchovy 
zaraďujeme osobné/reálne návštevy galérií, múzeí, výstav alebo architektonických pamiatok a aj vir-
tuálne návštevy galérií a múzeí. Výchova k umeniu a výchova umením napomáha žiakom spoznávať 
a pochopiť umenie, jeho rôzne štýly, smery a umelecké stratégie.

MOTIVAČNÉ STIMULY V MÚZEÁCH A GALÉRIÁCH 

Múzejnou edukáciou a galerijnou edukáciou rozumieme procesy riadeného učenia a učenia sa na 
pôde múzeí a galérií. Múzejná a galerijná edukácia môže mať podobu autoedukácie, keď sa jedinec 
samovzdeláva, alebo heteroedukácie, keď učenie sa prebieha pôsobením inej osoby. V tomto prípade 
ide o intencionálne formatívne pôsobenie edukátora (lektora, galerijného pedagóga, animátora) na 
edukanta (návštevníka). Podstatou tohto procesu je poskytnutie pomoci pri porozumení múzejným 
či galerijným exponátom, ako aj pri porozumení samotného média, múzea, galérie. Táto riadená 
heteroedukácia môže prebiehať priamo (živým, bezprostredným kontaktom účastníkov edukačného 
procesu v rámci programov a aktivít), alebo nepriamo, keď edukátor nie je priamo prítomný, avšak 
proces učenia sa ovplyvňuje rôznymi materiálnymi didaktickými prostriedkami: napríklad prostred-
níctvom textových, obrazotextových materiálov v tlačenej alebo elektronickej podobe, prostredníc-
tvom reálnych predmetov – učebných pomôcok určených na obohatenie zmyslového vnímania.

Výtvarné umenie vo vzájomne činnom vzťahu s výtvarnou edukáciou, výtvarnými aktivitami, voľ-
nočasovými aktivitami ponúka priestor pre výchovno-vzdelávaciu aktivitu a to vo viacerých rovi-
nách: 

• slúži ako prostriedok poznávania a komunikácie, 

• poznávaním artefaktov a umeleckých foriem vznikajú podmienky pre rozvoj a formovanie 
osobnosti jedinca, 
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• rozvíja vizuálne vnímanie a celkovú kultivovanosť, 

• je zdrojom duchovného poznania a rozvoja v emočnej oblasti, 

• je súčasťou socializácie a rozširovania si výtvarného a všeobecného obzoru (Biarincová, 2020). 

Vzťah výchovy a umenia prebieha v dvoch rovinách:

• výchova k umeniu, 

• výchova umením. 

Výchova k umeniu sa zameriava na kontakty s umením a na proces jeho vzniku a vývoja, na kontakt s 
umelcami a umeleckými dielami. Snaží sa o prirodzené vytváranie záujmu a vzťahu k umeniu, rozvo-
ju vkusu a tiež rozvíjanie jedincových schopností. Je napojená na výtvarné umenie, ktoré tvorí zdroj 
duchovného poznania a kultivácie, rozvíja prioritne esteticko-výtvarnú identitu výtvarnej výchovy. 
Cieľom výchovy k umeniu je rozvíjanie človeka schopného samostatnej interpretácie umeleckých 
diel. 

Výchova umením sa podieľa na komplexnom formovaní a rozvíjaní osobnosti prostredníctvom ume-
nia. Zameriava sa na procesy poznávania, kde jedinec je tvorca a vnímateľ výtvarného prejavu. Jej 
cieľom je naplniť estetické potreby osobnosti po stránke estetickej, sociálnej, kognitívnej. Pri vý-
chove umením zohráva dôležitú úlohu kvalita videnia, ktorá podmieňuje výtvarnú tvorivosť detí. 
Prvoradá je stimulácia a rozvoj vnímania, ďalej znalosť výtvarných pojmov, následná skúsenosť  
s výtvarnými výrazovými prostriedkami vo vlastnom výtvarnom procese (Valachová, Kmeť, 2019).

INTERAKTÍVNE VZŤAHY U ŽIAKA NA HODINÁCH VÝTVARNEJ VÝCHOVY

V školskej praxi dochádza počas vzdelávania na hodinách výtvarnej výchovy k interaktívnym vzťa-
hom a to medzi žiakom a rôznymi druhmi tém, výtvarnými formami a médiami. Tento proces pre-
bieha na základe tvorivých činností formou tvorivého operovania – manipulovania, modifikovania, 
kombinovania, atď. – s rôznymi témami, médiami, formami, ktoré cez invenčnú činnosť v konečnom 
výsledku z výtvarného hľadiska vykazujú znaky inovačnosti po stránke formálnej či obsahovej. 

Počas tvorivých činností dochádza k psychickým a motorickým procesom. V mentálnej rovine 
ľudského prežívania sa jedná o – vnemy, emócie, predstavy, fantáziu, motiváciu, myslenie atď. Štofko 
uvádza, že: ,,Psychomotorický proces je intencionálne zameranou tvorivou činnosťou. Intencionalita 
dodáva psychomotorickému procesu zmysluplné smerovanie k nejakému konečnému tvorivému cie-
ľuˮ (Štofko, 2010, s.43). V behaviorálnej rovine správania je to konanie, rečový prejav, výraz emócií. 
V rovine motorickej sa jedná o vedomý alebo nevedomý pohyb ruky v súčinnosti s celým telom, 
ktorý prebieha v nejakom priestore a čase. Tento proces sa deje v časopriestore, kde ruka priamo, 
alebo nepriamo zanecháva zakódované stopy po činnosti/aktivite v plošnej alebo priestorovej podobe 
prostredníctvom reálneho alebo virtuálneho produktu/artefaktu.

Pri konvergentnom spôsobe práce je intencionalita presne daná, pri divergentnom spôsobe v tvori-
vom procese autor/žiak hľadá najlepšie možné riešenie, prostredníctvom akcie. Postupným hľadaním, 
experimentovaním a aplikovaním konvenčných a nekonvenčných postupov autor smeruje ku koneč-
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nej podobe tvorivého produktu/artefaktu.

Podľa Štofka (2010) celostný psychomotorický proces možno rozdeliť na tri parciálne procesy:  

• mentálne procesy a stavy – vnímanie, emócie, predstavy, fantázia, jazyk, myslenie,

• technické procesy – štruktúra, textúra, faktúra,

• formálne procesy – transpozično-transformačné, analyticko-syntetické, synkreticko-imagina-
tívne.

Mentálna stránka procesov: 

• rozvoj senzomotorického vnímania – zrakové, sluchové, čuchové, hmatové, chuťové a asocia-
tívne 

• rozvoj cítenia – pozitívne, negatívne, komické emócie...

• rozvoj fantázie – fantazijne operácie s farbou, priestorom, tvarom, textúrou, kompozíciou, mo-
tívom, mýtus, rozprávka, balada, príbeh...

• rozvoj myslenia divergentného a konvergentného – analýza, syntéza, dedukcia, indukcia, po-
rovnávanie, triedenie, radenie, poznávanie súvislostí, variovanie...

Formálna stránka procesov:

• prenos a preštrukturovanie – napodobenie, prisvojenie, obmena, improvizácia, automatizmus, 
deformovanie...

• analyticko-syntetické metódy – rozoberanie, spájanie, usporiadanie, výstavba častí, rôzne kro-
ky technologického postupu...

• synkretické metódy – brazotvornosť, hravosť, humor, združovanie predstáv, expresívnosť, fan-
tazijné pomenovávania...

Technologické postupy:

• telo – manuálne zručnosti (ovládanie motoriky, gestiky, súlad mentálneho riadenia a manipulá-
cie, ovládanie nástrojov)

• materiál

• médium

• technologický postup, jednotlivé kroky.

V procese tvorivých činností/aktivít prichádza k tvorivému operovaniu (manipulovaniu, transformo-
vaniu, kombinovaniu, redefinovaniu atď.) s rôznymi médiami, témami a formami, ktoré prebieha cez 
invenčnú činnosť/aktivitu. 

Každý výtvarný produkt alebo umelecká aktivita/akcia kódujú určitý mentálny, technický a formálny 
proces. Výtvarný produkt teda nesie v sebe isté informácie, ktoré sú zakódované a stávajú sa pod-
netom pre vznik rôznych asociácií, imaginatívnych obrazov, emócií a synestézií, ktoré ovplyvňujú 
konečné reflexívne myslenie percipientov. 
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Umenie považujeme za špecifický prostriedok dorozumenia, kedy sa komunikácia vzťahuje na špe-
cifický predmet o ktorom sa komunikuje a špecifické informácie, ktoré sú umením prenášané (Kul-
ka, 2008). Aby sme mohli komunikovať prostredníctvom umeleckej komunikácie je potrebné aby 
vznikol artefakt o ktorom máme komunikovať. Aby umelecké dielo vzniklo, musí mať svoju príčinu 
zdroj/podnet/koncepciu.

Po vzniku artefaktu, ktorý má ambíciu komunikovať, pokračuje proces smerom k recepcii čiže pri-
jímaniu diela recipietmi. Príjemcovia môžu mať rôzne dôvody a rôznu motiváciu k tomu, aby sa 
rozhodli vnímať umelecké dielo. Vždy je však potrebný receptívny zámer, ktorý je nevyhnutný pre 
estetické vnímanie. Priebeh vnímania umeleckého diela má jednotlivé fázy. Pri vnímaní výtvarného 
diela v estetickom ponímaní sa nejedná len o recepciu zmyslový obraz ale aj o kognitívne spraco-
vanie, prežívanie a hodnotenie umeleckého diela. Prvá fáza je teda fázou motivácie. V druhej fáze 
recepcie dochádza k vnímaniu, percepcii diela a k jeho dekódovaniu. Príjemca sa zameriava na tvary, 
farby, línie v spojitosti so vzťahmi v kompozícii, začína dekódovať čiže odkodovávať správu, ktorú 
do diela vložil umelec. Dekódovanie prebieha na základe poznania ikonografického i formálneho 
jazyka výtvarného umenia (podobne ako pri čítaní literárneho textu, rozumieme mu, len ak je napísa-
ný v nám známom jazyku). V ďalšej fáze procesu dochádza k reflexii, t. j. k uvažovaniu o diele čiže 
responzii znovuprežívaniu umeleckého diela. Všetky tieto procesy vrcholia v interpretácii, pod čím 
rozumieme vo verbálnom jazyku sformulovaný umelecký zážitok (Gero, 2004).

VNÍMANIE. ZMYSLOVÉ RECEPTORY VO VÝTVARNEJ VÝCHOVE 

Pri vnímaní zohrávajú významu úlohu existujúce skúseností a individuálne špecifiká vnímania jed-
notlivca, ktoré nadobudol počas života. Môžeme tvrdiť, že prostredie, v ktorom sa nachádzame, de-
terminuje spôsob, ale i obsah vnímania. Preto individuálne odlišnosti nášho senzorického a kognitív-
neho aparátu, osobitosť osobnej histórie a jedinečnosť časopriestorovej lokalizácie navodzujú otázku 
subjektivity, resp. objektivity vnímania a problém individuálnych odlišností alebo univerzality per-
cepcií (Démuth, 2013). 

V 20. storočí sa jednoznačne objavilo aj umenie nezobrazujúce – abstraktné, ktoré disponuje mno-
hými formami a je zásadne diferencované (Bergerová, 2019). Umenie 20. storočia začalo využívať 
a aplikovať v rámci rozšíreného výtvarného jazyka obohatenú typológiu vyjadrovacích a výrazových 
možností. Najmä v rámci jazyka autorských výtvarných stratégií, intermédií a multimédií sa okrem 
zrakového vnímania začali zapájať aj iné zmysly, pocity a vnemy – sluchový, čuchový, chuťový 
a rôzne druhy kožného vnímania. 

Medzi umelecké tendencie, ktoré pracujú s rôznymi zmyslami patria napríklad: procesuálne umenie, 
zvukové umenie, akčné umenie, eat-art, behaviorálne umenie atď.

Vo výtvarnej edukácii môžeme považovať za kľúčové akékoľvek vnímanie/percipovanie.
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Tabuľka č.1 Štruktúra zmyslových receptorov

Tabuľka spracovaná podľa Štofko (2010)

Kožné receptory – dotyk, hmat, teplo, chlad, bolesť, pohyb, vibrácia, poloha

V koži, resp. pod pokožkou sa nachádzajú viaceré chemické, mechanické a teplotné receptory. Ide 
najmä o receptory dotyku, tlaku, tepla, chladu, ale i bolesti a pod. Z uvedeného vyplýva, že hmat 
predstavuje skôr komplex pocitov ako jednotný hmatový vnem. Preto nehovoríme o receptoroch 
hmatu, ale skôr o receptoroch jednotlivých hmatových pocitov (Démuth, 2013). Kožné receptory 
využívajú rôzne umelecké stratégie a smery, ktoré vznikli v priebehu 20. storočia. Napríklad v bo-
dy-arte a v behaviorálnom umení sa využívajú aj ďalšie zmysly, teda popri klasických hmatových/
dotykových vnemov je spektrum obohatené aj o iné zmyslové receptory. V školskej praxi na hodi-
nách výtvarnej výchovy v ZŠ a ZUŠ v rámci motivácie/prostredníctvom motivačných akcií/ sa dajú 
využiť skoro všetky zo spomínaných kožných receptorov. Žiaci na základe rôznych hmatových cvi-
čení spoznávajú materiály, ich vlastnosti a možnosti aplikácie vo výtvarnej činnosti. Prostredníctvom 
kožných receptorov nadobúdajú schopnosti a cit pre materiál. Dokážu ho rozpoznať a popísať jeho 
taktilné vlastnosti. 

Hmatové cvičenia/ukážky: pomôžu žiakom pri selektovaní materiálov a pri určení možnosti ich 
použitia/využitia pri tvorivej činnosti. Rôzne druhy materiálov môžu svojimi vlastnosťami pomôcť 
aj pri vzniku asociácií, synestézií a nových konotačných/emocionálnych dôsledkov a asociácií/výz-
namov. Kožné receptory v rámci výtvarnej činnosti v školskej praxi patria k pomerne využívaným 
spôsobom kontaktu s materiálom. Prostredníctvom hmatových ukážok nastáva rozvoj synestitických 
a asociačných predstáv – napríklad dotýkaním sa rôznych materiálov a predmetov s otvorenými 
a zatvorenými očami, zabaľovanie sa do rôznych materiálov, vnímanie mäkkosti, drsnosti, tvrdosti, 
hrejivosti, príjemnosti, nepríjemnosti, vlhkosti atď.
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Čuchové receptory – zápachy a vône

Čuch patrí fylogeneticky k najstarším zmyslom, ktorými disponujeme. Väčšina čuchových podnetov 
je bezprostredne spätá s najstaršími časťami mozgu (rinecefalom), a preto čuchové pociťovanie pred-
stavuje jednu z najjednoduchších a najkratších ciest do mozgu a v značnej miere sa uskutočňuje bez 
zámernej kontroly či cieleného uvedomovania. Pri čuchu možno cítiť pachové podnety i zo vzdiale-
ných objektov prostredníctvom inhalácie ich pachových stôp (Démuth, 2013).

Zápachy a vône sa vo výtvarnom umení 20.storočia objavujú najmä v kontexte procesuálneho umenia 
/arte povera, eat-art, rôzne objekty z organických materiálov atď./ 

Čuchové cvičenia/ukážky: sú zamerané na rozpoznanie rôznych prírodných a umelých vôni a zá-
pachov. Čuchové receptory si v školskej praxi žiaci môžu precvičiť napríklad pri organických ob-
jektoch, ktoré sú vytvárané z jedla napríklad: z ovocia, zeleniny, sladkostí, cestovín, korenín atď. 
Aplikované čuchové podnety sú súčasťou procesu zámerného vplývania na čuchové receptory žiaka. 
Toto zámerné vplývanie na vnímanie pôsobí aj na rozvoj synestetických a asociačných predstáv, ktoré 
žiak môže následne využívať aj vo svojej výtvarnej tvorbe.

Chuťové receptory – sladkosť, slanosť, kyslosť, horkosť, umami 

Podobne ako čuch, aj chuť deteguje kvality objektu prostredníctvom analýzy chemickej štruktúry 
skúmaného predmetu. Konzumovanie a ochutnávanie je aktívne na základe chuťových receptorov, 
ktoré sa nachádzajú v ústnej dutine, na jazyku, na mäkkom podnebí, na hornej strane hltana a čias-
točne na zadnej strane hrtanovej príklopky (Démuth, 2013). Vo výtvarnom umení 20.storočia sa obja-
vujú chuťové receptory ako súčasť percipovania umenia najmä v súvislosti s výtvarným/výrazovým 
jazykom/prostriedkom pri umeleckej stratégii Daniela Spoerriho pri eat-arte. 

Chuťové cvičenia/ukážky: konzumovanie a ochutnávanie rôznych druhov potravín – sladkých, sla-
ných, horkých, sladkokyslých, ktoré pôsobia na rozvoj chuťových receptorov a zároveň vytvárajú 
chuťové synestetické a asociačné predstavy. V školskej praxi môžu žiaci vytvárať z potravín rôzne 
reliéfy, výtvarné produkty plošné a aj plastické, ktoré sú určené na konzumovanie. Proces konzumácie 
môže byť koncipovaný ako akčné umenie, alebo procesuálne umenie.

Sluchové receptory – intenzita, kvalita, rytmus, farba tónu, intenzita tónu, tempo, rytmus, 
akord, melódia

Podobne ako zrak tak aj sluch nám umožňuje spoznávať veci bez priameho kontaktu. Sluch druhým 
najinformačnejším kanálom využívajúcim veľmi podobnú formu šírenia sa informácií ako zrak – vl-
novo-korpuskulárny prenos signálu (Démuth, 2013). Zvuk nadobudol v umení 20. storočia významnú 
pozíciu v kontexte intermediálneho a multimediálneho umenia, kde okrem pravidelných opakujúcich 
sa tónov sa stali aj nepravidelne zvuky – hluk, rev, hrmot alebo škrekot. Hudba môže mať motivačný 
ale aj expozičný stimul. Hudobná skladba sa môže stať abstrakto-expresívnou inspiráciou pre výtvar-
nú tvorbu, pre interpretáciu hudobného diela do výtvarnej podoby napríklad formou kresby, maľby, 
grafiky, pohybovej či objektovej formy alebo inej podoby. 

Pri výtvarnej tvorbe môže okrem tónov/hlukov hudobnej skladby byť inšpiračným podnetom pre ak-
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tivitu napríklad hudobný rytmus, melódia, akord, tempo alebo nástrojová polyfónia. Dôležité je aby 
si žiaci uvedomili na základe práce s hudobnými ukážkami podobnosť vo výrazových prostriedkoch 
– blízkosť výtvarného a hudobného jazyka. 

Sluchové cvičenia/ukážky: v školskej praxi môžu žiaci vytvárať záznam zvuku, melódie napríklad 
vo vizuálnej podobe formou experimentálnej poézie či grafickej partitúry. Môžu tvoriť záznamy 
rytmu, harmónie alebo disharmónie abstraktným či expresívnym spôsobom. Akčným prístupom 
môžu vytvárať aj pomocou počítača rôzne mixy zvukov z prírody, civilizácie, hudobných skladieb, 
tónov či hlukov. Rozvoj sluchových, asociačných a synestetických predstáv môžeme navodiť aj pro-
stredníctvom rôznych výtvarných záznamov, úloh, cvičení, akcií.

Zrakové receptory – akomodácia, adaptácia, asimilácia 

Najviac informácií o prostredí v ktorom sa nachádzame a podnetoch v ňom čerpáme prostredníctvom 
videnia. Videnie nám umožňuje získavať naraz relatívne veľké množstvo relevantných informácií. 
Vďaka zrakovým receptorom sme schopní vnímať aj výtvarné umenie. Na základe poznania základ-
ných vyjadrovacích a výrazových prostriedkov, vedomostí z oblasti výstavby kompozície, ktoré sú 
súčasťou nejakej formy výtvarného diela vieme prijímať a dekódovať informácie, ktoré do diela vlo-
žil autor. Ako uvádza Štofko „Zrakové vnímanie v sebe obsahuje dve roviny vnímania: 1. senzo-mo-
torickú rovinu (zrak prostr. nej rozlišuje figúru od pozadia) a 2. sémanticko-operačnú rovinu (zrak 
ňou chápe významy a významové vzťahy medzi jednotlivými objektmi). V dejinách umenia sa vytvo-
rilo mnoho spôsobov vizuálneho znázorňovania sveta (mimetické, symbolické, kubistické, abstraktné 
atď.). V klasickom umení je zrakové vnímanie spojené v prvom rade s mimetickým zobrazovaním (še-
rosvit, temnosvit, vzdušná perspektíva, deskriptívna geometria, optické klamy). V modernom umení 
19. a 20. stor. dominuje zrakové vnímanie napr. v impresionizme, svetelnom umení, op-arte, maľbe 
farebných polí, maľbe ostrých hrán, konkrétnom umení alebo v minimalizme. V týchto umeniach pre-
važujú také vizuálne prostriedky, ako je svetlo a tieň, farebná plocha, tvar, priestor, ktoré sú spojené 
s rôznymi vizuálnymi kvalitami (tón, sýtosť a svetlosť, svetelný a farebný dojem z okamihu, farebná 
adícia, simultánny kontrast, farebný valér, monochromatickosť, polychromatickosť, achromatickosť, 
mihotavý efekt, farebná vibrácia, rôzne optické klamy, úbežníková perspektíva, axonometria, spiritu-
álny účInok farby, symbolický účInok farby atď.). Pre PVV sa stal zrak dominantným vnemom. Všetky 
spomínané aspekty zrakového vnímania sa vo vekovo primeranej forme dajú využiť aj v školskej praxi 
vyučovania PVV na 1. a 2. stup. ZŠ ˮ (Štofko, 2010, s. 46).

Zrakové cvičenia/ukážky: v školskej praxi žiaci najviac využívajú zrak, pracujú s vizuálnymi 
podnetmi, ktoré nachádzajú v knihách, časopisoch, na internete, premietaním obrázkov, ukážkami 
výtvarných diel, ukážkami výtvarných objektov, ukážkami rôznych typov a druhov výtvarných 
materiálov a výtvarných nástrojov, ukážkami rôznych predmetov/objektov, rastlín, živočíchov, prá-
cou s textom/záznamom na tabuli a v neposlednom rade vyučovaním, ktoré prebieha v múzeu/galérii 
atď. Zrakové cvičenia môžeme skombinovať s rôznymi receptormi vnímania ako napríklad chuťový-
mi, hmatovými či sluchovými. Používaním a aktiváciou viacerých receptorov vnímania, ktoré  môže-
me naštartovať aj prostredníctvom rôznych výtvarných záznamov, úloh, cvičení, akcií zameraných na 
proces vnímania dokážu žiaci hlbšie percipovať a následne aj produkovať výtvarné artefakty. 
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V závere príspevku uvádzame konkrétne úlohy/aktivity, pre žiakov, ktoré súvisia s využívaním 
a zapájaním zmyslových receptorov vo výtvarnej výchove. Vytvorili sme reálne príklady/ úlohy, vý-
chodiskom ktorých sú konkrétni umelci, umelecké stratégie, prístupy a rôzne médiá, ktoré sú nosi-
teľmi znakov, informácii a myšlienok. Úlohy sú koncipované tak, aby žiaci pracovali s netradičnými 
materiálmi a s atypickými vyjadrovacími a výrazovými postupmi.

Našim zámerom bolo vytvorenie návrhov aktivít, ktoré svojou formou a použitým materiálom re-
flektujú na umelecké potreby žiakov a zároveň podnecujú fantáziu, kreativitu a kultivujú zmyslové 
receptory.

Chuťové + čuchové cvičenie: Ornament na zjedenie. Eat art

Úloha/cvičenie v ktorom si žiaci môžu precvičiť chuťove a čuchové receptory.

Východisko: Daniel Spoeri – eat art + tradičná ľudová výšivka

Eat art je špecifický výtvarný prístup zameraný na produkciu „chutných artefaktov“ určených na 
konzumáciu. Tento umelecký postoj je vtipným neodadadaistickým prístupom, žartovným umelec-
kým zveličením a zároveň aj neodadaistickým potvrdením antiumeleckej tézy synkretizácie umenia 
a života. 

Tradičná ľudová výšivka vo vidieckom prostredí bola významnou zložkou ľudového odevu, charak-
terizovala jeho vzhľad, charakter či funkciu. Výšivkou sa zdobili súčiastky odevu ženského, dievčen-
ského, detského a mužského.                                              

Materiál a pomôcky: predlohy výšiviek z rôznych regiónov, potravinový materiál (ovocie, zelenina, 
cestoviny, cukríky, syry, syrové nite.....).

Spôsob/proces realizácie: Podstatou akcie je spojenie umeleckej stratégie eat art a tradičnej ľudovej 
výšivky do formy ornamentu na zjedenie. Aktivita prebieha formou interpretácie vybraného ľudové-
ho ornamentu do formy eat artu. Vybraný ornament žiaci zoštylizovali v predošlých úlohách. Upravili 
podľa potreby, do pásov alebo do štvorcov, ktoré vytvoria akýsi dezén, raport vzorov. Následne vy-
brané rôzne druhy potravín, ktoré si pripravili (narezaním na menšie časti) a ukladaním na predkres-
lený vzor tvoria ornament/artefakt na zjedenie. Po ukončení fázy ukladania a vytvárania ornamentu 
a po fotografickej dokumentácii, prichádza ďalšia fáza akcie konzumácia vytvoreného diela.  

Táto akcia/úloha je zameraná na umelecký postoj s neodadadaistickým prístupom. Eat art žartovným 
umeleckým zveličením a neodadaistickým prístupom prináša umenie do bežného života. „Vážne 
umenie“ sa transformuje do „umenia na zjedenie“. Žiaci si pri práci uvedomujú, že nie len umelecké 
materiály môžu vytvárať umenie ale aj materiály, ktoré nachádzame v bežnom živote sú vhodné ako 
prostriedok pre vyjadrenie umeleckého zámeru či umeleckej myšlienky. Konzumovanie, ochutnávanie 
a rozpoznanie rôznych prírodných a umelých vôni a zápachov prostredníctvom čuchových a chuťo-
vých receptorov vytvárajú u žiakov chuťové a čuchové synestetické a asociačné predstavy, ktoré sa 
im spájajú napríklad s chuťou konkrétneho jedla či s jeho vôňou. 

V školskej praxi môžu žiaci vytvárať z potravín rôzne reliéfy, organické objekty, výtvarné produkty 
plošné a aj plastické, ktoré sú z ovocia, zeleniny, sladkostí, cestovín, korenín atď. a sú prioritne určené 
na konzumovanie. Proces konzumácie sprevádza zároveň aj proces rôznych vôni a zápachov. Takáto 
aktivita môže byť koncipovaná ako akčné umenie, alebo procesuálne umenie. 
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Obr. č. 1 Tvorba eat-artovej kompozície vytvorenej podľa predlohy ľudovej výšivky.

Sluchové cvičenie: Vizualizácia hudobnej skladby. Kresba, dripping

Úloha/cvičenie v ktorom si žiaci môžu precvičiť sluchové receptory. Výtvarné a hudobné umenie 
často pracuje s identickými výrazovými prostriedkami. Synkretizmus výrazových prostriedkov v hu-
dobnej a výtvarnej oblasti sa javí ako jeden z inšpiratívnych zdrojov pre tvorbu výtvarných produktov.

Východisko: rôzne druhy hudobných skladieb + Pollock – dripping + kresba

Jakson Polok autor akčnej maľby, autorskej techniky dripping. Pri akčnej maľbe sa v rámci procesu 
maľovania, ktorý sa deje na báze improvizácie využíva náhoda. Dôležitá je akčnosť gesta tvorcu 
a jeho schopnosť sebavyjadrenia. Podstatnou črtou akčnej maľby je záznam, ktorý je tvorený rôznymi 
kaligrafickými a škvrnovými stopami, ktoré odrážajú na ploche obrazu len zápis aktuálneho biorytmu 
ruky a tela maliara.

Materiál a pomôcky: farby, papier, ceruzky, hudobný záznam, mp3 prehrávače, mobily, notebooky.

Spôsob/proces realizácie: Podstatou cvičenia je na základe interpretácie počutej hudobnej skladby pri 
použití multimediálnych médií vytvoriť zvukový zápis formou kresby alebo maľby. Žiaci vytvárajú 
kompozície inšpirované hudobným dielom, tvoria zápis/vizualizácia hudobného diela výtvarnými 
výrazovými prostriedkami na základe rytmu, kontrastu, harmónie disharmónie, pohybu – dynamiky 
a napätia. Výsledný produkt má formou kompozície s využitím línie, bodu, tvaru, farby a povrchu 
materiálu. 

Táto akcia/úloha je zameraná na tvorbu vizuálneho záznamu, na vytváranie kompozícií, pri ktorých 
dochádza k precvičovaniu sluchových receptorov. Pri počúvaní hudobnej skladby je potrebné vytvo-
riť autentický záznam, zápis, ktorý je realizovaný výtvarným jazykom. V rámci výtvarného jazyka 
žiaci pracujú s výrazom, štýlom, rytmom, emóciami, dynamikou, gradáciou, pohybom, napätím či 
kontrastom.

Pri počúvaní hudobných skladieb žiak používa sluchové receptory, ktoré pri počúvaní hudobných 
skladieb a rozpoznaní/identifikovaní rôznych tónov, melódií, akordov majú vplyv na vytváranie sy-
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nestetických a asociačných predstav, nálad či pocitov, ktoré žiak následne vizualizuje alebo verbálne 
popisuje. Zápis/akčná maľba zvukov a vnemov ktoré boli zaznamenané farbou a líniou podnecujú 
a rozvíjajú u žiakov sebavyjadrenie, abstraktné myslenie, tvorbu abstraktných obrazov, produkciu 
rôznych asociácií zvukov, hluku, spevu, hudby, podnecujú k spontánnemu záznamu, skúmaniu odtie-
ňov a tónov farieb, dešifrovaniu kakofónie alebo harmónie zvukov (porov. Bergerová, 2022).

    

Obr. č. 2 - 4 Tvorba vizuálnej kompozície, záznamu hudobnej interpretácie.

ZÁVER

Významnú úlohu pri výtvarných činnostiach zohráva nie len motivácia ale aj samotný proces tvorby. 
V procese tvorby výtvarného artefaktu sa žiaci učia, nadobúdajú vedomosti, zručnosti ale aj skúmajú, 
hľadajú, riešia, komponujú, experimentujú, objavujú, tvoria nové originálne výtvarné produkty. Pro-
stredníctvom tém, úloh a cvičení, ktoré žiaci realizujú sa žiaci učia vyjadrovať výtvarným vizuálnym 
jazykom – čiže komunikovať s okolitým svetom. Všetky tieto činnosti by mali prebiehať v tvorivej 
a podnetnej atmosfére. 
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Na hodinách výtvarnej edukácii by sme sa mali my, výtvarní pedagógovia, snažiť aby hodiny výtvar-
nej výchovy neprebiehali šablónovite.  Ak chceme, aby žiaci „objavili“ umenie, (výrazne pomôže 
edukácia absolvovaná v múzeách a galériách), je potrebné, aby sme im ho sprostredkovali zaujíma-
vým, pútavým a tvorivým spôsobom, aktívne a tvorivo ich motivovali a zoznámili s možnosťami, 
ktoré umenie ponúka, so žiakmi pracovali s umeleckými prostriedkami a spôsobmi, ktoré sú nevšed-
né, zaujímavé a „neokukané“. Na hodinách výtvarnej výchovy by sme nemali zabúdať, že výtvarná 
tvorba by mala byť koncipovaná tak, aby umožnila žiakom prejaviť v plnej miere svoj individuálny 
svojbytný prejav, ktorý je súčasťou ich osobnosti, verbálnej, neverbálnej a vizuálnej komunikácie so 
svetom.   

V umení dvadsiateho storočia sa repertoár výtvarného jazyka výrazne obohatil a rozšíril o percipovanie 
umeleckého diela takpovediac všetkými zmyslami. Osobitne v rámci jazyka autorských výtvarných 
stratégií, intermédií a multimédií sa okrem zrakového vnímania začali zapájať aj ostatné zmysly a to: 
sluchové, čuchové, chuťové a rôzne druhy kožného vnímania čiže hmatové. 

Moderné a súčasné umenie je na hodinách výtvarnej výchovy v školách zastúpené respektíve sa ob-
javuje vo veľmi malej miere. Možnosť ako priblížiť moderné a súčasne umenie žiakom nachádzame 
aj prostredníctvom tém, úloh a cvičení orientovaných na zmyslové receptory.  Využívanie zmyslov 
pri tvorbe výtvarného umenia v školách je v dnešnej dobe napriek možnostiam minimálne vykoná-
vané. V našom príspevku predkladáme príklady/úlohy do školskej praxe, ktoré sú koncipované tak, 
aby žiaci pracovali s netradičnými materiálmi a s atypickými vyjadrovacími a výrazovými postupmi. 
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ANALÝZA PROCESU HODNOTENIA NA HODINE  
VÝTVARNEJ VÝCHOVY A JEJ NEGATÍVNY VPLYV  

NA ŽIACKU VÝTVARNÚ TVORBU
ANALYSIS OF THE ASSESSMENT PROCESS IN ART  
CLASS AND ITS NEGATIVE IMPACT ON PUPUL‘S  

ARTISTIC CREATIVITY

Miroslava REPISKÁ

Abstrakt: Príspevok sa zaoberá problematikou hodnotenia a jeho vplyvu na osobný rozvoj žiaka v umeleckom 
vzdelávaní. Okrem teoretickej analýzy vychádzame z analýzy stavu, ktorý vznikol ako reflexia dospelej popu-
lácie na ich vlastný zážitok počas štúdia. Zdôrazňujeme niekoľko prvkov, ktorým sa je potrebné vyvarovať v 
prístupe ku žiakom a výtvarnej tvorbe a nemali by sa v súčasnosti objavovať v pedagogickej praxi.

Kľúčové slová: Výtvarná výchova, škola, motivácia, hodnotenie.

Abstract: The article deals with the issue of evalutation and its impact on the personal development of the 
pupil in art education. In addition to the theoretical analysis, we draw on an analysis of the situation that 
has emerged as a reflection by adults on their own experience during their studies. We highlight a number of 
elements that should be avoided in the approach to pupils and art making and should not appear in current 
pedagogical practice. 

Key words: Art education, school, motivation, evaluation.

ÚVOD

Hodnotenie je neodmysliteľnou činnosťou, s ktorou sa žiak a učiteľ stretáva na dennej báze, pri svo-
jich činnostiach ju využívajú v rôznej miere. Výtvarná výchova je špecifický predmet, kde cieľom 
vyučovania nie je dosahovanie konkrétneho vopred špecifikovaného výsledku, ale je to predmet, 
ktorý podnecuje žiakov, aby vytvárali kreatívne riešenia a ich vlastný proces ich priviedol k novým 
výtvarným objavom. Hodnotenie nie je izolovaný proces, predchádza mu plánovanie a vplýva naň 
mnoho vnútorných a vonkajších faktorov. Dôležité sú aj aktuálne psychické pomery žiaka a klíma 
triedy, ktoré tiež určujú prijatie hodnotenia. Pri plánovaní hodnotenia je potrebné stanoviť aké funk-
cie hodnotenia chceme uplatniť a následne si stanoviť hodnotiaci postup, ktorý budeme uplatňovať. 
V príspevku sa opierame o tri funkcie hodnotiacich prvkov a to motivačná, poznávacia a konatívna, 
ktoré sa vzťahujú na hodnotenie všeobecne ale aj na slovné hodnotenie, ktoré by malo vo výtvarnej 
výchove dominovať. Konkretizujeme niekoľko negatívnych vzorov z praxe odpozorované našimi 
študentmi v ich reflexii na ich vlastnú zažitú výtvarnú výchovu.
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UČITEĽ V UMELECKOM VZDELÁVANÍ V KONTEXTE HODNOTIACEHO PRO-
CESU

Autorky Čarná a Kotvanová (2021) vo svojom príspevku o detskej tvorbe umelcov definujú prvky 
formujúce osud umelca, ktoré pomáhajú budovať jeho status a mýtus. Je to vrodený talent, šťastná 
náhoda či akési predurčenie a v neposlednom rade postava učiteľa. 

Aj keď cieľom výtvarnej výchovy nie je na prvom mieste budovanie profesie umelca, cieľom pred-
metu výtvarná výchova na všetkých stupňoch je prijímať vlastnú kreatívnu tvorbu, budovať empatic-
ké cítenie k rôznorodým výtvarným výsledkom a utvárať v žiakoch vlastné estetické postoje. Cieľom 
výtvarnej výchovy je podľa Valachovej (2020, s. 96) “prostredníctvom zámerného pedagogického 
pôsobenia ovplyvňovať estetické hodnotové orientácie, estetické normy a vkus, rozvíjať estetické 
vnímanie, podnecovať uvedomelé výtvarné aktivity a ovplyvňovať aj estetické postoje.” 

Tak ako autorky Čarná a Kotvanová (2021) sa pozerali na spomienky na detstvo konkrétnych umel-
cov „ex post“, tak sme sa aj my zamerali na prieskum spomienok na detstvo spojené s predmetom 
výtvarná výchova, ktorá formovala budúci vývin žiakov, dnes už plnohodnotných učiteľov na pred-
primárnom stupni a budúcich pedagógov primárneho stupňa vzdelávania. Nezamerali sme sa priamo 
na súčasných umelcov, ktorí sú definovaní svojim statusom ako umelci, ale na budúcich pedagógov, 
ktorí budú aj učiteľmi výtvarnej výchovy, vstúpia do vzdelávacieho procesu a budú môcť ovplyv-
ňovať budúci status svojich študentov. Tak ako autorky pristupovali k rozhovorom s umelcami, 
inšpirovali sme sa, a nechali sme našich respondentov interpretovať vlastné spomienky s umením. 
Tiež pripúšťame určité možné limity pamäte ale tiež aj spomienkový optimizmus, kde sme predpo-
kladali, že väčšinou si naša pamäť fixuje zážitky viažuce sa na pozitívne emócie a vznikne nedostatok 
spomienok na negatívne, ktoré sa postupne z pamäte vytesňujú. V našom prípade sa nám podarilo 
dopátrať dostatočné množstvo udalostí, ktoré sme zanalyzovali a vyhodnotili po obsahovej stránke 
a našli najčastejšie sa ukazujúce sa javy. V tomto prípade vidíme prínos najmä pre respondentov, 
s ktorými sme po vyhodnotení zdieľali výsledky. Sami neočakávali, čo všetko si dokázali zo svojej 
pamäti vybaviť, aké detaily sa tam ukrývali a aký dôležitý má vplyv a postavenie učiteľa v živote 
žiaka. Učitelia vo svojej praxi ale aj počas štúdia potrebujú nielen prísun vzdelávacích informácií na 
rozvoj svojich kompetencií, ale aj dostatočné množstvo podnetov a inšpirácií. Tak ako učiteľ nachá-
dza svoje inšpirácie v rôznych oblastiach, musí ich nachádzať pre žiaka a aplikovať do rôznych typov 
vyučovacích metód. Dostávame sa ku kľúčovým kompetenciám učiteľa, ktoré sa odrážajú v jeho pe-
dagogickej činnosti, začínajúc plánovaním a prípravou vyučovacej hodiny, realizáciou a hodnotením 
žiackych výstupov ale aj vlastnej práce. Keďže výsledný výtvor žiaka na predmete výtvarná výchova 
nie je vopred definovaný a štatisticky kontrolovateľný, za najdôležitejší prvok hodnotenia považu-
jeme slovný komentár, ktorý vyjadruje do akej miery je splnený požadovaný výkon. Či už je slovné 
hodnotenie ako samostatný prvok hodnotenia alebo ako doplnok ku klasifikácii, nemalo by byť iba 
efektívne a informatívne, ale aj motivačné. Tým, že poskytujeme žiakovi informácie s náznakom 
nápravy, Slavík (1999) pripisuje slovnému hodnoteniu aj funkciu poznávaciu a konatívnu – hodno-
tenie navádza žiaka k riešeniu jeho problémov. Slovný komentár je citlivý nástroj hodnotenia, Slavík 
(1999) poukazuje na jeden z najväčších problémov. Slovné hodnotenie môže byť menej informatívne 
než klasifikácia. Preto je vhodné zvoliť dialogickú formu hodnotenia, ktorá sa pri klasifikácii nedá 
uplatniť. V takejto forme sa učiteľ obracia na žiaka ako na partnera v rozhovore, ktorému oznamuje,  
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čo sa učiteľovi na práci páči viac a čo menej. Preto má dôležitý motivační a morálny dôsledok – vy-
povedá o partnerskom, dialogickom ponímaní vyučovania.

Učenie a sebaregulácia učenia sa začína motiváciou. Motivačné faktory môžu mať rôzne formy, 
stupne a dosah, a z toho vyplývajúce interakcie so žiakom. Jednu z možností ako motivovať žiakov 
k práci v škole uvádza Lokšová a Lokša (1999), autori navrhujú vytváranie priestoru pre tvorivosť 
žiakov a uvoľnenie žiakov pri učení a vyučovaní. Motiváciu môžeme deliť do dvoch základných 
oblastí, na vonkajšiu a vnútornú. Vnútorná motivácia má spojitosť medzi vykonávanou činnosťou  
a vnútornou motiváciou, zapájame sa do činnosti na základe vlastného uspokojenia a potešenia, ktoré 
nám činnosť prináša. Vonkajšia motivácia je definovaná ako vykonávanie činnosti na základe príka-
zu a pokynov k činnosti, existuje niekoľko druhov vonkajšej motivácie, ktoré Ryan a Deci (2000)  
v rámci teórie sebaurčenia  rozdeľujú na rôzne stupne, od nízkej po vysokú, podľa stupňa do akej 
miery správanie žiaka vychádza zo seba. Ide o externú, pasívne prevzatú, identifikovanú alebo in-
tegrovanú reguláciu. Vychádzajúc z tejto teórie, výskumami sa potvrdzuje, že žiaci, u ktorých sa 
podporujú autonómne typy motivácie (kombinácia vnútornej motivácie a identifikovanej regulácie), 
sú vytrvalejší a kognitívne zapojení do svojich úloh, prežívajú viac pozitívne emócie a majú lepšie 
známky. Zatiaľ čo žiaci, ktorí sú motivovaní kontrolovaným spôsobom (kombinácia vonkajšej mo-
tivácie a pasívne prevzatej regulácie), sú menej vytrvalí, sú roztržitejší prežívajú viac negatívnych 
emócií (úzkosti) a dosahujú horšie známky (Guay a kol. 2016, 2008 podľa Guay a Bureau 2018).

V súčasnom akademickom roku sme uskutočnili prieskum medzi dospelou populáciou v rozsahu  
60 respondentov nad 30 rokov, ktorých sme sa pýtali na ich pozitívne a negatívne spomienky na vy-
učovanie predmetu výtvarná výchova počas ich štúdia na základnej škole. Zámerom textu príspevku 
je prezentácia výsledkov z výskumu, ktorého cieľom bolo sledovanie procesov hodnotenia na hodi-
nách výtvarnej výchovy na základnej škole a vyhľadávanie negatívnych faktorov na žiacku výtvarnú 
tvorbu. Na zisťovanie stavu sme vybrali výskumný nástroj – dotazník, ktorý obsahoval tri otázky.  
V aktuálnom texte prezentujeme vyhodnotenie jednej výskumnej otázky, ktorá mala formu otvorenej 
otázky. Výskumná otázka mala nasledovnú formu:

“S akým typom hodnotenia na výtvarnej výchove ste sa stretli ako žiaci? 
Ako posudzujete tieto spôsoby hodnotenia s odstupom času?

Zaspomínajte si na časy, keď ste boli žiaci základnej školy (teda, čo vám najviac utkvelo v pamäti)  
a na základe vašich spomienok uveďte s akým typom hodnotenia ste sa stretli a ako tento proces 
prebiehal.”

Vyhodnotenie prebiehalo formou obsahovej analýzy. Prioritne nás zaujímalo s akým typom hodnote-
nia na výtvarnej výchove sa respondenti stretli ako žiaci. Zároveň sme sa snažili zistiť, ako posudzujú 
tieto spôsoby hodnotenia, ako ich toto hodnotenie ovplyvnilo a malo na nich vplyv aj v neskoršom 
veku. Preto sa v tomto príspevku odvoláme na priame zdroje od respondentov a používame ich vlast-
né slová, ktoré použili pri opise spomienok z hodnotenia ich žiackych prác alebo ich spolužiakov.

Za jeden z najdôležitejších faktorov považujeme, že hodnotenie by malo byť motivujúce. Častokrát 
chýbala v procese hodnotenia absencia diskusie alebo vklad emócií pedagóga ku vzťahu ku študen-
tovi. Anna poznamenáva, že jej učiteľka sa vôbec nezaujímala, akými emóciami si pri vytváraní jej 
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diela prechádzala a aký bol jej dôvod použitia vybraných farieb pri maľbe výtvarného diela. “Nemala 
žiadny záujem o to, či žiaci danú tému pochopili a či sa im dané umelecké dielo páčilo. Nezaujímala 
sa o ich myšlienky, ani o ich názor a pocity pri vytváraní diela.” Spozorovali sme aj opačný extrém, 
kde učiteľka žiakov “príliš vychvaľovala a všetko, čo nakreslili bolo perfektné a najkrajšie. Kaž-
dý žiak mal krajší a krajší obraz, všetci žiaci boli vychválení do najväčších superlatívov. Žiaci tak 
vďaka takémuto hodnoteniu strácali zručnosť sa sebahodnotiť a byť voči sebe kritický. Následne sa 
stalo, keďže ich učiteľka hodnotila príliš pozitívne, tak žiaci nadobudli domnienku, že môžu ísť aj 
na umelecké školy ... a následne nikto z nich na talentových skúškach neuspel.” Žiakov je potrebné 
správne motivovať a vyvolávať u nich záujem o tvorbu a o predmet výtvarná výchova, ale v zdravom 
rozsahu a primerane k výtvarnej činnosti. Správna diskusia by mala rozvíjať aj sebahodnotenia  
a zároveň schopnosť vedieť aj prijať kritiku, ktorá žiaka ale nemá odradiť.

Vybrali sme najčastejšie sa vyskytujúce ukazovatele v predmete výtvarná výchova na základnej ško-
le, ktoré negatívne vplývali na hodnotenie žiackej výtvarnej tvorby: 

• detská tvorba na obraz dospelého, kde sa vyžaduje slnenie pokynov a predstáv v kresbe pod-
ľa zadania vyučujúceho; 

• zásah učiteľa do žiakovej práce nadväzuje na predchádzajúci bod. Ak učiteľ nie je spokojný  
s tvorbou podľa zadania, reaguje neprimeranie, buď prácu dá prerobiť od začiatku alebo zasiah-
ne a dokreslí podľa neho správne chýbajúce časti; 

• vyzdvihovanie jedného najlepšieho žiaka v prípade záverečného hodnotenia alebo počas  
celej aktivity; 

• hodnotenie iba známkou, klasifikáciou, nepostačujúce vysvetlenie udelenia klasifikácie; 

• vystavovanie prác na nástenkách v selektujúcej forme, kde sa zvýhodňujú určití žiaci podľa 
výberu učiteľa, zväčša opakujúci sa stále tí istí žiaci.  

 

Detská tvorba na obraz dospelého 

Sylvia poukazuje na jeden príklad, kde jeden žiak pri kresbe postavy nakreslil postave zelené vlasy, 
na čo jeho učiteľka neprimerane reagovala a výkres mu roztrhala. Len pre farbu vlasov mal tento 
žiak celú prácu roztrhanú a musel to robiť odznova. Reakcia učiteľky bola odôvodnená, že “inak sa 
to nenaučia”. Postupne sa u tejto učiteľky podobné praktiky začali čoraz častejšie stupňovať. “Deti 
sa jej mnohokrát aj báli ... pretože keď danú vec nespravili podľa jej pokynov a predstáv, ich práca 
bola roztrhaná.” Celkovo si k nej nevybudovali dôveru a aj s inými problémami nenavštevovali ju ale 
iné kolegyne. Popri tom títo žiaci vyhrávali krajské súťaže so svojimi výtvarnými prácami. Okrem 
ničenia výtvorov prichádza od učiteľov aj negatívny komentár ku žiakovi, ktorý je rovnako zraňujúci  
a poznačí žiaka na dlhú dobu. Natália zažila učiteľku, ktorá jej opakovane dávala najavo, že je ne-
dostatočne talentovaná. Napríklad, keď ku kresbe dedinky chcela pridal východ slnka, zhodnotila to 
“pred celou triedou ako detinské a trápne”. “Hodnotenie učiteľky na základnej škole ma veľmi zrani-
lo a začala som o sebe pochybovať” a po neúspechu kvôli úrazu na talentových skúškach jej povedala 
“že to aj čakala a nemala na to”. “Odvtedy som nebola schopná dlhé roky kresliť či maľovať.” Natália 
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ďalej poznamenáva, že napriek tomu, že všetci boli hodnotení jednotkami, slová, ktoré niektorým 
žiakom učiteľka adresovala boli pre nich horšie, ako dvojka alebo trojka z výtvarnej výchovy.

Úlohou učiteľa je výtvarnú tvorbu žiaka prijať, byť empatický, ústretový, motivačný a voliť indivi-
duálny prístup ku každému žiakovi. 

Zásah učiteľa do žiakovej práce 

Ninin príbeh zovšeobecňuje skutočnosť, prečo nastáva zásah učiteľa do výtvarných prác. Nina pozná 
učiteľky z praxe, “ktoré sa často snažia výtvarné diela detí prerábať tak, aby boli podľa ich predstáv, 
bez známok osobnej individuality dieťaťa, len z dôvodu aby ich výtvarné diela pôsobili pekne a uhla-
dene na výstavke násteniek vo verejných priestoroch.”  S rovnakým prístupom sa stretla aj Radoslava, 
tá vnímala svoje práce ako dokonalé, nezhodli sa na tom však so svojou učiteľkou, tá ich vždy pova-
žovala za nedokončené a tak ju vždy posielala si prácu dokončiť/dotvoriť. “Toto bol ten lepší prípad. 
Stávali sa totiž aj situácie, kedy počas časového zhonu, vzala výtvarnú pomôcku a prácu mi ona sama 
dotvorila. Viem, že prvýkrát som bola nešťastná, považovala som to za veľký zásah, postupne som si 
však na to zvykala až som dospela do štádia, kedy som chodila za učiteľkou prirodzene s tým, že ak 
si prácu nestihnem dokončiť, ona mi to opraví/dokreslí, hlavne aby bola nástenka včas dokončená.”

Snaha učiteľa by nemala byť, aby žiaci vytvorili výtvarnú prácu vizuálne čo najkrajšiu, ale mali by 
sledovať cieľ konkrétnej vyučovacej hodiny. Učitelia častokrát aj počas slovného komentára ovplyv-
ňujú žiakovu aktivitu a neprenechávajú priestor žiakovej tvorivosti. Častokrát kladú otázky “prečo si 
to takto nakreslil, čo by si spravil inak?” bez toho, aby počkali na odpoveď a hneď poukazujú žiakom 
na to, čo je podľa ich predstáv nesprávne a čo by zmenili oni, napríklad ako by menili farbu alebo 
čo konkrétne by dokreslili. Marcela poznala učiteľku, ktorá priamo zasahovala žiakom do prác, “aby 
boli dokonalé a reprezentatívne. Výsledkom bolo, že práce sú krásne, no boli najmä výsledkom pani 
učiteľky.” Takto vznikajú regulované výtvarné práce podľa predstáv vyučujúceho a žiaci z výsledné-
ho pozitívneho hodnotenia nemajú pocit osobného hodnotenia.  

Vyzdvihovanie jedného najlepšieho žiaka, hodnotenie iba známkou, klasifikáciou 

Opäť aj Natália považuje za bežný zvyk preferovať určitých žiakov, u nej v triede sa to prejavova-
lo tak, že “učiteľka dala všetkým “síce jednotku”, ale tým žiakom, ktorý neboli obľúbený“ pridala 
k tomu aj mierne demotivujúci komentár ... učiteľky často naše výtvory komentovali pred celou 
triedou, čo na mňa pôsobilo nepríjemne, ak si z určitého výtvoru robili napríklad posmech.”  Claudia 
má skúsenosť s iným typom učiteľky, ktorá sa “venovala len tým, ktorý mali talent na výtvarné ume-
nie. Ich práce stále vystavovala, ostatní mali len voľnú hodinu a mohli si robiť čo chceli. Sem tam 
niečo nakreslili, kvôli známke.”

Soňa si veľmi dobre pamätá spôsob hodnotenia tak, že dokáže priebeh hodiny a hodnotenie aj s od-
stupom rokov do detailov popísať. Vyberáme len časť z priebehu vyučovania.  

Jej učiteľka si vybrala najkrajšie obrázky z triedy, položila na stôl a potom sama vybrala ten najdo-
konalejší. Vyzdvihla ich nad ich hlavy a vyslovila “meno šťastlivca”. Následne otvorila klasifikačný 
hárok, kde ako prvému dala “VEĽKÚ jednotku vybranému šťastlivcovi”. Dodnes Soňa nevie, prečo 
sa nikdy nestala “šťastlivcom” a nikdy nedostala jednotku ako prvá. “Ja som nikdy ním [šťastlivcom] 
ani neviem prečo nebola. Potom zapísala rad, radom, podľa zoznamu všetkým jednotky a videli sme 
sa zase na hodine výtvarnej výchovy o týždeň.” Ako ďalej spomína na svoje pocity, síce jednotku do-
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stala, ale veľmi ju mrzelo, že svoj obrázok nemala najkrajší a pritom mala pocit, že sa veľmi snažila. 
A tiež  si pamätá, že “šťastlivci” boli vždy tí istí. Mrzelo ju, že nevidela jej snahu a chcela, aby aj ju 
mala rovnako rada, ako deti, ktoré si stále vyberala. Časom, keď videla, že si ju nevyberie, sa prestala 
snažiť. Tento pocit “neúspechu” si so sebou nesie Soňa doteraz. Petra bola na hodinách výtvarnej 
výchovy bez motivácie, rozhovoru, spätnej väzby. “Žiaci odovzdali výtvarné práce a nič, na ďalší deň 
len videli známky.” Takto sa z výtvarnej výchovy stane pre žiaka nudná a nezáživná hodina. 

Pri hodnotení je dôležité hodnotiť nielen kvalitu výtvarnej práce ale hlavne kvalitu žiakovej práce 
v širšom ponímaní. Je potrebné brať ohľad na to, že prejav súvisí s fantáziou detí, ich záujmami  
a čo aktuálne v daný deň zažili alebo čo prežívajú. Veľakrát sa na deťoch odrážajú rodinné problémy 
či únava a dieťa nemá náladu a chuť spolupracovať, niekedy naopak pomocou výtvarného prejavu 
dokáže spracovať vnútorný pocit výtvarne. Nehodnotia sa iba výsledky žiakov, ale aj celý proces  
a prístup vo vzdelávacom procese. Otvorenosť k experimentovaniu a originalita prevedenia, ich záu-
jem o činnosť a vytrvalosť či schopnosť spolupracovať. 

Vystavovanie prác na nástenkách 

Michaela vidí v nástenkách najčastejšie používaný zdroj motivácie, pritom však motivoval iba is-
tých žiakov, ktorí tvorili na obraz učiteľa. “Najčastejšie boli pedagógom kladne hodnotené práce 
žiakov, ktoré buď presne kopírovali predlohu učiteľa alebo to boli tzv. úhľadné a čisté práce, takéto 
práce boli najčastejšie vystavené na nástenke v spoločných priestoroch školy. Vystavenie prác na 
nástenkách bolo najčastejšou používanou motiváciou pedagóga, pričom však učiteľ/ka najčastejšie 
vystavovala spomínaný typ práce, ktoré zvyčajne vytvorili tie isté deti.” V tomto príklade nájdeme 
v sumáre všetky nedostatky, ktoré nachádzame v prístupe pedagóga. Tvorbu nástenky z pohľadu 
žiaka popisuje Ivona: “...aj u nás na hodinách výtvarnej výchovy sa diali nešťastné konce – nástenka 
napichaná najlepšími trofejami, medzi ktorými tá moja nikdy nebola. Zo začiatku to detské srdce 
zabolí, potom sa stane laxným a nakoniec stratí motiváciu. Napriek všetkému, na mojom vysvedčení 
v kolonke výtvarná výchova stálo absolvovala s neviditeľným dodatkom s ujmou na sebavedomí... 
Zo psychického stavu “asi som výtvarne neschopná” som sa dostalo do psychického stavu “výtvarne 
som totálne neschopná”.”

V tomto prípade nástenky a školské súťaže a výstavky sú v hodnotení tiež veľmi citlivé. Claudia si 
pamätá na reakciu učiteľky a jej spolužiaka. Jej spolužiak sa veľmi snažil na hodine, pretože vedel, 
že práce potom budú vystavené na výstavke. Slušne sa opýtal na ďalšej hodine, prečo jeho práca ne-
bola vystavená na výstavke a pani učiteľka stručnou odpoveďou povedala - “Lebo sa mi tvoj výkres 
nepáčil.” Takáto odpoveď nebola vhodná a aj Claudiin spolužiak bol z tejto nedostatočnej odpovede 
sklamaný. Preto dôležité postavenie má hodnotiaci, spravidla učiteľ, ktorý do celkového hodnotenia 
žiaka či skupiny vnáša aj vlastné skúsenosti a komparatívne hľadisko. Hodnotenie je hlavne spätnou 
väzbou pre učiteľa a zároveň poskytuje spätnú väzbu žiakom. Pokiaľ je nutný výber v rámci súťaží, je 
potrebné ostatným žiakom vysvetliť výber a dodať, že aj keď sa do výberu nedostali, neznamená to, 
že by ich práca nespĺňala kritériá alebo by ich práce neboli dostatočne tvorivé a nezaslúžili sa dostať 
do výberu. 

Optimálne je, keď si žiaci nástenku spravia spoločne. Práce môžu byť vyvesené týždeň, do ďal-
šej hodiny výtvarnej výchovy, kedy sa nástenka obmení. Ideálne je mať nástenku na takom mieste, 
kde majú k nej aj rodičia voľný prístup a môžu sa spoločne s ich dieťaťom o práci porozprávať.  
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Soňa popisuje detailnejší prístup ako pristupuje v súčasnej praxi k reflexii prác, ktoré sú vystavené na 
nástenkách v priestoroch šatní: “Následne deti ohodnotia samého seba podľa toho, ako si myslia, že 
sa im darilo. Ak majú pocit, že boli úspešní nalepia si malé srdiečko a ak zase, že sa im mohlo dariť aj 
lepšie, tak si srdiečko nenalepia. Rodičia boli vopred oboznámení s tým, čo daný znak znamená a aký 
spĺňa účel, takže sa tiež môžu s dieťaťom porozprávať o tom, prečo si srdiečko nalepilo alebo nie.“ 
Takto vzniká priestor na priebežné hodnotenie a sebareflexiu počas školského roka. 

 Učiteľ zároveň poskytuje radu a ponaučenie na zlepšenie sa budúcich výkonov. A v prvom rade 
hodnotenie rozvíja schopnosť kritického myslenia. To sa dá dosiahnuť prostredníctvom riadenej dis-
kusie. Vhodné je do hodnotenia zapracovať formu portfólia, ktoré môže mať rôznu podobu, žiaci si 
môžu napríklad vytvoriť počas roka svoje vlastné boxy, aby si vedeli porovnať jednotlivé posuny v 
časovom rozpätí. Na konci školského roku ich dostávajú domov. Výsledok hodnotenia v predmete 
výtvarná výchova by mal byť, že žiaci vedia či a v čom sa zlepšili, v ktorých oblastiach urobili po-
krok, čo sú ich silné a slabé stránky, a ako by mali ďalej pracovať. Hodnotenie je časovo náročné, 
preto je veľmi dôležité, aby si učiteľ otázky vopred pripravil a koordinoval celú reflexiu a hodnotenie. 

Na základe obsahovej analýzy sme formulovali nasledovné závery vyplývajúce z odpovedí respon-
dentov: skúmaný pojem hodnotenie a proces hodnotenia respondenti považujú za dôležitý; hodnote-
nie má vplyv na žiakovu motiváciu k tvorbe; respondenti si uvedomujú kladné a záporné stránky pro-
cesu hodnotenia a vedia ich rozlíšiť; chcú pracovať na sebe, aby sa negatívnym prvkom hodnotenia 
vyvarovali vo svojej vlastnej pedagogickej praxi. Z odpovedí respondentov sme vybrali päť faktorov, 
ktoré negatívne vplývajú na žiacku výtvarnú tvorbu. Dva najčastejšie vyskytujúce prvky v hodnotení 
výtvarnej tvorby žiakov sa ukázali: zásah učiteľa do žiakovej práce a vynucovanie si tvorenia v uči-
teľov obraz. Za často vyskytujúce sa prvky považujeme: vyzdvihovanie jedného žiaka alebo skupiny 
žiakov, hodnotenie absentujúce slovný komentár a objasnenie stupňa klasifikácie, hodnotenie formou 
selekcie prác. Spomínané faktory nemali len krátkodobý dosah na konkrétny výtvarný výtvor. Pokiaľ 
sa učiteľovo správanie obsahujúci negatívny postoj ku žiakovej tvorbe pravidelne opakovalo, ovplyv-
nilo to aj vnímanie učiteľa a vzťah k predmetu a výtvarnej tvorbe celkovo. 

V texte sme poukázali na niekoľko faktorov, ktorým je potrebné sa vyvarovať v procese plánovania 
hodín výtvarnej výchovy. Hodnotenie je silný aspekt vo vzdelávacom procese, mal by byť riadený, 
vhodne konštruovaný vzhľadom na vek žiakov. V závere po spoločnej reflexii sa všetci zúčastnení 
zhodli, že súčasťou dnešnej výtvarnej výchovy by malo byť snažiť sa so žiakmi ich práce spoločne 
hodnotiť a viesť nad prácami dialóg. Viesť ich k tomu, aby vedeli pomenovať a hodnotiť, čo sa im 
podľa nich podarilo a nepodarilo, aby opísali svoju tvorbu. Toto pri hodnotení v čase, keď boli res-
pondenti súčasťou vzdelávacieho procesu ako žiaci absentovalo. 
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VÝCHODISKÁ PROBLEMATIKY HODNOTENIA  
VÝTVARNEJ EDUKÁCIE PROSTREDNÍCTVOM  

DIGITÁLNYCH FORIEM UMELECKÉHO PORTFÓLIA
BACKGROUND TO THE ISSUE OF ASSESSING  
ART EDUCATION THROUGH DIGITAL FORMS  

OF ART PORTFOLIOS

Anabela SLÁDEK

Abstrakt: Príspevok mapuje teoretické východiská danej témy v 21. storočí prevažne čerpajúc zo zahraničnej odborných 
štúdií a publikácií. Predstavuje portfólio ako plnohodnotný nástroj hodnotenia výtvarnej výchovy, ktorý je aplikovateľ-
ný a modifikovateľný pre všetky stupne výučby. Kým v krajinách ako USA, Holandsko, Anglicko a Kanada existujú 
početné štúdie venujúce sa implementácii portfólia do výučby výtvarnej výchovy a ich aplikácii do školských systémov, 
u nás zatiaľ neexituje širšia odborná diskusia o danej oblasti. Napriek tomu vieme stavať na „tradícii,“ v ktorej má 
posudzovanie procesu a výsledku výučby prostredníctvom portfólia u nás svoje miesto. Súčasný pokrok zároveň prináša 
nové digitálne formy portfólia, ponúkajúce rozširujúce vlastnosti, ktoré zjednodušujú posudzovanie procesu a výsledku 
výučby výtvarných disciplín.

Kľúčové slová: digitálne portfólio, výtvarná edukácia, hodnotenie, umelecké vzdelávanie, výtvarná tvorba.

Abstract: The article covers the theoretical background of the topic in the 21st century, mainly based on fo-
reign studies and publications. It presents the portfolio as a full-fledged art education assessment tool that 
is applicable and modifiable for all levels of teaching. In USA, Netherlands, England and Canada there are 
numerous studies devoted to the implementation of portfolios in the teaching of art education within school 
systems, however there is not a wider professional discussion of this subject in our country yet. Nevertheless, 
we are able to build on a “tradition” in which the assessment of the process and outcome of teaching through 
portfolios has a place in our country. At the same time, current advances are introducing new digital forms of 
portfolios, offering extensible features that simplify the assessment of teaching in the arts disciplines.

Key words: digital portfolio, art education, assessment, art education, art making.

ÚVOD

Príspevok Východiská problematiky hodnotenie výtvarnej výchovy prostredníctvom digitálnych 
foriem umeleckého portfólia je úvodom do problematiky, ktorá ponúka nové východiská pre skúmanú 
tematiku hodnotenia vo výtvarnej edukácii. Nedávne prekonané dvojročné obdobie dištančnej výuč-
by nám prinieslo kvantum novým podnetov a postupov, ktoré sme museli v procese aplikovať, často 
bez overenia či predošlých skúseností. Pedagóg dostal jedinečnú možnosť učiť sa učiť kreatívne, 
pritom improvizovať a zároveň inovovať. Práve digitálne technológie pomohli v preklenutí dlhého 
obdobia bez fyzického kontaktu dôležitého pre vzťah učiteľ – žiak – výtvarný výstup. V súčasnej po-
stpandemickej situácii prehodnocujeme mnohé zabehnuté postupy, zavádzame nové, ktoré overujeme 
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v prezenčnej praxi. Jedným z nich je digitálne portfólio, ktoré si našlo miesto v školských systémoch 
predovšetkým v západných krajinách, kde sa úspešne implementuje do výučby nielen v umeleckých 
disciplínach a kde digitálna forma prešla určitých dlhším časovým vývojom, pričom úzko korelovala 
s vývojom IT technológií. U nás boli klasické formy portfóliá dlho vnímané ako súčasť výučbového 
procesu bez vedeckého pozadia, ako určitý zabehnutý prostriedok vychádzajúci z dávnej skúsenosti 
starých majstrov.

UMELECKÉ FORMY PORTFÓLIA V ČASE

Hoci sa diskurz o otázke použitia portfólia ako alternatívneho prostriedku posudzovania umeleckého 
výkonu vo výučbe skloňuje približne od konca 20. storočia, vo výtvarnom umení má svoju historic-
kú tradíciu, v rôznych formách najčastejšie ako forma umelcovho skicára, zbierky zápisov, grafík 
a neskôr aj fotografií. Autori, umelci i architekti si počas svojej umeleckej produkcie vytvárali hneď 
niekoľko kanónov pomocných portfólii ako napr. skice, východiskové inšpiračné zdroje, maliarske 
a kresebné denníky či šanóny, ďalej určené pre viaceré špecifické účely. Mohlo ísť napr. o prezentáciu 
pre hodnotenie práce, konkrétnym zadávateľom projektu, prezentáciu určenú pre odbornú verejnosť, 
komisiu, rovnako ako rôzne výstavné formy určené pre širokú verejnosť, ktorá mohla prostredníc-
tvom nich nahliadnuť do umelcovho spôsobu práce, myslenia a procesu tvorby. Najznámejšie port-
fólia vytvorili slávni umelci ako napr. Leonardo da Vinci, Michelangelo, Eugene Delacroix,William 
Turner, Vincent van Gogh, Frida Kahlo, Paul Klee, Chirsto a Jeann Claude a mnohí ďalší. Viaceré 
sú dnes svojbytnými umeleckými artefaktami. Napríklad tematické portfólia umelca Leonarda da 
Vinciho, nám poodhalili viacero rovín jeho tvorby ako konštrukčné nadanie a genialitu kresebného 
záznamu. Portfólium v jeho prípade nenesie výsostne umeleckých charakter, ale je komplexným sú-
hrnom vedeckých poznatkov a pozorovaní. 

Podobným príkladom sú portfóliá slávneho prírodovedca Charlesa Darwina, ktorého kresby majú 
vedecký charakter. Darwin sa nikdy nepovažoval za umelca, a predsa sa v mnohých jeho zápisníkoch 
nachádzajú podrobné kresby prírodných javov, ktoré študoval (Dorn a kol., 2004, s. 51).

Za komplexný príklad umelecko-učiteľskej pred-formy portfólia môžeme aj v súčasnosti považovať 
inšpirujúce zápisníky umelca Paula Kleeho, ktorý v rokoch 1921 až 1931 pôsobil ako pedagóg dizajnu 
a sochárskej tvorby na Bauhause. Jeho rozsiahle dielo obsahuje kombináciu umelcových poznámok 
z prednášok, množstvo kresieb a ilustrácií a je príkladom syntézy a dialógu Kleeho introspektívnych 
a didaktických schopností, ktoré je vhodným inšpiračným, zdrojom aj pre súčasné generácie učite-
ľov umenia a výtvarnej výchovy. Kleeho zápisníky boli vydané aj knižne a preložené do viacerých 
jazykov. Originálne manuskripty a transkripcie knihy Beiträge zur bildnerischen Formlehre spolu  
s 3900-stranovým zväzkom učebných poznámok Bildnerische Gestaltungslehre sú dnes už dostupné 
na webovej stránke Centra Paula Kleeho v Berne. 

Aj v súčasnosti obsah portfólia závisí od autorovho profesného zamerania a podľa toho sa ďalej dife-
rencuje. Spoločnou črtou je vedomá kalkulácia za účelom profitu autora. Aj preto v súčasnosti verejne 
prezentované portfólia obsahujú zvyčajne ten najlepší výber tvorby, sú rozhodnutím tvorcu, do akej 
mieri nechá nahliadnuť do svojho profesného súkromia. Nakoľko portfólium môže obsahovať viace-
ré cesty, idey, nikdy nerealizované koncepty, skryté procesy tvorby, je na autorovi, ktoré aspekty chce 
vedome nechať komunikovať s laickým divákom, odborným hodnotiteľom v súťaži, príjmateľom do 
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zamestnania, gelériou, alebo mecenášom (dnes zadávateľom zákazky, sponzorom). Preto samotná 
štruktúra a forma a obsah portfólia je významne ovplyvnená spôsobom komu a za akým účelom bude 
prezentované. Hodnotenie je očakávaná evalvácia umeleckého výkonu. Na rozdiel od hodnotenia 
výslednej práce napr. vo forme výstavy v galerijných priestoroch, portfóliom poskytuje hodnotiteľovi 
sekundárne informácie o procese, spôsobe, metódach, technikách a štýle práce. Kritériá hodnotenia 
pri posudzovaní portfólia sa preto môžu výrazne líšiť a závisia od samotného účelu. Vyvodené záve-
ry napr. pri výbere pre zákazku môžu mať implicitný charakter, nakoľko zadávateľ berie do úvahy 
najmä profit a môže mať individuálne požiadavky a vkus, ktoré nie vždy korelujú s odborným vý-
tvarným úzusom. Takýto úsudok nemusí byť apriori neomylný. Aby boli normy spoločné, je dôležité 
aby sa používali rovnaké kritéria posudzovania. Aspoň čiastočne dosiahnuteľné je to pri hodnotení 
odbornou verejnosťou (kritikmi, kurátormi), ktorej kritéria vychádzajú z poznatkov získaných od-
borným vzdelaním a nadobudnutú praxou. Ani tu však neplatia presné pravidlá a kritéria hodnotenia 
nemajú ustálenú váhu, často prevláda subjektívny pohľad hodnotiteľov, známosti a vzťahy. Napríklad 
v rámci výtvarných súťaží sa v súčasnosti vedie aktuálna diskusia o spôsoboch, metódach a samot-
ných negatívnych vplyvov takéhoto hodnotenia. Príkladom je diskusia okolo Ceny Oskára Čepana, 
ktorá viedla v ročníku 2017 k zrušeniu súťažnej formy. V procese príprav výstavy finalistov nastala 
výnimočná situácia kedy sa vystavujúci autori sa dohodli, že sa nebudú uchádzať o cenu každý sám 
za seba, ale vytvoria prezentáciu, ktorá bude ich spoločným dielom. Zároveň zverejnili vyhlásenie,  
v ktorom podrobili kritike kultúrne pomery na Slovensku, inštitút Ceny Oskára Čepana a najmä prin-
cíp súťaženia ako taký. Namiesto toho sa prihlásili k princípu dialógu a spolupráce (zdroj web in-
štitútu COČ). V aktuálnom ročníku 2022 usporiadatelia súťaže COČ opätovne upustili od súťažnej 
formy organizovanej výstavnej prehliadky.

MIESTO PORTFÓLIA VO VÝUČBE

V súčasných odborných vedeckých publikáciách nachádzame na tému edukácie umeleckých predme-
tov výtvarného zamerania viacero vedeckých článkov o portfóliu ako alternatívnej respektíve auten-
tickej metóda hodnotenia. 

Portfólio vo výučbe môžeme definovať ako kolekciu študentský prác, ktoré nám podávajú celkový 
obraz o študentovej snahe, progrese, či dosiahnutých úspechoch vo výtvarnej tvorbe. Zachytáva rov-
nako proces tvorby i výsledný produkt. Podľa toho môže byť koncipované ako výberové portfólio 
najlepších prác (best-work portfolio), rozšírené výtvarné portfólio (expanded art portfolio), portfólio 
menšieho rozsahu (mini portfolio), portfólio orientované na proces (process portfolio) (Valachová 
a Kmeť 2019).

Sú dôležité pre posudzovanie pokroku študenta a mali by byť prispôsobené stupňu a odboru vzde-
lania. Nemôžeme mať napr. rovnaké očakávania v prípade študentov umenia a študentov výtvarnej 
výchovy. Na poli formálneho vzdelávania aj v oblasti výučby umenia sa očakáva, že bude zahŕňať 
všeobecne uznávané normy, ktoré sa budú zovšeobecňovať a budú nezávislé od individuálnych kri-
térií posudzovateľa. Spôsob posudzovania umeleckého výkonu študenta prostredníctvom portfólia 
môže pomôcť v zložitej úlohe nastavenia pravidiel hodnotenia v umeleckom vzdelávaní.

Existuje viacero príkladov použitia portfólia v umeleckom vzdelávaní u nás i vo svete. Niektoré prí-
klady aplikované do vzdelávacieho systému v USA, ktoré uvádza Dorn a kol. (2004) sa vyskytujú na 
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rôznych stupňoch štúdia výtvarnej výchovy a umenia aj u nás. Podobne sa stretávame napr. s tým, že 
učitelia výtvarnej výchovy na základných školách a ZUŠ vytvárajú zbierku prác každého žiaka, ktorú 
na konci každého klasifikačného obdobia posudzujú, bez uvedomenia si kontextu a rozšírených mož-
ností takéhoto hodnotenia. Učitelia stredných škôl nechávajú študentov ukladať si svoje práce počas 
školského roka ako portfólio, výber prác sa následne hodnotí v rámci predmetu, prípadne na výstav-
ný charakter koncoročného prieskumu. Na vysokoškolskej úrovni sa dnes portfóliá bežne používajú 
ako zásadná vstupná a výstupná požiadavka (prijímacie pohovory, obhajoby záverečných prác) pre 
viaceré umelecké programy na univerzitách a nezávislých umeleckých školách. Takisto sa výstupné 
portfólio používa v praxi ako prostriedok, ktorý môže študentovi pomôcť nájsť si vhodné zamestna-
nie. V oblasti výtvarnej výchovy sú v súčasnosti ateliérové a odborné portfóliá súčasťou požiadavky 
na ukončenie štúdia v mnohých programoch, ktoré vzdelávajú učiteľov výtvarnej výchovy. Portfólio 
má teda vo výtvarnom umení dlhú tradíciu ako hodnotiaci nástroj na zaznamenávanie úspechov štu-
dentov (Dorn a kol. 2004).

Portfólium väčšinou hodnotí vedúci kurzu, pedagóg daného umeleckého odborového predmetu, prí-
padne pri štátnej skúškovej forme komisia zložená z viacerých odborníkov, často s rozličnými ume-
leckými a vedeckými aprobáciami v teoretickom či praktickom zameraní. Tu sa zvyšujú šance na 
objektívne hodnotenie, nakoľko je výsledkom konsenzu o kvalite prác prezentovaných v portfóliu.

Dorn, Madeja a Sabol, autori publikácie venujúcej sa autentickým formám hodnotenia vo vzdelá-
vacom systéme K12 v USA, konštatujú, že existuje len málo pokusov o použitie formalizovaného 
systému hodnotenia pri posudzovaní portfólií, tie sú skôr hodnotené vyjadrením o úspešnosti štu-
denta, prípadne jednoslovným hodnotením vyhovel - nevyhovel. Kvantifikácia umeleckých prác už 
prebieha, ale použitá metodika a techniky môžu byť príliš subjektívne. Malo by nám to však brániť 
v tom, aby sme sa pokúsili o kvantifikáciu umeleckých produktov z portfólia ako súboru prác? Au-
tori naznačujú, že by to nemal byť problém a že učitelia výtvarnej výchovy s príslušným vzdelaním 
na všetkých úrovniach sú schopní posúdiť umelecko-estetické hodnoty výtvarných prác pomocou 
osvedčených techník v tejto oblasti. Dokazujú to v prípadovej štúdii, v ktorých boli hodnotenia vý-
tvarných prác žiakov učiteľmi výtvarnej výchovy spoľahlivé na 99 %. Učitelia výtvarnej výchovy sa 
nemusia obávať potlačenia tvorivého a umeleckého myslenia vo svojich triedach zavedením metodiky 
kvantifikácie do procesu hodnotenia. V prípadových štúdiách základných škôl boli techniky posudzo-
vania prác žiakov začlenené do portfólií a do systému hodnotenia (tamtiež).

V roku 2010 vyšiel článok Portfolio Assessment in Art and Education profesora psychológie peda-
gogiky Lawrenca V. Castiglione pôsobiaceho na Queens College of the City Univerzity v New Yor-
ku, ktorý skúma možnosti zavedenia portfólia ako prostriedku hodnotenia v umeleckom vzdelávaní. 
Komparuje pritom viaceré spôsoby hodnotenia zamerané na výkon.  Portfólio je v americkom systé-
me vzdelávania už dlhšie obdobie využívané nie len v umeleckom školstve, ale aj v iných odboroch 
zameraných na performance-based assessment, Castiglione ako príklady uvádza jazyk a literatúru, 
výučbu biológie a iné predmety, ktorých proces výučby zahŕňa viacero aspektov a vyžaduje si aj 
komplexnejšie riešenie hodnotenia. Techniky hodnotenia založené na výkone „Performance-based 
assessment techniques” zahŕňajú interaktívne počítačové simulácie, simulácie využívajúce hranie 
rolí, ústne skúšky, pozorovanie ukážkových výkonov na mieste, a čo je predmetom tohto článku, port-
fóliové hodnotenie (Castiglione, 2011, s. 2).
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Podľa Bakera a kol. (zdroj Castiglione, 2011) sú spoločné atribúty hodnotenia založeného na výko-
ne nasledovné:  (1) používa otvorené úlohy. (2) Zameriava sa na komplexné zručnosti. (3) Využíva 
stratégie zohľadňujúce kontext. (4) Často využíva komplexné problémy vyžadujúce niekoľko typov 
výkonov a značný čas žiakov. (5) Pozostáva z individuálneho alebo skupinového výkonu. (6) Môže 
zahŕňať značnú mieru voľby žiaka. 

Môžeme konštatovať, že spôsob hodnotenia prostredníctvom portfólia spĺňa všetky spomenuté 
atribúty. Portfólio svojím charakterom podporuje otvorenosť zadaní. Portfólia si vytvárajú študen-
ti podľa pokynov vyučujúcich sami, majú tak väčšiu autonómiu v otázke, čo do nich zahrnú a čo 
nie. Prostredníctvom akademického portfólia môže študent prezradiť viac o svojom procese učenia 
sa. Rozumie sa, že sebaprezradenie v procese učenia tvorí súčasť dôkazov podporujúcich reflexívne 
myslenie o vlastnom učení sa (Castiglione, 2011, s. 4).

Študenti môžu prostredníctvom portfóliá spolupracovať na zadaní, majú spoluzodpovednosť za pre-
zentované úlohy, zároveň sa sami učia ohodnotiť svoju vlastnú prácu sebareflexiou. Nakoľko si práca 
s portfóliom vyžaduje komplexné zručnosti vo viacerých smeroch, pri spolupráci študenti nie sú po-
stavení proti sebe ako v súťaži o najvyššie bodové ohodnotenie. Naopak hodnotiteľ môže zohľadniť 
individuálne zručnosti študentov pri posudzovaní komplexnejších typov riešenia problémov. 

Ďalšou určujúcou vlastnosťou portfólia je vhodnosť použitia na výskumné úlohy, vedúce k zlepše-
niu samotného procesu výučby. Castiglione v tejto súvislosti uvádza, že predstavujú vhodný základ 
pre analýzu individuálnych potrieb žiakov, čo je dôležitý prvok pri plánovaní budúceho vyučova-
nia.  Hodnotenie portfólia má potenciál poskytnúť bohatý zdroj informácií, ktoré nie je možné získať  
z väčšiny bežných techník hodnotenia. Informácie o špecifikách výučby sú zriedkakedy dostupné z tes-
tov, ktoré sa vzťahujú na normy. Tie najlepšie slúžia pre sumatívne hodnotenie t. j. záverečné meranie, 
ktoré je určené na vyhodnotenie úspešnosti záverečnej fázy vzdelávacieho projektu (tamtiež). Na plá-
novanie, úpravu a prispôsobenie výučby pre jednotlivých žiakov je potrebné formatívne hodnotenie 
alebo hodnotenie, ktoré je špeciálne naplánované tak, aby poskytovalo údaje užitočné pre učiteľov.

Z daného vyplýva, že okrem mapovania cesty k získaniu úspešných výsledkov, môže portfólio po-
skytnúť pedagógovi účinný nástroj pre spätnú väzbu v prípade problémov, ktoré študentom vyplynuli 
zo zadania a ilustruje ťažkosti, ktoré pomáhajú nastaviť individuálnu formu výučby. 

FORMY PORTFÓLIA

Viacerí autori publikácii zaoberajúci sa implementáciou portfólia do vzdelávacieho procesu rozde-
ľujú a špecifikujú portfólia podľa ich účelu a technického zamerania. Dorn, Sabol a Madeja (2004) 
vo svojej publikácii ponúkajú delenie podľa účelu použitia na: Journal portfolio, Controlled Task 
Portfolio, A teacher’s portfolio or log, International Baccalaureate Schools portfolio a The Advan-
ced Placement portfolio in the visual arts. Pozreli sme sa na špecifiká daného rozdelenia, pričom 
sme možnosti použitia aplikovali na súčasné digitálne možnosti portfólií napr. v aplikácii OneNote, 
s ktorou sme vo výučbe zameranej na digitálne výtvarné disciplíny nadobudli rozšírenú prax predo-
všetkým v období dištančnej výučby v pandemickom období (2020-2021). 

Denníkové portfólio (Journal portfolio) – textový a obrazový záznam v podobe denníka, vo vyučo-
vacom procese, môžu byť štrukturované, riadené vyučujúcim ale aj otvorené. 
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Písaný denník je pravdepodobne najstaršou formou toho, čo dnes nazývame portfóliom. Denník, 
predpokladá aktívny stav pisateľa. Je použiteľný predovšetkým pri výučbe jazykov a literatúry,  tvo-
rivého písania, na rozvoj kritického myslenia. Dominantnou charakteristikou denníkov je ich dôraz 
na jazykový základ opisu a poskytnutie dôkazov o tom, že študenti sa učia obsah. To tiež predpokladá, 
že dochádza k určitej analýze a interpretácii obsahu učiva a naznačuje, že študenti by mali byť in-
trospektívni a reagovať prostredníctvom jazyka o svojich postojoch a konceptualizácii obsahu učiva 
(Dorn a kol. 2004, s. 51-52). Denníkom sa venuje napr. antológia prác, ktorú editovali Bonnie Sun-
stein a Jonathan Lovell (2000), je vynikajúcim prehľadom stavu používania jazykových portfólií ako 
nástroja hodnotenia (tamtiež).

Denníkovú forma poznáme z výučby predmetov s procesuálnym fokusom, napr. výučba prostredníc-
tvom týždňového sústredenia v prírode t. j. rôzne formy plenérov a tvorivých laboratórií, ktoré kladú 
dôraz aj na samotný proces tvorby, prípadne jeho textové a vizuálne zachytenie. Denníkové portfólio 
môže mať charakter papierovej verzie zošita, ale aj digitálnej modifikovanej formy rôznych dostup-
ných aplikácií napr. MS OneNote. Viaceré súčasné dostupné aplikácie, ponúkajú rozšírené možnosti 
pre postupný/denníkový tvorivý záznam. Možné je prepojenie na kalendár, záznam presného času 
aktivity, možnosť nastavenia si času pripomienky, kolaborácia viacerých členov triedy i nastavenie 
úloh pedagógom.

Učiteľské alebo kombinované portfólio (A teacher’s portfolio or log)

Okrem žiackeho/študentského portfólia existuje aj portfólium učiteľské, ktorého hlavný dizajnér  
a zostavovateľ je pedagóg. Jeho súčasťou môžu byť:

• údaje o kurze/predmete sylaby a osnovy predmetu, kritériá hodnotenia, zadania;

• materiály k výučbe (prednášky, powerpointové prezentácie, videoukážky, tutoriály);

• denníkové zápisky hodnotenia žiakov a procesu ich tvorby;

• vlastné postrehy k výučbe, sebahodnotenie – reflexia pedagogickej práce v podobe záznamov 
a postrehov;

• sústredenie študentských prác, procesov aj výsledných produktov praktických disciplín;

• hodnotenie výkonov žiaka, priebežné, rubikony;

• sebahodnotenie študenta/žiaka;

• komunikácia študentov a pedagóga v podobe chatu. 

Učiteľské portfólio je možné v súčasnosti budovať v digitálnej verzii, čo napomáha  prehľadnosti 
a modularite užívateľských vlastností, ktoré potrebujeme aktívne použiť na výučbu daného predme-
tu. Aktívne ukladanie, triedenie a zhromažďovanie dát z výučby je predpokladom pre progresívne 
nastavenie výučby v prospech pedagóga i študenta. V aplikácii MS OneNote si pedagóg napr. dokáže 
nastaviť spôsob komunikácie, hodnotenia, zhromažďovania prác i nastavenia prístupnosti do jednot-
livých sekcii určených študentov.
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Obr.1. Ukážka prostredia aplikácie OneNote v priebehu kurzu Tvorivé laboratórium v krajine, ktorý prebiehal v pande-
mickom období dištančnou formou. Screenshot zahŕňa časť učiteľskej sekcie, kde sú nahrané informácie a inšpiračné 

zdroje určené študentom kurzu (zdroj: archív autorky).

Portfólio riadených úloh (Controlled Task Portfolio)

Rozdiel medzi portfóliom riadených úloh  a tradičným portfóliom spočíva v tom, že portfóliá po-
užívané v prístupe riadených úloh sa zameriavajú na hodnotenie dosiahnutých výsledkov žiakov  
v priebehu času. Úlohy merajú pokrok v priebehu času v špecifických ateliérových zručnostiach alebo 
technikách, ktoré učiteľ považuje za dôležité pre zhodnotenie umeleckého diela alebo pochopenie 
umelca (Dorn a kol. 2004, s. 53). Sú to portfólia špeciálne navrhnuté na plnenie určitých čiastkových 
cieľov. S princípom riadených úloh sme sa stretli počas dištančnej výučby, kedy sme ich používa-
li napr. pre naplnenie a kontrolu procesných a predbežných výtvarných zadaní. Išlo o elektronickú 
verziu portfólia, pedagógom nadizajnovaného v aplikácií OneNote do učiteľského rozhrania, ktoré 
umožňovalo priebežnú kontrolu študentských prác na jednotlivých zadaniach. Študenti boli vyzvaní 
aby si prácu na zadaní zaznamenávali v procese, pričom plnili určité čiastkové ciele (Obr.2.). Metóda 
umožňuje spätnú kontrolu dosiahnutého pokroku, čo eliminuje u študentov nežiadúce rýchle riešenia 
tzv. „na poslednú chvíľu“ pri praktických semestrálnych zadaniach, ktoré sú komplexné, väčšinou 
zamerané na jednu/dve témy.



  
192

Obr.2. Ukážka prostredia aplikácie OneNote v priebehu kurzu Intermédia, ktorý prebiehal v  pandemickom období 
dištančnou formou. Študenti pracovali na zadaní priebežne a mnohé práce mali procesuálny charakter  

(zdroj: archív autorky).

Portfólio prác pre účely štátnej skúšky (International Baccalaureate Schools portfolio) 

Portfólio, ktoré si študent zostavuje pre potreby záverečnej skúšky podľa stupňa a odboru, ktorý 
študuje. Ukončenie štúdia zameraného na výtvarný odbor väčšinou vyžaduje celkové posúdenie vý-
beru prác, ktoré žiak/študent vytvoril počas štúdia. Na tento účel si študent zostavuje portfólio podľa 
interných požiadaviek školy. Väčšinou majú komplexný charakter a sú doplňujúcim hodnotiacim 
materiálom napr. pre štátne maturitné komisie stredných odborných škôl i pre univerzitné štúdium 
na odboroch vyžadujúcich praktické zručnosti v rôznych výtvarných zameraniach. Na Slovensku 
máme skúsenosť s dvoma typmi záverečných portfólií: 1. už spomínaný typ dokumentujúci najlepšie 
výstupy študenta počas celého štúdia z rôznych výtvarných disciplín; 2. portfólio k záverečnej prak-
tickej práci (klauzúrnej, bakalárskej, magisterskej), ktoré dopĺňa praktický výstup o popis a doku-
mentáciu realizácie výstupu hodnotiaceho prostredníctvom štátnej skúšky. Zatiaľ  neexistuje ucelená 
metodika hodnotenia spomínaných foriem portfólia. Napriek tomu existujú kritériá, ktoré vychádzajú 
z jednotlivých študijných odborov. Dorn, Madeja, Sabol  (2004)  uvádzajú príklad portfólia, ktorý 
existuje pre program International Baccalaureate Schools, v ktorom študenti 5. ročníka programu IB 
Middle Years majú možnosť absolvovať externé hodnotenie vo forme elektronického portfólia prác, 
aby preukázali svoje vedomosti a zručnosti v skupinách predmetov ako napr. Visual arts a Média. 
Program definuje požiadavky pre umelecké portfólio, ktoré má obsahovať ateliérové výstupy potreb-
né pre zvládnutie medzinárodnej maturity (pozri webovú stránku ibo.org).
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Portfólio k prijímaciemu konaniu (The Advanced Placement portfolio in the visual arts) 

S danou formou portfólia sa stretávame už niekoľko desaťročí u nás i vo svete v rámci talentovej 
skúšky na všetky výtvarné a príbuzné odbory (architektúra, dizajn, scénografia, vizuálna komuniká-
cia, atď.). Forma je definovaná kritériami pre talentové skúšky, ktoré sú  zverejňované danou odbor-
nou strednou, vysokou školu či univerzitou pred prijímacím konaním. Definujú množstvo, špeciali-
záciu, umelecké prevedenie, techniky a v neposlednom rade formu prezentovania prác, elektronicky 
alebo fyzicky ako súbor adjustovaných prác v určitom formáte. V súčasnosti sa upúšťa od rokmi 
zaužívanej fyzickej formy prezentácie a postupne sa prechádza k elektronickej napr. PowerPoinovej 
verzie portfólia, ktoré študent môže odprezentovať rovnako ako fyzické v rámci pohovoru. Elektro-
nické portfólio vykazuje isté výhody oproti fyzickému: napr. lepšia manipulácia a prenos. Študent 
nemusí nosiť ťažký a objemný súbor originálov prác a prezentáciu si môže nachystať elektronicky, 
pričom prichystané portfólio vykazuje známky grafickej gramotnosti v programoch a schopnosť lo-
gického zoradenia prác a adjustácie. Môže odprezentovať videosúbory, animácie a projekcie svo-
jich prác, rovnako digitálne 3D výstupy a CAD nákresy. Naopak nevýhodou je možná manipulácia 
s dokumentárnymi fotografiami fyzických výstupov, ktorá môže nechcene prikrášliť daný výsledok. 
Aj preto je stále najvhodnejšia forma kombinovanej prezentácie portfólia, v ktorej študent okrem 
elektronickej verzie ukáže výber originálov dokazujúci výtvarne kvality, čo je vhodné napr. pri veris-
tických kresebných a maliarskych prácach umožňujúcich fyzický prevoz. 

Ekvivalent k prijímaciemu portfóliu, tak ako ho poznáme na Slovensku a v Čechách, je tzv. Advanced 
Placement Portfolio. Študenti prostredníctvom neho predstavujú súbor prác, ktoré vytvorili počas 
štúdia na strednej škole. Kritériá hodnotenia určuje celoštátna skupina umelcov a učiteľov výtvarného 
umenia z vysokých a stredných škôl tzv. The Development Committee in Studio Art, (Výbor pre roz-
voj ateliérového umenia), ktorá sa pravidelne stretáva, aby vykonala revízie a zabezpečila aktuálnosť 
požiadaviek na portfólio (Dorn a kol. 2004, s. 53).

V roku 2004 vznikla rozsiahla štúdia, ktorá využila formu formulárov na porovnanie názorov a skú-
seností 107 kanadských, anglických a holandských študentov s prípravou portfólia na záverečné hod-
notenie v poslednom ročníku strednej školy. Cieľom bolo odhaliť, čo si študenti cenia na hodnotení 
portfólia a či považujú hodnotenie portfólia za vhodnú prípravu na svoju budúcnosť, najmä pre 
tých, ktorí plánujú pokračovať v štúdiu umenia a dizajnu na vysokej škole alebo univerzite. Výskum 
sa zameral na spoločné prístupy k hodnoteniu, po ktorých nasledovala cielená diskusia o učebných 
plánoch a hodnotiacich postupoch vo všetkých troch krajinách (Blaikie 2004, abstract).

DIGITÁLNE FORMY PORTFÓLIA

Súčasný technologický vývoj predovšetkým v informačných technológiách, napomáha hľadať nové 
metódy výučby aj samotného hodnotenia výtvarnej výchovy. 

Prvé odborné práce v oblasti aplikácie rôznych digitálnych foriem tzv. e-portfólia vznikli v rokoch 
2003-2005. Príkladom implementácie do výučby v oblasti umenia a humanitných vied sa napr. za-
oberali taiwanskí autori. Wen vo svojej práci The application of a web based portfolio in arts and 
humanities instruction (2003), Chou sa zas venuje výskumu tvorby webového portfólia a správania sa 
v sieti pri viacerých metódach vzdelávania v práci The development of a web based portfolio system 
and research on network behavior in different learning styles & cognitive styles. (2005) Wen a Chou 
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spolupracovali na výskume implementácie webového portfólia do výučby na Taipei Municipal Uni-
versity of Education. Štúdia sa sústreďuje na diskusiu o stratégiách rozvoja vo výučbe umenia v ate-
liéri prostredníctvom portfólia. Hodnotí spokojnosť, študijné výsledky, spätnú väzbu a interakciu vo 
webovom prostredí (Lu 2007).

Výsledkom výskumného  projektu na Northern Illinois Univerisity, ktorý sa zaoberal možnosťami 
využitia elektronického portfólia ako alternatívneho hodnotiaceho spôsobu pre vizuálne učenie, bol 
výskumným tímom navrhnutý systém Madeja Visual Modeling of Information System (MVMIS). 
Jedná sa o návrh elektronického portfólia, ktorý by uľahčoval zber informácií v určitom časovom 
vymedzení, napr. Počas trvania výučby predmetu/kurzu (Dorn a kol. 2004).

V roku 2006 vyšla experimentálna štúdia The effectiveness and use of digital portfolios for assess-
ment of art performance in selected secondary schools (Dorn, Sabol 2006), ktorá predstavuje využitie 
e-portfólia ako prostriedku hodnotenia na vybraných stredných školách. Zamerala sa na digitálne 
formy portfólia s cieľom určiť efektívnosť hodnotení. Účastníkmi štúdie bolo 178 študentov a 29 
stredoškolských učiteľov na Floride a v Indiane. 

V roku 2007 autor Lu v článku The integration of E-learning platform in Arts and Humanities curric-
ulum: The Digital picture book project-based learning popisuje integráciu platformy elektronického 
portfólia do výučby, pričom sa zameriava na analýzu, návrh, vývoj, implementáciu a hodnotenie. 

V článku Web-based appreciation and peer assessment for visual art education (Lin, Yang, Hung 
& Wang, 2006) sa autori venujú aplikácii webového portfólia do procesu hodnotenia v umeleckom 
vzdelávaní na základnej škole. Skúmajú efektívnosť a to ako môžu portfólia pomôcť učiteľom posú-
diť pokrok študentov vo výučbe a uľahčiť vzájomné hodnotenie. 

Spomínané štúdie dokazujú, že:

• elektronické portfólium prispieva k interakciám medzi učiteľmi a študentmi a je efektívne pri 
kooperácii,

• záznamy s e-portfólia môžu pomôcť pri implementácii formatívneho hodnotenia procesu vý-
učby študentov,

• e-portfólio možno využiť ako systém vzdelávacej platformy,

• výsledky hodnotenia reálnych prác a e-portfólia sú štatisticky podobné, čo dokazuje spoľahli-
vosť aplikácie v hodnotení digitálne reprodukovaných diel.

Je však dôležité pokračovať vo výskume možných stratégií integrácie e-portfólia do plánov hodnote-
nia (Lu  2007, s. 157-158).

Štúdia The Integration of Blog Platform and E-portfolio in Art v Assessment v čase písania porovná-
vala predovšetkým možnosti vtedy dostupných platforiem e-portfólií založených na webovej šabló-
ne, tradičných papierových portfólií a možností blogu. Výsledkom zistení bolo, že pre pre učiteľov 
a študentov najefektívnejšie využitie predstavuje forma blogu. V tej dobe mal jednoduchú obsluhu 
bez IT znalostí, interaktívne funkcie a široké možnosti použitia v rôznych disciplínach na ukladanie 
učebných materiálov a portfólií študentov a záverečných prác. 

Vyššie spomenuté štúdie sa viazali na technické možnosti digitálnych foriem portfólií v danom ob-
dobí. Z dnešného pohľadu sa webové i blogové platformy zdajú menej efektívnymi, predovšetkým 
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z dôvodu nutnosti poznania redakčného prostredia a užívateľskej náročnosti. Napriek tomu, že sa 
jedná o časový rámec 10 až 15 rokov, za danú dobu nastal značný posun v možnostiach dostupnosti, 
modifikácie ale hlavne užívateľskej prístupnosti viacerých aplikácií, ktoré sú určené pre súčasné sof-
tvérové a hardvérové riešenia založené predovšetkým na online cloudovom princípe ukladania dát. 
Hoci niektoré hlavné skúmané vlastnosti zostávajú podobné, technológie sa výrazne posunuli hlavne 
v možnostiach komunikácie prostredníctvom viacerých platforiem. 

Pre ľudskú tvorivú činnosť v 21. storočí sa stalo charakteristickým zaznamenávanie a ukladanie 
obrazu, myšlienky, komunikácie, zvuku, procesu atď. Výsledkom je komplexná syntéza viacerých 
zmyslových a textových informácií v podobe digitálneho sústredenia veľkého súborov dát, ktoré je 
potrebné vedieť organizovane ovládnuť. Je na nás či a ako daný pokrok dokážeme implementovať do 
školského systému a využiť možnosti, ktoré ponúka pre rozvoj oblasti hodnotenia výtvarnej výchovy 
a umenia na Slovensku. 
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GRAFICKÉ MÉDIUM A EVALVÁCIA SPRACOVANIA JEHO 
VÝSTUPOV V PODOBE GRAFICKÉHO LISTU

GRAPHIC MEDIUM AND THE PROCESSING OF ITS OUT-
PUT IN THE FORM OF GRAPHIC LETTER EVALUATION

Martin ŠEVČOVIČ

Abstrakt: Príspevok má ambíciu v prvej časti ponúknuť teoretické východiská k pripravovanému výskumu za-
meraného na definície vymedzujúce grafické médium v súčasnosti. Jej cieľom je na základe názorových tvrdení 
vybraných odborníkov z danej oblasti utvoriť pohľad na možné vnímanie členitej problematiky, čo pokladáme 
za dôležité pre správnu orientáciu v problematike evalvácie výstupov vo forme grafických listov.   V druhej 
časti sa zaoberáme problematikou hodnotenia výsledkov procesov, pri ktorých sú implementované spomínané 
grafické techniky. Sústreďujeme sa najmä na oblasť takzvaných hĺbkotlačových a výškotlačových grafických 
techník, s ktorými sa najčastejšie stretávame v edukačnom procese. Cieľom je vytvoriť pôdu pre odhalenie 
procesov evalvácie spracovania grafického listu, vytvoreného pomocou vybraných grafických techník so zame-
raním na konštitutívne techniky, ktoré sú využívané napríklad v predmete výtvarná výchova.

Kľúčové slová: grafika, grafické techniky, grafický list, hodnotenie, tlač, matrica 

Abstract: In the first part, the paper aims to offer theoretical backgrounds to the forthcoming research focused 
on definitions defining the graphic medium today. Its aim is to form a view on the possible perception of the 
articulated issue based on the opinion statements of selected experts in the field, which we consider important 
for a correct orientation in the issue of evaluation of outputs in the form of graphic letters. In the second part, 
we address the issue of evaluating the results of processes in which the aforementioned graphical techniques 
are implemented. In particular, we concentrate on the area of the so-called gravure and portrait graphic 
techniques, which are most often encountered in the educational process. The aim is to set the stage for the 
discovery of the processes of evaluation of the processing of a graphic letter, created by using selected graphic 
techniques, focusing on constitutive techniques that are used, for example, in the subject of art education.

Key words: printmaking, graphic techniques, graphic letter, evaluation, printing, matrix

ÚVOD

Príspevok z obsahového hľadiska sme rozdelili na dve časti. V prvej sa zaoberáme analýzou vybra-
ných definícií, ktoré vymedzujú problematiku grafiky ako takej, s cieľom objasnenia spôsobu trans-
formácie predmetného média a jeho členité vnímanie v súčasnosti. Vybrané definície a komentáre 
k nim, môžu nabádať k možnému spôsobu kladenia si otázok k skúmanej problematike v súčasnosti. 
Napríklad aké výstupy v súčasnosti môžeme do predmetného média zaraďovať a na základe akých 
signifikantných znakov. Pre lepšiu orientáciu v rozmanito vrstvenej problematike ponúkame čitateľo-
vi aj analýzu delenia konkrétnych grafických techník podľa spôsobu tlače a ich ďalšie vetvenia podľa 
spôsobu realizácie reliéfu v matrici. V druhej časti príspevku sa zaoberáme problematikou evalvácie 
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procesov, pri ktorých sú implementované spomínané grafické techniky. Ponúknutá teoretická ana-
lýza je potrebná pre ďalšie východiská pre pripravovaný výskum. Nakoľko s otázkou hodnotenia 
grafického listu sa stretávajú výtvarní pedagógovia pravidelne, počas samotného procesu a neskôr 
pri hodnotení konečného výsledku. Odborná literatúra sa sústreďuje buď na technické spracovanie 
a technologický proces, alebo na obsahovú, či výtvarnú stránku. Preto býva častokrát náročné spomí-
nané výstupy  –  grafické listy správne ohodnotiť. Sústreďujeme sa najmä na oblasť výškotlačových 
techník, s ktorými sa najčastejšie stretávame v edukačnom procese. Navrhli sme päť oblastí, ktoré je 
potrebné pri hodnotení sledovať. Prvou oblasťou hodnotenia je výber grafickej techniky pre dosiah-
nutie požadovaného výsledného efektu. Druhou oblasťou je hodnotenie dosiahnutej úrovne technolo-
gického (remeselného) zvládnutia zvolenej grafickej techniky pre realizáciu obrazu. Treťou oblasťou 
je výtvarné spracovanie zvolenej problematiky. Štvrtou je výber a zvládnutie zvoleného spôsobu 
tlače. Piatou oblasťou je výsledné hodnotenie predloženého grafického listu po procese signovania, 
či prípadného retušovania.

TERMINOLOGICKÉ VÝCHODISKÁ VO VNÍMANÍ GRAFICKÉHO MÉDIA V SÚ-
ČASNOSTI  

Pri pátraní po význame slova grafika, zisťujeme fakt, že v dnešnej dobe sa týmto pojmom označuje 
viacero vecí. Je to pojem, ktorý sa vzťahuje aj na obraz či text v rôznych formách. „Radšej neuvádza-
me grécke slovo graphein, ktoré grafika nesie vo svojom základe a ktoré znamená písať alebo kresliť, 
definíciu už radšej neuvádzame a kresbu z tejto interpretácie vylučujeme.“ (Michálek 2014, s. 5). 
Grafiku môžeme vnímať aj ako vedomé vytváranie bodov, línií a plôch, v našom prípade do matrice 
s cieľom vytvorenia odtlačku, alebo viacerých odtlačkov. Kubička a Zelinger (2004) prezentujú ve-
dený pojem vo výkladovom slovníku nasledovne „Grafika je z technologického hľadiska špecifický 
výtvarný odbor využívajúci k realizácii diela a jeho rozmnožovania niektorú z ručných remeselných 
tlačiarenských metód (techník). Vlastný výtvarný motív je najskôr spracovaný na grafickej doske – 
matrici. Matrica sa neskôr nanesie farbou a motív sa z nej otlačí na papier (či iný materiál), a to buď 
tlačou priamou, alebo pomocou niektorého typu lisu“ (Kubička a Zelinger, 2004, s. 79). Böhmerová 
s Jančárom (2007) píšu o dôležitom faktore, ktorý treba splniť, aby sa mohlo hovoriť o grafike v pl-
nom význame „Stvárnenie námetu v takom materiáli, z ktorého možno cielene zhotovovať istý počet 
odtlačkov – grafických listov, následne číslovaných a signovaných“ (Böhmerová a Jančár, 2007, s. 6). 
S uvedenou definíciou súhlasíme, pokiaľ berieme do úvahy takzvanú umeleckú grafiku, využívajúcu 
technicko-remeselné zručnosti, ktorých výstupom má byť spomínaný grafický list, ku ktorému sa 
autor prizná signovaním a pre lepšiu identifikáciu je označený číslami, aby bolo jasné v akom poradí 
bol tento grafický list vytlačený. Je namieste položiť si otázku, za čo teda môžeme považovať nesig-
nované výtlačky, ktoré sú súčasťou objektov, inštalácií alebo iných médií? Kde je tá krehká hranica, 
kedy môžeme hovoriť o grafickom liste, či o grafike vôbec? Najmä v dnešnej dobe, kedy sa často 
stretávame s pojmami ako počítačová či computerová grafika, alebo štrukturálna grafika? O týchto sa 
môžeme v literatúre dočítať, ako „o technikách rozširujúcich možnosti grafickej tvorby o nové este-
tické dimenzie“ (Böhmerová a Jančár, 2007, s. 6). Tu sa dostávame k jadru problematiky a je na 
mieste položiť si otázky. Čo je matrica a čo ňou môže byť? V terminológii grafikov, zaoberajúcich sa 
tradičnými remeselnými grafickými technikami sa označuje matrica aj ako štočok, či grafická doska. 
Vo slovníku zaoberajúcom sa definíciami maliarstva, grafiky a reštaurovania nájdeme definíciu mat-
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rice ako: „negatívnu tzv. materskú tlačiarenskú formu k odlievaniu, či lisovaniu, prípadne rôzne typy 
foriem z najrôznejších vhodných materiálov k odlievaniu písmen i celých tlačiarenských stránok.  
V umeleckej grafike sa tento termín používa pre spracovávanú alebo už k tlači pripravenú grafickú 
dosku“ (Kubička a Zelinger 2004, s. 79). Význam matrice vyjadruje Brun (2011) tvrdením, že „pod-
statou grafického umenia je existencia matrice, v jej nespočetných modifikáciách a jej projekcia  
v určitej finálnej forme“ (Benca a kol. 2011, s. 29). Pre lepšiu orientáciu v problematike je dôležité 
ujasniť si delenie grafiky ako takej. Pretože ako samostatná umelecká disciplína sa vďaka osobnos-
tiam, ktoré využili jej možnosti pre tvorbu diel, vyčlenila až v 16. – 17. storočí (Kubička a Zelinger 
2004). Dlho bola závislá od maliarstva. V minulosti bol jej význam spätý najmä s reprodukčnou sfé-
rou. Najmä s knihou, kde plnila dekoračnú a ilustračnú úlohu (Krejča, 2010). Preto ju označujeme ako 
reprodukčnú, či úžitkovú, ktorá je v dnešnej dobe vo väčšej miere zmechanizovaná. V dnešnej dobe 
sa do množiny grafiky nezaraďujú len výsledky, ktorým predchádzalo využitie jednotlivých grafic-
kých techník, ale táto dimenzia sa rozšírila aj na iné podnety, ktoré fungujú na princípe odtlačku. 
Práve odtlačok je podľa nás to, čo spája a určuje množinu grafiky. V nezáväznosti na forme, či už 
remeselnej, elektronickej alebo inej, experimentálnej. Aj keď sa grafické techniky v minulosti použí-
vali najmä z úžitkových dôvodov. Netrvalo dlho a začali sa uplatňovať pri tvorbe voľných umelec-
kých diel (Zápalková, 2003). Historik umenia Ivins (In Sturken a Cartwright, 2009) výstižne zhrnul 
celú túto etapu vývoja grafiky nasledovne: ,,Bez grafík by sme dnes mali len málo našich moderných 
vied, technológií, archeológií a etnológií – pretože tie všetky sú závislé na informáciách tlmočených 
pomocou presne opakovateľných vizuálnych alebo obrazových tvrdeniach.“ (ibidem, s. 198). Za naj-
staršiu techniku sa pokladá drevorez. Vplyvom rozvoja a potrieb spoločnosti pribúdali ďalšie po-
stupy. V dnešnej dobe môžeme tvrdiť, že tradičné grafické techniky sa zdokonalením nových techno-
lógií reprodukujúcich obraz, úplne preniesli do sféry voľného výtvarného umenia. Slúžia ako médium, 
ktorým autor odovzdáva svoje myšlienky publiku. Z toho vyplýva, že úloha grafických techník sa 
nezmenila, len forma a najmä obsah, ktorý autor vkladá do grafických listov. Ako poznamenáva Mi-
chálek (2016) „grafikou sa dajú nazvať výtvarné návrhy a realizácie, ktoré využívajú grafické pro-
striedky. Grafickými prostriedkami sa však rozumie nielen obraz, ale aj text, či iné prvky vizuálnej 
komunikácie. Vyzdvihujúc medzinárodnosť slova grafika môžeme konštatovať, že sa nazeranie na 
toto slovo výrazne odlišuje a spôsobuje isté nejasnosti. Na základe tejto skutočnosti sa často v súčas-
ných publikáciách rozlišuje nielen voľná a úžitková grafika, ale aj jej ďalšie významové odtiene, čo 
môžeme vidieť napríklad v názve jedného belgického múzea grafiky, ako Múzeum grafiky a tlačeného 
obrazu“ (Michálek 2016, s. 8). Uvedené tvrdenia by mohli pomôcť lepšie porozumieť, čo všetko do 
predmetnej oblasti zaraďujeme, na základe čoho si to môžeme dovoliť tvrdiť, a ako sa samotné mé-
dium dokázalo transformovať do rôznych podôb. Tvrdením, s ktorým sa stotožňujeme pre vymedze-
nie pojmu grafika v súčasnosti je definícia Ševčíka (In Benca a kol., 2011) „Grafika je prioritne po-
menovaná oblasť, ktorej signifikátorom je odtlačok a multiplikácia diela s nosným prvkom matrice“ 
(ibidem, s. 32). Už prvé tvrdenie nám napovedá, že v súčasnosti o grafike nehovoríme len ako  
o umení tlače, čo vychádzalo skôr z predpokladu remeselného zvládnutia jednotlivých techník, ale 
skôr hľadáme signifikantné znaky grafiky, na základe ktorých dokážeme, tie ktoré diela do oblasti 
grafického média zahrnúť. Jedná sa o definície, ktoré definovala výtvarná teoretička Vrbanová  
(In Benca a kol. 2011), dlhodobo skúmajúca vývoj grafiky na Slovensku. Prvou je definícia uchopu-
júca množinu klasických grafických techník, ako ju chápeme v dnešnej dobe po jej niekoľko storočí 
trvajúcou transformáciou. „Grafika na báze klasických techník - autonómny výtvarný druh založený 
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na autorskom vytvorení a spracovaní matrice rôznymi technikami od kresby, maľby, cez tradičné 
výškotlačové alebo hĺbkotlačové techniky, až po vytvorenie autorskej elektronickej „nehmotnej“ mat-
rice, z ktorých autor následne mechanicky odtláča alebo ručne tlačí multiplikáty - autorské kópie 
pôvodiny diela“ (ibidem, s. 24). Do tejto množiny zaraďujeme všetky technologické postupy, ktoré 
sa stáročia vyvíjali s cieľom reprodukovať obsah vložený do matrice a následne tlačený väčšinou na 
papier. Delíme ich najmä podľa spôsobu tlače, na hĺbkotlačové, tlačené z výšky, tlačené z plochy  
a cez sito. Jednotlivé techniky sa následne profilujú na základe spôsobu opracovávania matrice (Tab. 
1.). Pri tlači z hĺbky väčšinou tvorí matricu kovová doska, ktorú grafik opracováva podľa potreby 
grafickými technikami (Tab. 2). Techniky tlačené z výšky väčšinou označujeme podľa materiálu, do 
ktorého sa matrica vytvára. Tlač z plochy funguje na základe princípu odpudzovania vody a mastno-
ty. Ako matrica nám slúži špeciálny druh vápenca, preto sa táto technika nazýva litografia, alebo ka-
meňotlač. Tlač cez sito označujeme aj ako sieťotlač alebo serigrafia, či prietlač. Od polovice minulé-
ho storočia vďaka rozvoju technológií sa v komerčnej sfére pre tlač začal využívať ofset (tlač za 
pomoci valcov). Celá táto obsiahla množina rôznych technologických postupov, ktorá sa vyvíjala 
súbežne s potrebami spoločnosti a novými technologickými a materiálovými možnosťami, vznikala 
s jediným cieľom, a to reprodukovať text a obraz. 
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Delenie klasických grafických techník podľa spôsobu tlače

spôsob tlače grafické techniky

tlač z  hĺbky (hĺbkotlač)
rytiny

suchá ihla, mediryt, oceloryt, bodko-
vá rytina, puncová rytina, škriabaná 
rytina (mezzotinta)

lepty čiarkový lept, lept zrnkový (akvatin-
ta), lept kriedový, lept vykrývaný...

tlač z výšky

drevorez  

drevoryt (xylografia)  

linorez  

linoryt  

kameňoryt  

cementoryt  

fotoxylografia  

razená techika  

kovoryt  

kovorez  

olovoryt  

olovorez  

štrukturálna grafika  

tlač z plochy

kameňotlač (litografia) 

pérová litografia

kriedová litografia

lavírovaná litografia

škriabaná litografia

fotolitografia

autografia

algrafia  

ofset  

svetlotlač  

tlač cez sito (pretlač) sieťotlač (serigrafia)  

Tab. 1. Delenie klasických grafických techník podľa spôsobu tlače. (vlastná realizácia)

Delenie najčastejšie používaných klasických grafických techník v závislosti od použitia leptadla.

 lineárne plošné

mechanické - suché suchá ihla mezzotinta

chemické - mokré čiarkový lept aquatinta

Tab. 2. Delenie najčastejšie používaných klasických grafických techník v závislosti od použitia leptadla.  
(vlastná realizácia)
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EVALVÁCIA SPRCOVANIA GRAFICKÉHO LISTU

S otázkou evalvácie procesov pri realizácii výsledku v podobe grafického listu sa stretávajú výtvar-
ní pedagógovia pravidelne, počas samotného procesu a neskôr pri hodnotení konečného výsled-
ku. Odborná literatúra sa sústreďuje buď na technické spracovanie a technologický proces, alebo 
na obsahovú, či výtvarnú stránku. Preto býva častokrát náročné spomínané výstupy – grafické listy 
správne ohodnotiť. Počas skúmania obsahu výučby predmetov zameraných na grafické médium na 
slovenských vysokých školách sme prišli k poznatku, že sa primárne venujú výučbe spôsobu tlače 
z výšky a niektorým hĺbkotlačovým grafickým technikám (Obr. 1.). Praktická výučba tlače cez sito 
a tlače z plochy (Obr. 2.) je možná len na dvoch vysokoškolských pracoviskách, a to Vysokej škole 
výtvarných umení v Bratislave a Fakulte výtvarných umení AVU v Banskej Bystrici. Na ostatných 
pracoviskách je len v teoretickej rovine. Tieto zistenia nás nabádajú k ďalším otázkam, ktorým by sa 
bolo dobré venovať v ďalších výskumoch a to: Ako prebieha evalvácia spracovania grafického listu 
na iných pracoviskách? Na čo sa kladie väčší dôraz, či na remeselné zvládnutie jednotlivých techník 
a spôsobov tlače, alebo na výtvarné spracovanie a obsahovú stránku výsledných artefaktov? 

Obr. 1. Schémy tlače z hĺbky a tlače z výšky, ktoré sa vyučujú na pedagogických fakultách 
 na slovenských vysokých školách. (vlastná realizácia)
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Obr. 2. Schémy tlače z plochy a tlače cez sito, ktoré sa prakticky nevyučujú na pedagogických fakultách  
na slovenských vysokých školách. (vlastná realizácia)

Predmetom nášho záujmu z tejto členitej množiny sú konštitutívne grafické techniky a postupy tlače, 
ktoré najčastejšie využívame v oblasti voľnej grafiky a slúžia ako základ, pri výučbe spomínaného 
média na školách. Význam ich zaradenia do edukačného procesu je kľúčový, nakoľko spôsob mysle-
nia pri práci s grafickými technikami je odlišný ako pri iných výtvarných médiách. Poznatky a zruč-
nosti z nich musia prejsť cez postupy, ktorých súčinnosť smeruje do odtlačku v podobe grafického 
listu. Zámerne sa budeme zaoberať len formou odtlačku na papieri s potrebnými náležitosťami, ktoré 
sa od neho vyžadujú. Teda súbor vlastností a technologických zručností, ku ktorým autor prirodzene 
smeruje, aby sme jeho výsledok mohli hodnotiť pozitívne. Hodnotenie výstupu v podobe grafického 
listu s dôrazom na jeho náležitosti môžeme zaradiť medzi základné spôsobilosti výtvarného pedagó-
ga, ktoré sa od neho očakávajú po prvom stupni jeho štúdia v programe výtvarná edukácia. Pri otázke 
hodnotenia grafického listu, ktorý vznikol počas edukačného procesu sa hodnotiteľ môže zaoberať aj 
otázkou: „...ako prepájať všeobecné poznatky so subjektívnou tvorivou mienkou a postojmi žiakov. 
Skrátene povedané: ako sa pohybovať medzi vedomosťami a tvorbou“ (Slavík, 2011, s. 109). Dovoli-
li by sme si doplniť: ako sa pohybovať medzi vedomosťami, úrovňou zručností a tvorbou. Kľúčovým 
je, aby výtvarný pedagóg získal požadovanú úroveň vo všetkých oblastiach, aby sa mu ľahšie pôsobi-
lo v pozícii takzvaného spolupracovníka napríklad ako to uvádza Valachová (2021) v publikácii Pro-
jekty a projektová výučba vo výtvarnej výchove: „Učiteľ je v pozícii „spolupracovníka“, konzultanta 
a tým podporuje samostatnosť žiakov, so žiakmi počas priebehu práce konzultuje a usmerňuje ich, 
práce hodnotia i žiaci.“ (Valachová 2021, s. 18). 

Pre priblíženie problematiky spomenieme tri základné oblasti hodnotenia, z výsledkov ktorých získa-
me celkový prehľad o výstupe. Prvou oblasťou hodnotenia je výber grafickej techniky pre dosiah-
nutie požadovaného výsledného efektu. Druhou oblasťou je hodnotenie dosiahnutej úrovne tech-
nologického (remeselného) zvládnutia zvolenej grafickej techniky pre realizáciu obrazu. Treťou 
oblasťou je výtvarné spracovanie zvolenej problematiky. Štvrtou je výber a zvládnutie zvoleného 
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spôsobu tlače. Piatou fázou je výsledné hodnotenie predloženého grafického listu po procese sig-
novania, či prípadného retušovania. Výber správnej grafickej techniky je kľúčovým faktorom od 
ktorého sa odvíja celý nasledujúci proces. Správnemu výberu predchádza zámer, väčšinou vo for-
me výtvarného návrhu, alebo predstavy o výsledku odtlačku. Výber býva prirodzene obmedzený aj 
možnosťami technologického vybavenia, ale hlavne schopnosťou vybranú techniku realizovať. Ak 
nám technologické možnosti zužujú výber grafickej techniky, prispôsobujeme týmto aj predstavy 
o výsledku, ktoré musíme dokázať vmestiť do areálu možností vybranej techniky. Čím bohatšími re-
meselnými zručnosťami v médiu disponujeme, tým slobodnejšie sa vieme pohybovať v možnostiach 
realizácie predstáv o výsledku. V edukačnom procese zameriavajúcom sa na konštitutívne poznatky 
o grafickom médiu sa okruh výberu zvyčajne zužujem na dva základné princípy tlače a to tlač z výš-
ky, alebo náročnejšiu hĺbkotlač. Ďalšie princípy tlače si vyžadujú pokročilejšie poznatky a osvojené 
remeselné zručnosti, ale hlavne celené technologické možnosti vybavenia grafickej dielne. Hodno-
tenie dosiahnutej úrovne technologického (remeselného) zvládnutia zvolenej grafickej techniky pre 
realizáciu obrazu pozostáva zo schopnosti porovnať úrovne realizovaných reliéfov matrice. Každá 
jedna technika si vyžaduje dosiahnutie potrebnej minimálnej mentálnej a remeselnej úrovne pre jej 
zvládnutie, aby sme vôbec mohli proces smerujúci k vytvoreniu odtlačku začať realizovať. 

Obr. 3. Schéma náležitostí grafického listu. (vlastná realizácia)
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Celý tento proces je veľmi zložitý a vyžaduje si od hodnotiteľa potrebnú mieru poznatkov z hod-
notenej oblasti. Tým, že do spomínanej množiny radíme viacero grafických techník, je potrebné 
ich proces realizácie ovládať a na konkrétne možné nedostatky vedieť už pri výučbovom procese 
poukázať. Hodnotenie technologického zvládnutia realizácie grafickej dosky je úzko späté aj s tre-
ťou oblasťou hodnotenia a to je výtvarné spracovanie plánovaného prevedenia za pomoci vybranej 
techniky vo forme reliéfu v matrici. Pre úroveň hodnotenia v tejto oblasti sú kľúčovými všeobecné 
poznatky z oblasti výtvarných médií, odkazujúce na zvládnutie problematiky kompozície, prácou so 
svetlom a elementárnymi výtvarnými vyjadrovacími prostriedkami, ktorými sú bod, línia a plocha. 
Oblasť hodnotenia zameraná na výber a zvládnutie zvoleného spôsobu tlače sleduje otázky súvi-
siace s nanášaním farby, nastavením tlačového zariadenia (lisu), výberu a príprave papiera pre tlač, 
umiestnenie matrice do formátu papiera a ďalšie. Je kľúčovou oblasťou, nakoľko ak by sa jej proces 
nepodaril, nedokázali by sme hodnotiť predchádzajúce oblasti. Pri je úspešnej realizácii dochádza 
k vytvoreniu odtlačku, v našom prípade vo forme grafického listu, ktorý si podľa výberu techni-
ky vyžaduje ďalšie spracovanie. Sušenie, napínanie, čistenie, orezávanie, retušovanie, signovanie.  
Autorizácia signovaním je poslednou fázou realizácie odtlačku, ktorá je dôležitá najmä pre zberate-
ľov, v našom prípade slúži ako potvrdenie autora s priznaním naplnenia jeho pôvodných predstáv po-
mocou grafických techník a procesu tlače. Čo môžeme považovať aj za ukončenie všetkých procesov 
jeho realizácie a teda súhlas s legitímnym začatím hodnotiaceho procesu predstaveného výsledku. 
Odporúčaný a zaužívaný pôsob signovania a požadované náležitosti grafického listu môžeme vidieť 
na grafickom znázornení priloženého obrázku (Obr. 3.). Michálek v Magie otisku, Grafické techniky 
a technologie tisku upozorňuje na umiestnenie signovania nasledovne:  „Aj keď je umiestenie čísla 
list a podpisu autora individuálne, vo väčšine prípadov tieto nájdeme v riadku pod obrazom: vľavo 
číslo listu, potom eventuálne názov, vpravo podpis a rok vzniku. Umiestnenie tohto riadku na spodní 
okraj papiera pŕliš vhodné nie je, pretože sa potom komplikuje práca paspartéra a rámara“ (Michá-
lek 2016, s. 258). 

ZÁVER

Prvá časť príspevku ponúkla analýzu vybraných definícií, ktoré vymedzujú problematiku grafiky ako 
takej, s cieľom objasnenia spôsobu transformácie predmetného média a jeho členité vnímanie v sú-
časnosti. Analýza priniesla zistenia, že po transformácii grafického média nemožno jeho definovanie 
obmedziť len na oblasť remeselného reprodukovania obrazu pomocou tlače, ale vznikla potreba na-
chádzania stanovených signifikantných znakov, na základe ktorých môžeme jednotlivé výstupy do 
tejto oblasti radiť. Pre lepšiu orientáciu v rozmanito vrstvenej problematike sme ponúkli čitateľovi aj 
analýzu delenia konkrétnych klasických grafických techník podľa spôsobu tlače a ich ďalšie vetvenia 
podľa spôsobu realizácie reliéfu v matrici. V druhej časti príspevku sme sa zaoberali problematikou 
evalvácie procesov, pri ktorých sú implementované spomínané grafické techniky. Zameriavali sme 
sa najmä na oblasť takzvaných hĺbkotlačových a výškotlačových grafických techník, s ktorými sa 
najčastejšie stretávame v edukačnom procese na vysokých školách. Navrhli sme ich delenie do pia-
tich oblastí, ktoré je potrebné pri hodnotení sledovať. Ponúknutá teoretická analýza je potrebná pre 
ďalšie východiská pre pripravovaný výskum. Proces transformácie a transmedializácie grafického 
média vytvoril priestor pre ďalšie otázky, medzi ktoré patria aj otázky spojené s procesom správnej 
evalvácie výsledných artefaktov, pretože s otázkou hodnotenia spracovania grafického listu sa stretá-
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vajú výtvarní pedagógovia pravidelne, počas samotného edukačného procesu a neskôr pri hodnotení 
konečného výsledku. 
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RIZIKÁ A PREDNOSTI VÝTVARNEJ VÝCHOVY  
REALIZOVANEJ DIŠTANČNE A PREZENČNE  

RISKS AND ADVANTAGES OF DISTANCE  
AND FACE-TO-FACE ART EDUCATION  

Daniela VALACHOVÁ

Abstrakt: príspevok prezentuje výsledky výskumu, ktorý bol zameraný na skúmanie negatívnych a pozitívnych 
potenciálov výtvarnej výchovy realizovanej prezenčne a dištančnou formou. Obe formy sa v rôznej miere 
realizovali na základných školách počas pandémie. Samotná realizácia oboma formami priniesla niekoľko 
zaujímavých zistení prostredníctvom ktorých formulujeme niekoľko odporúčaní v rámci výskumných analýz. 
Výsledky považujeme za špecifické a smerodajné len v rámci našej sledovanej skupiny účastníkov, avšak na-
značujú aj celospoločenský trend v skúmanej oblasti. 

Kľúčové slová: výtvarná výchova, dištančná výučba, prezenčná výučba, žiak, učiteľ.

Abstract: The paper presents the results of a research probe aimed at exploring the negative and positiv  po-
tentials of art education, carried out in a face-to-face and distance form. Both forms were implemented to 
varying degrees in primary schools during the pandemic. The actual implementation of both forms yielded 
some interesting findings through which we formulate some recommendations within the research analyses. 
We consider the results to be specific and indicative only within our study group of participants, but they also 
indicate a society-wide trend in the area under study. 

Key words: art education, distance learning, face-to-face teaching, pupil, teacher.

ÚVOD

Pred časom sme si všetci prežili situáciu, ktorá bola pre každého novou, nevšednou a v rôznych 
smeroch aj obmedzujúcou. Samotná pandémia COVID-19 expandovala do celého sveta a jej dôsled-
ky neustále pretrvávajú. Primárne ovplyvnila oblasť sociability, ale do akej miery to bude zrejmé 
postupne, aj keď už prvé skutočnosti naznačujú, že ovplyvnila školopovinné deti. Zatvorené školské 
inštitúcie a nerealizovanie prezenčnej výučby na všetkých stupňoch vzdelávania  prinieslo situácie, 
ktoré sa riešili rýchlo a nie vždy úplne vhodne. Bola to situácia, kedy v rovnakom čase bolo veľa detí 
a žiakov na celom svete vzdelávaných v domácich podmienkach rôznymi stratégiami. Napriek tomu, 
že podmienky pre výučbu neboli rovnaké, v jednom sa táto skupina spájala, bolo to samotné preží-
vanie danej situácie, ktorá nastala tu a teraz. Jednoznačne môžeme tvrdiť, že pandémia COVID-19 
ovplyvnila životy každého na celom svete. Napriek tomu, že pandémia ustúpila, v živote našich detí 
(školopovinných) zostávajú spomienky, ktoré sa spájajú s obmedzením pohybu, ktorý prerástol do 
dlhodobého pobyt vo vlastnej izbe, sociálna uzavretosť v takom rozsahu, s ktorým sa ešte nestretli. 
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DIGITÁLNE TECHNOLÓGIE

Digitálne technológie, ako moderná forma informačno-komunikačných technológií nás sprevádzajú, 
bez ohľadu na našu vôľu. Stali sa súčasťou každodenného života jednotlivca,  firmy aj školy. Tvo-
ria svet okolo nás, stali sa neoddeliteľnou súčasťou moderného človeka v informačnej spoločnosti. 
V organizácii, a aj v základnej škole sú okrem iného významným prostriedkom na prijímanie, odo-
vzdávanie, vyhľadávanie, triedenie a uchovávanie informácií každého druhu. Predstavujú súčasť ko-
munikácie a zdieľania informácií nevyhnutných na prežitie v sociálnych väzbách a rýchlo meniacom 
sa prostredí.

Termín digitálna technológia sa používa na opis využívania digitálnych zdrojov k tomu, aby sme 
mohli efektívne hľadať, analyzovať, vytvárať, komunikovať a využívať informácie v digitálnom kon-
texte (Bobot, Jakubeková, 2013).

V súvislosti s digitálnymi technológiami sa spájajú výrazy ako informačná gramotnosť a digitálna 
gramotnosť. Digitálna gramotnosť je predpokladom k porozumeniu a schopnosti využívať digitálne 
technológie pri každodennej práci. Na to, aby firma, v našom prípade aj škola, efektívne využívala 
informačné technológie ku komunikácií je prvoradou podmienkou zamestnancov disponovať infor-
mačnou a digitálnou gramotnosťou (Javorský, 2012). 

Digitálna gramotnosť je schopnosť porozumieť informáciám a používať ich v rôznych formátoch z 
rôznych zdrojov, ktoré sú prezentované prostredníctvom informačných a komunikačných technológií.

Moderné informačné a komunikačné technológie predstavujú množstvo pozitívnych prínosov.

Tab. 1 Prínosy digitálnych technológií

pr
ín

os
y

Interaktivita predstavuje možnosť obojstrannej komunikácie a možnosť zapo-
jenia do procesu alebo reakcie používateľov na informácie

Multimedialita predstavuje integráciu textov, obrázkov, zvukov, animácie, videí 
do funkčného celku, ktorý je určený na sprostredkovanie informá-
cií, predstavuje zrozumiteľnú formu prezentácie a zároveň zvyšu-
je záujem a motiváciu 

Hypertextovosť,  
resp. hypermedialita

prezentuje podobne ako dynamický asociatívny charakter mysle-
nia a pamäte človeka

Globalita pomáha zotierať hranice, s informáciami sa pracuje globálne s ce-
losieťovou pôsobnosťou

Virtualita umožňuje spojenia s rôznymi časťami sveta a dáva individualite 
nový rozmer 

Mobilita distribuovanosť poskytuje distančný spôsob vzdelávania sa, ne-
závislého od miesta (on-line learning, on-line education, distance 
learning) 

Zdroj: Burgerová, Burger (2002)
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Digitálna technológia je technológia, ktorej operačný systém beží automaticky pomocou počítačové-
ho systému. Digitálna technológia je v podstate len veľmi rýchly počítací systém, ktorý spracováva 
všetky formy informácií ako číselné hodnoty alebo digitálne kódy.

Digitálna technológia v zásade spracováva všetky formy informácií ako číselné hodnoty, aby ich bolo 
možné prečítať na počítačoch. Jedným z príkladov je mobilný telefón, pri ktorom sa pri volaní na 
číslicu, ktorá sa niekde posiela pomocou prijímača, používa rádiové vlny. Telefón príjemcu sa potom 
vráti a prevedie prijaté čísla na zvuk, ktorý príjemca bude počuť.

Digitálne technológie sa v bežnom živote využívajú v širokom uplatnení ako médium alebo nástroj 
pre aktivity v rôznych oblastiach ako aj v školách pri výučbe. 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA

Výtvarná výchova patrí medzi povinné predmety v rámci prvého a druhého stupňa základnej školy. 
Ako vyučovací predmet má bohatú históriu a v súčasnosti je jeho obsahové zameranie aktualizované 
a modernizované.

Prioritou výtvarnej výchovy je rozvíjať expresiu žiakov v každom ročníku a stupni. Napriek tomu, že 
sme všetci niečím odlišní, ľudskú podstatu máme identickú. Zážitky sprostredkované v procesoch tvo-
rivej expresie sa stávajú iniciačným faktorom k chápaniu a rešpektovaniu odlišnosti (Kováčová, 2019).

Výtvarná výchova je v rámci prvého a druhého stupňa základnej školy ako jeden z povinných pred-
metov štátneho vzdelávacieho programu. Štátny vzdelávací program (2015) predstavuje záväzný ná-
rodný rámec pre 1. aj 2. stupeň základných škôl. Reprezentuje prvú úroveň dvojúrovňového modelu 
vzdelávania. Je východiskovým dokumentom na prípravu školských vzdelávacích programov, ktoré 
predstavujú druhú úroveň dvojúrovňového modelu vzdelávania. Ten dáva priestor každej škole, aby 
prostredníctvom školského vzdelávacieho programu dotvorila svoj obsah vzdelávania podľa špeci-
fických regionálnych a lokálnych podmienok a požiadaviek, ktoré vychádzajú z potrieb žiakov alebo 
rodičov.

Hlavný cieľ výtvarnej výchovy na prvom stupni základnej školy je definovaný ako: „žiaci v nadväz-
nosti na detský výtvarný prejav rozvíjajú svoju vizuálnu kultúru na úrovni poznania i vyjadrovania“ 
(2014). Ciele predmetu sú formulované s kontextom na žiaka a jeho rozvoj.

Hlavným cieľom výtvarnej výchovy na 2. stupni základnej školy je „prostredníctvom aktívnych čin-
ností uvádzaní do vizuálnej kultúry a komunikácie – na úrovni poznania i vlastného vyjadrovania“ 
(2014).

Výtvarná výchova je súčasťou vzdelávacej oblasti umenie a kultúra. Zameriava sa na spoznávanie 
umenia a kultúry, pochopenie významu človeka a spoločnosti. Učí žiaka vnímať a chápať hodnoty 
umenia, kultúry a kultúrnej tradície a vyjadrovať sa rôznymi umeleckými prostriedkami vizuálneho, 
dramatického, hudobného umenia, písaného a hovoreného slova (ŠVP, 2015, s. 9).

Výtvarná výchova na prvom stupni vzdelávania vedie žiaka k spoznávaniu súčasného umeleckého 
vyjadrovania sveta, vizuálnej kultúry a kultúrnej tradície svojho regiónu, národa a krajiny. Obsah 
predmetu je členený do tematických celkov, ktoré kladú dôraz na rozvoj predstavivosti a fantázie, 
pozorovacích a vyjadrovacích schopností a zručností pri práci s nástrojmi a materiálmi.
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Prostredníctvom tvorivých výtvarných činností a aktivít žiak získava príležitosti na uplatnenie fantá-
zie a predstavivosti, a tým aj priestor pre vlastnú sebarealizáciu. Vzdelávací štandard upravuje a sta-
novuje výkon a obsah vyučovacieho predmetu výtvarná výchova. Obsah predmetu v jednotlivých 
metodických radoch je konkretizovaný vo výkonovom štandarde. Výkon sa premieta do obsahového 
štandardu, ktorý predstavuje vymedzenie učebného obsahu. Avšak je možnosť uvedené obsahy mo-
difikovať a upravovať podľa konkrétnej situácie  rámci triedy žiakov. Obsah predmetu je, tak ako na 
prvom stupni, členený do metodických radov, ktoré tvoria obsahový rámce predmetu.

Výtvarná výchova na druhom stupni základnej školy sa zameriava na tvorbu žiakov s výtvarnými 
technikami a materiálmi. Zahŕňa proces tvorby od prvotného nápadu, cez tvorbu  nachádzania formy 
až k procesu realizácie. Obsah predmetu je obohatený o obsah, prostredníctvom ktorého žiaci získa-
vajú kompetencie porozumieť reklame, dizajnu, architektúre a pod.

VÝSKUM

Výskumný zámer vychádzal z predpokladov a dostupných, ale zatiaľ neoverených informácií, o rea-
lizácii dištančnej výučby výtvarnej výchovy ako vyučovacieho predmetu na základnej škole. 

Cieľom výskumu z hľadiska kvalitatívneho prístupu je interpretácia a pochopenie fenoménov explo-
ráciou a opisom.

Cieľmi kvantitatívneho výskumu bude predpoklad príčinnej hypotézy, vysvetlením javov a príčin-
ných súvislostí. Typy zozbieraných dát pre kvalitatívne skúmanie budú sústredené na texty a slová. 
Typmi analýzy a interpretácie sa podľa Hendla (2012) stáva v kvalitatívnom skúmaní používanie 
interpretatívnych metód. 

Predmetom skúmania je konceptuálne vyjadrenie skúmanej reality – riziká a prednosti výtvarnej vý-
chovy na základnej škole realizovanej dištančnou a prezenčnou formou. 

Súhlasíme s názorom, že výzvou učiteľa výtvarnej výchovy pri e-learningovom vzdelávaní je napl-
niť online priestor tvorivou silou, ktorá motivuje žiakov ku koncentrácii na tvorbu. Schopnosť viesť 
svoje emócie edukantov k určenému cieľu je do istej miery nadradená vrodenému nadaniu (Juhász 
Muchová, 2020).

Cieľ výskumu

Hlavným cieľom výskumu bolo skúmanie názorov na predmet výtvarnej výchovy na základnej škole 
realizovanej dištančnou a prezenčnou formou.

Výskumné metódy

V rámci výskumu sme použili metódu dotazníka a analýzu textu.

Dotazník

Patrí k najčastejšie používaným metódam vo výskume. Je spôsobom písomného kladenia otázok 
a získavania písomných odpovedí (Gavora, 2001).

Dotazník obsahoval okrem identifikačných údajov obsahoval len dve otázky, zámerne formulované.
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Tabuľka 1 Otázky v dotazníku

1. Popíšte výhody a riziká výtvarnej výchovy realizovanej prezenčnou formou.

2. Popíšte výhody a riziká výtvarnej výchovy realizovanej dištančnou formou.

Výsledky otázok sme interpretovali na základe obsahovej analýzy. Otázky súviseli so priamou skú-
senosťou študentov s oboma formami vzdelávania v predmete výtvarná výchova na základnej škole.

Analýza textu

Metódu analýzy textu a obsahovú analýzu sme použili pri interpretácii otázok v dotazníku.

Analýza výskumných prejavov sa vyskytuje pri každej výskumnej metóde, v ktorej sa narába so slo-
vami. Text sa spravidla chápe ako napísaný sled výpovedí (Hendl, 2012).

Vo výskume je obsahová analýza jedným z postupov v rámci použitých metód. Obsahová analýza 
bude tvoriť jadro metódy, v skúmaní nepôjde iba o konkrétny postup inej výskumnej metódy. Už 
samotný názov výskumnej metódy napovedá o jej charaktere, čiže analýzu a hodnotenie obsahu pí-
somných textov (Gavora, 2001). 

Interpretácia a analýza výskumných zistení

Dotazníkové šetrenie bolo zacielené na vysokoškolských študentov magisterského štúdia. Výber res-
pondentov mal niekoľko základných podmienok.

Tabuľka 2 Charakteristika respondentov

študenti magisterského 
štúdia

prvý alebo druhý ročník štúdia

študijný program výtvarná edukácia, výtvarná edukácia v kombinácii

ochota spolupracovať

Na základe uvedenej charakteristiky sme rozdali dotazníky, ktorých návratnosť bol 99,3 %. Celkom 
sme rozdali 81 dotazníkov a vyplnených sme mali k dispozícii 74 dotazníkov. Uvedený počet pova-
žujeme za dostatočný, nakoľko obsahoval dve otvorené otázky a ich vyhodnocovanie bolo pomerne 
náročné. 

Tabuľka 3 Skupiny respondentov

študenti vysokej školy

akademické roky počet študentov

2019/2020 36 

2020/2021 35 

2021/2022 10

spolu 81

Rozsah analyzovaných textov bol 350 - 450 slov textového vyjadrenia, priemerný počet slov bol  
432 slov.

V rámci oboch otázok sme na základe obsahovej analýzy identifikovali tri kritériá, ktoré budeme 
ďalej analyzovať.
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Tabuľka 4 identifikované kritériá

identifikované kritériá

obsah výučby

žiak 

učiteľ 

Analýza kritéria: obsah výučby

Ako prvé kritérium, identifikované v analyzovaných textoch bol obsah výučby. V tejto súvislosti sa 

Tabuľka 5 Obsah výučby

obsah výučby

dištančná forma prezenčná forma

riziká

anonymita prispôsobovanie obsahu

proces tvorby sa nedá sledovať zvýšený hluk

rodičia žiakom pomáhajú rozprávanie žiakov

prednosti

možnosť využiť on-line hry a prezentácie výtvarná technika ako didaktická pomôcka

virtuálna návšteva galérií a múzeí práca v teréne

priama návšteva iných vzdelávacích inštitúcií,  
galéria, múzeum

prírodný materiál

spojenie s inými predmetmi

Zdroj: vlastné spracovanie 

Obrázok 1  Pojmová mapa - obsah výučby

Zdroj: vlastné spracovanie
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V rámci analýzy v prvom identifikovanom kritériu, ktoré bolo zamerané na obsah výučby, uvádzame 
hlavné zistenia v tabuľke č. 5. V rámci dištančnej výučby výtvarnej výchovy boli ako hlavné riziká 
analyzované: anonymita a s tým súvisiaci problém, že nie je možné sledovať žiakov počas tvorby 
a zasahovanie rodičov do tvorby žiakov, prípadne úplné nahradenie rodičov v činnosti namiesto žia-
kov. Tento fenomén sa dal overiť len prostredníctvom výsledných produktov, alebo aj komentárom 
žiakov, ktorí sa k danému fenoménu aj nechtiac priznali. Za najvýznamnejší prínos dištančnej výučby 
bolo identifikované virtuálne prostredie, ktoré poskytuje široké možnosti napr. návštevu galérií a mú-
zeí virtuálnou formou. 

V rámci uvedeného kritériá pri prezenčnej výučbe bolo hlavným rizikom zvýšený hluk počas výtvar-
nej výchovy, kedy žiaci majú prirodzenú potrebu rozhovoru medzi sebou. Zároveň respondenti iden-
tifikovali aj rozdiely vo výtvarnej tvorbe žiakov a preto aj prispôsobovanie obsahu výučby rôznym 
úrovniam ako riziko. Za prínosné pri prezenčnej výučbe boli popisované fenomény ako priama účasť, 
spojenie výtvarnej výchovy s inými vyučovacími predmetmi, čo pri dištančnej výučbe nie je možné 
a výtvarná tvorba v teréne. 

Analýza kritéria: žiak

Druhým kritériom bol žiak. Uvedené kritérium bolo identifikované v rámci obsahových analýz textov 
respondentov. Hlavné zistenia uvádzame v prehľadovej tabuľke č. 6.

Tabuľka 6 Žiak

žiak 

dištančná forma prezenčná forma

riziká

nedostatok výtvarné materiálu neverí si v tvorbe, 

stiesnené podmienky je frustrovaný

slabá koncentrácia nezhody medzi žiakmi

pasivita výtvarne menej zruční žiaci sa môžu cítiť  
pod tlakom

nedostatočné znalosti ovládania techniky pasivita

inšpirácia na internete

málo vlastnej fantázie

rutina, 

nechuť tvoriť, nezáujem

prednosti

vlastné prostredie interakcia s učiteľom

vlastné tempo sociálna interakcia

môže sa k tvorbe vrátiť neskôr diskusia so žiakmi pri vlastnej tvorbe

práca s novými technológiami skupinová tvorba

prezentovanie

samostatnosť

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Obrázok 2 Pojmová mapa - žiak

Zdroj: vlastné spracovanie 

V rámci kritériá žiak, bolo v dištančnej výučbe analyzované riziko nedostatok výtvarného materiálu 
v domácom prostredí, taktiež z toho vyplývajúce stiesnené podmienky, inšpirácia na internete na-
miesto vlastnej tvorivej fantázie a rutina, nechuť. Je zaujímavé, že v rámci predností tiež bolo analy-
zované vlastné prostredie ako prednosť, zároveň aj to, že žiak mal možnosť sa k vlastnej tvorbe vrátiť, 
čo pri prezenčnej výučbe zvyčajne nie je možné. Ako prednosti dištančnej výučby boli jednoznačne 
vyzdvihnuté prednosti práce s novými technológiami., ktoré sa uplatňovali počas dištančnej výučby. 

Pri prezenčnej výučbe vo výtvarne výchove boli zistené riziká ako nezhody so žiakmi a nedôvera vo 
vlastné schopnosti. V rámci predností boli zistené faktory ako možnosť sociálnej interakcie, možná 
interakcia s učiteľom a skupinová tvorba. 
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Analýza kritéria: učiteľ

Tretie kritérium, ktoré bolo identifikované bol učiteľ. Výsledky uvádzame v prehľadovej tabuľke č. 7.

Tabuľka 7 Učiteľ

učiteľ 

dištančná forma prezenčná forma

riziká

zapájanie a pomáhanie rodičov žiakom „málo času“ na vysvetlenie

venovanie sa téme do hĺbky

náročnosť venovať sa na vyučovaní každému  
žiakovi osobne

náročnejšia koordinácia

usmernenie žiakov v tvorbe

nekvalifikovaný učiteľ

bezpečnosť žiakov

prednosti

výučba sa dá nahrávať okamžitá spätná väzba 

poznávanie domáceho prostredia žiakov materiál, pomôcky

korigovanie, jednoduchšie sledovanie procesu

presne vyhradená vyučovacia hodiny

priama komunikácia

priamo rozvíjať schopnosti a spôsobilosti žiakov

Zdroj: vlastné spracovanie 

Obrázok 3 Pojmová mapa - učiteľ

Zdroj: vlastné spracovanie 
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V uvedenom kritériu bolo najväčším rizikom v dištančnej forme uvádzané pomáhanie a zasahovanie 
rodičov do tvorby žiakov. V rámci predností boli uvádzané možnosti nahrávania vyučovacích hodín 
učiteľom a možnosť poznávať aj domáce prostredie žiakov.

Pri prezenčnej výučbe v kritériu učiteľa boli uvádzané ako riziká hlavne koordinácia činnosti na vy-
učovaní, schopnosť individuálnej práce so žiakmi a nekvalifikovaní učitelia. V rámci prednosti boli 
uvádzané faktory ako okamžitá spätná väzba a priama komunikácia.

Diskusia

Výskumný zámer bol smerovaný na oblasť priamej skúsenosti študentov vysokoškolského štúdia 
s dištančnou a prezenčnou formou realizácie výtvarnej výchovy na základných školách. Je nutné spo-
menúť aj fakt, že počas prvej vlny pandémie sa predmet nevyučoval vôbec, alebo len v obmedzenej 
miere. Až postupne bol zaraďovaný a vyučovaný na základných školách. Aj keď máme k tomu vý-
hrady, zároveň si uvedomujeme fakt nepoznanej a nezažitej situácie pandémie, ktorá priniesla aj tento 
fakt, vyradenie viacerých predmetov z dištančnej výučby žiakov na základných školách. Predmety sa 
pridávali postupne, ako sa spoločnosť aj učitelia naučili zvládať situáciu.

Môžeme konštatovať, že za najväčšie prínosy dištančnej výučby možno označiť  on-line priestor 
a s tým spojené možnosti obsahu, podnetov ale zároveň uvedené fenomény boli identifikované ako 
hrozby a riziká. Pravdepodobne preto, lebo učitelia, žiaci ani rodičia a verejnosť doposiaľ nemali 
priame skúsenosti s uvedeným on-line priestorom. Pozitívnym zistením bolo aj to, že situácia nás 
prinútila veľmi rýchlo sa naučiť používať on-line priestor a realizovať výučby aj týmto spôsobom.

Jednoznačným prínosom prezenčnej výučby je osobný a sociálny kontakt žiakov navzájom aj žiakov 
s učiteľom. 

ZÁVER

Skúmanie fenoménu dištančnej výučby vo výtvarnej výchove považujeme za dôležité a nevyhnut-
né z dôvodu možnej prípravy na iné záťažové situácie. Dopady pandémie na osobnosť žiakov, na 
ich osobnostný a emocionálny rozvoj v súčasnosti nepoznáme, môžem sa len domnievať. Avšak 
výskumné zámery s podobným obsahom sa už objavujú a prinášajú rôzne zistenia. Aj náš výskum 
priniesol zásadné zistenie, že výtvarná výchova je predmet, ktorý je vhodné realizovať aj dištančnou 
formou a ako všetko v živote aj táto forma má svoje riziká aj prínosy. 
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VÝSKUMNÁ SONDA VYUŽÍVANIA DOTAZNÍKA FLOW 
SHORT SCALE NA MERANIE PREŽÍVANIA STAVU FLOW 

U ŽIAKOV DRUHÉHO STUPŇA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL
A RESEARCH PROBE OF THE USE OF THE FLOW SHORT 

SCALE QUESTIONNAIRE TO MEASURE THE FLOW STATE 
EXPERIENCE IN ELEMENTARY SCHOOL STUDENTS

Dominika WEISSOVÁ

Abstrakt: Výskumná sonda bola zameraná na zistenie toho, či je možné využiť dotazník Flow Short Scale, zo-
stavený Rheinbergom, Vollmeyerom a Engeserom, na zisťovanie prežívania stavu flow počas hodín výtvarnej 
výchovy u žiakov navštevujúcich druhý stupeň základných škôl.  Sekundárnym cieľom bolo adaptovať dotazník 
Flow Short Scale tak, aby sme ho vedeli použiť na meranie stavu flow u žiakov druhého stupňa na hodinách 
výtvarnej výchovy. Výsledkom našej sondy je adaptovaný dotazník, v ktorom sme upravili znenie tvrdení a for-
mu dotazníka.

Kľúčové slová: stav flow, výskumná sonda, dotazník, výtvarná výchova

Abstract: This research probe was designed to determine whether the Flow Short Scale questionnaire, constru-
cted by Rheinberg, Vollmeyer, and Engeser, could be used to measure the flow state experience in elementary 
school students attending art classes.  A secondary aim was to adapt the Flow Short Scale questionnaire so that 
it could be used to measure the flow state of elementary school students in art classes. Our probe resulted in an 
adapted questionnaire in which we modified the wording of the statements and the form of the questionnaire.

Keywords: flow state, research probe, questionnaire, art education

ÚVOD

Flow je stav jedincov, ktorý v roku 1975 pomenoval psychológ Mihaly Csikszentmihalyi. Ako Csik-
szentmihalyi (2014) uvádza Applications of Flow in Human Development and Education (Aplikácia 
flow v ľudskom rozvoji a edukácii), pri výskume ľudí z rôznych pracovných oblastí zistil, že množstvo 
ľudí sa venuje vo svojom voľnom čase činnostiam, alebo záľubám, o ktorých vie, že za ne nedostanú 
tradičné odmeny ako napr. peniaze alebo zlepšenie postavenia. Robia ich pre samotné činnosti a po-
cit, ktorý pri nich cítia. Csikszentmihalyi pomenoval takéto činnosti ako zážitky flow. Teda uviedol, 
že flow je to: „čo cítite, keď robíte veci, ktoré sú tak príjemné, že ich chcete uskutočňovať kvôli nim 
samým“ (Csikszentmihalyi, 2014, s. 132). Csikszentmihalyi (2014) tiež flow opísal ako stav maxi-
málnej koncentrácie, počas ktorého sú myseľ a telo zjednotené.

Od vtedy ako Csikszentmihalyi zaviedol pojem flow, bolo vykonaných mnoho výskumov tohto stavu. 
Pozornosť je stavu flow venovaná aj pre to, že ako vyplýva z viacerých štúdií, ľudia, ktorí prežívajú 
stav flow ho označujú ako príjemný stav a vďaka nemu dosahujú výborné výsledky, sú produktívnejší 
a motivovanejší tvoriť alebo pracovať (Harris at al., 2021; Nakamura, Csikszentmihályi, 2001). 
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Práve o tom aké miesto má motivácia a záujem o tvorbu vo výtvarnej výchove hovorí Valachová: „Vo 
výtvarnej výchove sa snažíme prebudiť vnútornú motiváciu dieťaťa pre výtvarnú činnosť, to zname-
ná, aby dieťa samo chcelo spolupracovať s učiteľom pri realizácii výchovno-vzdelávacej činnosti so 
zameraním na výtvarnú výchovu. Zároveň sa snažíme prebúdzať záujem o výtvarnú tvorbu, umenie, 
ale aj o tradičné techniky a remeslá. Hlavným cieľom však je vzbudzovať záujem o hlbšie chápanie 
podstaty a súvislostí umeleckej tvorby“ (Valachová, 2020, s.15).

Preto považujeme za dôležité skúmať, ako tento stav možno využiť vo vyučovaní, špecificky výtvar-
nom vzdelávaní, v ktorom sú termíny zaangažovanosť a motivácia žiakov veľmi aktuálnymi problé-
mami. Pre potreby výskumu stavu flow sme preto preložili do slovenčiny dotazník Flow Short Scale 
a upravili ho tak, aby bol vhodný na meranie prežívania stavu flow o žiakov navštevujúcich druhý 
stupeň základných škôl. V našej výskumnej sonde sme zisťovali, či je dotazník Flow Short Scale vyu-
žiteľný na meranie stavu flow u danej vekovej skupiny, či je pre žiakov druhého stupňa zrozumiteľný 
a či je vhodné ho využívať počas hodín výtvarnej výchovy.

DOTAZNÍK FLOW SHORT SCALE

Flow Short Scale je dotazník,  ktorý býva často využívaný v štúdiách zameraných na výskum teórie 
flow (Sheldon, Prentice, Halusic, 2014. The Experiential Incompatibility of Mindfulness and Flow 
Absorption, Engeser a Rheinberg, 2008, Flow, performance and moderators of challenge-skill balan-
ce. Motivation and Emotion.). Autormi dotazníku sú Rheinberg, Vollmeyer a Engeser. Dotazník bol 
pôvodne zostavený v nemeckom jazyku, no neskôr bol preložený do viacerých jazykov.  Rheinberg 
a Engeser dotazník preložili do anglického jazyka.

Pri vytváraní dotazníka Rheinberg, Vollmeyer a Engeser vychádzali z teórie, že stav flow nedefinuje 
len rovnováha medzi výzvami a schopnosťami jedinca, ale je potrebné ho merať aj pomocou jednot-
livých komponentov flow (Engeser a Rheinberg, 2008). 

Komponenty flow popísal Czikszentmihalyi (2014) v knihe Applications of Flow in Human De-
velopment and Education (Flow a ľudský rozvoj a edukácia). Czikszentmihalyi spolu s kolegami 
zozbieral viac ako 8000 rozhovorov s ľuďmi z rôznych kultúr z celého sveta. Zistili pri tom, že ľudí 
prežívajúcich stav flow spájajú isté podmienky, ktoré sa vždy objavovali pri činnostiach, ktoré opý-
taní vykonávali pre radosť z činností samotných. Tieto podmienky Czikszentmihalyi (2014) zhrnul 
do ôsmych bodov:

1. Kompletná koncentrácia  na stanovenú úlohu 

2. Jasnosť cieľov a odmeny v mysli a okamžitá spätná väzba 

3. Transformácia času (spomalenie alebo zrýchlenie času)

4. Skúsenosť je vnútorne odmeňujúca (vnútorná motivácia)

5. Ľahkosť a jednoduchosť 

6. Balans medzi výzvami robenej aktivity a schopnosťami človeka

7. Činy a povedomie sú prepojené, stráca sa nesebavedomé sebaspytovanie sa

8. Je pri ňom pocit kontroly nad úlohou.
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Pri adaptácií dotazníku do slovenského jazyka sme tiež zohľadňovali podmienky stavu flow podľa 
Czikszentmihalyiho. Dotazník Flow Short Scale tvorí 15 výrokov, ktoré participanti výskumu hod-
notia pomocou Likertových škál. Z toho prvých 10 výrokov hodnotí prežívanie stavu flow v rámci 
všetkých komponentov flow, výroky 11 až 13 skúmajú ako jedinci vnímajú dôležitosť úlohy na ktorej 
pracujú a posledné 3 výroky sledujú náročnosť požiadavkou na skúmaných jedincov a ich schopnosti 
ich splniť (Engeser, 2012).

METODOLÓGIA

Hlavným cieľom výskumnej sondy bolo zistiť, či je možné využiť dotazník Flow Short Scale, na zis-
ťovanie prežívania stavu flow počas hodín výtvarnej výchovy u žiakov navštevujúcich druhý stupeň 
základných škôl. 

Stanovili sme si nasledujúcu výskumnú otázku:

• Ako môžeme dotazník Flow Short Scale upraviť, aby ho bolo možné využiť na zisťovanie pre-
žívania stavu flow u žiakov druhého stupňa základnej školy počas hodín výtvarnej výchovy?

Preto sme aj ako metódu výskumu zvolili dotazník. Pre potreby našej výskumnej sondy sme do slo-
venského jazyka preložili dotazník Flow Short Scale a následne sme ho adaptovali pre žiakov druhé-
ho stupňa základných škôl. Dotazník sme najprv preložili do slovenského jazyka a jeho prvú verziu 
sme prekonzultovali s 8 žiakmi 7. ročníka a 15 žiakmi 4. ročníka SZŠ v Bratislave. Zrozumiteľnosť 
prvej verzie dotazníka sme so žiakmi konzultovali prostredníctvom diskusie, v ktorej  boli žiaci in-
formovaní o tom, na čo dotazník slúži, následne si ho prečítali a vyjadrili sa k tomu, či by ho vedeli 
vyplniť a či jednotlivým bodom dotazníka rozumejú. 

Po tejto diskusii sme dotazník upravili a jeho novú verziu sme rozdali žiakom 2. stupňa ZŠ počas ho-
dín výtvarnej výchovy. Tento dotazník vyplnilo 25 žiakov 6. ročníka, 30 žiakov 7.ročníka a 30 žiakov 
8. ročníka.  Zaznamenali sme si nejasnosti žiakov, ktoré vznikli pri čítaní a vypĺňaní dotazníku. Na 
základe reakcii žiakov a chýbajúcich údajov v dotazníku sme vytvorili finálnu verziu dotazníku. Túto 
verziu sme doposiaľ rozdali v troch základných školách a žiaci s ňou bez problémov pracujú.

ÚPRAVY DOTAZNÍKOV

Prvá verzia dotazníku bola verzia, v ktorej sme bez akýchkoľvek iných úprav dotazník Flow Short 
Scale preložili do slovenského jazyka. O prvej verzii sme viedli diskusiu s 8 žiakmi 7. ročníka a 15 
žiakmi 4. ročníka. Počas diskusie sme zistili, že žiaci nielen nerozumeli prvému tvrdeniu, no nevedeli 
ho ani vyhodnotiť.

Išlo o tvrdenie : „Cítim dostatočnú mieru výzvy.“

Keďže to, či je zadanie pre žiakov výzva vieme vyhodnotiť aj z posledných 3 bodov dotazníka 
(Oproti iným aktivitám, ktoré robievam, táto je....jednoduchá/náročná; Myslím si, že moje schopnosti  
v tejto oblasti sú...nízke/vysoké; Pre mňa osobne sú súčasné požiadavky ...príliš nízke/akurát/vyso-
ké.), rozhodli sme sa toto tvrdenie z dotazníka vynechať. Tento istý problém nastal aj pri druhom 
tvrdení: „Moje myšlienky/činnosti prebiehajú plynulo a hladko.“ Žiaci tomuto tvrdeniu vôbec nero-
zumeli, preto sme aj toto tvrdenie z dotazníku odstránili.
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Tvrdenie „Viem, čo musím urobiť na každom kroku cesty.“, sme na základe odporúčaní od žiakov 
zmenili na: „Presne viem ako budem postupovať vo svojej práci.“ Tiež vetu „Mám pocit, že mám 
všetko pod kontrolou.“, sme kvôli väčšej zrozumiteľnosti zmenili na „Mám pocit, že všetko zvládam.“ 
Žiaci siedmeho ročníka počas diskusie vyhodnotili, že po takýchto úpravách budú pre nich tieto dve 
tvrdenia jasnejšie.

Pri preklade dotazníka sme narazili aj na problémy, ktoré vznikli pri doslovnom preklade. Napríklad 
veta „Som úplne stratený v myšlienkach.“, by bola doslovným prekladom anglického „I am complete-
ly lost in thought.“, a v slovenskom jazyku nie je takého slovné spojenie zaužívané. Znenie tvrdenia 
sme preto zmenili na „Som zameraný na to čo robím, nesledujem okolie.“

Taktiež doslovný preklad vety „Something important to me is at stake here.“, by pre slovenských 
žiakov nebol zrozumiteľný, preto sme vetu preložili ako „Robím niečo, čo je pre mňa dôležité.“

Tvrdenia v dotazníku boli často tvorené pomocou cudzích slov, ktorých pochopenie bolo pre žiakov 
náročné. Vzhľadom na to, že pri výskume potrebujeme aby žiaci rýchlo a ľahko zhodnotili stav, 
v ktorom sa momentálne nachádzajú, sme museli zmeniť znenie niektorých viet. Napríklad výrok 
„Myslím si, že moje kompetencie v tejto oblasti sú...“ obsahoval slovo kompetencie, ktoré bolo pre 
žiakov cudzie. Preto sme znenie vety zmenili na  „Myslím si, že moje schopnosti na vytvorenie tejto 
výtvarnej práce sú...“. Slovo oblasť sme zmenili na výtvarnú prácu, pretože dotazníkom chceme zis-
ťovať prežívanie stavu flow počas hodín výtvarnej výchovy. 

Potom ako sme vykonali tieto zmeny, sme dotazník rozdali  85 žiakom 2. stupňa ZŠ v Bratislave po-
čas hodín výtvarnej výchovy. Vyskúšali sme si postup, ktorý plánujeme použiť na ďalší výskum flow, 
a teda žiakov sme oboznámili s dotazníkom, potom sme ich nechali pracovať na výtvarnom zadaní 
a po 20. minútach práce, sme ich činnosť prerušili a žiaci následne vyplnili dotazník.

Zistili sme, že náš dotazník mal viacero nedostatkov. Hneď v úvode dotazníka, na mieste kde mali 
žiaci zapísať akú činnosť prerušili, bolo nutné doplniť, že ide o prerušenie výtvarnej činnosti. Žiaci 
na tomto mieste uvádzali rôzne nevýtvarné činnosti, ktoré by neboli relevantné pre náš výskum.

Zásadné bolo aj zistenie, že hodnotenie tvrdení slovami „vôbec, často a veľmi“, nebolo dostačujúce. 
Pri vyhodnocovaní výrokov, totižto prichádzalo k nedorozumeniam a dvojitým významom. Naprí-
klad tvrdenie „Nemám problémy so sústredením.“, mohli žiaci vyhodnotiť na úrovni vôbec aj veľmi, 
a pritom v oboch významoch, mohli chcieť zhodnotiť, že problémy so sústredením nemajú. Preto 
bolo potrebné na vyhodnocovanie škál vymeniť slová vôbec, často a veľmi, za vôbec nesúhlasím, 
čiastočne a úplne súhlasím. Po tejto zmene žiaci už nemali problémy s nejednoznačnosťou odpovedí.

Tiež sme zistili, že žiaci neboli schopní vyhodnotiť tvrdenie: „Moja myseľ je úplne jasná.“

Žiaci nerozumeli obsahu tejto vety a neboli schopní ju vyhodnotiť. Preto sme aj tento výrok z dotaz-
níku vylúčili.

VÝSLEDKY

Môžeme zhodnotiť, že sa nám podarilo splniť hlavný cieľ výskumnej sondy, a to zistiť, či je možné 
využiť dotazník Flow Short Scale, na zisťovanie prežívania stavu flow počas hodín výtvarnej výcho-
vy u žiakov navštevujúcich druhý stupeň základných škôl. 
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Umelecké vzdelávanie v priestore inklúzieVýskumná sonda dokázala, že dotazník Flow Short Scale  nie je možné používať na výskum stavu 
flow u žiakov druhého stupňa v jeho pôvodnej podobe, a to po prvotnom preložení do slovenského 
jazyka, pretože v tejto forme je pre žiakov nezrozumiteľný. Na to, aby sme ho mohli využiť pri tejto 
špecifickej vekovej skupine, je dotazník vhodný až po viacerých úpravách.

Tiež sme zodpovedali výskumnú otázku :

• Ako môžeme dotazník Flow Short Scale upraviť, aby ho bolo možné využiť na zisťovanie pre-
žívania stavu flow u žiakov druhého stupňa základnej školy počas hodín výtvarnej výchovy?

V dotazníku sme museli zredukovať viacero jeho zložiek. Z pôvodných 16 výrokov uvedených v do-
tazníku Flow Short Scale sme po ich úprave nechali  13. Tiež sme zistili, že pôvodný dotazník tvorilo 
viacero výrokov a cudzích slov, ktoré boli pre žiakov nejasné a preto bola potrebná ich zmena. 

Takto upravený dotazník bolo možné využiť na zisťovanie prežívania stavu flow na hodinách vý-
tvarnej výchovy po tom, ako sme niektoré zložky tohto dotazníka zamerali na činnosti súvisiace 
s výtvarnou výchovou. 
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METÓDY A TECHNIKY MUZIKOTERAPIE  
A ARTETERAPIE V ONLINE PRIESTORE

METHODS AND TECHNIQUES OF MUSIC THERAPY AND 
ART THERAPY IN THE ONLINE ENVIRONMENT

Mária HABALOVÁ, Zuzana ŤULÁK KRČMÁRIKOVÁ

Abstrakt: Predložený príspevok poukazuje na možnosti a limity liečebnopedagogickej intervencie, ävyužívajúcej 
prvky muzikoterapie a arteterapie v online priestore. V príspevku je popísaná programová štruktúra, využité 
metódy a techniky, ktoré boli súčasťou podpornej online skupinovej aktivity pre ľudí so zdravotným znevýhod-
nením, ktorá prebieha v rámci národného projektu SME SI ROVNÍ. V závere autorky deskriptívne vyhodnocujú 
intervenciu z hľadiska stanovených cieľov, ako  možností a limitov vyplývajúcich z online formy realizácie.  

Kľúčové slová: liečebnopedagogická intervencia, online intervencia, muzikoterapia, arteterapia, zdravotné 
znevýhodnenie

Abstract: This paper lays out the possibilities and limitations of curative educational intervention using ele-
ments of music therapy and art therapy in an online environment. The presented program structure, methods 
and techniques were used in supporting online group activities for people with physical disabilities within the 
WE ARE EQUAL national project. In closing, the authors evaluate the success and limitations of these inter-
ventions in an online format relative to the goals that were established by the program.

Key words: curative educational intervention, online intervention, music therapy, art therapy, phys-
ical dysability

ÚVOD

V posledných dvadsiatich rokoch došlo k významnému nárastu využitia elektronických služieb a in-
ternetu v rôznych oblastiach ľudského života, a to aj na poli poskytovania zdravotnej starostlivos-
ti, edukácie, poradenstva, krízovej intervencie a iných. K rozšíreniu tohto prístupu prispela aj ce-
losvetová pandémia COVID-19 a s ňou spojený lockdown. Mnohí odborníci promptne zareagovali 
na nové okolnosti, keďže si uvedomovali potrebu zabezpečiť starostlivosť na poli duševného zdravia 
aj v týchto neštandardných podmienkach. Takmer okamžite zareagovali aj niektoré profesijné or-
ganizácie (napr. AMTA, 2020), ktoré už v prvých týždňoch lockdownu a vydali inštruktážne videá  
a tutoriály predstavujúce možnosti realizácie intervencií v online priestore. 

LIEČEBNOPEDAGOGICKÁ INTERVENCIA A ONLINE PRIESTOR

V rámci liečebnopedagogickej intervencie liečebný pedagóg plánuje a usmerňuje priebeh stretnutí tak, 
aby prostredníctvom zvolených liečebnopedagogických cvičení, cez podporný prístup a vzťah, spre-
vádzal klienta na ceste ku zdrojom, ktoré má alebo by mohol mať k dispozícii. Práve bezprostredná 
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interakcia terapeuta s klientom (tvárou v tvár) vytvára najvhodnejšie podmienky pre budovanie dô-
verného vzťahu, ktorý je v liečebnopedagogickej intervencii kľúčový. Avšak aj v online priestore je 
možné ponúkať bezpečný a akceptujúci vzťah. Prispieť k tomu môže prístup liečebného pedagóga, 
ktorý by mal byť podporujúci, pomáhajúci, oceňujúci, eliminujúci prípadné nedorozumenia a profe-
sionálny, v zmysle vedenia a usmerňovania komunikácie (Vodičková, 2022).

K často využívaným prostriedkom liečebnopedagogickej intervencie patria umelecké terapie, prípad-
ne iné prístupy (ergoterapia, rodinná terapia a poradenstvo). Samotné umenie má liečivý potenciál, 
keďže umelecké́ formy a umelecký prejav zasahujú emócie, pomáhajú získať nadhľad, prerámcovať 
vlastnú pozíciu a zvoliť efektívne riešenia (Lessner Lištiaková, 2020). Okrem produktu (výsledku 
tvorby alebo diela) je podľa Mitašíkovej (2015) dôležitý tiež samotný proces tvorby, ktorý je sám 
o sebe terapeutický, katarzný a očistný. V rámci tohto procesu, ale aj pri recepcii umeleckého mate-
riálu a následnej reflexii, dochádza k interakciám medzi terapeutom, klientom a umeleckým materiá-
lom (hudbou, výtvarnými výrazovými prostriedkami a i.), ktoré zasahujú emocionálnu aj kognitívnu 
oblasť klienta a majú potenciál sprostredkovať korektívnu skúsenosť a zmenu (v prípade skupinovej 
intervencie je potrebné brať do úvahy aj skupinovú dynamiku, zahŕňajúcu interakcie medzi člen-
mi v rámci skupiny). Pri práci v online priestore je potrebné adaptovať ponuku cvičení tak, aby aj 
pri obmedzeniach, ktoré vyplývajú z tejto formy práce, bolo možné intervenovať a cielene pôsobiť  
v zmysle naplnenia terapeutických cieľov.

PODPORNÁ SKUPINOVÁ AKTIVITA S PRVKAMI MUZIKOTERAPIE A ARTETE-
RAPIE 

Podporná skupinová aktivita využívajúca prvky muzikoterapie a arteterapie sa uskutočňuje v rámci 
národného projektu SME SI ROVNÍ. Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociál-
neho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje. 
Bol iniciovaný a je realizovaný Slovenským paralympijským výborom na území celého Slovenska 
s výnimkou Bratislavského kraja. Hlavným cieľom projektu je pilotné overenie inovatívneho systé-
mu sociálneho začleňovania osôb so zdravotným postihnutím zriadením siete centier včasnej pomoci, 
poradenstva a pohybovej motivácie pri odchode zo zdravotníckych a/alebo rehabilitačných zariadení. 
Súčasťou projektu je aj ponuka bezplatných skupinových aktivít pre účastníkov projektu, ktoré sú 
zamerané na rôzne oblasti života a umožnia klientom zapojiť sa do spoločných činností (SME SI 
ROVNÍ, 2020). 

Pravidelná skupinová aktivita s názvom Muzikoterapia/arteterapia sa uskutočňuje prostredníctvom 
videokonferencie. Pri tomto spôsobe dochádza k synchrónnemu prenosu obrazu a zvuku (Knott  
a Block, 2020). Z rôznych foriem, ktoré ponúka online priestor, má práve táto forma najbližšie k 
bezprostrednej osobnej interakcii. Spôsob prepojenia je realizovaný platformou Zoom. Od marca 
2022 bolo zatiaľ zrealizovaných 12 stretnutí (vrátane úvodného ukážkového stretnutia). Stretnutia 
prebiehajú jedenkrát týždenne v pravidelnom čase a trvajú 2 hodiny.

Ide o skupinové stretnutia, na ktorých sa na dobrovoľnej báze zúčastňuje v priemere 10 účastníkov 
projektu, dve facilitátorky a zástupkyňa projektu zodpovedná za skupinové aktivity organizované 
v rámci projektu, ktorá má na starosti dohľad nad priebehom aktivity a administratívne úkony. 

Ciele aktivity boli stanovené na základe zamerania projektu, ako aj potrieb klientov, ktoré vyplynuli 



  
226

z odpovedí v dotazníku, ktorý bol distribuovaný jej budúcim účastníkom pred samotnou realizáciou 
stretnutí. Z dlhodobého hľadiska ide o tieto ciele:

• sebapoznanie a sebarozvoj;

• vytvorenie priestoru pre sociálnu interakciu;

• sebarealizácia, aktívne trávenie času;

• uvoľnenie a relaxácia;

• precvičovanie funkčných schopností (motorika, kognitívne funkcie);

• oboznámenie sa s novými umeleckými technikami, rozhovory na vybrané témy.

Tematické zameranie stretnutí 

Tematicky sú stretnutia koncipované tak, aby v rámci nich došlo k naplneniu dopredu stanovených 
cieľov. V Tab. č. 1 prezentujeme zameranie a tému doteraz zrealizovaných stretnutí. 

Poradie 
stretnutia Zameranie stretnutia Téma stretnutia

1. Predstavenie sa a úvod k téme identita Ľudský hlas

2. Identita Náš hlas a jeho príbeh a jedinečnosť 

3. Identita Kto som

4. Identita Meno

5. Identita Hudobná skupina

6. Identita Ako sa vnímame a ako nás vnímajú druhí

7. Naše zdroje Slávnosti a tradície

8. Naše zdroje Rovnováha v živote

9. Naše zdroje Radosť cez zmysly

10. Naše zdroje Vďačnosť

11. Stres Stres v našom živote a čo ho spôsobuje

12. Stres Stratégie zvládania stresu 1.

Tab. 1. Tematické zameranie stretnutí

V rámci stretnutí je časť venovaná psychoedukácii a diskusii o zvolenej téme, s cieľom zabezpečiť 
angažovanosť účastníkov a cez následné rozhovory podporovať vzťahy a skupinové interakcie. 
Aktivity spojené s hudobným a výtvarným umením plnia nasledujúce funkcie:

• facilitátor (facilitácia komunikácie, interakcie a pod.); 

• komunikačné médium;

• mobilizátor (aktivizácia vnútorných síl); 

• senzorický stimulátor (sprostredkovanie senzorických podnetov – sluchových, taktilných, zra-
kových); 
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• prostriedok sebapoznania; 

• stimulant imaginatívnych a kreatívnych procesov;

• prostriedok sebarealizácie;

• emocionálny rezonátor, stabilizátor a katalyzátor. 

Obsah a priebeh jednotlivých stretnutí

Na príklade piatich zrealizovaných stretnutí (1., 3., 4., 9. a 10. stretnutie) predstavíme základnú štruk-
túru stretnutí a tiež použité prvky muzikoterapie a arteterapie, ktorých obsah a prevedenie bližšie 
popíšeme pri samotných stretnutiach. 

1. Stretnutie: Ľudský hlas

Úvod: 

Predstavenie, zoznamovacie aktivity, inštrukcie k výtvarnej aktivite, ktorá bola realizovaná v priebehu stretnutia

Motivácia: 

PPT prezentácia - rôzne zaujímavosti o ľudskom hlase

Hlavná náplň stretnutia: 

Hlas a emócie – počúvanie hudobnej ukážky operného spevu, príbeh interpreta (Giacomo Puccini: Nessun dorma; Paul 
Potts).

Receptívne vnímanie hudobnej ukážky a následný opis s ním spojeného telesného prežívania 

Sluchová diferenciácia: zvukové ukážky a identifikácia osôb podľa hlasu, kresba spojená s asociáciou pri počúvaní 
zvukových ukážok

Výtvarná aktivita: Zbor – obraz s použitím farieb a symbolov priradených k jednotlivým ukážkam hlasov

Reflexia a záver:

Vyhodnotenie výtvarnej aktivity

Zhodnotenie priebehu stretnutia

Tab. 2. Priebeh a obsah 1. stretnutia

Na úvod prebehlo predstavenie a zoznámenie sa s účastníkmi. Po tomto úvode nasledovala prezentá-
cia s informáciami a zaujímavosťami týkajúcimi sa ľudského hlasu. Prezentácia bola oživená audio 
ukážkami, napr. rekordérov z Guinessovej knihy rekordov (najväčší hlasový rozsah a pod.), zvlášt-
nych foriem spevu (hrdelný spev, spev kastráta) atď.

Prvky muzikoterapie využité v rámci stretnutia:

• Metóda receptívnej muzikoterapie: rozhovor o piesni (Grocke a Wigram, 2007). Pri tomto cvi-
čení bola aktivita uvedená cez osobný príbeh interpreta (Paul Potts – víťaz súťaže Britain‘s got 
talent). Počas počúvania sa mali účastníci sústrediť na vlastné telesné a emocionálne prežíva-
nie, navodené emocionálne silnou hudobnou ukážkou. Cieľom bolo vytvorenie zmysluplnej 
interakcie a rozhovoru v skupine, ako aj upriamenie pozornosti na vlastné emocionálne preží-
vanie a jeho telesné prejavy.

• Identifikácia hlasov známych osobností podľa zvukového záznamu. Toto cvičenie bolo zame-
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rané aj na tréning sluchovej diferenciácie, pozornosti. Zároveň táto aktivita opäť podnietila 
účastníkov k rozhovorom, a to v súvislosti s asociáciami viažucimi sa k prezentovaným osob-
nostiam, farbe ich hlasu a pod. 

Prvky arteterapie využité v rámci stretnutia: 

• V nadväznosti na prezentované zvukové ukážky sme požiadali účastníkov skupiny, aby si poci-
tovo ku každej ukážke na papier zaznamenali farbou, prípadne i tvarom, ako na nich daný hlas 
zo zvukovej ukážky pôsobil. Inštrukcia znela: „Zaznamenávajte si k jednotlivým zvukovým 
ukážkam pomocou farby, prípadne i tvaru, ako na Vás hlas pôsobí, aká farba sa Vám pri ňom 
vybaví, ako prvá, čo vo Vás vyvoláva...” Na záver nám vznikol farebný zbor. 

• Po prehratí všetkých zvukových záznamov sme v skupine zdieľali výber farieb a tvarov k jed-
notlivým konkrétnym ukážkam a rozprávali sme sa o tom, ako rôzne na nás jednotlivé hlasy 
pôsobia. Ten istý hlas znel niekomu dynamicky (červeno), na iného ten istý hlas pôsobil pokoj-
ne a príjemne (žlto). Členovia skupiny priraďovali k zvoleným farbám svoj vlastný význam (čo 
priradená farba predstavuje).

Závery zo stretnutia č. 1: 

Z prvkov muzikoterapie boli pri stretnutí využité receptívne techniky. Keďže išlo o úvodné stretnutie, 
hlavým cieľom bolo nadviazanie kontaktu, vytvorenie pozitívnej atmosféry v skupine a inšpirácia 
k rozhovorom. Okrem toho stretnutie obsahovalo aj aktivity zamerané na precvičenie sluchovej dife-
renciácie a pozornosti. Výtvarná aktivita umožnila jednoduchým spôsobom aktívne zapojiť väčšinu 
členov skupiny a zdieľať ich individuálne pocity a postrehy na počuté zvukové ukážky. 

Účastníci sa počas celej doby stretnutia zapájali, reagovali na otázky, rozvíjali témy rozhovorov. 
K priateľskej atmosfére do určitej miery mohlo prispieť aj to, že sa niektorí z nich navzájom poznali 
z iných skupinových aktivít, ktoré boli už predtým realizované v rámci projektu SME SI ROVNÍ. 

3. stretnutie: Kto som (Identita)

Úvod: 

Privítanie, prezentácia výtvarných produktov z minulého stretnutia

Motivácia:

Nadviazanie na predchádzajúce stretnutie – vypočutie piesne Unikát 

Hádanie známych osobností, podľa ich postupne prezentovaných charakteristík

Hlavná náplň stretnutia: 

PPT prezentácia – Čo je to identita a aké má úrovne 

Aktivita: Mojich 8 charakteristík 

Reflexia výtvarná – výtvarné znázornenie výsledného slova z aktivity 8 charakteristík, čiže subjektívne vnímanej naj-
dôležitejšej osobnej charakteristiky, buď v podobe symbolu alebo erbu

Reflexia a záver:

Reflexia slovná – opísanie priebehu aktivity vo vzťahu k vlastnému prežívaniu 

Zhodnotenie stretnutia, prežívania, významných momentov, inštrukcie k dokončeniu výtvarného zadania 

Tab. 3. Priebeh a obsah 3. stretnutia
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V úvode stretnutia sme nadviazali na predchádzajúce stretnutie, konkrétne cez pieseň Unikát od Má-
rie Čírovej, ktorú sme počúvali a význam textu analyzovali v závere predchádzajúceho stretnutia.

Pri ďalšej aktivite účastníci hádali známe osobnosti z oblasti športu a spoločenského a kultúrneho 
života na základe postupného čítania ich individuálnych charakteristík.

Po tomto úvode nasledovala stručná prezentácia o identite a jej intrapersonálnej, interpersonálnej 
a sociálnej úrovni. V rámci hlavnej aktivity si mali účastníci samostatne alebo s asistenciou vypísať 
osem vlastných charakteristík, ktoré sú súčasťou ich identity. S tými sa ďalej pracovalo nasledovne: 
Najprv si každý účastník vybral zo svojho zoznamu päť charakteristík a ich prostredníctvom sa slov-
ne predstavil skupine. Potom nasledovala hlavná časť aktivity, ktorá spočívala v tom, že účastníci po-
stupne vyberali menej dôležité osobné charakteristiky, až im ostala tá najdôležitejšia (v úvode dostali 
inštrukciu, že ak by to bolo pre nich ťažké, nemusia sa zbaviť všetkých papierov). 

Prvky muzikoterapie využité v rámci stretnutia:

• Spoločné počúvanie piesne a spoločný spev (rozhovor o význame textu piesne prebehol na 
predchádzajúcom stretnutí). 

• Pri hlavnej aktivite bola využitá autorská pieseň, ktorá bola opakovane spievaná a jej prostred-
níctvom bol usmerňovaný priebeh aktivity. 

Prvky arteterapie využité v rámci stretnutia:

• Spracovanie najdôležitejšej osobnej charakteristiky (ktorá im zostala ako posledná pri postup-
nom vylučovaní z 8 pôvodných) do výtvarného znázornenia vo forme symbolu alebo erbu. 
Cieľom bolo najmä uvedomenie si toho „Kto som” - čo ma definuje, v čom je moja sila, o čo 
sa vo svojom živote opieram.

• Pri realizácii výtvarného zadania si účastníci mohli zvoliť techniku / spôsob spracovania podľa 
svojich možností - kresba, maľba, koláž... Z dôvodu časového obmedzenia stretnutia si mohli 
svoje zadania dokončiť do nasledujúceho stretnutia (čo i niektorí z nich realizovali). 

• Súčasťou bolo i zdieľanie a prezentácia hotových prác na konci stretnutia, v prípade potre-
by dokončiť zadanie mimo realizované stretnutie, zdieľanie prebehlo v úvode nasledujúceho 
stretnutia.

 
Obr. 1. Notový zápis autorskej piesne
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Závery zo stretnutia č. 3:

Účastníci sa aktívne zapájali do ponúknutých aktivít. Bolo evidentné, že ich téma zaujala. Nie všetci 
však boli schopní pokračovať v aktivite 8 charakteristík až do úplného konca (na čo mali právo). 
Konštatovali, že išlo o veľmi silnú aktivitu a pomohlo im to uvedomiť si, na čom si vo svojom živote 
zakladajú. 

4. stretnutie: Meno (Identita)

Úvod: 

Privítanie, prezentácia výtvarných produktov z minulého stretnutia

Motivácia:

Identifikácia známych spevákov podľa zvukových ukážok (išlo o spevákov, čo vystupujú pod umeleckým menom) 

Hlavná náplň stretnutia: 

PPT prezentácia o menách + otázky podnecujúce diskusiu (obľúbená prezývka, príbeh nášho mena, frekventované 
meno v rodine, meniny – historické pozadie tohto sviatku)

Čítanie významu mena jednotlivým účastníkom aktivity a následný rozhovor o identifikovaní sa s vlastným menom, o 
vzťahu ku vlastnému menu 

Výtvarná aktivita – vytvorenie obrazu na tému moje meno (na základe jeho významu, príbehu alebo ako osobná cha-
rakteristika)

Piesne o menách – skupinový brainstorming + rozhovor o zameraní niektorých zo spomenutých piesní

Reflexia a záver:

Zhodnotenie stretnutia a tém, ktoré boli pre účastníkov významné

Tab. 4. Priebeh a obsah 4. stretnutia

V úvode stretnutia sme nadviazali na tému predchádzajúceho stretnutia cez prezentáciu výtvarného 
stvárnenia osobnej charakteristiky – výsledného symbolu, erbu alebo graficky stvárneného slova. 

Téma stretnutia č. 4 sa týkala vlastného mena, ktoré je jedným zo základných identifikačných úda-
jov každého človeka. Úvod k téme bol realizovaný cez cvičenie, v ktorom mali účastníci na základe 
vypočutia hudobnej ukážky uhádnuť meno interpreta (speváka). Všetci z vybraných známych spevá-
kov vystupujú pod umeleckým menom, čo sa stalo predmetom následného rozhovoru. Pokračovalo 
sa prezentáciou, ktorá poskytovala mnohé podnety na zamyslenie a následný rozhovor na témy ako 
vzťah k vlastnému menu, jeho história, prezývky, obľúbené meno, asociácie spojené s menom a pod. 
Súčasťou bolo aj čítanie významu a histórie mien účastníkov v skupine.

Prvky muzikoterapie využité v rámci stretnutia:

• Identifikácia spevákov podľa zvukových ukážok – podobne ako pri stretnutí č. 1, toto cvičenie 
bolo zameraná na tréning sluchovej diferenciácie, pozornosti. 

• Skupinový brainstorming – vytvorenie zoznamu piesní o menách + rozhovor o obsahu piesne, 
reprodukcia časti textu. Toto cvičenie bolo orientované na precvičenie pamäti. 

Prvky arteterapie využité v rámci stretnutia:

• V nadväznosti na tému moje meno dostali účastníci za úlohu výtvarne spracovať svoje vlastné 
meno v ľubovoľnom tvare (zdrobnenina, prezývka, odvodený tvar a pod.). Mohli ho spracovať 
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buď vo forme grafity (ručne alebo s využitím programu v počítači), alebo hrou s písmom a jeho 
zdobením. 

• Pomôcť si mohli i samotným významom ich mena, ktoré sme si prezentovali a využiť ho vo 
výtvarnom spracovaní.

Závery zo stretnutia č. 4:

Táto téma účastníkov zaujala. Na konci stretnutia zaznelo, že to bolo „super a veľmi zaujímavé 
stretnutie.” Téma o menách poskytla priestor pre rozhovory na rôzne témy, ktoré bezprostredne súvi-
seli s osobnou minulosťou, rodinnými väzbami, vzťahmi a prítomnosťou. 

9. stretnutie: Radosť cez zmysly (Naše zdroje)

Úvod: 

Privítanie a nadviazanie na tému predchádzajúceho stretnutia

Motivácia:

Spoločné počúvanie a rozhovor o piesni Čaro obyčajných vecí

Hlavná náplň stretnutia: 

Skupinový brainstorming – rekonštrukcia textu piesne 

Skupinová diskusia o našich „obyčajných veciach“, vytvorenie ich zoznamu 

Skupinová kompozícia – prebásnenie textu prvej slohy a refrénu piesne Čaro obyčajných vecí s využitím vecí zo zozna-
mu vytvoreného skupinou, spoločný spev

Aktivita: Radosť cez zmysly 

Reflexia a záver:

Návrat k zoznamu „obyčajných vecí“ vytvorenému pred aktivitou Radosť cez zmysly a poukázanie na množstvo do-
stupných radostí, ktoré si vieme dopriať 

Výtvarná aktivita – namaľovať alebo vytvoriť obraz, ktorý by v sebe integroval radosť z viacerých zmyslov

Tab. 5. Priebeh a obsah 9. stretnutia

V úvode stretnutia sme v rozhovore nadviazali na tému predchádzajúceho stretnutia, ktoré bolo za-
merané na hľadanie rovnováhy v živote (medzi stresom, výkonnosťou a príjemnými aktivitami). Na 
premostenie k novej téme sme využili pieseň Čaro obyčajných vecí od Simy Martausovej, ku ktorej 
sme sa opakovane vracali aj pri ďalších aktivitách v rámci stretnutia. Hlavná aktivita s názvom Ra-
dosť cez zmysly spočívala v tom, že sme s účastníkmi vytvárali najprv vlastný, a potom spoločný 
zoznam preferencií týkajúcich sa jednotlivých zmyslov. Tento zoznam sa týkal obľúbených vôní, 
chutí a jedál, farieb, vizuálne zaujímavých tvarov a predmetov, taktilných podnetov, zvukov a hudby. 
Po vytvorení individuálnych zoznamov sme prechádzali cez jednotlivé zmysly, pričom účastníci po 
jednom svoje zoznamy čítali, a zároveň si dopĺňali svoj zoznam o obľúbené veci, ktoré spomenuli 
iní. Podobne ako pri aktivite Zásobáreň radosti (Nešpor, 2006) aj tu si účastníci vytvorili zoznam prí-
jemných a dostupných radostí. V rámci aktivity sme poukázali na možnosť obklopiť sa príjemnými 
vecami v bežnom živote alebo si ich dopriať v ťažších chvíľach a využiť ich ako zdroje poskytujúce 
radosť a zmyslové ukotvenie. 
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Prvky muzikoterapie využité v rámci stretnutia:

• Metóda receptívnej muzikoterapie: rozhovor o piesni Čaro obyčajných vecí. Tentoraz bol pred-
metom rozhovoru samotný text piesne, jeho obsah (Grocke a Wigram, 2007). 

• Využitie textu piesne na precvičenie pamäti. Znovu sme si vypočuli pieseň s tým, že účastníci 
dostali inštrukciu, že sa po vypočutí piesne spoločne pokúsime vymenovať čo najviac „obyčaj-
ných vecí“, o ktorých sa v piesni spieva.

• Skupinová kompozícia a interpretácia. V rozhovore účastníci pomenovali „obyčajné veci“, za 
ktoré sú vďační a s využitím tohto zoznamu sme spoločne prebásnili text prvej slohy a refrénu, 
ktoré sme následne spoločne zaspievali. 

Prvky arteterapie využité v rámci stretnutia:

• Na základe zdieľania účastníkov na aktivitu Čaro obyčajných vecí cez jednotlivé zmysly bolo 
ich zadaním výtvarne znázorniť - namaľovať alebo vytvoriť obraz, ktorý by v sebe integroval 
radosť z viacerých zmyslov (napr. farebná kompozícia z jedla, obraz vytvorený potravinami /
káva, čierny čaj, paprika, červená repa.../, výtvarná reflexia na príjemné zvuky, vône, chute, 
dotyky a pod.).

• Techniku si vyberali podľa svojich možností a preferencií - kresba, maľba, fotografia, koláž...

Závery zo stretnutia č. 9:

K piesni spojenej s týmto stretnutím sme sa opakovane vracali v rámci ponuky aktivít zameraných 
na rôzne ciele. Stretnutie opäť zaujalo klientov a podnietilo taký plodný rozhovor, že sme nestihli 
venovať pozornosť všetkým piatim zmyslom. Z toho dôvodu sme sa dohodli, že tému dokončíme na 
nasledujúcom stretnutí. 

10. stretnutie: Vďačnosť (Naše zdroje)

Úvod: 

Privítanie, prezentácia výtvarných obrazov a fotografií z domáceho zadania

Motivácia:

Pokračovanie v téme z minulého stretnutia – rozhovor na tému – radosti spojené so sluchom

Hlavná náplň stretnutia: 

Predstavenie rôznych tradičných a etnických hudobných nástrojov – ukážka hry, zvukové asociácie 

Výtvarná aktivita – voľné čmáranie a hľadanie podoby troch zvierat v kresbe

Rozhovor o vlastnostiach nájdených zvierat a ich podobnosti s účastníkmi

Reflexia a záver:

Zhodnotenie stretnutia a tém, ktoré boli pre účastníkov aktivity významné

Zadanie na doma: vytvoriť vlastný jednoduchý hudobný nástroj

Tab. 6. Priebeh a obsah 10. stretnutia

Toto stretnutie obsahovo bezprostredne nadväzovalo na predchádzajúce stretnutie, kde sme sa ne-
stihli venovať všetkým zmyslom. Po privítaní a prezentácii výsledkov domáceho zadania sme začali 
s posledným zmyslom – sluchom. Rozhovor, ktorý v tejto súvislosti vznikol, sme využili na predsta-
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venie rôznych hudobných nástrojov, ukážku hry na nich (napr.: dažďová palica, ocean drum, kalimba, 
zvončeky, kastanety, zvuk hromu, husle, gitara). Využili sme aj niektoré predmety z domácnosti a ho-
vorili o asociáciách spojených s ich zvukom. Následne boli hudobné nástroje využité aj pri výtvarnej 
aktivite. 

Prvky muzikoterapie využité v rámci stretnutia:

• Počúvanie rôznych hudobných nástrojov, sluchová diferenciácia a rozhovor v súvislosti s aso-
ciáciami spojenými s ich vizuálom a zvukom (edukácia, sluchová diferenciácia, podpora krea-
tivity pri hľadaní predmetov v domácnosti vydávajúcich rôzne zvuky). 

• Hudobná improvizácia facilitátora slúžila ako doplnok k riadenej imaginácii v rámci výtvarnej 
aktivity, pri ktorej mali účastníci čmárať, vedení asociáciami zo zaznievajúcich zvukov a obsa-
hu imaginácie.

Prvky arteterapie využité v rámci stretnutia:

• Vedenie riadenej imaginácie sprevádzanej hudobnou improvizáciou, ktorá obsahovala sprostred-
kovaný zážitok vody, dažďa, búrky, vánku, vetra, víchrice, iskrenia, zeme...

• Na sprostredkované zážitky a pocity účastníci čmárali (ak to bolo možné) oboma rukami súčas-
ne a tvorili zmes rôznych útvarov a čiar.

• Vo vzniknutej čmáranici hľadali zvieratá (aspoň 3), ktoré obtiahnutím pomocou inej farby dá-
vali do popredia. Čmáranicu mohli rôzne otáčať. Zvolená technika slúžila na podporu predsta-
vivosti a kreativity, zrakovej diferenciácie a pozornosti. 

• Zdieľanie účastníkov v skupine o nájdených zvieratách, ich vlastnostiach, význame a úlohách. 
Delili sa o svoje postrehy, ako nimi identifikované zvieratá v ich obrazoch sú súčasťou ich 
osobnosti a o to, ako a kedy sa opierajú o tieto vlastnosti v rôznych situáciách vo svojom živote.

Záver zo stretnutia č. 9:

Účastníkov zaujali rôzne hudobné nástroje, ako aj spôsoby hry na ne. Zároveň sme využili tému ob-
ľúbené zvuky na hľadanie možností, ako zvuky napodobniť (či už prostredníctvom nástrojov alebo 
predmetov z domácnosti). Pri výtvarnej aktivite sa nie všetci účastníci mohli zapojiť kreslením, ale 
povzbudili sme ch, aby sa pokúsili vyjadriť svoje prežívania aspoň pohybom. Keďže aktivita po-
kračovala hľadaním zvierat vo vzniknutej kresbe, u klientov, ktorí nekreslili, sme ponechali na ich 
fantázii vybrať si zviera, s ktorým sa dokážu v niečom identifikovať. V skupine vládla veľmi dobrá 
atmosféra, účastníci reagovali ako na ponuku aktivít, tak aj podporne na seba navzájom. 

VYHODNOTENIE ONLINE FORMY INTEREVENCIE Z POHĽADU NAPĹŇANIA 
JEJ CIEĽOV A MOŽNOSTÍ

Umelecké terapie bývajú využívané v oblasti sebapoznania z dôvodu, že v nich obsiahnutá expresi-
vita slúži ako výrazový prostriedok, spontánne, emocionálne ladené vyjadrenie sa, zážitok a prežitok 
(v zmysle prežitej skúsenosti), ktorý je sprostredkovaný cez výtvarný/hudobný prejav. Na základe 
analýzy priebehu dosiaľ zrealizovaných 12 online stretnutí (celkovo je naplánovaných 22 stretnutí) je 
možné v kontexte napĺňania cieľov terapie konštatovať nasledované. 
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Pre nadobudnutie nových skúseností v oblasti sebapoznania a sebarozvoja boli volené hudobné  
a výtvarné cvičenia tematicky zamerané na oblasť identity a dostupných zdrojov. S touto oblasťou 
súvisí aj ďalší cieľ skupinovej aktivity, vytvoriť príležitosť k rozhovorom na vybrané témy. Práve 
rozhovory, umocnené zážitkom z tvorivej aktivity, viedli účastníkov k vnímaniu svojho života ako 
kontinua skúseností, ktoré ich robí tým, kým sú, k uvedomeniu si vlastných priorít a možností pri 
navigácii k dostupným zdrojom. Záujem, ktorý tieto témy vyvolali, sa prejavil stále väčšou angažo-
vanosťou a zapájaním sa do rozhovorov, prezentovaním vlastných názorov, hľadaním východísk, 
prinášaním vlastných tém, ktoré sú pre účastníkov aktuálne alebo dlhodobo frustrujúce. Viackrát sa 
počas stretnutí stalo, že účastníci skonštatovali, že sa na stretnutia tešia, lebo ich ponúkané cvičenia 
a rozhovory obohacujú a v niektorých prípadoch im pomohli lepšie sa zorientovať vo svojej životnej 
situácii a hľadať východiská vedúce k ich väčšej spokojnosti a naplneniu. 

Keďže ide o skupinovú aktivitu, prirodzene tu vzniká priestor pre sociálnu interakciu. V tomto smere 
je možné konštatovať, že pri tejto cieľovej skupine (ľudia so zdravotným znevýhodnením) má online 
forma, vzhľadom na dostupnosť a časovú úsporu, niektoré benefity. Na stretnutiach sa mohli zúčast-
niť účastníci pochádzajúci z rôznych častí Slovenska. V dôsledku rôznych foriem fyzického obme-
dzenia majú viacerí z nich problém s mobilitou a sú odkázaní na pomoc rodinných príslušníkov alebo 
osobných asistentov, čo obmedzuje možnosti vytvárania sociálnych kontaktov. Z tohto pohľadu je 
online forma stretnutí dostupnejšia a nezaťažuje ich z hľadiska logistiky tak, ako by to bolo v prípade 
prezenčnej formy. Čo sa týka kvality sociálnych interakcií a vzťahov, atmosféra v skupine je veľmi 
priateľská. Účastníci sa navzájom počúvajú, povzbudzujú a podporujú. Niektorí si vymenili mailové 
adresy, aby sa mohli kontaktovať aj mimo skupinových stretnutí. Negatívne sa online forma inter-
vencie odráža na obmedzeniach týkajúcich sa skupinovej spolupráce – účastníci nemôžu pracovať 
na spoločnom diele. Pracujú individuálne a rovnako nemôžu svoje výtvory prepájať, dopĺňať a pod. 
(určité možnosti v tomto smere ponúkajú niektoré grafické programy, ktoré sme zatiaľ v skupinovej 
aktivite nevyužili). Obmedzená je aj možnosť nazerania na hotové výtvarné práce (približovanie, 
odstupovanie, otáčanie a pod.) a keďže sa výtvarné práce ťažšie v čase prebiehajúcej videokonfe-
rencie zdieľajú (z dôvodu kvality pripojenia, technického vybavenia/kamera, svetelných podmienok  
v prostredí a pod.), je náročnejšia i skupinová reflexia. 

Ponuka samotnej skupinovej aktivity, ale aj jej umelecko-tvorivého obsahu, vedie k napĺňaniu cie-
ľov v oblasti sebarealizácie a aktívneho trávenia času. S touto oblasťou súvisí aj cieľ oboznámiť sa  
s novými umeleckými technikami. Hudba pôsobí svojimi výrazovými prostriedkami - rytmom, far-
bou a výškou tónov, melódiou, harmóniou a dynamikou. Okrem primárneho senzorického kanála 
umožňujúceho percepciu hudby - sluchu, je ju možné vnímať celým telom, napr. aj prostredníctvom 
vibrácií (Fábry Lucká, 2017). Viaceré hudobné techniky sa dajú realizovať takmer bez obmedzení. 
Z receptívnych techník sú to rôzne formy relaxácie, počúvanie piesní, rozhovory o význame piesní, 
analýza životných príbehov interpretov atď. Z aktívnych techník je možné využiť kompozičné ak-
tivity, ako napr. skladanie a zhudobňovanie textov, dopĺňanie textov a pod. K obmedzeniam pri hu-
dobných aktivitách patrí slabé nástrojové vybavenie, keďže účastníci nedisponujú potrebnou škálou 
hudobných nástrojov. Zároveň použité technológie nedokážu preniesť a zmixovať zvukovú stopu od 
viacerých zúčastnených. Preto napr. pri ponuke spoločného spevu môže mať iba jeden z účastníkov 
zapnutý mikrofón a ostatní členovia skupiny sa do aktivity zapájajú s vypnutými mikrofónmi. 
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Pri vnímaní časových a priestorových dimenzií hudby sa objavujú problémy súvisiace s jej preno-
som, keďže zvuk býva prenášaný s miernym oneskorením. To narúša rytmickú zložku hudby nielen 
pri synchrónnych aktivitách (napr. spev, skupinová improvizácia), ale aj pri echo-technikách a pri 
reťazových technikách. Menej kvalitné zvukové zariadenie môže negatívne ovplyvňovať výrazové 
zložky hudby, napr. v zmysle zmien v dynamike (kedy môže hudba znieť plocho) alebo bez basových 
tónov a pod. 

Pri výtvarných aktivitách sa obmedzenia týkajú zúženia repertoára možných techník, materiálové-
ho vybavenia účastníkov, obmedzenia realizácie skupinových aktivít, možnosti asistencie a pomoci 
pri realizácii výtvarných zadaní. Účastníkom, ktorí v dôsledku rôznych funkčných obmedzení nie 
sú schopní plne participovať na ponúknutých aktivitách, je ponúkaný alternatívny spôsob, akým sa 
môžu zapojiť (vizualizácie daného zadania a práca s vnútornými obrazmi). Pri problémoch s písom-
ným prejavom býva ponúknutá asistencia jednej z facilitátoriek. V prípade narušenej verbálnej komu-
nikácie sa ponúka možnosť odpovede písať do skupinovej konverzácie, a tým spôsobom participovať 
na rozhovoroch. Účastníci sú vzájomne veľmi nápomocní a kreatívni v hľadaní alternatívnych spôso-
bov participácie na ponúknutých aktivitách. 

Viacerí účastníci prejavili záujem o aktivity zamerané na uvoľnenie a relaxáciu. Toto želanie vyjadrili 
prostredníctvom dotazníka, ktorý im bol distribuovaný pred začiatkom skupinovej aktivity. V tomto 
smere je možné skonštatovať, že príprava a prevedenie relaxačných cvičení (v spojení hudby a ria-
denej imaginácie) bola v online priestore veľmi prirodzená. Súčasťou týchto cvičení bola aj reflexia 
(slovná alebo výtvarná) viažuca sa k navodeným obrazom alebo prežívaniu v súvislosti s ponúknutou 
hudbou a obsahom imaginácie.

Precvičovanie funkčných schopností (motorika, kognitívne funkcie). Úlohy zamerané na tieto oblasti 
sú súčasťou jednotlivých stretnutí. Motorike sme sa zatiaľ venovali najmä v rámci výtvarných aktivít 
a strečingu (napr. v závere relaxácie). Vzhľadom na rôzne formy funkčného obmedzenia sa účast-
níci do týchto cvičení zapájali podľa svojich individuálnych možností. Precvičovanie kognitívnych 
funkcií (najmä pamäti a pozornosti) sme realizovali bez obmedzení prostredníctvom receptívnych 
hudobných techník.

ZÁVER 

Z uvedeného je možné konštatovať, že aj keď realizácia online intervencie má oproti prezenčnej 
forme svoje výrazné limity a obmedzenia, aj v online priestore je možné vypracovať rôzne programy  
a tvorivo hľadať spôsoby, ako modifikovať priebeh intervencie a prispôsobiť ponuku cvičení tak, 
aby mohli byť naplnené dopredu stanovené ciele. Skupinová aktivita prebieha v priateľskej a otvo-
renej atmosfére. Účastníci sa na stretnutiach pravidelne a aktívne zúčastňujú. Zapájajú sa do aktivít  
a častokrát priebeh stretnutia obohacujú o svoje postrehy, skúsenosti a osobné témy. Napriek dopredu 
stanovenému tematickému zameraniu, obsah je dopĺňaný aj o témy, ktoré sa dostávajú na povrch 
počas reflexií. Tempo stretnutí je prispôsobené ich tempu a potrebám. 

Uvedomujeme si, že takáto forma intervencie nemusí byť vhodná pre všetky skupiny klientov. Naprí-
klad ak je problém s porozumením inštrukcií alebo v prípade realizácie online aktivít u malých detí, 
môže byť potrebná zvýšená asistencia zo strany rodičov alebo opatrovníkov. 
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Obr. 2. Povinná publicita, projekt SME SI ROVNÍ
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INHIBIČNÉ STRATÉGIE AKO MOŽNOSŤ RIEŠENIA  
ZNIŽOVANIA LATENTNEJ AGRESIE  

U DETÍ PREDŠKOLSKÉHO VEKU 
INHIBITION STRATEGIES AS A POSSIBILITY TO SOLVE 

REDUCING LATENT AGGRESSION  
OF PRESCHOOL CHILDREN

Monika HOMOLOVÁ

Abstrakt: Príspevok prezentuje výskumné zistenia výskytu sociálnej agresie u detí predškolského veku. Po-
pisuje inhibičné stratégie v prostredí materských škôl ako jednu z možností riešenia skrytého agresívneho 
správania. V príspevku tiež uvádzame príklady konkrétnych aktivít na podporu pravidiel sociálnej skupiny ako 
posilňovanie kompetencií detí voči formulujúcej sa latentnej agresii.

 Kľúčové slová: latentnáj agresia, inhibičné stratégie, deti predškolského veku,

Abstract: The article presents research findings of the occurrence of social aggression in preschool children. It 
describes inhibition strategies in the kindergarten environment as one of the options to address hidden aggres-
sive behavior. In the article there are also presented examples of specific activities in support of social group 
rules such as strengthening children’s competencies against the formulating latent aggression.

Key words: latent aggression, inhibition strategies, preschool children

ÚVOD

Materská škola je po rodine druhým priestorom, kde si deti  od raného veku vytvárajú vzťahy  
a rozširujú sociálne spôsobilosti. Deti a učitelia prichádzajú do vzájomného kontaktu a vytvárajú for-
málne alebo funkčné vzťahy. Tieto vzťahy vytvárajú spoločný život v triede a ovplyvňujú jej klímu. 
V prípade ich ohrozenia vzniká priestor pre vytváranie podmienok k vzniku sociálno-patologických 
vzťahov s dôsledkom možného narušenia sociálnych kontaktov medzi členmi každej sociálnej sku-
piny (Kováčová, 2021a).

 V predmetnom príspevku sa zameriavame na prezentáciu výskumných zistení výskytu sociálnej 
agresie u detí predškolského veku. Popisujeme aktuálne dostupné výskumné zistenia potvrdzujúce 
agresiu ohrozujúcu sociálne vzťahy. Následne sa venujeme možnostiam znižovania agresie v so-
ciálnych skupinách detí predškolského veku cez inhibičné stratégie. Na záver uvádzame konkrétnu 
ukážku aktivít na podpora upevnenia pravidiel sociálnej skupiny detí predškolského veku.
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SOCIÁLNA AGRESIA V PREDŠKOLSKOM VEKU

Doba, v ktorej aktuálne žijeme, je presýtená mnohými agresívnymi prejavmi v rôznych skupinách, 
voči rôznym skupinám alebo aj vzájomne medzi jednotlivcami v skupine. V predškolskom veku 
sa u detí agresívne správanie najčastejšie prejavuje hádkami, kričaním na ostatných, chytaním 
a ničením hračiek, posmievaním sa, provokovaním a i. (Bulič-Pinkas, 2016). Wakschlag, Danis (2004 
In: Kožárová, Podhájecká, 2013) v predškolskom veku spomínajú agresivitu: častú (dennú) alebo 
intenzívnu agresiu, ktorá sa prejavuje kopaním, udieraním, bitím, pľuvaním alebo hádzaním vecí  
a agresivitu prejavujúcu sa v interakcii s dospelými.

V sociálnych vzťahoch skupiny voči jednotlivcovi môže prebiehať agresia aj skryto. Takáto agresia 
zasahuje do sociálnych vzťahov, dynamiky a vzájomnej interakcie. Sociálna agresia je charakteris-
tická neadekvátnym správaním voči osobe v skupine s negatívnym vplyvom na jej postavenie v ko-
lektíve, ktoré sa postupne stáva agresívnym. Dominantným prvkom sociálnej agresie je latencia teda 
skrytosť, ktorú je niekedy veľmi ťažko spozorovať a určiť (Kováčová, 2019). Galen a Underwood 
(1997) tvrdia, že sociálna agresia zahŕňa klebety, neverbálnu komunikáciu, hlavne mimiku alebo 
gestiku, ktoré preukazujú pohŕdanie alebo ignorovanie.  Tiež sociálnu agresiu definujú ako činnosti 
zamerané na poškodenie priateľstiev, sebaúcty alebo spoločenského postavenia ostatných. Morine et 
al. (2011) do sociálnej agresie zahŕňajú všetky prejavy nepriamej a vzťahovej formy agresie. Z as-
pektu vzťahovej agresie ide o koncový bod, ktorým je manipulácia a narušenie vzťahov pred obeťou 
(Archer, Coyne, 2005) a z pohľadu nepriamej agresie ide o správanie, ktoré je skryté – tajné. Taktiež 
môže byť tajné z hľadiska účasti agresora na čine a to tak, že využíva sprostredkujúci článok na po-
škodenie obete (Hudecová et al., 2020). Na základe výskumov Monks et al.  (2005) vyvodili záver, 
že práve  obdobie predškolského veku je ideálne na uskutočnenie latentnej agresie. Podobne Verlaan 
a Turnel (2010) sa zhodujú v tvrdení, že latentná agresia v rannom veku nie je ničím netradičná, ani 
výnimočná Vyskytuje sa v každom kolektíve od raného veku. Na začiatku sa prejavuje ako bežné 
správanie, neskôr sa miera tohto správania akceptuje do takej hranice ako je schopná sociálna skupina 
zniesť poškodzujúce konanie.

Inhibičné stratégie ako možnosti riešenia skryto agresívneho správania

Inhibičné stratégie sú premyslené, zámerné postupy, pri ktorých sa vytvára akceptujúce  prostredie,  
v ktorom  je podporené  vnímanie každého človeka v pozitívnom svetle v heterogénnej skupine. Pod-
statné je začať s realizáciou inhibičných stratégií už v materských školách, pretože sú to prvé školské 
inštitúcie, ktoré sa podieľajú na výchove a vzdelávaní detí od raného veku. Tiež sú prvým miestom, 
kde je potrebné riešiť intervenciu zameranú na inklúziu, ktorá je uskutočňovaná aj so zreteľom na 
zníženie agresívneho správania, ktoré sa prejavuje priamo i nepriamo. Počas riešenia agresívneho 
správania  inhibičnými stratégiami  sa dieťa ocitá v priestore, kde má príležitosť poznávať a objavo-
vať. Stáva sa súčasťou sociálnej skupiny, v ktorej má možnosť zážitkovou formou prijať rôzne ná-
zory, pohľady, hodnoty a náhľady na plynúce deje a tak sa rozvíjať nie len v sociálno-komunikačnej 
oblasti, ale aj v spôsobilostiach potrebných pre život v skupine (Kováčová, 2021a).

Významným je využívať inhibičné stratégie v heterogénnej skupine, pretože práve v školskom 
prostredí  sa vzdelávajú deti, ktoré dosahujú odlišné výkony a výsledky práce,  pochádzajú z rôzne-
ho sociálneho prostredia, majú rôzne prejavy správania. Výhodou vzdelávania detí v heterogénnej 
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skupine je, že sa môžu zlepšiť výsledky a schopnosti všetkých, obohacovať sociálne vzťahy, rozvíjať 
sociálne zručnosti1. Dôležitým činiteľom pri heterogénnej skupine je pedagóg, ktorý okrem výberu 
vyučovacích stratégií sa snaží vytvoriť pre každé dieťa bezpečné prostredie a tiež jeho začlenenie do 
kolektívu.  

        

MOŽNOSTI RIEŠENIA SKRYTO AGRESÍVNEHO SPRÁVANIA

Inhibičné stratégie je možné  aplikovať do praxe cez nasledovné riešenia skryto agresívneho správa-
nia: 

                                                                         Zdroj: spracovanie podľa Kováčová (2014, 2021a)

V nasledujúcej časti príspevku popisujeme vyššie spomenuté možnosti. 

Modelové učenie sa v riešení latentne agresívneho správania sa 

Jednou z možností, ktorú odporúča Kováčová (2021b) pri odhaľovaní latentnej agresie je získanie 
znalostí o modeli - The Social Information Processing Model, ktorý rieši sociálne situácie. V zah-
raničí sa aplikuje bežne do vyučovacieho procesu na školách. Vytvorili ho Crick & Dodge.

Spomínaný model naznačuje, že deti vstupujú do sociálnych situácií s databázou vopred určených 
vplyvov, z biologicky determinovaných schopností, spolu so súborom skúseností (a spomienka na 
tieto zážitky), ktoré dieťa zažilo (Crick & Dodge, 1994). 

Modul hovorí tiež o tom, že konkrétny stimul záverečného konania je interpretovaný v niekoľkých 
krokoch predtým (Schéma 1). 

 

Schéma. 1. Modul

1  (https://sk.peopleperproject.com/posts/22301-definition-and-purpose-of-a-heterogeneous-class).
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V prvom kroku sa dieťa venuje určitým podnetom v prostredí (môže to byť vnútorné, afektívne pros-
tredie alebo vonkajšie sociálne/behaviorálne prostredie). Dodge a Tomlin (1987 In: Cooke, 2017)  
zistili, že deti označené ako agresívne s väčšou pravdepodobnosťou založia svoju interpretáciu na 
schémach (t.j. informácie, ktoré neboli súčasťou sociálnej situácie, ale boli založené na ich databáze 
skúseností z minulosti), ako mali ich „neagresívni“ rovesníci. Po kódovaní sociálnych podnetov dieťa 
interpretuje podnety, čo zahŕňa analýzu konkrétnych situácií. V tomto kroku môže nastať nesprávna 
interpretácia situácie agresorom. Prípadne agresor  správanie obete berie ako impulz k začatiu alebo 
pokračovaniu latentného agresívneho správania.

V kroku objasnenia sociálnych cieľov sa dieťa rozhodne, čo chce dosiahnuť. Je ovplyvnené podnet-
mi, ktoré zažilo a ako boli interpretované. Minulé skúsenosti opäť ovplyvňujú ciele, ktoré si dieťa 
vyberie. Zvyčajne si deti s prejavmi agresívneho správania zvolia  iné ciele ako ostatné deti. Keď sa 
dieťa rozhodlo, čo chce dosiahnuť, pristúpi k výberu odpovede.  V poslednom kroku dieťa vyhodnotí 
a prípadne zvolí odpoveď. Tento rozhodovací proces zahŕňa  zváženie samotnej odpovede, ako aj to, 
aká je pravdepodobnosť dosiahnutia požadovaného cieľa a posúdenie vlastnej schopnosti dieťaťa 
uviesť túto reakciu do praxe (Cooke, 2017).

Cieľom modulového učenia je eliminovanie skryto agresívneho správania jednotlivca alebo ostat-
ných členov heterogénnej skupiny a celková zmena na neagresívne správane. Východiskom k tejto 
zmene má byť skúsenosť, ktorú detí prežijú počas riešenia a realizácie modulovej situácie. Využitím 
reálnych situácií ako modulových môžeme znižovať skrytú agresiu v sociálnej skupine  s príleži-
tosťou nájdenia príčiny a podnetu na jej  vznik (Kováčová, 2021b).  

Model spracovania sociálnych informácií ponúka podrobný rámec na pochopenie spôsobu, akým 
dieťa dáva zmysel tomu, ako bude konať v sociálnych situáciách. 

Kováčová (2021a) navrhuje na základe získaných výsledkov výskumu nasledovné moduly učenia 
(Schéma 2) ako možnosti realizácie inhibičných stratégií.

                       

Schéma.2. Modul učenia

Preventívne programy ako nástroj pomoci pre pedagógov

Za efektívne elimovanie skryto agresívneho správania je možné považovať dlhodobé a  komplexné 
preventívne programy pre deti, s cieľom vytvorenia pozitívnej a bezpečnej klímy v triede a skupine. 
Dôraz sa kladie na programy, ktoré pomáhajú eliminovať rizikové správanie detí. Tiež učia zvládať 
konflikty a záťažové situácie. V neposlednom rade sa orientujú na rozvoj socializácie, emočnej 
stránky osobnosti dieťaťa, zvyšovanie sebavedomia, posilňovanie odvahy.
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Z výsledkov predbežnej štúdie aplikovaného programu autorov Verlaana a Turnela (2019) so zam-
eraním na  zvyšovanie povedomia o nepriamej vzťahovej agresii na školách, naznačili určitý stupeň 
nadobudnutia vedomostí o určitých aspektoch nepriamej a vzťahovej agresie, ale  ukázalo sa, že pro-
gram podporuje len malé zmeny v sociálnych interakciách medzi mládežou. Preto autori odporúčajú 
pri aplikovaní programov zamerať sa na rozvoj sociálnych interakcií počas rôznych organizačných 
foriem vzdelávania. Tiež na  zvyšovanie informovanosti detí a žiakov v oblasti nepriamej agresie.

Jednou z možností pri zvyšovaní povedomia o skyrej agresii a tiež jej eliminovanie, je prevzatie niek-
torého zo zahraničných overených preventívnych programov. Napr. rodičovský program s originál-
nym názvom ,,Incredible Years program for parents of preschool“, ktorý bol pôvodne zameraný na 
prevenciu detí vo veku 3-5 rokov a  jeho významnou zložkou boli práve rodičia (Raajimakers, 2008). 

Za prvý program na eliminovanie a znižovanie agresie a rozvoja sociálnych zručností je považovaný 
Program Priateľ priateľov  - The Friend to Friend Program (F2F). Vznikol s cieľom riešenia vzťaho-
vej a fyzickej agresie (Leff, 2016). Jedným z ďalších preventívnych programov je Projekt Priateľst-
vo v ranom detstve  - The Early Childhood Friendship Project. Zameriaval sa na riešenie fyzickej 
a vzťahovej agresie v ranom období detí a bol realizovaný v rôznych socioekonomických a etnických 
skupinách (Ostrov a kol., 2009,  In: Kováčová, 2020b).

Problém môžem vyriešiť  - I Can Problem Solve, ICPS je ďalším z programov, ktorého cieľom je tiež 
eliminovanie agresívneho správania, rozvoj súboru sociálnych schopnosti a prosociálneho správania 
vo veku od 4 do 12 rokov.   Povzbudzuje deti, aby boli kreatívne pri hľadaní riešení situácií, vyt-
vorili si návyk k riešeniu problémov, uvažovali o riešeniach a ich možných dôsledkoch2. Výsledky 
účinnosti programov sa nemusia vždy zhodnúť ako u vyššie uvedených programov. Napr. Olweusov 
intervenčný program, ktorý bol prevzatý z USA do Európy (známy tiež ako Blueprint) mal v Nórsku 
prekvapivo väčšiu  úspešnosť ako v Nemecku.

Na Slovensko bol prevzatý program  s názvom  Druhý krok – Secont step [1], ktorý je v iných kra-
jiných, napr. Fínsko, Nemecko, Dánsko, Nórsko, Švédsko, Veľká Británia, Island, Lotyšsko, Kanada, 
USA, Japonsko či Austrália, súčasťou bežného vzdelávacieho procesu. Ďalšími prebratými sú pro-
gramy Zippyho kamaráti (Zippy’s Friends), Komunikujeme nenásilne. Okrem týchto  sa na Sloven-
sku realizuje prevencia cez program  Kozmo a jeho dobrodružstvá, Filipove dobrodružstvá, Nezbed-
ná opička Kika sa učí byť lepšou [2], Môj psík Azor [3], Aby sme si rozumeli [4], Srdce na dlani [5].

Posilnenie kompetencií pedagógov v procese riešenia latentne agresívneho správania sa

Pri zistení prebiehajúcej latentnej agresie by malo byť snahou každého pedagóga nepriame pričine-
nie  sa o začlenenie dieťaťa do sociálnej skupiny. Jeho úlohou je pozorovať dieťa, byť mu na blízku, 
prípadne poskytnú pomoc a povzbudenie. Pre ďalší rozvoj sociálnych kompetencií dieťaťa je podstat-
ný hlavne začiatok začlenia a preto je nutná príprava pedagógov v oblasti poznania, ale aj využívania 
inhibičných stratégií pri riešení skryto agresívneho správania v praxi (Kováčová, 2020a).

2   https://youth.gov/content/i-can-problem-solve-icps
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Príprava pedagógov na riešenie  agresie v sociálnych skupinách by mala obsahovať:

• celoplošné vzdelávanie formou školení, založené na riešeniach modelových situácií  
v skupinách,

• poznanie teoretických východísk problematiky, ktoré budú zodpovedať praktickej rovine,

• znalosť identifikácie agresívneho správania, ohrozujúceho sociálne vzťahy skupiny, v súvislosti 
s riešením modelovej situácie (spracované podľa Kováčová 2021b),

• nadobudnutie skúseností s riešením šikanovania,

• pre všetkých pedagógov zabezpečiť pravidelnú supervíziu.

Posilnenie kompetencií detí voči formulujúcej sa latentnej agresii

Prvým krokom v posilňovaní kompetencií detí voči formulujúcej sa latentnej agresii je  zakoreniť 
u nich model empatie v správaní sa k rovesníkom. Potrebné je dávať na vedomie, že  ubližovanie 
iným a skrytá agresia sú patologické a nepriaznivé. Nevyhnutným je už od raného veku deti viesť 
k neagresívnemu správaniu a to cez vzájomnú spoluprácu detí,  zdieľanie  a  pomoc (Kováčová, 
Siváková, Tišťanová, 2018).

Pozitívne  posilňovanie  je druhým krokom k uskutočňovaniu akceptovateľného správania. 
Vzdelávanie, časť výchovy v predškolskom veku, malo by byť verbálnym neprijímaním skrytej 
agresie a analýzou vzniknutej situácie. Vzorom odmietnutia skrytej agresie je pedagóg, ktorý je 
zároveň aj autoritou pre dieťa v materskej škole (Gubricová et al., 2015). 

Kľúčovým pri aplikácii základných inhibičných stratégií je vytvoriť pravidlá, ktoré budú realizované 
v sociálnej skupine. Mali by predložiť rovnosť každého účastníka sociálnej skupiny (Kováčová 
2021a).    

Aktivity na posilnenie  pravidiel v sociálnej skupine  detí predškolského veku

V nasledujúcej časti uvádzame aktivity na  posilnenia pravidiel v sociálnej skupine, ktoré uvádza 
Kováčová ( 2021a, s.83 - 84): Byť účastný. Spolupráca. Rovnakosť a rozdielnosť. 
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Aktivita Sieť
Cieľ Posilniť spoluprácu v tíme a poukázať na dôležitosť každého člena tímu

Pomôcky balón

Popis

• Postavíme sa s deťmi do kruhu. Jedno z nich vyberieme – bude radca skupiny. Deti v kruhu zavrú 
oči a predpažia ruky. Radca rôzne pospája ruky detí a tak vytvorí sieť. Na pokyn deti otvoria oči. 

• Radca hodí deťom balón. 

• Ich úlohou je vyhodiť balón 10-krát do vzduchu. Radca kontroluje, či sa ruky ani žiadny člen 
siete neodpojil.

• Keď úlohu splnia – rozpletú sa. Ak sa im to nedarí, radca im poradí, pretože vie, koho ruky 
s ktorými spájal a v akom poradí.

Obmena:

• Deti môžeme rozdeliť na dve skupiny. Po zapletení do siete si môžu skupiny balón hádzať medzi 
sebou.

Reflexia

Čo sa ti zdalo na aktivite najťažšie?

Čo ste museli dodržať, aby sa sieť neporušila a mohli ste hádzať balón?

Aká bola komunikácia pri chytaní balóna, keď dopadal?

Kto bol najdôležitejší v aktivite? Kto nebol dôležitý pri aktivite?

Reflexiu vedieme tak, aby sme spoločne dospeli k tomu, že každý je v tíme dôležitý a každý má 
právo byť súčasťou skupiny.            

Aktivita Plavba loďou
Cieľ Rozvíjať skupinovú spoluprácu, pocity spolupatričnosti

Pomôcky  šatka, obrázky: loď (len 1ks), ponorka, ostrov, skaly, ľadovec, maják 
(počet obrázkov pripravíme tak, aby obrázok malo každé dieťa)

Popis

• Posadáme si s deťmi do kruhu a vedieme rozhovor na tému plavba loďou. Kladieme otázky, 
ktorými sa snažíme postupne deti priviesť k vysvetleniu pojmu spolupráca ako napr. Čo všetko 
na plavbu potrebujeme? Aké situácie pri plavbe môžu nastať? Aké nástrahy musí správny ka-
pitán lode zvládnuť, aby ju priviezol až na pobrežie? Zvládne to sám? Kto a čo mu v tom môže 
pomôcť (ľudia, prístroje, prírodné úkazy...?) a pod.

• Vyzveme deti, aby skúsili povedať, v akých situáciách oni zažili spoluprácu a prečo bola pre nich 
dôležitá.

• Deťom vysvetlíme, že sa na chvíľu  presunieme do krajiny morí a oceánov.

• Rozdáme im pripravené obrázky. Na základe nich môžu opísať, aké nástrahy kapitán lode zažije 
pri plavbe v našej krajine morí a oceánov a čo môžu spôsobiť.

• Uvedieme ich, že tými nástrahami sa teraz stávajú oni a rozmiestnime ich po vyhradenom prie-
store, ktorý bude predstavovať more.

• Dieťa, ktoré získalo obrázok lode, stáva sa ,,loďou“ a jeho úlohou je so zaviazanými očami prejsť 
z mora, tzn. z jedného konca miestnosti na druhý, teda na pobrežie bez nárazu do skál, ľadovca 
alebo iných prekážok. Keď bude loď prechádzať okolo prekážky, prekážka musí vydať zvuk, aby 
varovala loď pred nárazom, napr. maják – sirénu, ostrov - krik domorodcov a pod.

• Keď sa loď doplaví na pobrežie, môžu si deti vymeniť role a zahrať sa to opakovane.

Reflexia
Čo bolo pre teba v aktivite najťažšie? 
Čo sa ti najviac páčilo? 
Páčila sa ti rola, v ktorej si hral hru alebo by si privítal inú? 
V čom spočívala tvoja spolupráca? Čo si si musel všímať? 
Čo by nebolo bez spoločnej spolupráce možné?
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Aktivita Farebná lúka kvetov
Cieľ Akceptovať odlišnosť iných a prijať ju ako obohatenie skupiny

Pomôcky farebné papiere A4, veľký baliaci papier alebo výkres, ceruza, nožnice, lepidlo, maketa kruhu

Popis

• Deti vyzveme, aby si posadali za pracovné stoly, kde už majú pripravené pomôcky.

• Vysvetlíme im, že ich úlohou je vybrať si jeden farebný papier. Následne si obkreslia maketu 
kruhu na papier a vystrihnú ho. Ďalej skladajú papier podľa pokynov učiteľky (pozri  obr. 1). 
Po odstrihnutí roztvoria svoj kvet. 

• Navzájom si deti ukážu svoje kvietky, prirovnajú ich k sebe. Diskutujú, čo kvietky navzájom 
majú spoločné a čo rozdielne.

• Kvietky nalepia na baliaci papier a tak vytvoria farebnú lúku.

Obr. 1

Reflexia

Ako vyzerá naša lúka? Páči sa ti? Čo ju robí veselou?

Reflexiu vedieme tak, aby sme na konci s deťmi  sformulovali zistenie:

Tak ako kvietky na lúke, ktoré majú niečo spoločné a niečo rozdielne, dokážu krásne spoločne 
rásť a svojou odlišnosťou obohacovať lúku tak aj my ľudia (deti) sa dokážeme spoločne kama-
rátiť a obohacovať tým, čím sme odlišní.

Neodmysliteľným pravidlom sociálnej skupiny zameraným na učiteľa je jeho podpora pri utváraní 
inkluzívneho povedomia detí.

ZÁVER 

Vznik skrytej agresie v ranom detstve s ďalším pôsobením až do predškolského veku sa úzko spája  
s nízkym stupňom  vzájomného prijatia. Miesto akceptácie prichádza od sociálnej skupiny  zvýšená 
náklonnosť odmietania rovesníka, kamaráta alebo akéhokoľvek člena z nich (Crick, 1997 In: Coyne, 
Ostrov, 2018). Snahou každého učiteľa je vytvoriť pozitívnu klímu triedy a inkluzívne prostredie.  
V procese latentnej agresie by malo byť jeho úsilím vytvoriť možnosti pomoci k nepriamemu začlne-
neniu do rovesníckej skupiny cez aplikovanie inhibičných stratégií do praxe. Ich využitie sa preu-
kázalo  ako významá pomoc pri prevencii aj v rôznych oblastiach, napr. pri delikvencii a násilí.  
Potrebné je aplikovať inhibičné stratégie čo najskôr, teda už v inštitúciách zabezpečujúcich  výchovu 
a vzdelávanie  raného veku detí a  v materských školách. Takýto postup považujeme za adekvátny  
a nevyhnutný k riešeniu  inkluzívnej prevencie, ktorá  sa uskutočňuje v prospech znižovania priamej 
i nepriamej formy agresívneho správania  v skupinách detí.
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POÉZIA V ŠKOLE
POETRY AT SCHOOL

Silvia KAŠČÁKOVÁ

Abstrakt: Autorka článku sa venuje prieskumu, ktorý sleduje vysokoškolských študentov (budúce učiteľky/
učiteľov v materskej škole) s dôrazom na ich vlastný vzťah k poézii. Ďalej zisťuje, ako definujú vzťah detí 
k poézii. Získava informácie o ich základnom prehľade o autorkách a autoroch poézie pre deti. Týmto pilotným 
zisťovaním chce vstúpiť do preberanej problematiky a získať komplexnejšiu predstavu o edukačnej realite, v 
ktorej má literárna výchova a žáner poézie dôležité miesto. V príspevku charakterizuje realizovaný prieskum, 
objasňuje jeho ciele a zverejňuje výsledky

Kľúčové slová: poézia pre deti,  prieskum, vysokoškolský študent, autor poézie 

Abstrakt: The author of the article writes about a survey that tracks university students (future teachers in 
kindergarten) with an emphasis on their own relationship to poetry. She finds out how they define children‘s 
relationship with poetry. Further, she obtains information about their basic knowledge of authors of poetry 
for children. With this pilot survey, she wants to enter the discussed issue and get a more comprehensive idea 
of the educational reality, in which literary education and the genre of poetry have an important place. She 
characterizes the survey, clarifies its objectives and publishes the results.

Key words: poetry for children, survey, university student, author of poetry

ÚVOD A PREDSTAVENIE PROBLEMATIKY

Literárna výchova stavia pred učiteľa veľa výziev, zvlášť v primárnom vzdelávaní sa do popredia do-
stávajú napr. technika čítania a porozumenie textu. Dôležitá je však aj literárna teória a jej sprostred-
kovanie svojim žiakom (rozlišovanie literárnych druhov, žánrov, literárnych prostriedkov a pod.). 
Vo svojej pedagogickej praxi sme sa často stretli s neschopnosťou žiakov v primárnom vzdelávaní 
rozlíšiť pojmy poézia a próza (nedostatok sa prejavoval napr. v súvislosti s prípravou na recitačné 
súťaže) a ešte špecifickejšie aj v rozlíšení a  definovaní pojmu báseň. Záujem o básnické texty sa 
v jednotlivých čitateľských obdobiach dieťaťa, samozrejme, líši. Už v ranom veku prichádza do kon-
taktu s riekankami, vyčítankami, uspávankami a rôznymi inými veršovanými textami. V čítankových 
textoch je poézia tiež bohato zastúpená, ale ako spomíname vyššie, poézia zaujíma deti aj ich rodičov 
a pedagógov najmä v súvislosti s recitačnými súťažami a prípadne aj s vystúpením na školských ale-
bo rodinných slávnostiach a pod. 

Znakom básnických textov býva aj ich neuzavretý a nejednoznačný koniec, presnejšie - často mô-
žeme označiť za nejednoznačný celý básnický text, lebo pracuje s básnickými vyjadrovacími pro-
striedkami – obraznými. Ak poetka/básnik využíva obraznú reč, nie je jeho básnický text zrozumi-
teľný pre každého čitateľa rovnako. Recepcia jeho diela vyžaduje vnímavého čitateľa. Podľa M. 
Milčáka sa musí autor spoliehať na vnútornú dispozíciu čitateľa, ktorú nemožno získať vzdelávaním.  
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Keďže tajomné sa v básni prejavuje náznakom alebo dokonca mlčaním, Milčák (2004, s. 10) sa zamýš-
ľa aj nad talentom čitateľa. O tajomstve píše ako o jednom z dôležitých konštitutívnych prvkov, ktorý 
vytvára nezanedbateľný predpoklad na vznik čitateľského zážitku. V poézii pre deti v predprimárnom 
vzdelávaní a primárnom vzdelávaní sa objavujú básnické texty, ktoré vynikajú epickou zložkou, čo 
znamená, že básne pre deti majú dej, zápletku, významné postavenie má aj literárna postava atď. 
Môžu byť nasýtené humorom, hrou s jazykom a témami blízkymi nedospelému čitateľovi. Knižný trh 
a vôbec súčasná knižná ponuka obsahuje okrem kvalitnej produkcie aj veľa básnických kníh pre deti, 
ktoré si zakladajú na komerčnom spracovaní, verše majú didaktizujúci charakter, charakterizuje ich 
infantilnosť, podceňovanie detského čitateľa a i. Básnickú produkciu pre deti za posledných tridsať 
rokov  podrobne a odborne hodnotia autori publikácie (K)rok za (k)rokom v slovenskej literatúre pre 
deti a mládež. Hodnotové aspekty pôvodnej poézie a prózy v rokoch 1990 – 2020 (Stanislavová, Kli-
movič, Dziak, 2021). Ak básnickému textu prisúdime prívlastok – lyrický, do popredia sa dostávajú 
pocity, myšlienky, nálady a text je náročnejší na intelekt a čitateľskú skúsenosť čitateľa. Na tomto 
mieste súhlasím s Milčákom (2004, s. 10), že tento fenomén „nezrozumiteľnosti“ preveruje rovnakou 
mierou výkon autora aj čitateľa. A dopĺňame k jeho výroku v kontexte preberanej témy príspevku 
– preveruje rovnakou mierou aj výkon učiteľky/učiteľa. Aj keď si dovolíme skratkovito vyjadriť, že 
poézia „nepotrebuje troch“ a jej interpretácia je veľmi intímnou a subjektívnou záležitosťou. Podľa 
Pršovej (2015, s. 97) „Básnický text je popri prozaickom texte najčastejšou súčasťou učebníc litera-
túry, hoci o jeho obľúbenosti u žiakov rovnako ako u učiteľov možno pochybovať.“ 

V rámci prieskumu sme sa rozhodli zamerať na oblasť poézie. V príspevku charakterizujeme realizo-
vaný prieskum a objasníme jeho ciele. Následne predstavíme vybrané prieskumné anketové otázky/
úlohy a ich vypracovanie študentmi 1. ročníka vysokej školy odboru predškolská pedagogika v ex-
ternej forme štúdia (budúci učitelia v materskej škole s akademickým titulom bakalár). Zisťujeme, 
ako študenti – budúci učitelia v MŠ definujú svoj vlastný vzťah a vzťah detí k poézii. Ďalej zisťujeme 
informácie o ich základnom prehľade o autoroch poézie pre deti. Sledujeme a porovnáme čitateľské 
preferencie respondentov aj ich prehľad v literatúre pre deti so zameraním na poéziu. 

Pri tvorbe prieskumu tematicky nadväzujeme na prieskum „Vzťah detí k poézii“, ktorý sme uskutoč-
nili v školskom roku 2018/2019 na základných školách a jeho výsledky sme prezentovali na medzi-
národnej vedeckej konferencii „K vybraným aspektom slovenskej literatúry po roku 1989 I. Lexiko-
grafické a recepčné výzvy“ v Prešove v roku 2019. 

CIELE PRIESKUMU

Zámerom prieskumu je získať orientačné informácie a budúcich učiteľkách/učiteľoch v materských 
školách (toho času študentkách/študentoch) s dôrazom na ich vlastný vzťah a vzťah detí k poézii 
a o ich základnom prehľade o autoroch poézie pre deti. Týmto pilotným zisťovaním chceme vstúpiť 
do preberanej problematiky a získať komplexnejšiu predstavu o edukačnej realite, v ktorej má literár-
na výchova a žáner poézie dôležité miesto. 

Konkrétne ciele prieskumu:

1. Zistiť, ako respondentky/respondenti definujú svoj vzťah k poézii.

2. Zistiť, ako respondentky/respondenti definujú vzťah detí k poézii.
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3. Zistiť, ktoré poetky/ktorých básnikov respondenti vo svojom vlastnom čítaní a na základe vlast-
ného čitateľského vkusu preferujú.

4. Zistiť, ktoré autorky/ktorých autorov poézie pre deti respondenti poznajú.

METODIKA PRIESKUMU

Prieskumný materiál sme zhromaždili pomocou metódy získavania faktov na základe subjektívnych 
výpovedí. Vybrali sme písomnú formu dopytovania, ktorá sa uskutočňuje na základe dotazníka alebo 
ankety. Respondenti majú dostatočný čas premyslieť si odpovede, ale pri otázkach, v ktorých by sme 
vyžadovali práve spontánne odpovede, môže byť dlhý časový rozsah aj nevýhodou. Pre náš prieskum 
sme vybrali anketu. Keďže anketa neponúka prepracované údaje, naším cieľom nie je budovať pro-
stredníctvom nej teóriu, ale len získať orientačné informácie a týmto pilotným zisťovaním vstúpiť do 
preberanej problematiky. 

Anketu sme distribuovali v papierovej forme. Prieskum sa uskutočnil vo februári roku 2022 na za-
čiatku druhého semestra medzi študentmi 1. ročníka bakalárskeho štúdia v odbore predškolská peda-
gogika, tzn. budúci učitelia a učiteľky v materských školách. Vybrali sme študentov externej formy 
štúdia, kvôli predpokladu, že niektorí z respondentov už v materských školách pracujú, prípadne sú 
zamestnaní na iných pracovných  pozíciách v školstve. Prieskumu sa zúčastnilo 77 respondentov, 
z toho 74 žien a 3 muži. Respondenti reagovali v ankete na tieto  štyri otázky/úlohy: 1. Máte radi 
poéziu, radi ju počúvate, čítate? Vysvetlite. 2. Majú deti rady poéziu, rady ju počúvajú, čítajú? 3. 
Napíšte meno/mená svojej obľúbenej poetky/svojho obľúbeného básnika. 4. Napíšte mená autoriek/
autorov poézie pre deti. 

VÝSLEDKY PRIESKUMU A DISKUSIA

Prvým krokom pri analýze získaných výsledkov bolo zhrnutie odpovedí na jednotlivé otázky. Od-
povede obsahovali v niektorých prípadoch štylistické chyby, boli vyjadrené skratkovito, preto ich  
v  príspevku uvádzame v  upravenej forme, ale zachovávame ich obsah. 

Prvú položku ankety vyplnilo 77 respondentov. V Tab. 1 uvádzame výber z odpovedí na otázku č. 1 
od respondentov, ktorí vyjadrili kladný vzťah k poézii. V Tab. 2 uvádzame výber z odpovedí na otáz-
ku č. 1 od respondentov, ktorí vyjadrili záporný vzťah k poézii.

1. Máte radi poéziu, radi ju počúvate, čítate? Vysvetlite.

Výber z odpovedí respondentov

Poézia sa dobre a ľahko číta; básne sú ľahké na čítanie, lebo sa rýmujú

Mám rada poéziu z rádia, je to relax, upokojenie

V básňach sú hlboké myšlienky, lebo sa dá nad nimi zamyslieť

Milujem poéziu. Cez básne mám pocit, že sa viem naladiť na vlnu daného človeka ľahšie ako cez rozhovor. Mám po-
cit, že v tej chvíli chápem a úplne rozumiem človeku. Mám rada na poézii to, že odzrkadľuje stav duše, je to pre mňa 
krajšie ako rozhovor.

Áno, básničkami sa rozvíja pamäť, rýchlo sa zapamätajú veci
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Výber z odpovedí respondentov

Milujem poéziu, často ju čítam, venujem sa aj vlastnej tvorbe, zúčastňujem sa literárnych súťaží

Mám rada poéziu, niektoré básne sú také smutné, prežívam každé slovo; niekedy sú to zimomriavky

Milujem poéziu, často ju čítam, venujem sa aj vlastnej tvorbe, zúčastňujem sa literárnych súťaží.

TAB. 1. Výber z odpovedí respondentov, ktorí vyjadrili kladný vzťah k poézii v otázke 1.

Výber z odpovedí respondentov 

Ja toho veľa nečítam, ale ako budúca učiteľka isto začnem

Ani nie, poézia pre dospelých má taký „smutný podtón“ čo veľmi neobľubujem

Musím mať na ňu vyslovene chuť, sústrediť sa, neberiem ju ako oddych

Nemám rada poéziu, nad ktorou treba premýšľať

Iba keď som bola mladšia

TAB. 2. Výber z odpovedí respondentov, ktorí vyjadrili záporný vzťah k poézii v otázke 1.

Kladný vzťah k poézii označilo 57 respondentov, záporný 20 respondentov. V reakcii na doplňu-
júcu výzvu k otázke, aby respondenti vysvetlili svoj kladný vzťah k poézii sa najčastejšie objavova-
lo odôvodnenie obľúbenosti poézie z dôvodu jednoduchosti jej čítania a prítomnosti rýmu v poézii  
(7 respondentov). Poéziu ako relax, upokojenie vnímajú (4 respondenti). Poéziu ako hlboké myšlien-
ky, nad ktorými sa dá zamyslieť (3 respondenti). Poéziu majú radi preto, že niektoré básne sú smutné 
a prežívajú každé slovo, sú to zimomriavky (2 respondenti). Vyjadrenie „Milujem poéziu“ použili 
v ankete (2 respondenti). 

2. Majú deti rady poéziu, rady ju počúvajú, čítajú?

Druhú položku ankety vyplnilo 77 respondentov. Kladný vzťah detí k poézii označilo 64 responden-
tov, záporný 7 respondentov a ďalších 6 respondentov sa vyjadrilo odpoveďou – neviem. V Tab. 3 
uvádzame výber z odpovedí na otázku č. 1 od respondentov, ktorí vyjadrili kladný vzťah detí k poézii. 
V Tab. 4 uvádzame výber z odpovedí na otázku č. 2 od respondentov, ktorí vyjadrili záporný vzťah 
detí k poézii.

Výber z odpovedí respondentov

Je pre deti ľahko zapamätateľná, lebo sa rýmuje, je krátka

Ľahko sa ju naučia a recitujú, je to pre ne lákavá forma, hravejšia ako próza

Áno, ale je dôležité, ako sa deťom číta

Deti milujú poéziu, ľahko sa učia básne na besiedky, rým im pomáha

Ľahšie sa im pamätá, moja dcéra básničky sama rada aj vymýšľa

Rady sa smejú na vtipných veršoch

Majú rady riekanky, básne s ukazovaním na telo

Učia sa prvé básničky pri objavení, že už vedia rozprávať

Je to svet detskej fantázie

TAB. 3. Výber z odpovedí respondentov, ktorí vyjadrili kladný vzťah detí k poézii v otázke 2.
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Výber z odpovedí respondentov 

Deti, s ktorými pracujem, nerozumejú poézii. Nedokážu sa sústrediť na učiteľkin prednes. Nevedia interpretovať bá-
seň.

Z mojej skúsenosti deti až tak veľmi neobľubujú poéziu. Je pre nich nudná.

Podľa mňa poézii deti nerozumejú, nudí ich, nebaví ich a preto ju nemajú rady. Nečítajú ju ani nepočúvajú.

TAB. 4. Výber z odpovedí respondentov, ktorí vyjadrili záporný vzťah detí k poézii v otázke 2.

3. Napíšte meno/mená svojej obľúbenej poetky/svojho obľúbeného básnika. 

Tretiu položku ankety vyplnilo 77 respondentov. V Tab. 5 uvádzame odpovede. Žiadnu obľúbenú 
poetku/žiadneho obľúbeného básnika uviedlo 19 respondentov. Počet všetkých uvedených autoriek/
autorov neodzrkadľuje počet respondentov, lebo niektorí respondenti uviedli viac ako jedného au-
tora (dvoch, troch). Najviac respondentov (27) uviedlo M. Rúfusa, na druhom mieste v obľúbenosti 
sa umiestnila Ľ. Podjavorinská (14) a na treťom mieste D. Hevier (9). Štyria respondenti uviedli  
Ľ. Feldeka a rovnako štyria uviedli M. Haľamovú. Traja respondenti vybrali M. Rázusovú-Martákovú 
a ďalší traja M. Válka. Po dva hlasy získali E. Čepčeková, P. O. Hviezdoslav, S. Chalúpka, J. Smrek. 
Po jednom hlase získali J. Urban, M. S. Líška, P. Neruda, J. Sasková, I. Krasko, M. Ďuríčková,  
E. Jamborová, K. Bendová, K. J. Erben, A. Sládkovič, R. Dilong.

Odpovede respondentov Výskyt autorky/autora 

Žiadna obľúbená poetka/žiadny obľúbený básnik 19

M. Rúfus 27

Ľ. Podjavorinská 14

D. Hevier 9

Ľ. Feldek 4

M. Haľamová 4

M. Rázusová-Martáková 3

M. Válek 3

E. Čepčeková 2

P. O. Hviezdoslav 2

S. Chalúpka 2

J. Smrek 2

TAB. 5. Výber z odpovedí respondentov na otázku 3

4. Napíšte mená autoriek/autorov poézie pre deti. 

Štvrtú položku ankety vyplnilo 77 respondentov. V Tab. 6 uvádzame odpovede. Žiadnu poetku/žiad-
neho básnika neuviedli 4 respondenti. Počet všetkých uvedených autoriek/autorov neodzrkadľuje 
počet respondentov, lebo niektorí respondenti uviedli viac ako jednu autorku/jedného autora. Naj-
viac respondentov (47) uviedlo Ľ. Podjavorinskú, M. Rúfusa uviedlo (37) respondentov a D. Hevie-
ra uviedlo (23) respondentov. K najčastejšie uvádzaným autorkám/autorom ďalej patrili J. Smrek,  
Ľ. Feldek, K. Bendová, M. Rázusová-Martáková. Po jednom hlase získali J. C. Hronský, J. Navrátil, 
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N. Tánská, K. Čapek, L. Novomeský, M. Bel, J. Kráľ, A. Matuška, M. Nováková, J. Barrilová, J. Kol-
lár a V. Šefčík. Z uvedených mien Tab. 6 je zrejmé, že do výberu respondentov sa dostali aj autori, 
ktorí nemajú vo svojom autorskom portfóliu preberanú tému prieskumu – poéziu. Ďalej si môžeme 
všimnúť, že viacero autorov už nepatrí k autorom, ktorým môžeme dať prívlastok – súčasní autori. 
V prieskume sa ukazuje, že respondenti siahajú viac po knihách svojho detstva, či po knihách zo svo-
jich študentských čias. Iba jeden respondent uviedol vo svojom anketovom lístku básnika V. Šefčíka, 
ktorý patrí v súčasnosti k najlepším básnikom pre deti na Slovensku. Samozrejme, aktuálne tvoria pre 
deti aj autori Ľ. Feldek a D. Hevier, ktorých môžeme označiť ako autorov etablovaných. Ľ. Feldek sa 
predstavil svojím knižným debutom a zároveň priekopníckym dielom – poéziou pre deti – Hra pre 
tvoje modré oči – v roku 1959 a D. Hevier začal publikovať v 70. rokoch 20. storočia. Respondenti 
uvádzajú aj autorov síce na knižnom trhu dostupných, ale literárnou kritikou menej povšimnutých  
I. Ďuričová, J, Barrilová a i. 

Odpovede respondentov Výskyt autorky/autora 

Žiadna uvedená poetka/žiadny uvedený básnik 4

Ľ. Podjavorinská 47

M. Rúfus 37

D. Hevier 23

J. Smrek 19

Ľ. Feldek 11

K. Bendová 9

M. Rázusová-Martáková 7

A. Sládkovič 4

M. Válek 4

E. Čepčeková 3

M. Ďuríčková 3

J. Botto 2

A. Čobej 2

P. Dobšinský 2

P. O. Hviezdoslav 2

J. Pavlovič 2

K. Peteraj 2

TAB. 6. Výber z odpovedí respondentov na otázku 4

ZÁVERY A DISKUSIA

Prieskumný materiál sme zhromaždili pomocou písomnej formy dopytovania, ktorá mala podobu 
ankety. Do prieskumu sa zapojilo 77 respondentov, čo popisujeme v metodike prieskumu. Anketa 
obsahovala štyri otázky/úlohy. 

1. Máte radi poéziu, radi ju počúvate, čítate? Vysvetlite.

Na otázku, či majú respondenti radi poéziu, radi ju počúvajú, čítajú odpovedalo kladne 57 res-
pondentov a záporne 20 respondentov. Pri vysvetlení kladnej odpovede sa najčastejšie objavovalo 
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zdôvodnenie, ktoré vyzdvihovalo jednoduchosť čítania poézie vďaka prítomnosti rýmu, čo považuje-
me v čítaní dospelého čitateľa za prejav slabšej čitateľskej skúsenosti.  

Zaujímavý výsledok priniesli vyjadrenia respondentov, ktoré definujú svoj kladný vzťah k poézii cez 
obdiv k jej hlbokým myšlienkam, nad ktorými sa dá zamyslieť, ďalej spomínajú respondenti smútok 
v poézii, ktorý sprostredkúva možnosť prežívať každé slovo a mať „zimomriavky“. Opačný vzťah 
k poézii – záporný – vyjadrujú respondenti prostredníctvom takmer rovnakých vyjadrení: smútok po-
ézie im nevyhovuje – neobľubujú ho, nemajú radi poéziu, nad ktorou treba premýšľať, taká poézia nie 
je oddychom, vyžaduje sústredenie a pod. V tejto časti sa už priamo odkrýva komunikačný problém 
poézie, ktorý sme naznačili spolu s Milčákom (2004) v úvode príspevku. Na margo problematiky len 
stručne uvedieme citát, ktorý do svojej publikácie trefne zaradila Pršová: „Skutočná báseň je taká, 
ktorá otrasie naším vnímaním a vyhodí ho zo základov a potom sa musí zahniezdiť v každodennosti 
nášho pociťovania a videnia sveta. V poézii nejde o umenie rýmovania ‚citov a myšlienok’, ale o pod-
statu človeka, o objavenie jeho novej morálnej situácie. Nielen o samú ‚existenciu’, ale o existenciu 
aj ‚esenciu’, o ustavične premenlivé, jednostaj rozširované a teda ešte nedosiahnuté človečenstvo“ 
(Przyboś, 1968, s. 42).  

2. Majú deti rady poéziu, rady ju počúvajú, čítajú?

V druhej položke ankety sme sa zaujímali o to, ako respondenti vnímajú vzťah detí k poézii. Ako 
záporný ho označilo 7 respondentov a zdôvodnilo neschopnosťou detí porozumieť poézii a interpre-
tovať ju, čo následne vedie k nude pri jej čítaní aj počúvaní. Respondenti, vyjadrujúci kladný vzťah 
detí k poézii, vnímali ako dôležité kritérium detskej obľúbenosti jednoduchosť poézie a prítomnosť 
rýmu. Práve toto vyjadrenie prevažovalo aj vo vyjadrenia k vlastnému vzťahu respondentov k poézii. 

3. Napíšte meno/mená svojej obľúbenej poetky/svojho obľúbeného básnika. 

Za alarmujúce považujeme odpovede až 19 respondentov, ktorí uviedli, že nemajú žiadnu obľúbenú 
poetku/obľúbeného básnika. V príspevku nemáme priestor viesť k tejto téme rozsiahlu diskusiu, ale 
chceme aj takýmto vstupom medzi študentov, ktorí budú vzdelávať a vychovávať deti, diskusiu otvá-
rať a približovať konkrétne problematiky literárnej výchovy. Ak sa v primárnom aj predprimárnom 
vzdelávaní dbá len o ľahšiu cestu – sprístupňovanie komerčnej literatúry, pestrofarebnej zvonka, 
ale zvnútra vyprázdnenej, ak sa budeme pohybovať v rámci výberu literárnych textov len lineárne,  
či už to budú texty pre deti alebo priamo pre študentov vysokých škôl, nemôžeme očakávať, že sa od-
hodlajú hľadať v literatúre zatextové priestory, že budú bádať, chcieť a vedieť dekódovať akýkoľvek 
text, nie iba umelecký. (Samozrejme, uvedená položka súvisí aj s nastavením kritérií na prijímacích 
konaniach študentiek/študentov na jednotlivé študijné odbory.) 

Do prvej trojice obľúbenosti v čítaní respondentov sa dostali v uvedenom poradí M. Rúfus, Ľ. Podja-
vorinská a D. Hevier, čo nepresviedča o pestrosti čitateľského portfólia dospelého čitateľa v 21. sto-
ročí. Komentár k tejto položke uvádzame so všetkou úctou k spisovateľke a spisovateľom a tiež 
k respondentom, lebo napr. tvorba barda slovenskej poézie M. Rúfusa v spoločnosti naozaj stále silne 
rezonuje a osobný čitateľský vkus nie je predmetom prieskumu.  

4. Napíšte mená autoriek/autorov poézie pre deti. 

Štvrtú položku ankety vyplnili respondenti veľmi podobne ako tretiu. Znova sa dostali do prvej troji-
ce:  Ľ. Podjavorinská, M. Rúfus a D. Hevier, ale v uvedenom poradí, teda M. Rúfusa predbehla v tom-
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to prípade počtom hlasov Ľ. Podjavorinská. K autorom poézie pre deti zaradili respondenti aj mená 
ako A. Matuška, M. Bel, L. Novomeský, J. Kráľ a i. Patria však títo autori k poézii pre deti? O čom 
svedčia tieto odpovede? Ako uvádzame v komentári Tab. 6, respondenti siahajú viac po knihách svoj-
ho detstva, či po knihách zo svojich študentských čias. V anketovom lístku sa iba raz objavilo meno 
básnika V. Šefčíka, ktorý patrí v súčasnosti k najlepším básnikom pre deti na Slovensku. Ale za dobrý 
znak považujeme, že respondenti nezabudli na stále aktívnych autorov pre deti a významné osobnosti  
Ľ. Feldeka a D. Heviera. 

Do slovenskej literatúry pre deti vstúpilo v ostatných desaťročiach mnoho autoriek a autorov.  
Z výsledkov prieskumu však vyplýva, že respondenti málo siahajú po nových knihách. Dôvody sú 
iste obšírnejšie, ale je dôležité upozorňovať aj na súčasnú tvorbu, aby sme pri výbere kníh neskĺzli 
do stereotypu. O tom, že stereotyp škodí aj umeniu, sa vyjadruje J. Juhásová (2019), ktorá sa odborne 
zaoberá aj vedením študentov (budúcich učiteľov) k tvorbe vlastnej poézie: „Dejiny výtvarných diel, 
filmov, hudobných skladieb či básní sú (rovnako ako v iných oblastiach života) trajektóriou neustá-
leho hľadania nových ciest – naliehavých tém a priliehavých foriem.“ Poézii pre deti sa napríklad 
venoval aj odborný časopis Predškolská výchova, v ktorom mohli čitatelia v sérii článkov nájsť rôzne 
inšpirácie na tvorbu aktivít spojených s predčítaním poézie deťom a okrem slovenskej poézie si au-
torky článkov vybrali a predstavili aj svetovú poéziu pre deti (Chanasová, Kaščáková, 2018/2019). 
V rámci príspevku ide len o malú ukážku pestrosti knižnej ponuky za ostatné roky, ku ktorej prispieva 
aj prekladová literatúra.

Vo svojej pedagogickej praxi v rámci základných škôl, ale aj v rámci pôsobenia na pôde vysokej ško-
ly, často zaznamenávame na jednej strane veľký dopyt po žiakoch/študentoch, ktorí najmä ovládajú 
techniku čítania a vedia čítať s porozumením, a na strane druhej akési podceňovanie práce s umelec-
kým literárnym textom. Iste má prioritu výchovno-vzdelávacie poslanie, ale nechajme rezonovať apel 
V. Oberta (2009, s. 5) „Potvrdilo sa, a treba to konečne brať na vedomie, že škola napriek svojmu 
prioritnému výchovno-vzdelávaciemu poslaniu (alebo práve v súvislosti s ním) sa v literárnej výcho-
ve a v literárnom vzdelávaní musí čo najskôr dostať z určitej úzkej škály hodnôt, proklamovaných 
tradičnou didaktikou ‚oživovania’ pamäti a že tento ich rozsah bude treba za každú cenu rozšíriť 
o hodnoty osobné.“ Básnický text predsa nie je len možnosťou ako zlepšovať u žiaka výslovnosť, 
prozodické vlastnosti reči ako sú prízvuk, melódia vety alebo tempo, nie je iba prostriedkom ako 
naplniť požiadavku prezentácie školy na recitačnej súťaži alebo besiedke pre rodičov. Báseň má po-
tenciál, ktorý presahuje písomnú prípravu učiteľa na vyučovaciu hodinu a napriek tomu ho nemusí 
uvádzať do rozpakov, ale obohatiť jeho aj jeho žiakov. Veď to, čo chceme našim študentom odovzdať 
najpresnejšie, si môžu v dobe internetu vyhľadať bez našej pomoci. Básne sa snažia artikulovať aj 
to, čo nevieme inak pomenovať, čo nevieme sami artikulovať. Niektorí básnici sa počas autorských 
čítaní vyjadrujú, že básnická obrazná reč je tá najpresnejšia. Je dôležité predstavovať básnické texty 
predčitateľom, žiakom, študentom, budúcim aj aktuálnym učiteľkám a učiteľom.   
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PEXESO AKO KREATÍVNA POMÔCKA V ERGOTERAPII
MEMORY GAME AS A CREATIVE AID  

IN OCCUPATIONAL THERAPY

Barbora KOVÁČOVÁ

Abstrakt: Príspevok prezentuje teoretické poznatky o pexese ako o kreatívnej pomôcke v rámci zmysluplnej 
činnosti v ergoterapii. Súčasťou príspevku je prezentovanie jedinečnej klasifikácie pexesa z rozličných hľa-
dísk. Teoretické poznatky sú doplnené o prieskumné zistenia, ktoré boli realizované v skupine odborníkov 
(N=65). Pexeso ako kreatívnu pomôcku využívajú odborníci porovnateľne v skupinách klientov so zdravotným 
znevýhodnením. 

Kľúčové slová: ergoterapia, pexeso, vývinové obdobia, zdravotné znevýhodnenie

Abstract: This paper presents theoretical knowledge about the memory game as a creative tool in the context 
of meaningful activity in occupational therapy. The paper includes a unique classification of the memory game 
from different perspectives. The theoretical knowledge is complemented by exploratory findings that were 
conducted with a group of professionals (N=65). Memory game as a creative aid is used comparably by pro-
fessionals in groups of clients with disabilities.

Key words: occupational therapy, memory game, developmental periods, disability

ÚVOD

Základnou zložkou každej činnosti človeka sú konkrétne úkony, ktoré Leontiev (1979) charakterizuje 
ako proces, podriadený predstave o tom výsledku, ktorý má človek (v našom prípade označovaný 
ako klient) dosiahnuť. Autor (ibidem, s. 80) tvrdí, že ide o proces, ktorý je podriadený vedomému 
cieľu. Aj z toho dôvodu nie je vhodné vnímať činnosť ako aditívny (zlučujúci) proces, ani úkony aj 
keď sú súčasťou činnosti nemožno ich považovať za izolované. Popisovanú skutočnosť je potrebné 
akceptovať aj v súlade s ergoterapiou, kde pracovná činnosť existuje ako súčasť pracovných úkonov. 
Akákoľvek pracovná činnosť predpokladá dosiahnutie konkrétnych cieľov, spomedzi ktorých niekto-
ré sú navzájom spojené dodržaním poradia, pravidiel, či inej postupnosti. Danú činnosť je možné aj 
v rámci akceptovania poradia jednotlivých úkonov využiť pri práci s pexesom. 

Terapeut vstupujúci do procesu podpory rodiny s klientom s určitým zdravotným znevýhodnením po-
užije pexeso ako kreatívnu pomôcku v rámci konkrétnej činnosti. Kelly & O’Sullivan (2015) tvrdia, 
že tento typ pomôcok poskytuje kognitívnu podporu, redukuje úzkosť a dokonca podporuje sociálnu 
angažovanosť. Podmienkou pri používaní pomôcky je nevšednosť, ľahšie zaujatie,  prijateľná do-
stupnosť a efektívne použitie.

V súvislosti s ergoterapeutickou činnosťou je potrebné upozorniť, že pexeso ako kreatívna pomôcka 
zohráva významnú motivačnú funkciu vzhľadom k aktivite klienta/klientov s terapeutom v prostre-
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dí podpory. Činnosťou s pexesom klient získava nové zručnosti, vníma a postupne chápe pravidlá, 
spôsob hry, ktorá mu umožňuje postupne rozvíjať kompetencie týkajúce sa adaptácie a interakcie. Zo 
všeobecného pohľadu ide nielen o rozvoj poznania, ale aj o stimuláciu zmyslov a jemnej motoriky, 
zlepšovania vizuo-motorickej koordinácie, rozvíjania aktívnej slovnej zásoby (a taktiež aj pragmatic-
kej úrovne jazyka). Počas činnosti s pexesom klient vníma a postupne chápe sociálne vzťahy, osvoju-
je si kultúrne hodnoty, umožňuje mu rozvíjať vlastné adaptačné a interakčné schopnosti, jednoducho 
všetko, čo zažíva v reálnom živote. 

Pexeso ako pomôcku považujeme v ergoterapii za jedinečnú, čo sa týka použitia, v každom vývino-
vom období. Zároveň aj za benefitnú pre jednotlivé zdravotné znevýhodnenia. Počas činnosti s pexe-
som je nevyhnutné zohľadňovať osobitosti každého klienta vzhľadom na jeho zdravotné znevýhodne-
nie a taktiež za aktuálne individuálne schopnosti (Kováčová, 2014). Primárnym pozitívom pexesa je 
zvýšená motivácia klienta v pozícii hráča ako osoby. Každý účastník je počas hry ocenený a zároveň 
je aktivizovaný kognitívne a komunikatívne. 

PEXESO V ERGOTERAPEUTICKEJ INTERVENCII

V ergoterapii nachádzame základný pojem zamestnávanie/činnosť, ktorého základom je jednoznač-
ne hra, resp. vychádza z hry. Lester & Russell (2010) tvrdia, že obdobie dieťaťa od narodenia až 
po vstup do základnej školy je nutné považovať za otvorené okno do sveta hry bez ohľadu na jeho 
zdravotný stav. Autori (ibidem) tvrdia, že ergoterapeuti používajú hru predovšetkým ako prostriedok 
na dosiahnutie iných vývinových cieľov v stimulácii dieťaťa od narodenia. Práve hra by mala byť 
považovaná za hlavné zamestnanie v živote dieťaťa (čím by sa vytvoril aj konsenzus medzi striktným 
diferencovaním hry a zamestnávania). Ferland (2006) tvrdí, že hra má byť v ergoterapii vnímaná ako 
cieľ a predmet intervencie, ale aj ako prostriedok na získavanie a zlepšovanie zručností. Kováčová 
(2019) v súvislosti s ranou ergoterapiou tvrdí že, jej zámerom je dosiahnuť u dieťaťa so zdravotným 
znevýhodnením kompetenciu využívať pohybové úkony, ktoré nácvikom získalo. Počas ergotera-
peutickej intervencie má dieťa zvládnuť (samostatne alebo za pomoci) sledovať inštrukciu týkajúcu 
sa konkrétneho zamestnávania a následne sekvenčne využívať všetky motorické pohyby, ktoré je  
z hľadiska funkčnosti schopné dosiahnuť. V prípade ergoterapeutickej intervencie je potrebné pripra-
viť prostredie na plnú podporu dieťaťa so znevýhodnením. Raná ergoterapia stanovuje ciele, ktoré 
je potrebné dosiahnuť v čase a priestore tak, aby boli zároveň u dieťaťa nasycované jeho potreby. Aj 
samotné štruktúrovanie jednotlivých zamestnávaní by malo byť koncipované tak, aby zároveň pred-
metná aktivita zabezpečovala bezpečné, prístupné a akceptujúce prostredie spejúce k hre. 

Súčasťou zamestnávaní v ergoterapeutickej intervencii sú okrem rôznorodého materiálu aj stimulač-
né pomôcky. Pexeso môže byť jednou z ergoterapeutických pomôcok, ktoré sa využívajú aj v ranej 
ergoterapetickej intervencii, alebo celkovo v ergoterapii. V súčasnosti sú na trhu dostupné rôzne typy 
pexies, ale nie všetky zohľadňujú požiadavky na pexeso použiteľné v ergoterapii. Aj z toho dôvodu 
je vhodné, ak si pexeso dokáže ergoterapeut vytvoriť aj sám, príp. s pomocou klienta (Obrázok 1). 
Pri jeho vytváraní si môže prispôsobiť veľkosť, farebné kombinácie a materiál, z ktorého pexeso 
následne vytvorí. V danom prípade takéto pexeso je už regulérne považované za individuálnu stimu-
lačnú pomôcku, ktorá bola vytvorená tak, aby saturovala potreby konkrétneho klienta so zdravotným 
znevýhodnením.
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Obrázok 1: Pracovný postup vytvárania pexesa

Zdroj: Kostolňáková (2022)

Pre prácu s pexesom sme zadefinovali princípy, ktoré môžu byť po určitej modifikácii platné aj pre 
iný typ pomôcky v ergoterapii (Tabuľka 1).
Tabuľka 1: Princípy práce s pexesom v ergoterapii

Pexeso ako aktivita v ergoterapeutickej intervencii 
musí byť funkčná a zároveň prospešná pre klienta 
a rodinu ako systém.

Pexeso je prostriedkom vytváraniu vzťahu v ergotera-
peutickej intervencii.

Pexeso má byť vytvorené (ponúknuté tak), aby umož-
nilo klientovi cvičiť a upevňovať (novo)nadobudnuté 
schopnosti. 

Pexeso umožňuje učiť sa prostredníctvom rozličných 
tém v oblasti poznania.

Použitie pexesa v ergoterapeutickej intervencii stimuluje percepčné, motorické a kognitívne schopnosti 
(Schéma 1), ktoré sú prezentované v nasledovnom schematickom spracovaní.

Schéma 1: Benefity pexesa v ergoterapeutickej intervencii

Zdroj: Kováčová (2021)
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KRITÉRIA A PODMIENKY K VYUŽÍVANIU PEXESA Z HĽADISKA VEKU

Pexeso ako pomôcka je použiteľná v ergoterapii vo všetkých vývinových obdobiach života človeka, 
ktorému počas nich vznikla potreba terapeutickej podpory.

Schéma 2: Pexeso vo vývinových obdobiach v živote človeka

 
       Zdroj: Kováčová (2021)

Na základe uvedenej schémy stručne priblížime jednotlivé vývinové obdobia. Bodové označenie zo 
schematického spracovania je totožné s označením v texte.

1) V ranej ergoterapii odporúčame zohľadniť jednotlivé podmienky hre s tým, že berieme do úvahy, 
že sa pracuje s klientom, ktoré má potvrdený rizikový vývin, príp. konkrétne zdravotné znevýhodne-
nie. V tomto vývinovom období odporúčame (Kováčová, 2021) nasledovné:

• Pripraviť: Karty pexesa by mali byť väčších rozmerov, aj z dôvodu motorickej koordinácie, 
obratnosti a pohyblivosti prstov vyplývajúcej z vývinu a celkového zdravotného znevýhodne-
nia. 

• Začínať: Na začiatku hry s pexesom využívať dva páry aj z dôvodu ľahšieho vysvetlenia pra-
vidiel hry primárne založeného na vizualizácii. V začiatkoch využívať 3D-pexeso, tzn. aby bolo 
aj ľahšie uchopiteľné.

• Hľadať: Nájsť materiál, ktorý je odolnejší voči ťažšej manipulácii s pexesovými kartami. 

• Hrať: Využívať pexeso, na ktorých sú figúry zobrazené pomerne jednoducho (v prípade pexe-
sa, ktoré bolo kúpené). V začiatkoch hry využívať bielo-čierne pexeso, tzv. pexeso v bielo-čier-
nom spracovaní, ide o pexeso vytvorené ergoterapeutom, alebo rodičom. Pri tvorbe pexesa 
uprednostniť jednofarebný podklad (pozadie/tapetu). 

• Zamerať sa: Vyberať konkrétne témy a motívy, ktoré klient pozná a má s nimi skúsenosť z inej 
činnosti (napr. zvieratá z dvora pozná z čítania obrazových kníh).

Pre ilustráciu (Obrázok 2) pripájame zdokumentované autorské 3D pexeso (vrecúška, karty pexesa 
boli ušité z flísu). Kostolňáková (2022) ako autorka prezentovaného pexesa ho popisuje nasledovne: 
každá z dvojíc pexesa je rozmanitá, aby bola ľahšie identifikovateľná. Základnou tapetou pre každú 
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kartu je čierne sfarbenie, na ktorom sú zobrazené biele prvky (v podobe diagonálnych pásov, kruhov 
rôznych veľkostí, a pod.).

Obrázok 2: Pexeso v ranej ergoterapii − ukážka

      Zdroj: Kostolňáková (2022)

2) Pexeso je v predškolskom období využívané už ako edukatívna stimulačná pomôcka rozvíjajú-
ca rôzne poznávacie oblasti – poznania, pamäte, sluchového rozlišovania, zrakového diferencovania. 
V ergoterapeutickej intervencii pri práci s klientom predškolského veku s dôrazom na zdravotné zne-
výhodnenie odporúčame (Kováčová, 2021)nasledovné:

• Pripraviť: Karty pexesa pripraviť z tvrdšieho materiálu, môže byť kartón alebo tvrdší papier, 
príp. krabičky naplnené materiálom. Veľkosť kariet závisí a vyslovene má zohľadňovať aj s in-
dividuálne schopnosti dieťaťa so zdravotným znevýhodnením. 

• Začínať: Na začiatku hry s pexesom je potrebné oboznámiť s pravidlami hry. Môže byť pou-
žitý aj postup objasňovania prostredníctvom vizualizácie (bližšie raný vek). 

• Hľadať: Využívať materiál, ktorý je pre klienta aj neznámy, resp. nestretáva sa s ním často. 
Pexeso môže byť v podobe plastových obalov naplnených drobných materiálov; v podobe veľ-
kostne rôznych krabičiek, naplnených drobných materiálov na stimuláciu úchopu a svalovej 
sily prstov. 

• Hrať: Rozloženie pexesa nemusí byť len na pracovnej ploche (poloha v sede). K hre je možné 
využívať aj inú hraciu hmatovo rozdielnu plochu (koberec, deku, linoleum), od ktorej sa odvíja 
aj samotná poloha počas hry, v ľahu, v polosede, v stoji atď.

• Zamerať sa: Témy, ktoré sú súčasťou pexesa v predškolskom veku môžu zohľadňovať aj zá-
ujmy klienta (téma vesmíru, dinosaurov, hmyzu) a nemusí ísť o zvyčajné hľadanie dvoch rov-
nakých obrázkov (napr. tmavá figúra/svetlé pozadie, svetlá figúra/tmavé pozadie; karta a reálny 
predmet, a pod.).

Pre ilustráciu (Obrázok 3) uvádzame aj ukážku pexesa na rozlišovanie figúry a pozadia (Kostolňáko-
vá, 2022), kedy samotný pár tvorí tmavá figúra na svetlom pozadí, svetlá figúra na tmavom pozadí, 
podlepená červeným papierom. Farba, farebné spracovanie, je pre človeka dôležitejším vizuálnym 
podnetom, ale aj zážitkom. Možno tvrdiť, že farebné spracovanie do určitej miery ovplyvňuje aj 
proces rozvíjania každého dieťaťa. Popisovaný typ pexesa v jednoduchšom spracovaní je vhodný pre 
klientov od raného veku s využitím farebných tapiet, napr. v sýtožltej, výraznej červenej alebo modrej 
farbe (Capáková, Kováčová, 2014). 
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Obrázok 3: Pexeso figúra a pozadie − ukážka

     Zdroj: Kostolňáková (2022)

3) Pexeso v školskom veku je zaujímavé aj tým, že vzniká priestor pre využívanie kombinácie sym-
bolov a písmen. V ergoterapeutickej intervencii pri práci s klientom školského veku s dôrazom na 
jeho zdravotné znevýhodnenie odporúčame (Kováčová, 2021): 

• Pripraviť: Karty pexesa je možné pripraviť spoločne s klientom. Karty obsahujú aj písmená 
nielen symboly. Samotná veľkosť kariet závisí a vyslovene má zohľadňovať aj s individuálne 
schopnosti klienta so zdravotným znevýhodnením. Pexeso môže byť v podobe reedukačných 
cvičení orientovaných na dvojslabičné slová, napr. lienka, prvá karta „lien“, druhá karta „ka.“ 
Pri tvorbe tohto typu pexesa je nevyhnutné, aby sa slabika neopakovala, prípadne poskytnúť 
klientovi predtým aj zoznam slov, ktoré je potrebné nájsť. Taktiež môže byť použitá kombi-
nácia slova a obrázku (prvá karta „dom“, druhá karta „obrázok domu“), kombinácia obrázku 
a prvého písmena v slove (prvá karta „obrázok domu“, druhá karta „D“).

• Začínať: Na začiatku hry s pexesom je potrebné oboznámiť s pravidlami hry. Môže byť pou-
žitý aj postup objasňovania prostredníctvom vizualizácie (bližšie raný vek). 

• Hľadať: Využívať materiál ako v predškolskom veku, ale v rozličných variáciách. 

• Hrať: Rozloženie pexesa je potrebné uprednostniť na pracovnej ploche stola. Aj v tomto vývi-
novom období je možné využívať aj inú hraciu hmatovo rozdielnu plochu (koberec, deku, lino-
leum), od ktorej sa odvíja aj samotná poloha klienta počas hry, v ľahu, v polosede, v stoji atď.

• Zamerať sa: Témy, ktoré sú súčasťou pexesa v školskom veku môžu zohľadňovať aj záujmy 
dieťaťa. Každé zdravotné znevýhodnenie malo by byť špecificky upravené nielen čo sa týka 
obsahu, ale aj veľkosti a použitého materiálu. 

4) Pexeso v dospelosti je zvyčajne súčasťou vyplnenia voľného času klientov so zdravotný zne-
výhodnením. V ergoterapeutickej intervencii pri práci s klientom v období dospievania a  dospelosti 
s dôrazom na zdravotné znevýhodnenie odporúčame (Kováčová, 2021): 

• Pripraviť: Karty pexesa môžu mať aj menší formát, ale stále platí pravidlo, že samotná veľ-
kosť kariet závisí a vyslovene má zohľadňovať aj s individuálne schopnosti klienta so zdravot-
ným znevýhodnením. Pexeso je v tomto období vnímaný ako psychosociálny prvok v celkovej 
rehabilitácii klienta. 

• Začínať: Na začiatku hry s pexesom je potrebné oboznámiť s pravidlami hry. Môže byť pou-
žitý aj postup objasňovania prostredníctvom vizualizácie (bližšie raný vek). 

• Hrať: Rozloženie pexesa je možné uskutočňovať v exteriéri aj v interiéri. Aj v tomto vývino-
vom období je možné využívať aj netradičné hracie plochy. 
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• Zamerať sa: Témy a obsahové zameranie pexesa majú byť ľubovoľné. V prípade, že ponúkané 
pexeso nevyhovuje (z rôznych dôvodov), môže byť klientovi ponúknutá tvorba pexesa aj ako 
súčasť ergoterapeutickej intervencie. 

5) Pexeso v období seniorského veku sa pomerne často spája s kognitívnou stimuláciou, kognitív-
nym tréningom a kognitívnou rehabilitáciou (Clare, Woods, 2004). 

Ak pexeso používame pri práci s klientom seniorského veku odporúčame (Kováčová, 2021):

• Pripraviť: Karty pexesa majú zohľadňovať aj slabšie, príp. znížené vizuálne postrehovanie. 
Samotné karty pexesa môžu byť väčšie s pomerne dostatočným vizuálnym rozlíšením obra-
zov/symbolov/tvarov pre ľahšiu identifikáciu. V prípade komorbidity v zdravotných ťažkostí 
veľkosť kariet pexesa závisí a vyslovene zohľadňuje aj s individuálne schopnosti dieťaťa so 
zdravotným znevýhodnením. 

• Začínať: Na začiatku hry s pexesom je potrebné oboznámiť s pravidlami hry. Môže byť pou-
žitý aj postup objasňovania prostredníctvom vizualizácie (bližšie raný vek). 

• Hľadať: Využívať bežný materiál ako je papier, kartón, alebo predmety naplnené drobným 
materiálom. 

• Hrať: Rozloženie pexesa je zvyčajne na pracovnej ploche (poloha v sede). Poloha tela pri hre 
sa odvíja od samotnej kondície a zdravotných možností klienta seniorského veku. 

• Zamerať sa: Témy, ktoré sú súčasťou pexesa zohľadňujú cielené zameranie v rámci kognitív-
neho tréningu. 

Samotné pexeso podporuje u seniorov zvýšenie výkonnosti pamäte, a teda zapamätanie si informácií.

KRITÉRIA A PODMIENKY K VYUŽÍVANIU PEXESA Z HĽADISKA MATERIÁLU

V ergoterapii sa využívajú rôzne typy pexesa. Ich bližšiu charakteristiku uvádzame v texte príspevku. 
Samozrejme nie všetky pexesá sú vymenované, ale charakterizujeme tie, ktoré boli v rámci priesku-
mu identifikované ako využívané pri práci s klientom/klientmi.

Papierové pexeso (papier, kartón): karty pexesa sú vytvorené z rôznych typov papiera, ako napr. tvr-
dého, vlnitého, kartónu. pri zhoršenej manipulácii je vhodné vytvoriť, resp. ponúknuť pexeso, ktoré 
je z tvrdšieho a odolnejšie materiálu (pomerne ťažko sa roztrhne, alebo pokrčí).

Príprava Postup Realizácia

Vytvoriť karty s rôznym druhom 
zobrazení, veľkosť kariet prispô-
sobiť veku a motoricko-kogni-
tívnym schopnostiam hrajúceho/
hrajúcich

Položiť karty obrázkom nadol. Hráči si 
vyberajú vždy dve karty. Úlohou je nájsť 
dve rovnaké karty. Pri nájdení rovnakého 
páru hráč pokračuje v hre ďalej. Hráč, 
ktorý má vyšší počet dvojíc vyhráva.

Hra dieťaťa s terapeutom, hra dieťaťa 
s rodičom, hra dvoch detí s kontrolou 
dospelého
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Menší formát kariet pexesa   Väčší formát kariet pexesa

Drevené pexeso: karty tvoria drevené bloky, ktoré sú rozličných veľkostí (sú používané aj karty kru-
hového tvaru, ale zvyčajne sú v ergoterapeutickej intervencii ojedinelou pomôckou.

Príprava Postup Realizácia

a) Do drevených kariet vybrúsiť 
rozličné znaky tak, aby každý 
znak bol v páre

b) Na drevené karty nakresliť/
namaľovať figúry

Pexeso rozložíme po hracej doske (kober-
ci) a úlohou dieťaťa je vizuálne a/alebo 
hmatovo hľadať páry (pozor karty v za-
čiatkoch hry nie sú vyrezaným symbolom 
otočené smerom nadol).

Hra dieťaťa s terapeutom.

Hra dieťaťa s rodičom.

       

             Zdroj: Kostolňáková (2022)

3D pexeso 
Príprava Postup Realizácia

Vybrať predmety, ktoré dieťa po-
zná a každý prikryť kusom látky 
(pánskou vreckovkou).

Každý predmet prikryť kusom látky (napr. 
pánskou vreckovkou). úlohou dieťaťa je 
nájsť dva rovnaké predmety (predmety 
nesmú vydávať zvyky, ani svietiť). Pred-
metov sa hráč nemôže dotýkať, hmatovo 
ich diferencovať).

Hra dieťaťa s terapeutom,

hra dieťaťa s rodičom,

hra dvoch detí s kontrolou dospelého

Hmatové (haptické) pexeso

Karty hmatového pexesa sú podľa Karkošiakovej (2014) vytvorené s rôznou povrchovou štruktúrou, 
s použitím rôznych látok ako napr. kožušina, záclona, hodváb a pod. 

Príprava Postup Realizácia

Ušiť štvorce rovnakej veľ-
kosti, vyplniť ich buničinou 
a zašiť. Každý pár je odlíše-
ný na základe použitého ma-
teriálu.

Karty sa vyberajú z krabice. Dané pexeso je 
vynikajúce na rozlišovanie materiálu. 

Hra dieťaťa s terapeutom.

Hra dieťaťa s rodičom.
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Pexeso s pohármi (papierové/plastové poháre): plastové poháre sú zástupnými kartami, ktoré sa 
počas hry využívajú. Pri manipulácii je potrebné zohľadniť úroveň jemnej motoriky (samotný úchop 
a pohybový úkon zdvihnutia predmetu).

Príprava Postup Realizácia

Vybrať drobné predme-
ty, ktoré sa ukryjú pod 
poháre.

Každý predmet zakryjeme pohárom. Úlohou hráčov je 
zdvihnúť dva poháre. Systém hľadania dvojíc je obdobný 
ako pri papierovom pexese.

Hra dieťaťa s terapeutom.

Hra dieťaťa s rodičom.

         Zdroj: [1]

 
Zvukové pexeso

Príprava Postup Realizácia

Do útvarov vložiť rov-
naký počet drobného 
materiálu tak, aby vždy 
boli dva páry. 

Útvary sú rozložené na hracej doske. Hráč má za úlohu vybrať si 
dva a na základe podobnosti zvukov identifikovať, či ide o zhod-
ný zvuk, alebo nie. Začíname s dvomi pármi, neskôr prikladáme 
tak, aby sme vždy mali párny počet párov (Kováčová, Kunštáro-
vá, 2021). 

Hra dieťaťa s terapeu-
tom.

Hra dieťaťa s rodičom.

V ergoterapeutickej intervencii existuje ešte jeden typ pexesa, tzv. atypicko-autorské pexeso. Ide 
o pexeso, ktoré je vytvorené na základe individuálnych potrieb klienta so zdravotným znevýhodne-
ním. Samotná hra s pexesom je realizovaná na základe pravidiel, ktoré sú dané a klient im rozumie 
(môže byť použitý aj vizualizovaný postup hry s pexesom). Zvyčajne ide o pexeso, ktoré je vytvorené 
kombináciou z viacerých materiálov, alebo je vytvorené z nevšedného materiálu, ako napr. háčkova-
né pexeso, čipkované pexeso, pexeso z ploských kameňov a pod. 

Zdroj: [2]            Zdroj: [3]
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PARCIÁLNE ZHODNOTENIA POUŽÍVANIA PEXESA V INTERVENČNOM PROCE-
SE (Z PRIESKUMU)

Na základe parciálnych výsledkov uvádzame získané poznatky týkajúce sa používania pexesa v praxi 
odborného pracovníka (špeciálneho pedagóga, liečebného pedagóga, sociálneho pedagóga a psycho-
lóga). Užšie zameranie prieskumnej vzorky odôvodňujeme to tým, že sme oslovili všetky profesie, 
ktoré sme vyššie spomenuli, a taktiež aj logopéda, sociálneho pracovníka, psychoterapeuta, aj pe-
diatra. Celkovo prieskumnú vzorku tvorilo 65 respondentov. Ich konkrétne rozdelenie je spracované 
v príslušnom grafickom spracovaní. Uvádzame len charakteristiky, ktoré sú zaujímavé pre prezento-
vanie získaných informácií. Celkovo môžeme skonštatovať, že pexeso ako pomôcku využíva väčšina 
odborných pracovníkov. 

V samotnom prieskume išlo o vyplnenie monitorovacieho hárku, ktorý bol realizovaný online for-
mou. Samotný monitorovací hárok obsahoval 18 položiek, ktorých celkové zhodnotenie v tomto prí-
spevku neuvádzame. Uvádzame len niektoré z nich ako parciálne zistenia, ktoré korešpondujú aj 
s teoretickým spracovaním príspevku. Na základe vyplnených položiek zo strany respondentov sme 
získali poznatky o pexese ako o stimulačne pomôcke v praxi odborného pracovníka.

Graf 1: Prieskumná vzorka

Z celkového počtu zúčastnených odborníkov 
(N=65) išlo účasť 4 profesií, a to špeciálny peda-
góg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg a psy-
chológ. Najvyššie zastúpenie z dotazovaných 
respondentov mali respondenti - špeciálni pedagó-
govia (74%). Celkovo išlo o heterogénnu skupinu 
z hľadiska pohlavia, kde 7% tvorili respondenti 
mužského pohlavia. Úlohou respondentov bolo na 
základe konkrétnych položiek prezentovať využí-
vanie pexesa pri práci s klientom so zdravotným 
znevýhodnením. 

Graf 2: Pracovisko respondentov

Pri charakteristike prieskumnej vzorky sme zisťo-
vali aj samotné pracovisko respondentov. Nakoľko 
išlo o všetky zariadenia, ktoré sú dotované štátom, 
predpokladali sme porovnateľnú mieru materiál-
nej vybavenosti. Skoro 1/3 respondentov pracu-
je porovnateľne na pracoviskách základná škola 
(29%) a špeciálnopedagogická poradňa (29%). 
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Graf 3: Používanie pexesa z hľadiska materiálu

Najčastejším materiálom, z ktorého je pexeso, 
je papier, kartón (29%) a kombinácia materiálov 
(25%). Pri pexese, ktoré je vytvorené z viacerých 
materiálov boli zaznamenané výpovede ako pa-
pier a prírodný materiál, plast a prírodný mate-
riál, papier, látka a prírodný materiál. Najmenej 
sa používa pexeso vyrobené z kovu (3%) a z dre-
va (8%). Až 11% respondentov tvrdí, že vo svojej 
praxi tento typ pexesa nepoužilo.

Graf 4: Pôvod pexesa v praxi odborníka

Zaujímavým zistením bola informácia, že viac ako 
½ dotazovaných respondentov (63%) využíva vo 
svojej praxi pexeso, ktoré si vyrobili, príp. dali 
si vyrobiť na základe vlastného návrhu. Pexesá 
sú väčšinou vytvárané individuálne pre klientov 
s poruchami učenia, s hyperaktívnym správaním, 
s mentálnym postihnutím, so psychickými ťažkos-
ťami. 

Graf 5: Najčastejšie pracujem so skupinou ...

K popisu jednotlivých položiek sme vybrali tri, 
ktorými sme zisťovali indikovanú skupinu z hľa-
diska veku. Prvá položka bola vytvorená z toho 
dôvodu, že mnohí odborníci, ale aj rodičia pova-
žujú pexeso za hru určenú maximálne pre školáka.

Prvá položka v znení Najčastejšie pracujem so 
skupinou ...zhodnocujeme pomocou radarové-
ho grafického spracovania. Úlohou respondentov 
bolo označiť, s ktorou skupinou klientov najčas-
tejšie pracujú s pexesom. Respondenti si mohli 
vybrať tri skupiny s voľbou prvý, druhý a tretí 
v poradí (tzn. 1. voľba − najčastejšie pracujem; 2. 
voľba − často pracujem; 3. voľba, pracujem). Re-
zultát: Odborník najčastejšie pracuje so skupinou 
klientov v tomto poradí: v predškolskom veku, 
v seniorskom veku a v školskom veku. Najnižšia 
početnosť bola zaznamenaná v období dospieva-
nia.
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Graf 6: Najčastejšie využívam pexeso pri rozvíjaní oblasti ...

Druhá položka bola vytvorená z toho dôvodu, že 
väčšinou sa pexeso používa ako pomôcka na roz-
víjanie kognitívnej oblasti (danú skutočnosť sme 
si vytvorením tejto položky mali ambíciu potvr-
diť). Druhá v znení: Najčastejšie využívam pexeso 
pri rozvíjaní oblasti je spracovaná pomocou rada-
rového grafického spracovania. 

Úlohou respondentov bolo zvoliť si konkrétne 
oblasti, ktoré sú najčastejšími v rámci stimulácie 
klienta prostredníctvom pexesa. Rezultát: Odbor-
ník najčastejšie stimuluje u klienta viaceré oblasti 

– kombinovane (1. voľba), kognitívnu oblasť (2. voľba) a oblasť zmyslov (3. oblasť). Pri zhodnotení 
položky respondenti aktívne doplňovali aj individuálne výpovede: [RŽ-12-ŠP] ... používam pexeso 
z kartónu, ktoré pomerne často vyrábam nanovo. Je výborné aj v tom, že zároveň okrem stimulácie 
kognitívnej oblasti si rozvíjame aj reč. Teraz je to napríklad téma rozprávkových postáv, predtým to 
boli exotické zvieratá. (...) Najťažšie je pexeso zohnať, až po čase človek príde na to, že rýchlejšie si 
ho vyrobí a prispôsobí si ho ako potrebuje. [RŽ-8-LP] ... vyrobila som pexeso, na ktoré som nalepila 
štuple, aby bolo lepšie uchopiteľné. Odporúčam je to skvelé na pomoc pri DMO, či MR, alebo neod-
porúčam takéto zľahčenie pre žiakov s poruchami učenia, vtedy je to zbytočné. Tam sa stráca význam 
toho pexesa a so štupľami sa hrajú, aspoň z mojej skúsenosti. 

Graf 7: Najčastejšie hráme pexeso v polohe ...

Tretia položka bola vytvorená z toho dôvodu, že 
väčšinou sa pexeso hrá v sede za stolíkom (danú 
skutočnosť sme si vytvorením tejto položky mali 
ambíciu potvrdiť). Činnosť s pexesom môže byť 
realizovaná nielen v sede, ale aj v rôznych zák-
ladných, čiže posturálnych pozíciách. Patrí k nim 
ľah, sed, stoj, prípadne v alternatívne a/alebo kom-
binované polohy, pri ktorých je možné vykonávať 
konkrétne zamestnávanie vzhľadom na zdravotné 
znevýhodnenie klienta. Tretia položka v znení: 
Najčastejšie hráme pexeso v polohe, je spracovaná 
pomocou radarového grafického spracovania. Úlo-

hou respondentov bolo vybrať z piatich polôh, najčastejšie polohy (v počte prvých troch), ktoré sú 
preferované klientom počas ergoterapeutickej intervencie. Rezultát: Najčastejšou polohou pri hre 
s pexesom je kombinovanie minimálne dvoch polôh počas činnosti s pexesom. Kováčová (2014) tvr-
dí, že svalovú únavu zmenšuje striedanie polôh pri práci, občasné prerušenie činnosti a natiahnutie 
svalov a veľmi kvalitná pracovná stolička. Ako najčastejšiu 2. polohu je poloha sed. Ide o základnú 
pracovnú pozíciu aj v ranej ergoterapii. Kubínková s Krížovou (1997, s. 20) tvrdia, že ako neexistuje 
ideálna pozícia pri sedení, tak neexistuje ideálna stolička. Je preto potrebné striedať pracovné plochy 



  
270

a stoličky podľa charakteru a druhu činnosti (práce). Najmä v predškolskom veku sú vhodné pracov-
né plochy s nastaviteľnou výškou a ergonomické stoličky. Z ergoterapeutického hľadiska by malo 
byť sedadlo stoličky dostatočne široké mierne naklonené dopredu, okraj stoličky zaoblený (zabráni 
tlačeniu na mäkké tkanivo pod kolenom), možnosť dať oporu pre predlaktie s nastaviteľnou výš-
kou. Zaujímavou skutočnosťou je to, že poloha sed nie je označovaná v rámci prieskumných zistení 
ako 1.voľba. Poloha v stoji bola respondentmi označená ako 3.voľba z najčastejších polôh pri práci 
s pexesom. Činnosť s pexesom v stoji je mimoriadne namáhavá vtedy, keď je spojená s anteflexiou  
(ohnutím dopredu ) chrbtice. Ak je ešte navyše spojená s rotáciou trupu, dochádza k blokádam chrb-
tice. Stoj je náročný aj z hľadiska stability, lebo čím je ťažisko vyššie, tým sa pozícia dieťaťa stáva 
labilnejšou. Kubínková s Krížovou (1997, s. 20-22) popisujú polohu v stoji nasledovne: „Stojíme tak, 
že ťažisko  ležiace približne v malej panve, je umiestnené nad základňou ohraničenou našimi noha-
mi. Čím sú nohy viac rozkročené, tým je i základňa väčšia a stoj pevnejší“. Rozkročený stoj (postoj) 
používajú často osoby s poruchou rovnovážneho aparátu, alebo s rôznymi poruchami centrálneho 
nervového systému. Tento typ postoja možno pozorovať pri nácviku chôdze v ranom veku dieťaťa. 
Z hľadiska stability je možné polohu stoj bez rozkročenia považovať za náročnejšiu ako chôdzu (Ko-
váčová, 2014).

Činnosť s pomôckou ako je pexeso v ergoterapii je súčasťou experimentovania:

• s jednotlivými časťami tela klienta so zdravotným znevýhodnením,  

• s jednotlivými prstami, 

• s možnosťou vyskúšania rôznych spôsobov otáčania a následného uloženia kariet pexesa. Tak-
tiež je možné počas činnosti s pesom využívať činnosti ako prekladanie, vkladanie, posúvanie, 
a to všetko v rôznych posturálnych pozíciách. 

Využitie pexesa v každodenných situáciách obohatí a stimuluje zároveň aj samotný vývin klienta bez 
ohľadu na zdravotné znevýhodnenie. 

ZÁVER

Pexeso ako pomôcku je možné ľahko prispôsobiť a jeho príprava nie je až tak časovo náročná. Aj 
z toho dôvodu je možné považovať ju za kreatívnu z hľadiska možností využitia, za kreatívnu z hľa-
diska rôznych spôsobov výroby a za kreatívnu z hľadiska rozvoja konkrétnej oblasti u klienta so 
zdravotným znevýhodnením. 

Pexeso je pomôckou, ktorá sa síce v poradenskej praxi používa (relevatných prieskumov/výskumov 
je minimálne), ale neexistujú konkrétne štúdie, ktoré by striktne popisovali súčasný stav, či samotné 
možnosti a limity tejto pomôcky (do úvahy neberieme štúdie, kde je pexeso spomenuté a vnímané 
ako súčasť konkrétnej batérie pomôcok bez bližšej obsahovej, či funkčnej špecifikácie). V odborných 
textoch nachádzame návody na vytvorenie konkrétneho pexesa (metodické texty, príručky), čo je 
síce pre ergoterapiu zaujímavé a dobre použiteľné, ale z výskumného hľadiska sú tieto informácie 
použiteľné len ako základ pre teoretické východiská. Túto skutočnosť považujem za alarmujúcu, 
lebo praxeologický rozmer napreduje zvyčajne vtedy, keď sa v rámci praxe zrkadlia aj konkrétne 
zistenia z výskumov, vďaka ktorým je poskytovaná pomoc klientovi so zdravotným znevýhodnením 
efektívnejšia. 



  
271

LITERATÚRA

Capáková, L., Kováčová, B. (2014): Problematika vizuálneho vnímania v liečebnej pedagogike : 
diagnostika a intervencia v ranom a predškolskom veku. 1. vyd. Bratislava : Univerzita Komen-
ského, 2014. 71 s.

Clare, L., Woods, R. T. (2004): Cognitive training and cognitive rehabilitation for people with ear-
ly-stage Alzheimer‘s disease: A review. Neuropsychological Rehabilitation, 14 (4), p. 385-401.

Ferland, F. (2006): O modelo lúdico: o brincar, a criança com deficiência física e a Terapia Ocupa-
cional. São Paulo: Roca.

Karkošiaková, Z. (2014): Rozvíjanie zmyslového a environmentálneho vnímania prostredníctvom 
Snoezelen terapie v predprimárnom vzdelávaní. Bratislava: Metodicko-pedagogické centrum. 61 s. 

Kostolňáková, M. (2022): Pexeso a jeho využitie v práci špeciálneho pedagóga v ranom poraden-
stve. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta, katedra pedagogi-
ky a špeciálnej pedagogiky. Záverečná práca (práca vložená do systému Evidencie záverečných 
prác), s. 44.

Kováčová, B. (2014): Ergoterapia v ranom a v predškolskom veku. Bratislava: Univerzita Komen-
ského, 2014. 131 s.

Kováčová, B. (2019): Raná ergoterapeutická intervencia u detí so zmyslovým znevýhodnením. Ex-
presivita v (art)terapii II. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku. VERBUM - vyda-
vateľstvo KU, 2019. s. 100-112. 

Kováčová, B. (2021): Využívanie pexesa v ergoterapeutickej intervencii. Ružomberok: prednášková 
činnosť Ergoterapia 2 – výskum a prax (nepublikovaný materiál).

Kováčová, B., Kunštárová, Ž. (2021): 45 hier na podporu sluchového vnímania detí raného a pred-
školského veku. Reziliencia, s. r. o. 80 s.

Kubínková, D., Křížová, A. (2007): Ergoterapie. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci. 
Leontiev, A. N. (1979): Činnosť – Vedomie – Osobnosť. Bratislava: Veda, vydavateľstvo SAV. 179 s.
Lester, S., Russell, W. (2010): Children’s right to play: An exam-ination of the importance of play in the 

lives of children worldwide. Early childhood, 2010, 57. The Hague: Bernard van Leer Foundation.
Michelle E.; Kelly, M. E.; O’Sullivan, M. (2015): Strategies and techniques for cognitive rehabili-

tation. Manual for healthcare professionals working with individuals with cognitive impairment. 
The Alzheimer Society of Ireland. s. 24. 

Odkazy na prevzatý obrazový materiál v texte uvádzaný ako ilustračný  
[1] https://www.stopsleyprimary.co.uk/attachments/download.asp?file=762&type=pdf 
[2] https://i.pinimg.com/originals/0d/80/29/0d8029b82946e43b796e94d43bd824d7.jpg 
[3] https://sk.pinterest.com/pin/155303887403855823/

Kontaktné informácie autora:

Barbora Kováčová, doc. PaedDr. PhD.

Katedra pedagogiky a špeciálnej pedagogiky

Pedagogická fakulta KU v Ružomberku

Hrabovská cesta 1, Ružomberok

barbora.kovacova@ku.sk



  
272

PODPORA SOCIÁLNEJ KLÍMY TRIEDY PRIMÁRNEHO 
VZDELÁVANIA S DÔRAZOM NA INKLUZÍVNE  

VZDELÁVANIE
THE SUPPORT OF THE PRIMARY EDUCATION  

CLASSROOM SOCIAL CLIMATE WITH AN ACCENT  
ON THE INCLUSIVE EDUCATION

Alžbeta KULJOVSKÁ

Abstrakt: Príspevok prezentuje teoretické i praktické východiská realizovaných aktivít na podporu klímy trie-
dy. Aktivity boli realizované v prostredí primárneho vzdelávania. Cieľom aktivít bolo i posilniť myšlienky 
inkluzívneho vzdelávania. Charakterizujú sa pojmy ako klíma triedy, sociálna skupina, inkluzívne vzdelávanie 
a reflektujú sa zistenia realizácie v prostredí triedy žiakov v primárnom vzdelávaní. 

Kľúčové slová: klíma triedy, inkluzívne vzdelávanie, spolupráca, podpora, akceptácia

Abstract: The contribution sets out the theoretical and practical starting points of the implemented class cli-
mate support assets. The activities were carried out in a primary education environment. The aim of the events 
was also to strengthen the ideas of inclusive education. They are characterised by concepts such as the climate 
of the class, the social group, inclusive education, and reflective of the findings of implementation in the clas-
sroom environment in primary education.

Kľúčové slová: climate classroom, inclusive education, cooperation, support, acceptance

ÚVOD

Trieda je pre žiakov sociálne prostredie, v ktorom sú konfrontovaní vzájomnou interakciou takmer 
každý deň. Toto prostredie ovplyvňuje ich správanie, komunikáciu i vedomosti. Pozitívna priateľská 
klíma triedy vytvára pre žiakov podnetné prostredie, ktoré umožňuje učiteľovi predávať žiakom od-
borné poznatky prostredníctvom záujmového učenia. Na tvorbe pozitívnej klímy sa podieľa i učiteľ, 
ktorý svojim prístupom ovplyvňuje dodržiavanie pravidiel, riešenie konfliktov a iné situácie, ktoré 
v triede nastavajú takmer každodenne (Čapek, 2010; Petlák, 2006).

 Príspevok poskytuje teoretické a praktické východiská aktivít, ktoré boli realizované počas vyučo-
vania v rámci troch vyučovacích po sebe idúcich dní. Aktivity boli realizované v triede na prvom 
stupni základnej školy dedinského typu. Aktivity sa zacieľovali na posilnenie spolupráce, podpory 
a akceptácie v rámci kolektívu žiakov s dôrazom na inkluzívne správanie v triede. Reflexie na aktivity 
posilňujú bezprostredné reakcie žiakov na vykonávané aktivity, ako aj reakcie po uplynutí jedného 
mesiaca. 
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Klíma triedy a inkluzívne správanie sa žiakov v kolektíve

Klíma triedy je obraz objektívnej reality v subjektívnom vnímaní, prežívaní a hodnotení činností 
jedinca. Klíma priamo ovplyvňujem aktivitu učenia sa žiakov ich percepciu i tvorbu atmosféry na 
konkrétnej vyučovacej hodiny (Vhalery a kol., 2020; Pisoňová a kol., 2017). Sociálne prostredie, 
v ktorom sa žiak vzdeláva, priamo ovplyvňuje výsledky jeho vzdelávania. Takéto prostredie vytvára 
učiteľ a jeho typ vyučovania. Demokratickí učitelia hovoria, že pozitívna klíma triedy, a teda pro-
stredie, v ktorom sa žiaci vzdelávajú, je jedným z hlavných kritérií ich poznania (Mithans a Ivanuš 
Grmek, 2020).

„Inklúzia je inštitucionálna záležitosť a dotýka sa všetkých žiakov. V inkluzívnom prostredí sa sústav-
ne hľadajú prostriedky do najúplnejšieho uspokojovania vzdelávacích potrieb každého jedného žiaka 
bez ohľadu na mieru jeho školskej úspešnosti (Vančíková, Porubský, Kosová 2017, s. 47).“ Inkluzív-
ne správanie sa žiakov je zrkadlom inkluzívneho vzdelávania a prístupu ich učiteľov. V inkluzívnych 
podmienkach dokážu žiaci prijať svojich spolužiakov vo vekovo homogénnej i heterogénnej skupine, 
žiaci sa navzájom zdieľajú, podporujú sa v procese učenia. Každý žiak má vybudované individuálne 
podmienky k vzdelávaniu v sociálnom prostredí triedy. O inklúzii možno hovoriť vtedy, ak sa tieto 
charakteristiky opakujú každodenne (Vančíková, Porubský, Kosová, 2017; Kováčová, 2019; Capá-
ková a kol., 2021).

Spolupráca

Spolupráca je jeden zo základných stavebných aspektov inkluzívneho vzdelávania. Možno ho hod-
notiť aj ako aspekt podieľajúci sa na tvorbe pozitívnej, prosperujúcej klímy triedy. Petre (2021) vo 
svojom príspevku uvádza, že spolupráca je dôležitým prvkom dosahovania kvalitných výsledkov 
edukácie. Priamo vplýva na rozvoj poznatkového systému žiakov, vzájomného učenia sa i vzájom-
nej podpory medzi žiakmi. Súčasne učí žiakov rešpektu, komunikácii a kooperatívnemu učeniu sa. 
Možno konštatovať, že je dôležitým prvkom nielen správneho smerovania vzdelávania, ale priamo 
ovplyvňuje i výchovu žiakov a ich správanie sa v kolektíve.

Podpora

Podpora ako súčasť prejavov v správaní sa jedinec k jedincovi je taktiež jeden z prejavov inkluzív-
neho správania sa a konania v rámci kolektívu. Možno hovoriť o forme komunikácie, ktorá podpo-
rovaného jedinca uisťuje v jeho konaní a správaní. Ako sa uvádza aj v online Cambridge Dictionary 
(2021) ide o spôsob emocionálnej alebo praktickej pomoci rôznym spôsobom, resp. ide o spôsob 
pomôcť akceptovať danému jedincovi situáciu, ktorá sa stala a pomôcť mu nasmerovať sa správnym 
smerom. 

V kolektíve žiakov sa podpora prejavuje najmä ústnou komunikáciu v situáciách pre žiaka kritických, 
zle zvládnuteľných alebo pomocou pri riešení problémových úloh, zadaní, ktoré majú na primeranej 
úrovni zvládnuť vyriešiť. Významná je pre žiaka i podpora a správne nasmerovania zo stany učiteľa, 
ku ktorému má pozitívny vzťah a ktorého vníma ako autoritu. V primárnom vzdelávaní je takouto 
osobou najmä triedny učiteľ. Triedny učiteľ si tieto situácie musí plne uvedomovať a konať v súlade 
s vývinovými i emocionálnymi danosťami daného žiaka. Správna voľba komunikačných nástrojov, 
ako aj obsahu komunikácie je z jeho učiteľa kľúčová a môže žiaka ovplyvniť ako pozitívnym, tak aj 
negatívnym smerom.
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Akceptácia

Slovník súčasného slovenského jazyka (2015) hovorí, že akceptácia je „prijatie, prijímanie jednotliv-
ca ďalšou osobou al. skupinou“. V prostredí triedy nastáva prijatie za akýchkoľvek podmienok, ktoré 
sú vytvorené touto sociálnou skupinou. Žiak prijíma iného spolužiaka bez ohľadu na jeho inakosti 
v porovnaní s ním. Môže ísť o prijatie žiaka s inou farbou očí, vlasov, farbou pleti, žiaka s hendike-
pom, iným správaním alebo konaním, žiaka s problémom komunikácie alebo žiaka s vývinovými 
poruchami učenia.

V predprimárnom a primárnom vzdelávaní si žiaci tvoria svoje prvé kontakty, prvé sociálne spojenia, 
sociálne skupiny, pričom sa vytvárajú ich prvotné prekoncepty k prijímaniu a reagovaniu vzájomných 
odlišností. Žiak sa učí akceptovať iného človeka, či už žiaka, alebo učiteľa. Učí sa rešpektovať, správ-
ne odpovedať i pýtať sa. Osoby, ktoré priamo vplývajú na žiakovo akceptovanie iných nie sú len ich 
učitelia, ale najmä rodičia, resp. osoby, ktoré žiaka vychovávajú v domácom prostredí.

REALIZÁCIA AKTIVÍT

Aktivity boli koncipované s cieľom prehlbovania sociálnych vzťahov a tvorby pozitívnej klímy trie-
dy s dôrazom na inkluzívne vzdelávanie. Aktivity sa realizovali v tematikách: spolupráca, podpora  
a akceptácia. Realizácia bola uskutočnená počas troch izolovaných vyučovacích hodín v rámci troch 
vyučovacích dní, ktoré nasledovali za sebou. Realizácia bola zaradená do vyučovacieho procesu 
tak, aby bol pre žiakov vytvorený priestor k vlastnej tvorbe, aby boli žiaci aktívni a sústredili sa na 
konkrétnu činnosť, napr. po hodinách TSV. Aktivity sa realizovali v neplnoorganizovanej dedinskej 
škole, v jednej z dvojtried. Triedu navštevujú žiaci druhého (9 žiakov z toho 5 dievčat, 4 chlapci) 
a tretieho ročníka (3 žiaci z toho 3 chlapci). 

Aktivita 1: Spolupráca

Trvanie aktivity: 50 – 60 minút 

Časť 1: Brainstorming 

Cieľ: vysvetliť pojem spolupráca; 

Pomôcky: výkres A3, farebné pastelky; 

Na bielom výkrese je napísané veľkými tlačenými písmenami slovné spojenie SPOLU + PRÁCA = 
SPOLUPRÁCA. Každý žiak a napíše na daný papier obľúbenou pastelkou všetko, čo mu napadne, 
pri prečítaní si tohto slova.  

Otázky do diskusie: Čo podľa vás znamená slovo SPOLU? Čo podľa vás znamená slovo PRÁCA? Ako 
spolupracujú mravce v mravenisku? Ako spolupracujú včielky v úli? Ako spolupracujete vy v triede? 
Čo je to SPOLUPRÁCA? 

Časť 2: Pavučina 

Cieľ: rozvíjať vzájomnú spoluprácu v skupine pri tvorbe spoločnej siete na umelecké výtvory, vyslo-
viť dôležité aspekty spolupráce; 

Pomôcky: klbko špagátu; 

Učiteľ spoločne kotúľaním/hádzaním klbka špagátu vytvorí so žiakmi sieť, ktorú si spoločne zavesia 
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na určité viditeľné miesto v triede (napr. na nástenku). Sieť môže následne slúžiť na zavesenie výtvar-
ných diel alebo iných cenných výtvorov detí. Každý žiak si chytí kúsok špagátu, odpovie na otázky: 
Prečo by sme mali spolupracovať v triede? alebo Prečo je pre mňa spolupráca dôležitá? a následne 
hodí/odkotúľa zvyšné klbko ďalej.  

Časť 3: Dva somáriky 

Cieľ: rozvíjať vzájomnú spoluprácu vo dvojici pri riešení konkrétneho problému; 

Inšpirované: Mrúzová, A., Žabecká, B. (2020): Aktivity na zlepšenie sociálnej klímy v školskej triede 
(Námety pre triednych učiteľov a pedagógov). CENTRUM PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉ-
HO PORADENSTVA A PREVENCIE, Prešov.

Pomôcky: kľúč k rozdeleniu do dvojíc, rozstrihaný obrázok príbehu o dvoch somárikoch (Obr. 1.), 
výkresy A4, lepidlo, pastelky, špagát, dve stoličky (akože kôpky sena); 

V úvode žiaci  podľa kľúča (symbolu) na papieriku rozdelia do dvojíc. Každá dvojica dostane 6 častí 
obrázka k príbehu Dva somáriky. Úlohou žiakov je usporiadať v poradí jednotlivé časti obrázka tak, 
aby mohli vyrozprávať celý príbeh. Po usporiadaní prilepia časti na hárok papiera. Potom spoločne 
diskutujeme o obrázku. Po diskusii si žiaci príbeh zdramatizujú.

Otázky do diskusie: Aký mali somáriky problém na začiatku? Ako sa ho pokúšali riešiť? Čo fungo-
valo? Čo nie? Čo urobili aby problém vyriešili? Čo je dôležité pri riešení problému? 

Obr. 1. Dva somáriky (Mruzová, Žabecká, 2020) 
Obr. 2. Kľúč k rozdeleniu do dvojíc

Časť 4: Brainstorming 

Cieľ: vysvetliť pojem spolupráca, vysloviť dôležité aspekty spolupráce 

Pomôcky: výkres A3 z časti 1

Úlohou žiakov je vysloviť spätnú väzbu k aktivitám, ktoré robili a k tomu, či spolupráca je skutočne 
to, čo napísali v časti 1 na papier.  
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Reflexia aktivity 1

Realizácia aktivity bola kľudná, žiaci boli pozorní, sústredení a aktívni. V prvej časti žiaci na 
Brainstorming vyjadrovali nielen slová, ale písali aj krátke definície, ktoré boli podľa ich usúdenia 
správne. V diskusii tejto časti žiaci reflektovali na vlastnej skúsenosti, čo znamená slovo spolu, slovo 
práca a ako aplikujú spoluprácu vo svojom živote. Uvedené tvrdenia zopakovali a doplnili v ďalšej 
časti Pavučina, kde sa priamo odvolávali na to ako pomáhajú doma rodičom, resp. uviedli výhody 
spolupráce (napr. pri upratovaní si izby, písaní domácich úloh, domácich prácach a pod.). Žiaci uvied-
li, že vďaka spolupráci môžu tráviť čas s rodičmi a starými rodičmi a pomáhať im pri rôznych dru-
hoch domácich prác. V tretej časti Dva somáriky žiaci správne samostatne vo dvojiciach usporiadali 
príbeh obrázka a následne bolo možné pozorovať rôzne spôsoby spolupráce počas lepenia príbehu 
na papier. Niektoré skupiny si prácu rozdelili, napr. jeden nanášal lepidlo a druhý lepil, alebo obaja 
nanášali lepidlo a lepili obrázok, alebo túto činnosť spoločne vykonávali, pričom obaja na jeden kus 
papierika nanášali lepidlo a následne nalepili obrázok na papier. V diskusii a dramatizácii daného 
príbehu žiaci vyslovili dôvody, prečo je dôležitá spolupráca, čo následne reflektovali i v časti 4 danej 
aktivity. Žiaci počas nasledujúcich týždňov odkazovali na danú tematiku a zdôrazňovali i v iných 
aktivitách počas vyučovania, prečo je spolupráca dôležitá a ako by sa mala realizovať. Daná aktivita 
mala i pozitívne ohlasy od rodičov žiakov. 

 

 Obr. 3. Brainstorming          Obr. 4. Pavučina

 
                             Obr. 5. Pavučina – nástenka                             Obr. 6. Dva somáriky – ukážka spolupráce
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Aktivita 2: Podpora

Trvanie aktivity: 20 minút 

Časť 1: Prečo je to dôležité? 

Cieľ: vysvetliť pojem podpora; 

Pomôcky: video;

Žiaci sledujú video. Po skončení nasleduje krátka analýza videa a diskusia o tom, čo je podpora.

Otázky k analýze: V čom bolo podobné to, ako mama prišla za chlapcom, keď spadol a podpo-
rila ho, aby stal a šiel ďalej s tým, keď mamička stratila prácu a prišiel za ňou chlapec a podporil 
ju silným objatím? Čo je podľa vás podpora iných? Ako vy napr. podporujete svojich súrodencov/
spolužiakov, keď majú v škole ťažkú písomku? Ako podporíte vašich spolužiakov, keď dostanú zlú 
známku v škole? 

Časť 2: Pingpongová loptička 

Cieľ: vhodným spôsobom podporiť spolužiaka v tíme; 

Pomôcky: lyžice, pingpongová loptička; 

Žiaci sa rozdelia do štvoríc podľa kľúča na papieriku. Vopred je potrebné upozorniť žiakov, že ví-
ťazom súťaže sa stáva to družstvo, ktoré viac podporovalo svojho spolužiaka. Štvorice vytvoria tri 
zástupy v jednom rade. Prvý zo štvorice drží lyžicu s loptičkou a jeho úlohou je prejsť vytýčenú 
trasu. Druhý z dvojice má za úlohu svojho spolužiaka podporovať. Ak loptička spadne, žiak ju zod-
vihne a pokračuje v dráhe. Hra končí, keď sa vystriedajú všetci členovia tímu. Obmenou danej hry je 
súťažiť s rôznymi úchopmi lyžice. V závere aktivity žiaci spoločne zhodnotia, kto viac podporoval 
svojho spolužiaka a prečo bolo to podporovanie pre neho dôležité. 

Reflexia aktivity 2

Definovanie témy podpora na základe pozorného videa bola pre žiakov 2. ročníka náročnejšia. Skôr 
poskytli dejovú analýzu a zhodnotenie záveru deja. Tretiaci abstraktnejšie definovali konkrétne si-
tuácie, ktoré sa priamo odvíjali od definície slova podpora, ktorá však nebola vyslovená. V závere 
diskusie žiaci spoločne zadefinovali tento pojem ako pomoc spolužiakovi/súrodencovi slovne, ob-
jatím alebo potľapkaním po ramene, následne ho interpretovali najmä na osobných zážitkoch. Hra 
Pingpongová loptička žiakov motivovala k vzájomnej komunikácii, aby ich tím zvíťazil a podporoval 
práve súťažiaceho. V niektorých situáciách žiaci vybehli pomôcť spoluhráčovi, aby v čo najkratšom 
čase dokončil dráhu. Žiaci v tejto časti precvičovali aj hrubú a jemnú motoriku. Zvíťazil tím, ktorí 
tvorili iba samé dievčatá – podporovali sa najmä hlasovým prejavom a vzájomnou pomocou. Chlapci 
sa zameriavali najmä na správnosť prevedenia daného úkonu. V záverečnej diskusii žiaci uviedli, 
že ich aktivita bavila a že si uvedomili, aké je potrebné, keď niekomu vyslovia, že mu veria a že to 
dokáže.
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Aktivita 3: Akceptácia

Trvanie aktivity: 30 – 45 minút 

Časť 1: Táňa a Tomáš 

Cieľ: vysvetliť slovné spojenie: akceptovanie iných, ak keď sú odlišní odo mňa; 

Pomôcky: text príbehu; 

Žiakom sa prečíta text a krátka analýza počutého textu. Na základe počutého budú žiaci spoločne 
diskutovať na tému: akceptácia.

Príbeh: Tatiana ako zvyčajne ráno vstala, umyla si ruky, tvár a zuby. Dnes sa jej veľmi nechce ísť 
do školy. Čaká ju písomka z matiky. Matematika v druhom ročníku vôbec nie je náročná, ale Táňa 
nepatrila k žiakom, ktorým matematické výpočty idú ako od ruky. Každú úlohu musí starostlivo 
vyrátať. Ešteže má všetkých 10 prstov. Vtedy si spomenula na spolužiaka Tomáša. Chudák Tomáš, 
povzdychla si. Tomáš bol Tánin kamarát už od materskej školy a toto leto si počas kosenia trávnika 
odrezal takmer pol ukazováka. Počítanie na prstoch mu však ide rovnako dobre ako predtým. Tento 
Tomášov zážitok nám dal dôvod uvažovať nad tým, prečo je super, že môžeme byť zdravý a mať 
všetkých 10 prstov.

Otázky k textu: Kto je to Táňa a Tomáš?  Čo sa stalo Tomášovi? Prečo povedala Táňa o Tomášovi, 
že je chudák? Viete si predstaviť, koľko je to pol ukazováka? Skúste si zohnúť ukazovák a ostatné 
prsty vystrieť.  Čo si myslíte, smiala sa Táňa Tomášovi, keď zistila, čo sa mu v lete stalo?  Ako by ste 
sa zachovali vy, keby ste zistili, že váš spolužiak si odrezal pol prsta?  

Otázky do diskusie: Pokúste sa vysvetliť vetu: Prijmem ťa takého, aký si. Aj keď si lenivý, aj keď si 
smutný, aj keď nemáš prst, aj keď máš modré oči, ak keď máš hnedá vlasy. 

Viete vysvetliť, čo znamená cudzie slovo akceptovať? 

Časť 2: Aký som ja, aký si ty 

Cieľ: všímať si rozdielne a rovnaké prvky spolužiakovej osoby (tvár, oblečenie,...); 

Pomôcky: biele papieriky (veľkosť A6), perá;

Žiaci sa rozdelia do dvojíc. Úlohou žiakov je pozerať sa na seba určitý čas (napr. 2 minúty) a všímať 
si na tom druhom, čo má s ním spoločné/odlišné. Potom žiaci dostanú papierik. Úlohou každého je 
napísať 3 veci, ktoré má spoločné a 3 veci, ktoré má odlišné so spolužiakom vo dvojici.  Potom si žia-
ci navzájom povedia, čo ktorý napísal. Ich úlohu je vyznačiť si, ktoré veci napísali rovnaké. Následne 
žiaci spoločne v skupine diskutujú o zisteniach počas aktivity.  

Otázky do diskusie: Môžeme sa spolužiakovi smiať za to, že má hnedé vlasy? Veď ich mám aj ja. 
Môžem sa spolužiakovi smiať za to, že je pomalý? Veď aj slimák je pomalé zviera a predsa dokáže 
zhrýzť mame celú úrodu kapusty. Ako by sme sa mali správať k spolužiakom, k iným ľuďom, ktorí 
sa nám možno nepáčia? Čo napr. bezdomovci? 

Časť 3:  Áno, takýto som ja 

Cieľ: zdramatizovať a  vysvetliť rôzne odlišnosti medzi ľuďmi; 

Pomôcky: kartičky so zadaniami, video;
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Žiak si vytiahne kartičku. Jeho úlohou je zdramatizovať zadanie, ktoré sa na kartičke nachádza. Úlo-
hou spolužiakov je uhádnuť, čo spolužiak znázorňuje. Žiak nemôže počas dramatizácie hovoriť, po-
volené je používať vlastné telo. Po každom uhádnutí sa vedie rozhovor o tom, čo sa mohlo danému 
žiakovi stať, alebo prečo taký je. Žiaci vyjadrujú svoj názor na to, ako by mu mohli pomôcť. Zadania 
uvedené na kartičkách: nevidiaci žiak, nepočujúci žiak, hendikepovaný žiak (žiak, ktorý nemá kon-
čatinu), chorý žiak, unavený žiak, usmiaty žiak, zdravý žiak, bezvlasý žiak, dobre naladený žiak, zle 
naladený žiak a i.

Na záver sa pustí žiakom video o chlapcovi a jeho psíkovi. Žiaci vyjadria vlastnými slovami svoje 
pocity z videa. Následne každý žiak jednou vetou zhodnotí túto aktivitu.  

Reflexia aktivity 3

Príbeh v úvode aktivity naviedol žiakov premýšľať nad tým, aké sú odlišnosti medzi nimi navzájom, 
resp. či ich blízki príbuzní majú tiež nejaké vizuálne odlišnosti. Realizácia tejto aktivity ukázala, že 
žiaci vonkajšie vizuály ako farba očí, vlasov, tvar nosa, úst a prstov nevnímajú ako odlišnosti, kým na 
to nie sú upozornení. Ako odlišnosti vnímajú skôr chýbajúcu časť končatiny, prsta, iné formy správa-
nia sa v škole a pod. Po záverečnom videu v diskusii žiaci vyslovili názor, že nemožno odsudzovať 
niekoho pre jeho odlišnosť, pretože aj ja sám túto odlišnosť môže mať. 

ZÁVER

Inkluzívne správanie sa v kolektíve žiakov v primárnom vzdelávaní je významným zrkadlom sprá-
vania sa ich učiteľa. Možnosť vzdelávať sa v triede, kde učiteľ ctí princípy inkluzívneho vzdelávania 
priamo ovplyvňuje pozitívnu klímu triedy, správanie sa a konanie žiakov a ich vzdelávacie výsledky. 
Sociálne prostredie, v ktorom sa dieťa nachádza tieto štyri roky ho učí, ako bude reagovať raz v reál-
nom živote, v práci, v ktorej bude musieť spolupracovať často aj s osobami, ktoré sa budú vyznačovať 
inakosťou, ktorá mu nemusí vyhovovať. Vtedy bude aplikovať svoje prekoncepty, ktoré si zautomati-
zoval a bude daného človeka akceptovať i pre jeho inakosť, bude s ním spolupracovať a podporovať 
ho, aby spoločne dosiahli stanovený cieľ. 

Aktivity realizované v školskom kolektíve druhákov a tretiakov sa stretli s pozitívnym ohlasom od 
rodičov. Triedna učiteľka reflektuje pozitívne ohlasy i od žiakov. U niektorých i niekoľko týždňov 
po realizácii je možné pozorovať používanie nových slov i činov, ktoré boli využívané počas týchto 
aktivít. Prevažuje názor, že práca so žiackym kolektívom je významná a žiak v mladšom školskom 
veku je v rukách rodičov a učiteľa. Vďaka nim sa raz stane plnohodnotným človekom a on bude učiť 
iných, ako sa správať v konkrétnych situáciách.
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HUDBA A POHYB V INKLUZÍVNEJ MATERSKEJ ŠKOLE
MUSIC AND MOVEMENT IN THE INCLUSIVE  

KINDERGARTEN

Helena ORIEŠČIKOVÁ

Abstrakt: Hudba a pohyb spájajú v sebe  zložitý proces poznávacích, emocionálnych a vôľových procesov 
dieťaťa. Vlastnosti nie sú dieťaťu  dané od narodenia. Formujú a rozvíjajú sa už od útleho detstva.. V pred-
školskom veku  sa utvára umelecký vkus dieťaťa, deti rôznou mierou prežívajú prvé estetické zážitky, rozvíjajú 
si rôzne umelecké vlastnosti. Najprirodzenejším prejavom malého dieťaťa je pohyb spojený s hudbou.  V pred-
školskom veku je dôležité aby dieťa získalo potrebné vedomosti v plnom s aplikáciou aktívnej tvorivej činnosti. 
Cieľom príspevku je popísať osobitosti inkluzívnej materskej školy a dôležitosť hudby a pohybu v predškol-
skom veku v inkluzívnej materskej škole, popísať dôležitosť pohybu a hudby pre správny vývin a formovanie 
dieťaťa. 

Kľúčové slová: Dieťa. Inklúzia. Materská škola. Hudba. Pohyb.

Abstract: Music and movement are connecting a complex process of cognitive, emotional, and willful proces-
ses of a child. The characteristics are not given to the child at birth. They are forming and developing since 
early childhood. The artistic style of a child is formed at preschool age, children are experiencing their first 
aesthetic experience at different rates and they develop various artistic qualities. The most natural expression 
of a little child is a movement associated with music. It is important in preschool age of a child to acquire nee-
ded knowledge in full with the application of the active creative work. The main goal of this entry is to describe 
the individuality of the inclusive kindergarten and the importance of music and movement at the preschool age 
in inclusive kindergarten and to describe the importance of movement and music for the correct development 
and the formation of a child

Key words: Child. Inclusion. Kindergarten. Music. Movement.

ÚVOD

Jabcunová (2014) tvrdí, že hudba nie je univerzálnym liekom, nevylieči každú chorobu či už fyzic-
kého alebo psychického charakteru, ale treba priznať, že je výnimočným prostriedkom, schopným 
pomôcť, keď je dobre aplikovaná. Dieťa môže mať pozitívne aj negatívne reakcie na hudbu, v oboch 
prípadoch je dobré pátrať  po príčine. Hudba pôsobí na ľudské emócie asi najrýchlejšie zo všetkých 
druhov kreatívnych činností. Účinok hudby je hlbší a silnejší, ak je podporená pohybom. Hudba 
pôsobí postupne, v priebehu času a tým napomáha rozvíjať procesy prebiehajúce v ľudskej psychike  
a vo fyzickom tele. Podporuje kreativitu, hľadanie a nachádzanie nových spôsobov nahliadania na 
konkrétne situácie. Lipnická (2012, s. 17) uvádza: „V inkluzívnej materskej škole veľa záleží na úzkej 
spolupráci a kooperácii všetkých zainteresovaných partnerov. Inkluzívna materská škola je vo vzťa-
hu k iným, pomáhajúcim inštitúciám vždy partnerská. Presviedča, získava partnerov na spoluprácu, 
aby boli do najvyššej možnej miery uspokojované individuálne edukačné potreby detí na prospech 
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ich osobnostného rozvoja. Keďže inkluzívna edukácia detí je realizovaná tímovo, učitelia si musia 
osvojovať zručnosti potrebné na spoluprácu s odborníkmi – špecialistami, napr. pri diagnostikovaní 
dosiahnutej vývinovej úrovne dieťaťa, tvorbe, realizácii edukačných programov a ich vyhodnocova-
ní. Zároveň sa od nich vyžaduje, aby ustavične inovovali metodické postupy, profesijne a osobnostne 
sa rozvíjali. Šilonová, Klein, Šinková, et al. (2018) predpokladajú, že proces inklúzie súvisí s identi-
fikáciou a odstránením bariér, so schopnosťou identifikovať prekážky. Znamená prítomnosť, účasť, 
úspech a šťastie všetkých detí a zahŕňa osobitnú pozornosť deťom, ktoré čelia ohrozeniu exklúzie  
a dosahovania podpriemeru vo vzdelávaní. Podstatou pedagogického pôsobenia v inkluzívnom pro-
stredí je majstrovstvo pedagóga a jeho spôsobilosť dokázať oceniť individualitu každého dieťaťa  
a snažiť sa mu pomôcť. Zároveň je potrebné  ponúknuť dieťaťu možnosť učiť sa od seba a od iných. 
Inkluzívne prostredie sa rozvíja tam, kde nejde len o akési akceptovanie odlišnosti, ale kde sa berie 
ohľad na rôzne potreby všetkých detí. Každé dieťa má mať pocit, že práve do tohto prostredia patrí, 
že je vítané. Má to byť prostredie založené na hodnotách, ako sú vzájomná úcta, rešpekt a dôvera. 
Východiská inkluzívnej pedagogiky sa spájajú s Deklaráciou zo Salamanky z roku 1994, kde sa na 
konferencii UNESCO začalo zdôrazňovať, že v popredí nemá byť otázka týkajúca sa predpokladov 
dieťaťa pre dochádzku do bežného prúdu vzdelávania, ale otázka týkajúca sa pedagogického, orga-
nizačného a kultúrneho potenciálu takéhoto zariadenia. V popredí záujmu je príprava prostredia na 
prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami do spoločnosti. U detí s postihnu-
tím, narušením či ohrozením sa realizujú rovnaké ciele edukácie ako u intaktných, pričom je potreb-
né pamätať na optimálne uspokojovanie ich špecifických potrieb podľa ich reálneho biologického, 
psychického a sociálneho vývinového potenciálu. Cieľom školskej inklúzie je prirodzená sociálna 
inklúzia po ukončení školského vzdelávania (Šilonová, Klein, 2020).

INKLUZÍVNA MATERSKÁ ŠKOLA

Viac, než na ktoromkoľvek inom stupni vzdelávania je podľa Miňovej (2018)  inklúzia realizova-
teľná v materskej škole. Priaznivé sú pre ňu podmienky v emocionálnom vývine detí aj začiatoč-
né sociálne skúsenosti, čím deti v tomto veku nemajú predsudky, najviac sú otvorené rozmanitým 
kontaktom, prejavujú dôveru voči iným aj ochotu spolupracovať. Inkluzívne vzdelávanie znamená 
nielen vzdelávanie všetkých detí v bežných, nie špeciálnych materských školách, ale aj príležitosť 
pre učiteľov, deti aj rodičov spoločne sa stretávať a spolupracovať na jednom mieste, čo najbližšie  
k rodine a bydlisku dieťaťa. Vzdelávanie v inkluzívnych materských školách sa sústreďuje najmä na 
to, aby každé dieťa plne využilo svoj potenciál a zároveň sa naučilo komunikovať a spolupracovať  
s ostatnými. Odlišnosť dieťaťa je tu vnímaná ako príležitosť k rozvíjaniu rešpektu k sebe i ostatným, 
rozvíjaniu schopnosti empatie, tolerancie, ohľaduplnosti a zodpovednosti. Pre úspešnosť akceptácie 
„odlišnosti“ dieťaťa iným dieťaťom je podľa (Kolektív autorov, 2019) prvoradé začínať s podpo-
rou spoločného vzdelávania od raného veku. Čím mladšie je dieťa, tým ľahšie prijíma rôznorodosť 
iných detí. Sčasti preto, že týmto deťom stačí jednoduchšie vysvetlenie a sčasti preto, že nemajú 
vybudované predsudky. Kováčová (2010) poníma inklúziu v materskej škole ako zapojenie každého 
dieťaťa so všetkými deťmi a všetky deti každým dieťaťom. Začlenenie detí s odlišnosťami a bez nich 
si vyžaduje plnú podporu v prostredí, v ktorom je kooperácia všetkých zúčastnených. Pri začlene-
ní má dieťa možnosť uvedomovať si rozdiely, na základe spoločných zážitkov sa rozdiely stierajú, 
odlišnosť je normalitou. Proces rozvoja vzájomnej akceptácie a rešpektu sa jednoduchšie usmerňuje  
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v materskej škole v porovnaní so školským vekom detí. Ak deti vyrastajú spolu od útleho veku, nado-
búdajú navyše zručnosti priamo potrebné pre život – obojstranné spoznávanie sa, vytváranie priateľ-
stva, jeho udržanie, správnu komunikáciu, ochotu spolupracovať, vyjadrovať svoje potreby a emócie  
a konštruktívne riešiť príležitostné konflikty. Vzdelávanie každého typu, na všetkých úrovniach  
a od raného veku zohráva kľúčovú úlohu pri presadzovaní spoločných hodnôt. Pomáha zabezpečiť 
sociálne začlenenie tým, že každému dieťaťu poskytuje spravodlivú šancu a rovnaké príležitosti na 
dosiahnutie úspechu. Poskytuje príležitosti na to, aby sa z detí stali aktívni a kriticky uvedomelí ob-
čania, a prispieva k lepšiemu pochopeniu európskej identity. Na dosiahnutie súdržnejších spoločností 
je nevyhnutné zabezpečiť účinný rovnoprávny prístup ku kvalitnému inkluzívnemu vzdelávaniu pre 
všetkých učiacich sa. Orelová (2013, s.12) tvrdí: „Keďže sa spolu v heterogénnej triede môžu stretnúť 
deti sotva trojročné so zrelými pre školskú dochádzku je potrebné zohľadňovať aj túto skutočnosť. 
Staršie deti mladším pomáhajú prekonať ťažkosti pri osvojovaní si určitej pohybovej zručnosti či 
vedomosti dôležitej pre danú hudobno-pohybovú aktivitu. Dochádza tak k vzájomnému pôsobeniu, 
kedy sa mladší učia na základe pozorovania či spolupráce od staršieho. Staršie dieťa si na zákla-
de opakovania a vysvetľovania mladšiemu dieťaťu svoje znalosti, schopnosti a zručnosti upevňuje  
a trvale uchováva“. Podľa Stratégie inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní (2021) je hlav-
ným cieľom inkluzívneho prístupu vo výchove a vzdelávaní  aby mali všetky deti možnosť rozvíjať 
svoj osobný potenciál v materskej škole, ktorú majú najbližšie k miestu svojho bydliska. Materská 
škola, ktorá dieťa vzdeláva musí byť nastavená tak, aby sa v rámci inkluzívneho prístupu rešpekto-
vala jedinečnosť každého dieťaťa a jeho možnostiam prispôsobovali ciele a obsah vzdelávania, ako 
aj vzdelávacie metódy a formy. Inklúzia vychádza z rozmanitosti školskej triedy, či inej skupiny 
učiacich sa. V rámci inkluzívneho vzdelávania sa táto rozmanitosť víta ako príležitosť pre vzájomné 
obohacovanie. Diferenciáciou pedagogických prístupov, vzdelávacích obsahov, cieľov a hodnotenia 
sa vytvára prostredie pre individualizované a úspešné vzdelávacie cesty každého jednotlivca. Inklu-
zívne vzdelávanie má slúžiť pre všetkých, ktorí sa spoločne vzdelávajú. Deti v inkluzívnej materskej 
škole vstupujú do intenzívnych a trvalých sociálnych kontaktov. V inkluzívnych vzdelávacích sys-
témoch sa mení materská škola tak, aby zodpovedala potrebám, záujmom a schopnostiam všetkých 
detí a zároveň podporovala rozvoj ostatných aktérov v nej. Inkluzívne vzdelávanie sa zameriava na 
plné a účinné zapojenie, prístupnosť, účasť a výsledky všetkých detí. Inklúzia znamená aj prístup  
a postup ku vysoko kvalitnému formálnemu a neformálnemu vzdelávaniu bez diskriminácie. Tento 
prístup zahŕňa poskytnutie podpory, vykonanie primeraných úprav a včasných zásahov v takej miere, 
aby všetky deti dokázali naplniť svoj potenciál. Tento prístup má za cieľ ukončiť segregáciu vo vzde-
lávaní zaistením inkluzívnej triednej výučby v prístupných vzdelávacích inštitúciách s primeranou 
podporou. Inkluzívny vzdelávací systém musí poskytnúť personalizované riešenie vzdelávania, t. j. 
prispôsobené individuálnym potrebám, a nie očakávať, že deti do systému sami zapadnú. Podľa Lip-
nickej (2014) inkluzívne vzdelávanie poskytuje rovnaké šance, výhody pre všetkých, nielen pre tých, 
ktorí majú odborne vymedzené špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby. Nevyhľadávajú sa chyby 
a nedostatky v osobnosti dieťaťa,  pristupuje sa k odhaľovaniu zdrojov individuálneho rozvoja. Inklu-
zívne vzdelávanie je zamerané na individualizovaný rozvoj dieťaťa v podmienkach skupinovej kul-
túrnosti, spája deti rôznych rás, národov, pohlaví, náboženských vyznaní, zdravotného stavu, rôznych 
schopností, potrieb a záujmov v edukačnom prostredí a tým učí deti žiť, zdieľať a rozvíjať uznávané 
hodnoty. Kováčová (2014, s. 17) konštatuje: „Začlenenie detí s „odlišnosťami“ a bez „odlišností“ 
si vyžaduje plnú podporu v prostredí, v ktorom je žiaduca kooperácia všetkých zúčastnených strán. 
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Deťom v inkluzívnom prostredí ponúkame príležitosť učiť sa a hrať spoločne. Začleňovanie detí  
v kontexte podpory inklúzie je potrebné začať už pri narodení dieťaťa - v rodine ako inštitúcií. Sa-
motné úsilie rodičov v ranom detstve v prospech začlenenia detí s „odlišnosťami“ a včasná odborná 
starostlivosť podporujú osobnostný rast dieťa v komunite, v ktorej sa dieťa neskôr pohybuje“. Podľa 
Lipnickej (2012) sa v inkluzívnej materskej škole uskutočňuje predprimárne vzdelávanie a socializá-
cia detí tak, aby všetky deti napredovali čo najlepšie a aby sa každý svojou jedinečnosťou podieľal na 
pozitívnej klíme spolupatričnosti. Deti sa učia žiť spolu a obohacovať druhých a paralelne sa učia pri-
jímať obohacovanie druhými. Inkluzívna materská škola je miestom, kde sa cielene podporuje vývin 
a rozvíja sa vzdelanostný potenciál všetkých detí a kde sa rovnocenne vychádza v ústrety ich indivi-
duálnym potrebám. Kováčová (2010) hovorí pri objasňovaní odlišností nielen o skupine detí  s a bez 
odlišností, ale aj o problematike, ktorá je otvoreným a málo spracovaným dokumentom v materských 
školách. Ide o podporu odlišností od samého začiatku inštitucionálnej starostlivosti s možnosťami 
kreovať, objasňovať a prezentovať fakty a mýty v prospech úplnej, alebo čiastočnej inklúzie v mater-
ských školách. Postihnutie, znevýhodnenie odlišnosť dostáva podľa Horňákovej (2014) v ikluzívnom 
prostredí pozitívnu hodnotu, lebo ostatných obohacuje. Spolunažívanie v prijímajúcej klíme prospie-
va všetkým deťom. Prekonávanie prekážok a nutnosť riešiť rozmanité situácie podporuje rozvíjanie 
prosociálnosti. Spolunažívanie so znevýhodnenými deťmi lepšie pripravuje pre život. Všetkých učí 
vnímať dianie a veci v rovine hodnôt a významov. Nejde o ich popretie odlišnosti, ale o odmietnutie 
neuznania rozdielov ako širšej normy a následnej selekcie.

HUDBA A  POHYB – VPLYV NA VÝVIN DIEŤAŤA V MATERSKEJ ŠKOLE 

Boržíková (2015, s. 90-91) píše: „Limitujúcim faktorom motorického vývinu je longitudinálny, ply-
nulý rozvoj motorickej učenlivosti (docility) už od útleho veku. Kvalita osvojovania si základného 
pohybového fondu je priamo úmerná úrovni motorickej docility, ktorá určuje priebeh a kvalitu moto-
rického učenia. Motorická docilita sa chápe ako schopnosť dieťaťa osvojovať si nové pohybové 
činnosti, ako schopnosť špeciálnej pohybovej operatívnosti – učenlivosti, na základe ktorej je subjekt 
schopný riešiť, učiť sa, pamätať si a podľa potreby reprodukovať naučené pohybové štruktúry, vyko-
návať účelný a adekvátny výber“. Telesný a duševný vývin dieťaťa v materskej škole navzájom úzko 
spolu súvisia. Pre dieťa je prirodzenejší pohyb, ako pokoj. Pri nedostatku pohybu dieťa trpí. Dosta-
točné množstvo pohybu pomáha dieťaťu zbaviť sa psychofyzického napätia, utvárať stav telesnej 
a duševnej rovnováhy. V materskej škole má dieťa priaznivé psychofyzické predpoklady na osvojenie 
si rôznych pohybových vzorcov. Intenzívne sa utvárajú základné pohybové schopnosti, zdokonaľuje 
sa správne držanie tela, koordinácia pohybov, osvojujú sa rôzne pohybové zručnosti. Dieťa na zákla-
de pravidelnej zaujímavej realizácie pohybových činností a prirodzenej radosti z pohybu nadobúda 
trvalý pozitívny vzťah k pohybovým aktivitám (Guziová, 1999). Boržíková (2015) konštatuje, že 
pohyb dieťaťa v predškolskom veku je jeho prirodzeným prejavom a fyziologickou potrebou. Dieťa 
predškolského veku v rámci svojho telesného a motorického vývinu spontánne vyhľadáva a postupne 
si osvojuje rôzne pohybové činnosti, zdokonaľuje svoje pohybové zručnosti, pričom ich výber pri 
dostatočne podnetnom prostredí obvykle korešponduje s vývinom jednotlivých oblastí jeho motoriky. 
Orelová (2013) uvádza, že celková motorika dieťaťa je úzko spätá s vývinom reči. Zdokonaľovanie 
reči dieťaťa závisí od správnej koordináciu pohybov hlavy a končatín. Reč patrí medzi najzložitejšie 
pohybovej aktivity človeka. Reč sa u detí veľmi dobre rozvíja najmä pomocou riekaniek, počítadiel 
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či rôznych rytmických a artikulačných hier so slovami. Rytmická a zvuková stránka riekaniek podne-
cuje spontánny sprievodnú motoriku dieťaťa v predškolskom veku. Využitie v pohybovej výchove 
nachádza detská reč pre rytmické deklamácie. Novotná (2011)  deklaruje, že v predškolskom období 
dieťa silne ovplyvňuje pôsobenie hudby, obrazu a slova. Pociťuje potrebu realizovať svoju prirodze-
nú túžbu po činnosti, ktorá mu umožňuje aktívne prejaviť vlastné pocity, poznatky, skúsenosti a po-
stoje. Cieľom hudobných činností v predškolskom veku je rozvíjať elementárne hudobné schopnosti, 
rozvoj hudobnosti a prebúdzanie trvalého pozitívneho vzťahu k hudbe. Vďaka intenzívnemu hudob-
nému pôsobeniu dochádza u dieťaťa k rozvoju špeciálnych schopností, nevyhnutných pre život – ve-
dieť načúvať, byť ohľaduplný, tolerantný a schopný koncentrácie.  Mazal (1991, s.3) píše: „Pohybo-
vá hra nie je len súbor popísaných a usmernených činností. Deti staviame pred úlohy na riešenie 
a vedome im pomáhame. Hry vyžadujú bezpodmienečné vlastné myslenie a tvorivú prácu účastní-
kov.“ Balcárová (2011) predpokladá, že hudobná hra, alebo hra s hudbou sa stáva základnou metó-
dou, aktivitou , ale aj formou hudobnej edukácie dieťaťa. Jej princíp vychádza z prirodzenosti dieťa-
ťa, keď sa percepcia hudby, jej vnímanie a prežívanie odohráva v ktorejkoľvek fáze dňa, ale 
predovšetkým percepciou a následnou imitáciu hudobných prejavov samotnej učiteľky, vlastnou hu-
dobnou produkciou, ktorou je spev, hudobno-pohybová aktivita, hra na detských hudobných nástro-
joch, či aktívna, zámerná percepcia hudobného artefaktu. Vokálne činnosti predstavujú široký okruh 
praktických speváckych činností. Sú najprirodzenejším detským hudobným prejavom. Sú základom 
pre rozvoj tonálneho cítenia, rytmického cítenia, ale aj  hudobnej predstavivosti a pamäte. Zároveň sa 
podieľajú na rozvoji vokálnych zručností a návykov v podobe správneho tvorenia tónu, správneho 
speváckeho dýchania, bez ktorého je intonačne čistý spev nemysliteľný. Malé deti narábajú s hlasom 
intuitívne, nesledujú svoje nedostatky, spievajú len tak, experimentujú s hlasom, spontánne napodob-
ňujú zvukový svet okolo seba, hrajú sa s hlasom. Je potrebné nechať im kvalifikovaný priestor pre ich 
detské hlasové experimentovanie a to nielen pred naplánovanými vokálnymi činnosťami. Nie všetky 
deti už v období predškolského veku spievajú intonačne čisto. Táto schopnosť tonálneho cítenia sa 
rozvíja u nich postupne  v závislosti od miery zdedeného predpokladu a kvality hudobných spevác-
kych podnetov okolia, aj učiteľky v materskej škole (Derevjaníková, 2015). Derevjaníková, Dzrilla 
(2014, s.5) píšu: „V predškolskom období dieťa silne ovplyvňuje pôsobenie hudby, obrazu a slova. 
Hudba rozvíja jeho zmyslové vnímanie – citlivosť sluchovú, zrakovú, hmatovú, rozvíja predstavi-
vosť, fantáziu a obrazotvornosť, podnecuje dieťa k originalite, tvorivosti a nezávislosti. Už v pred-
školskom veku sa utvárajú základy jeho orientácie týkajúcej sa vkusu, pozitívny vzťah k umeniu,  
k národným kultúrnym hodnotám, zvyšuje sa jeho emocionálna inteligencia. Prvých šesť rokov je pre 
hudobný vývin dieťaťa veľmi dôležitých, pretože vtedy sa vytvárajú základy jeho hudobnosti. Hudba 
je v tomto veku považovaná za najúčinnejší druh umenia, ktorý má bezprostredný vplyv na rozvoj 
nielen hudobnosti, ale hlavne emocionality aj kognitívneho rozvoja“. Podľa Derevjaníkovej (2015) 
drobné činnosti predstavujú najrozmanitejšie formy styku dieťaťa s hudbou, dávajú možnosť dieťaťu 
spájať hudbu so slovom, pohybom, hrou na detských hudobných nástrojoch. Tvoria základný pro-
striedok na rozvíjanie všeobecných a hudobných schopností, zručností a návykov dieťaťa v predškol-
skom vzdelávaní. Jednotlivé hudobné činnosti nepôsobia izolovane, vzájomne sa dopĺňajú, podporu-
jú a zmysluplne integrujú, čo je zjavné už aj zo spôsobu definovania jednotlivých výkonových 
štandardov. Deti si upevňujú cit pre tempo, rytmus, rytmickú pamäť a predstavivosť. Rytmické cíte-
nie detí sa veľmi dobre rozvíja hrou na telo - tlieskaním dlaňami, lúskaním či podupom. Môžeme ich 
rôzne kombinovať a spájať s rytmickou deklámaciou riekaniek, spevom piesní alebo v rytmických 
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hudobno-pohybových hrách. Derevjaníková (2016, s. 18) vyslovila názor, že: „Hudba ponúka hre 
veľký priestor, detskému experimentovaniu a objavovaniu sa nekladú hranice a dieťa sa spontánne 
zapája do jednotlivých hudobných činností, vyjadruje sa prostriedkami hudby, muzicíruje a tak dostá-
va šancu rozvíjať sa, ktorú už neskôr nemusí dostať“. Každé dieťa sa identifikuje s hudbou jemu 
vlastným spôsobom. Deti sa učia rôzne piesne, riekanky, popri tom z médií percipujú hudbu rôznej 
proveniencie, často aj hudbu, ktorá nezodpovedá ich mentálnej úrovni, ako aj úrovni ich hudobných 
schopností, či hudbu, ktorá často nespĺňa ani elementárne umelecké kritériá. Hudba má však predsta-
vovať celoživotnú radosť. Aby tomu tak bolo, je nevyhnutné už v hudobnom edukačnom procese  
v materskej škole, vytvoriť také podmienky, ktoré z onej prirodzenosti dieťaťa vyplývajú. Deti sú vo 
svojej podstate tvorivo aktívne, v snahe prezentovať sa a byť kladne hodnotené reagujú a správajú sa 
ako tvoriví umelci. Ich umelecké artefakty zodpovedajú úrovni ich schopností, úrovni ich doterajších 
hudobných skúseností, ako aj možnostiam hudobne sa realizovať (Balcárová, 2011). Novotná (2011, 
s. 348) píše: „Každé dieťa je od narodenia muzikálne. Neexistujú nemuzikálne deti, sú len neodkryté 
talenty. Hudobnosť predstavuje „integráciu hudobných schopností, umožňujúcich hudobné činnosti  
a základné vzťahy človeka k hudbe. Je to súhrn anatomicko-fyziologických kvalít človeka, ktoré sú 
výsledkom dedičných dispozícií, vplyvov prostredia, prostredníctvom ktorých sa jedinec prejavuje  
v hudobných činnostiach“. Ide teda o vlastnosť, ktorá sa predpokladá u každého zdravého jedinca“. 
Podľa Martišovej (2013) prebieha hudobný vývin  dieťaťa v predškolskom veku prirodzene a v súla-
de s rozvojom ostatných telesných a duševných funkcií. Všetky deti s normálnymi fyziologickými 
predpokladmi sú schopné sa hudobne rozvíjať.

HRA V INKLUZÍVNEJ MATERSKEJ ŠKOLE

Dieťa a hra sú, ako píše Grigeľová (2014) pojmy, ktoré neodmysliteľne patria k sebe, súvisia spolu. 
Hra napĺňa hlavne detstvo. Je aktuálna aj v neskoršom období, v dospelosti. V živote dieťaťa je hra 
odrazom jeho vedomostí, zážitkov a skúseností získaných z poznávania okolitej spoločnosti, najmä 
prostredníctvom vnímania a ďalších psychických procesov, napodobňovania a na základe konkrét-
nych činností, následne ovplyvňujúcich rozvoj osobnosti dieťaťa. Vyznačuje sa  spontánnosťou, ini-
ciatívnosťou, dobrovoľnosťou, citovým zainteresovaním, predstavivosťou a kreativitou. Hra v sebe 
koncentruje v najprirodzenejšej podobe značnú formatívne účinnú výchovnú silu pri rozvíjaní po-
znania i celej osobnosti dieťaťa, najmä v predškolskom období. Hra je podľa Kurčíkovej (2015) 
dominantným prostriedkom rozvoja osobnosti dieťaťa v predškolskom veku. Je hlavnou činnosťou 
dieťaťa v procese výchovy a vzdelávania na predprimárnom stupni. Podiel jednotlivých druhov hier 
na rozvoji rôznych stránok osobnostných vlastností je rozličný. Hra môže rozvíjať prioritne jednu 
kompetenciu, ale zámerom učiteľa je, aby sa pri hre dieťaťa integrujúco rozvíjali všetky kľúčové 
kompetencie ako napríklad psychomotorická, osobnostná, komunikatívna a učebná. Králová (2016) 
konštatuje, že pravidelný telesný pohyb v detstve vytvára vhodné podmienky pre návyk potreby 
pohybu v neskoršom veku. V predškolskom veku si dieťa osvojuje základy pohybových zručností  
a zdokonaľuje ich opakovaním. Učiť dieťa určitú pohybovú zručnosť, ak na ňu nie je telesne ani men-
tálne pripravené, je zbytočné, pretože zmyslový a pohybový vývin dieťaťa je podmienené fyziologic-
kými procesmi zrenia nervových centier. Pohyb je základnou podmienkou života a zdravia. Správny 
psychomotorický vývin predškoláka je jedným z dôležitých cieľov pohybových aktivít. Dôležitá je 
fáza osvojenia si chôdze z pohľadu celkovej lokomócie, taktiež by sa mal pri organizovanej aktivite 
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nechať priestor čas a kompenzačnú činnosť na spontánne hry. Najspontánnejšie sa v hudobno-pohy-
bovej činnosti prejavujú deti v predškolskom veku. Tieto činnosti tiež prispievajú k telesnému a psy-
chickému vývinu, pomáhajú aj pri riešení civilizačných problémov. Už najmenšie deti sa v materskej 
škole učia koordinovať chôdzu, beh a ostatné pohyby so spevom a hrou na detské hudobné nástroje. 
Dokážu reagovať na hudbu a stvárňovať ju pohybom, tancom, gestom, vyjadriť rytmus a charakter 
piesne, pohybom vyjadriť v hudbe vysoko, nízko, stúpanie a klesanie melódie, silno, slabo, pomaly, 
rýchlo, stvárňovať a vyjadrovať náladu, vytvárať jednoduché sprievody hrou na tele. Hra by mala 
byť pre dieťa dobrovoľná, nie úloha, pokyn či rozkaz. Hra má, ako píše Derevjaníková (2015), svoje 
nezastupiteľné miesto v období predškolského veku, pretože cez prizmu hry dieťa spoznáva svet, 
jeho materiálnu i duchovnú podobu. Táto aktívna a tvorivá činnosť by mala mať znaky spontaneity, 
imaginácie, keď sa hráč stáva súčasťou autonómneho priestoru, chráni si ho, prostredie chráni hrá-
ča, čas má magickú dimenziu a v hre stráca moc. Dieťa prijíma aj riziká hry, teda pravidlá, čím hra 
vytvára poriadok a sama sa stáva poriadkom. V hre tak nechýba radosť a napätie (Derevjaníková, 
2016). Hra sa podľa Derevjaníkovej (2015) objavuje a je zdôraznená vo všetkých hudobno-výchov-
ných činnostiach. Hudba ponúka hre veľký priestor, detskému experimentovaniu a objavovaniu sa 
nekladú hranice, a dieťa ako jedinečná osobnosť s väčšou či menšou mierou hudobnosti  sa spontánne 
zapája do jednotlivých hudobných činností, muzicíruje, prostredníctvom hry sa identifikuje, začína 
experimentovať vo všetkých oblastiach a podobách. Hru a hranie sa nachádzame  napríklad v podo-
be hier rytmických, rytmické dialogické hry, hry vokálne, hry s dychom, hry s hlasom, dialogické 
hry s hlasom, vokálne hry na ozvenu, hry s melódiou, hudobno-pohybové hry so spevom, pohybové 
hry s dramatickými prvkami, sluchové hry, sluchové pamäťové hry, inštrumentálne improvizačné 
hry, hudobno-tvorivé hry, reťazové vokálne a rytmické hry a ďalšie. Balcárová (2011) uvádza hru 
ako najprirodzenejší spôsob prezentácie dieťaťa v predškolskom veku, teda aj jeho umeleckej pre-
zentácie. V edukačnom procese je kľúčovou metódou, ale súčasne aj organizačnou formou, ktorá sa 
uplatní nielen v priamej hudobnej edukačnej aktivite, ale aj v ktorejkoľvek organizačnej fáze dňa 
v materskej škole. Hudba je tak na jednej strane objektom pôsobenia na detský subjekt, na strane 
druhej je aj umeleckým prostriedkom v hrách a hrových činnostiach. Pre dieťa je podľa Droppovej 
(2015) hra tvorbou, experimentovaním, pokusom i dialógom, v ktorom sa učí dieťa kombinovať, 
ale aj improvizovať. Tvorivosť v hre dáva dieťaťu možnosť naučiť sa interakcii v skupine, samo-
statne nachádzať riešenia. Predpokladom tvorivosti v hre sú určité vlastnosti dieťaťa ako zvýšená 
vnímavosť, uchovávanie dojmov, obrazotvornosť a imaginácia, schopnosť vyjadriť sa, dobrá pa-
mäť. Prioritou učenia sa prostredníctvom hry je vnútorná motivácia, ktorú dieťa získa, ak vstúpi do 
hry dobrovoľne. Hra nie je len prostriedkom, s ktorým dieťa objavuje svet, je to činnosť, ktorá mu  
v najvyššej miere prináša psychickú rovnováhu. Hravá činnosť dieťaťa je odrazom jeho vnútorného 
psychického života. Kulhánková (2006) píše, že deti sa v ranom veku samé spontánne zapájajú do 
rytmu slov, hudby. Učia sa koordinovanému pohybu potrebnému ku písaniu, kresleniu, hre. Pohy-
bom, hudbou a spevom sa učia prekonávať hanblivosť, neistotu. Tým, že spontánne vyjadrujú radosť, 
alebo strach, uvoľňujú v sebe napätie, odbúravajú stres. V predškolskom veku prijímajú deti podnety 
z okolia všetkými svojimi zmyslami, celým telom a celým telom sa aj vyjadrujú. Postupne dochádza 
k súzneniu tela a slovného prejavu. U detí upevňujeme správne pohybové návyky. Taktiež u nich 
pestujeme dobrý vzťah ku ostatným deťom. Tento vzťah by sa mal prelínať do všetkých hudobných 
a pohybových činností (Kulhánková, 2008). Orelová (2013, s.10) predpokladá: „Vďaka tomu, že 
hudba prebúdza v dieťati určité estetické zážitky, umožňuje mu vytvoriť si radostný vzťah k iným 
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ľuďom a k životu vôbec. Pritom pocity, ktoré hudba v dieťati vyvoláva, sa menia v závislosti na veku, 
rytmu či melódii. Deti nechcú hudbu len vnímať, počúvať, ale tiež ju nejako vyjadrovať – spevom, 
pohybom, hrou. Deti predškolského veku sú už pripravené na hudobné činnosti. Sluchové zručnosti 
a percepčné schopnosti sú dostatočne rozvinuté, avšak pohybový aparát ešte nie je schopný dokona-
le koordinovať pohyby“. Tieto činnosti prispievajú k telesnému a psychickému zdraviu, pomáhajú 
pri riešení civilizačných problémov. Ich prostredníctvom sa rozvíjajú senzomotorické schopnosti, 
hudobná a pohybová pamäť, dochádza k rozvoju myslenia, reči, predstavivosti a fantázie. Zároveň 
si deti prostredníctvom hudobno-pohybovej prípravy a hudobno-pohybových hier budujú zásobník 
aktívne ovládaných tanečných pohybov, postupov a výrazov, z ktorých môžu čerpať v improvizač-
ných činnostiach (Adzimová, 2014). Záverom je dôležité poukázať na fakt, že s rozvojom pohybovej 
gramotnosti detí predškolského veku sa vytvárajú základné kvalitatívne zmeny ich motoriky, ktorá 
je primárnym indikátorom zrenia a hodnotenia úrovne celkového vývinu. Začína sa vytvárať základ-
ný lokomočný fond dieťaťa prostredníctvom reproduktívneho učenia založeného na napodobňovaní 
vzorov a schopnosti osvojovať si množstvo pohybových zručností. Realizácia pohybových činností 
v materskej škole je podmienená erudovanosťou a zaangažovanosťou učiteliek, najmä ich osobnou 
aktívnosťou a pozitívnym vzťahom k pohybu, pohybovým aktivitám. Kvalita ich odborných a hlav-
ne praktických kompetencií, sýtených osobnou pohybovou skúsenosťou, je jednoznačne pozitívnym 
bonusovým determinantom pri formovaní a rozvoji plnohodnotnej pohybovej gramotnosti predško-
lákov (Boržíková, 2015).

HUDOBNO-POHYBOVÉ ČINNOSTI

Pospíšilová (2015) uvádza predškolské vzdelávanie ako také, ktoré ponúka deťom zoznámenie  
s piesňami, hudobnými nástrojmi a počúvaním, prostredníctvom ktorých získavajú elementárne po-
znatky z hudobnej výchovy. Pre deti hudba znamená radosť a typ vyžitia. Môžu s ňou maľovať, hrať 
sa, tancovať, odpočívať, zaspávať. Hudbu sa učia vnímať rôznymi spôsobmi a reprodukovať ju. Pri 
práci s hudbou sa podporujú tak hudobné, ako aj ďalšie schopnosti a zručnosti dieťaťa. Každé dieťa 
má predpoklad k hudobnému vývinu, je hudobne vychovateľné, ale hudobné schopnosti sú rôzne 
u všetkých detí. Cieľom hudobnej výchovy je rozvoj pamäti, predstavivosti, fantázie, zmyslového 
vnímania, estetického cítenia a pohybových zručností. Hudobné činnosti, konkrétne spevácke, pod-
porujú u detí schopnosť ovládania dychu, hlasového aparátu a tiež posilňujú svaly, ktoré sa podie-
ľajú na speve a rozprávaní. Rozvoj dieťaťa sa premieta hlavne v oblasti biologickej, psychologickej 
a interpersonálnej. V pohybových hrách sa vytvárajú podľa Bagínovej et al., (2013) vzťahy detí k 
okolitému svetu, deti sa zoznamujú s materiálnou skutočnosťou, rozširujú si svoje poznatky. Majú 
možnosť porovnávať vlastné sily so silami a schopnosťami ostatných detí, učia sa rýchlo a obratne 
zaobchádzať s herným náčiním, prehlbujú si svoje skúsenosti a tým rozvíjajú reč, slovný prejav  
a myslenie. Pohybové a relaxačné cvičenia priaznivo podnecujú nielen telesný, ale aj duševný vývin 
detí. Pravidelným zaraďovaním a dôsledným uskutočňovaním pohybových a relaxačných cvičení 
sa u detí uspokojuje potreba pohybu. Uspokojenie potreby pohybu vedie spolu s vyváženou stra-
vou k zdravému psychosomatickému vývinu dieťaťa. Iné názory, ktoré hovoria o tom, že deťom 
predškolského veku stačí len spontánny pohyb, napr. pobyt vonku, nerešpektujú vývinové hľadisko. 
Hudobno-pohybová výchova podľa Pospíšilovej (2015) úzko spája hudobnú a pohybovú výchovou 
v predškolskom vzdelávaní. Medzi činnosti sú zaradené cviky na správne držanie tela, cviky uvoľ-
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ňovacie a naťahovacie, chôdza, beh, poskoky, hra na telo, napríklad tlieskanie, plieskanie, lúskanie, 
podupy, pohybové hry, tanečné prvky, pohyb s hudbou a jej vyjadrovacími prostriedkami. Medzi ta-
nečné prvky sa radí poskočná chôdza, tanečná chôdza, krôčiky, krok posuvný, cval a základné kroky 
niektorých tancov. Obľúbené sú aj tanečné hry, ktoré sa spájajú napríklad s piesňou. Oblasť detskej 
skúsenosti zdôrazňuje kultivovanie telesného pohybu detí a pohybovú imitáciu. Imitácia je výcho-
diskom hudobno-pohybových činností či už v tanečnej podobe, alebo v hudobno-pohybových hrách. 
Detský pohyb v spojení s hudbou je prostriedkom poznávania a overovania hudobných zákonitostí, 
u detí sa rozvíja citlivosť na poznanie vyjadrovacích prostriedkov hudby, na poznanie zmien formy, 
žánru či štruktúry hudby. Pohybové schopnosti dieťaťa sú považované za vnútorné predpoklady or-
ganizmu na pohybovú činnosť. Deti v predškolskom veku hudbu aktívne prežívajú a reagujú na ňu 
mimikou, gestom, reagujú na jej farbu, dynamiku, ale i tempo a melódiu. Pri rozvíjaní pohybových 
zručností je nutné rešpektovať poznanie, že dieťa rozvíja určitú pohybovú schopnosť až v určitom 
vývinovom štádiu. Ak sa dieťaťu určitý pohyb nedarí, zvolí taký, ktorý už má zvládnutý. Každé dieťa 
má aj svoje individuálne tempo zvládania pohybových prvkov, nie je to závislé len od jeho fyzického 
rozvoja, ale od vývinu celej osobnosti (Derevjaníková, 2016). Pravidelný telesný pohyb v detstve 
vytvára podľa Královej (2016) vhodné podmienky pre návyk potreby pohybu v neskoršom veku 
dieťaťa. V predškolskom veku si dieťa osvojuje základy pohybových zručností a zdokonaľuje si ich 
opakovaním. Hudobno-pohybové činnosti sú typickým a prirodzeným prejavom chápania hudby detí 
v materskej škole. Táto zložka estetickej činnosti rozvíja pohyb spojený s piesňou a s hudbou. Ob-
lasť zahrňuje hry so spevom, s hudbou, rytmickým cvičením, tancom, hudobno-pohybové cvičenie 
podľa hudby a pod. (Králová, 2016). Adzimová (2014, s.25) predpokladá, že: „Zaraďovanie pohybu 
v režime dňa v materskej škole je špecifické, pretože pohyb je pre život dieťaťa neodmysliteľný, je 
spontánnou fyzickou potrebou s priamou psychickou a sociálnou väzbou a odozvou. Bez pohybu sa 
však dieťa predškolského veku nezaobíde. Pokiaľ mu nebude daná možnosť pohybovať sa, preja-
ví sa to v celom jeho správaní. Pokiaľ táto deprivácia bude dlhodobejšia, prejaví sa v nezvratných 
zmenách tak vo fyzickej oblasti, ako aj v jeho psychike a v jeho sociálnych vzťahoch“. Dieťa nie 
je len pasívnym príjemcom hudby, ale spontánne na ňu reaguje pohybom celého tela, hlasom, mi-
mikou, prejavuje sa všetkými výrazovými prostriedkami. Tým uspokojuje svoje estetické potreby.  
V predškolskom veku zvládne dieťa koordinovať svoje pohyby, vyjadriť jednoduchým pohybom ob-
sah piesne. Dieťa vníma pieseň ako celok so situáciou s citovým zážitkom. Hudobný rozvoj dieťaťa 
značne urýchľuje možnosť hrať sa s hudobnými hračkami a nástrojmi, deti samé objavujú a tvoria 
zvuky. Ide o inštrumentálnu činnosti. Väčšie deti sa vedia samé sprevádzať piesňami, rýmovačkami 
(Orelová, 2013). Hudba je podľa Adzimovej (2014) veľmi pôsobivým prostriedkom pre rozvíjanie 
imaginácie a tvorivosti. Prístupná je deťom práve v spojení s pohybom. Ten poskytuje možnosti na 
hlbšie pochopenie hudby cez vyjadrenie jej zložiek práve pohybom. Rytmus je u detí spojený s po-
hybom veľmi úzko. V spojení s hudbou sa pohybový prejav kultivuje, stáva sa plynulým. Tí, ktorí sa 
orientujú na somatický a motorický vývin dieťaťa, ho nazývajú obdobím zdokonaľovania pohybov  
a osvojenia si prvých pohybových kombinácií. Mení sa telesná schránka dieťaťa. Dieťa rýchlo rastie, 
priberá na hmotnosti, stráca bucľatosť a telo sa stáva štíhlejšie. Svalstvo je mäkké, oblé, formované 
viac tukom než svalovinou. Pre celkový jeho psychický vývin má význam manipulácia s predmetmi 
v praktickej činnosti. Nekoordinovanosť a neobratnosť pohybov je nahrádzaná pružnosťou a ko-
ordinovanosťou. Hudobno-pohybové hry sú jedným z prostriedkov vytvárania pozitívneho vzťahu 
k pohybu, získavania základov pohybovej kultúry a rozvoja elementárnej pohybovej improvizácie. 
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Hra je aj základom edukačného procesu v materskej škole, na jej základe sa rozvíjajú ďalšie aktivity 
vo všetkých edukačných oblastiach. Hudobná hra by mala mať jasne stanovený cieľ, mala by byť 
premyslená, zameraná na rozvoj zručností, schopností a návykov, mala by rozvíjať emocionálny svet 
dieťaťa, jeho tvorivosť a radosť z poznávania hudby. Mala by byť dobrovoľná, dynamická, mala by 
obsahovať napätie, imaginárnosť, mala by byť prostriedkom zábavy a radosti (Derevjaníková, 2016). 
Hudba ponúka hre veľký priestor, detskému experimentovaniu a objavovaniu sa nekladú hranice, 
dieťa ako jedinečná osobnosť s väčšou či menšou mierou hudobnosti sa spontánne zapája do jednot-
livých hudobných činností, muzicíruje, prostredníctvom hry sa identifikuje, začína experimentovať 
vo všetkých oblastiach a podobách. Umenie a hra mali k sebe vždy veľmi blízko. Ich blízkosť vyviera 
nepochybne zo slobody tvorby a z radosti, ktorú tvorba, umelecká tvorba a hra so svojou schopnosťou 
vytvárať imaginatívny svet nekonečných možností spôsobujú. Hudobnú hru môžeme uplatniť aj pri 
rozvíjaní poznania v oblasti matematiky, či poznania o prírode, veršíky môžeme učiť rytmicky, či 
vytvoriť k nim melódiu – pieseň (Derevjaníková, 2015). Podľa Mazala (1991) je dôležité uvedomenie 
si, že rôzne pohybové činnosti v spojení s hudbou sú pedagógmi a deťmi chápané odlišne. Deti tieto 
činnosti chápu ako zábavnú, radostnú, sociálnu a telesnú činnosť, ktorá im umožňuje sebarealizáciu 
v im vyhovujúcich podmienkach.

ZÁVER

Orelová (2013) píše o spájaní hudby a pohybu ako o jednej z najlepších aktivít na nadviazanie kon-
taktu s hudbou je pre deti predškolského veku pohyb. Telesný pohyb je pre dieťa prirodzený, veľmi 
dôležitý pri formovaní osobnosti. Medzi rozvojom intelektu a rozvojom motoriky existuje blízky 
vzťah. Taktiež potreba stretávať sa s hudbou je deťom vrodená. Hudobná a pohybová zložka potom 
dohromady v dieťati podporuje kreativitu, fantáziu, estetické cítenie a pomáha spolu vytvárať vzťah 
samotného jedinca k sebe i k okolitému svetu. Pri skupinových činnostiach vzniká pocit spolupatrič-
nosti, dochádza k nenásilnej interakcii a kooperácii. Dieťa sa pri zaradení hudobne pohybového prv-
ku do činnosti predškolského vzdelávania učí základným pohybovým zručnostiam a ďalej ich podľa 
svojich možností rozvíja. Uvedomuje si pohyb v priestore a upevňuje si koordináciu jednotlivých 
častí tela. Osvojuje si gestikuláciu aj mimiku, teda nonverbálne komunikačné prostriedky. Správ-
ne vedeným pohybom predchádzame chybnému držaniu tela, ktoré je spôsobené málo namáhaným 
chrbtovým svalstvom. Pri hudobno-pohybových aktivitách dochádza k úmerné pohybovej záťaži, 
kedy sa telesná pohybová sústava udržuje v norme jej výkon sa postupne zlepšuje a obohacujú sa 
pohybové prejavy. Mazal (1991) uvádza, že názory na spájanie hudby s pohybom ako prostriedok, 
učivo, alebo metódu sú rozdielne. Tieto činnosti chápe ako výchovne zameranú, uvedomelo organi-
zovanú činnosť v priestore a v čase. Tieto činnosti sú sprevádzané napätím, radosťou, spontánnosťou. 
Hudba v spojení s pohybom vytvára rôznu súťaživú činnosť v priestore a v čase s vopred dohodnu-
tými dobrovoľne dodržiavanými pravidlami. Škola je pre dieťa prostredím, v ktorom prežíva určitú 
etapu svojho života. Táto inštitúcia spolu s pedagogickými a odbornými zamestnancami by mala vy-
tvoriť pre všetky deti také podmienky, ktoré by pozitívne ovplyvnili úroveň ich inkluzívnej edukácie. 
Súčasný slovenský školský systém umožňuje žiakom so zdravotným (aj sociálnym) znevýhodnením 
vzdelávanie na predprimárnej úrovni v sústave špeciálneho školstva alebo formou individuálneho 
začlenenia (Šilonová, Klein, 2020).
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PODPORA SKUPINOVEJ SÚDRŽNOSTI NA 1. STUPNI  
ZÁKLADNEJ ŠKOLY V KONTEXTE  

INKLUZÍVNEHO VZDELÁVANIA
SUPPORTING GROUP COHESION IN PRIMARY SCHOOL  

IN THE CONTEXT OF INCLUSIVE EDUCATION

Beáta POŠTEKOVÁ

Abstrakt: Hlavným predpokladom na podporu inklúzie v triede je učiteľ so žiakmi, ktorí sú plne zapojení do jej 
celého procesu. Žiaci na prvom stupni základnej školy denne prichádzajú do kontaktu so svojimi rovesníkmi, 
spolužiakmi a učiteľmi spoločne vytvárajúci sociálne vzťahy. O každý vzťah, i ten v školskom prostredí, je 
nevyhnutné sa starať  a budovať ho. Inkluzívne vzdelávanie napomáha podporovať vzťahy, celkovú pozitívnu 
klímu v triede a zohľadňuje individuálne rozdiely medzi žiakmi. Každý žiak potrebuje nadobudnúť vo svojej 
triede pocit akceptácie, spolupráce, pomoci a dôvery  s ohľadom na jeho individuálne potreby.

Kľúčové slová: inklúzia, aktivity, primárne vzdelávanie, podpora klímy

Abstract: The main prerequisite for promoting inclusion in the classroom is a teacher with students who are fully 
involved in its whole process. Pupils in the first grade elementary school come into contact with their peers, class-
mates and teachers on a daily basis, creating social relationships together. It is essential to take care of and build 
every relationship, even in the school environment. Inclusive education helps to promote relationships, the overall 
positive climate in the classroom and takes into account individual differences between students. Each student needs 
to gain a sense of acceptance, cooperation, help and trust in their class with regard to their individual needs.

Key words: inclusion, activities, primary education, climate support

VYTVÁRANIE INKLUZÍVNEHO PROSTREDIA

Inkluzívnou školou sa môže stať každá škola, v ktorej sú vytvárané podmienky na uspokojovanie 
vzdelávacích a sociálnych potrieb žiaka s ohľadom na spoločenskú dôstojnosť, demokraciu či spra-
vodlivosť. V školskom prostredí primárneho vzdelávania najväčšie odlišnosti vychádzajú najmä  
z predpokladov vonkajšieho vzhľadu osobnosti. V inkluzívnej škole prevláda názor, ktorý sa vyzna-
čuje rešpektovaním všetkých práv a povinností žiakov, resp. spolužiakov, bez ohľadu na ich schop-
nosti či postavenie. Kováčová (2019, s. 44) tvrdí, že transformáciou postojov  v zmysle školy pre 
všetkých (alebo všetci sme si rovní) je možné hovoriť o inkluzívnej škole a o prebiehajúcej inkluzívnej 
edukácii. Preto je dôležité brať do úvahy, že inkluzívne vzdelávanie je neustálym procesom, ktorého 
cieľom nie je len poskytnúť dobré vzdelanie, ale vytvoriť pre deti/žiakov prostredie, v ktorom su 
akceptovaní a podporovaní vo svojom zrení a raste. 
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Aktivitami, ktorými je možné podporovať inkluzívnu klímu máme ambíciu podnietiť vo výchove  
a vzdelávaní rešpekt k rozmanitosti, rôznym potrebám, talentom či charakteristikám osobnosti žiaka 
s dôrazom a nutnosťou zmierniť alebo úplne eliminovať diskrimináciu v školách.

Každý učiteľ chce byť informovaný o svojich žiakoch a byť pre nich podporou. Práca v skupine je pre 
učiteľa náročná, ak majú žiaci akékoľvek problémy s učením, spoločenskými vzťahmi či celkovým 
výkonom, učiteľ je ten, ktorý by mal byť pre žiaka nápomocným nástrojom a pristupovať k nemu 
individuálne. Ak učiteľ spozoruje nevhodné správanie celej skupiny, je nevyhnutné existujúce prob-
lémy riešiť ihneď. K efektívnemu riešeniu problémov prispievajú aktivity zamerané na jednotlivé 
problémy v skupine.

Inklúzia sa v triede prejavuje, ak učitelia vykonávajú svoje vyučovanie spôsobmi uľahčujúcimi aka-
demické úspechy žiakov z rôznych rasových, kultúrnych a sociálnych skupín. Akademické úspechy 
sa zvyšujú pri kooperatívnych vyučovacích činnostiach. Cieľom kooperatívnych vzdelávacích aktivít 
pre žiakov je, aby si vypestovali pozitívnejšie postoje voči ostatným spolužiakom. Na dosiahnutie 
týchto pozitívnych výsledkov však musia mať kooperatívne vzdelávacie aktivity niekoľko dôležitým 
vlastností. Žiaci z rôznych rasových, etnických a iných skupín musia cítiť rovnaké postavenie v me-
dziskupinových interakciách. Zásadou pri priaznivom pôsobení aktivít je i spolupráca učiteľov, ktorí 
si musia vážiť a podporovať inkluzívne vzťahy či interakcie spolu so žiakmi aktívne pracujúcich  
v tímoch na uskutočnenie spoločných cieľoch (Mugambi 2017). 

V inkluzívnom vzdelávacom programe či jednotlivých aktivitách je jednou z nevyhnutných zložiek 
spolupráca žiakov na dosiahnutie cieľov výchovy a vzdelávania. Úlohou učiteľa je žiakov naučiť 
pracovať spoločne, popri spolupráci sa zameriavať na individuálny výkon žiaka a taktiež sledovať, 
čo sa deje v rámci celej skupiny. 

Nasledujúce návrhy definujú priame úlohy učiteľov a ponúkajú možné zásahy pri vykonávaní in-
kluzívnych aktivít, napríklad: uveďme žiakov do diskusie o probléme, ktoré súvisia so zapojením 
každého do činnosti; ak žiak nemôže pomôcť pri práci v skupine, je nutné vykonať osobný rozhovor, 
opýtajme sa ho na situáciu, aby sme zistili, ako ju vníma, hľadajme riešenia a alternatívy, ktoré ho 
oslovia a bude sa v skupine angažovať; priblížme žiakom jednoduché zručnosti pri riešení problé-
mov; dôverujme skupine, že spoločne vyriešia naskytnuté problémy

(Tripp a kol. 2007). 

Je dokázané, že kooperatívne učenie je prospešné pre žiakov z rôznych rasových, etnických, soci-
álno-ekonomických, zdravotných či akademických oblastí (Drakeford 2012).  Kooperatívne vzde-
lávacie programy a aktivity sa zameriavajú na sociálne zručnosti učiteľov a poskytovanie priamych 
informácií o prosociálnych metódach komunikácie; pridelení úloh v skupine tak, aby bol zapojení do 
procesu učenia každý žiak; individuálnu zodpovednosť žiaka; poskytnutie primeraného času žiakom 
v triede na diskusiu o úlohe nápady a na vzájomné pomáhanie si a spracovanie úloh (Johnson a John-
son 1999).

Je dôležité, aby sa inklúzia dostávala do povedomia učiteľov a vykonávali sa aktivity na ďalší rozvoj 
inkluzívneho vzdelávania. Učiteľ sa musí v tejto oblasti neustále vzdelávať, aby dokázal pochopiť 
koncepciu inkluzívneho vzdelávania a možnosť vykonávať aktivity (Sanagi 2016). 
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VÝCHODISKÁ K PODPORE SOCIÁLNEJ KLÍMY V TRIEDE ZÁKLADNEJ ŠKOLY 

V rámci kooperatívneho vyučovania sa žiaci delia o zodpovednosť pri svojej práci. Kooperatívna 
skupinová práca podľa Jablonský et al. (2019) môže byť užitočná pri zlepšovaní porozumenia poj-
mov a vytvárať u žiakov pozitívny vzťah k práci a k sebe navzájom. Pri správnej implementácii 
umožňuje kooperatívne vyučovanie učiteľovi so svojou triedou pracovať a vytvárať priaznivé vzťa-
hy. Je nevyhnutné myslieť na rozdelenie žiakov do skupín, napríklad pri inkluzívnych triedach detí so 
zdravotným postihnutím je vhodné sa vyhnúť vytváraniu skupín podľa úrovne schopností. Vzdeláva-
cie skúsenosti pri aktivitách pochádzajú zo situácií, v ktorých sú žiaci na sebe bezprostredne závislí, 
teda na splnenie a dokončenie úlohy musia spolupracovať. Pri spolupráci vznikajú rôzne formy sku-
pinovej práce, ktoré zahŕňajú: obojstranné vykonanie cieľov – skupina má jeden cieľ; obojstranné od-
meňovanie – všetci majú uznanie za dosiahnutie cieľa; obojstranné rešpektovanie zručností – každé 
dieťa má iné znalosti; obojstranné ovplyvňovanie rolí – každé dieťa má inú úlohu, ktorá je potrebná 
na splnenie aktivity (Grimes 2014). 

Akceptácia 

Pre rozvoj žiakov je akceptácia životne dôležitá. Stať sa odmietnutým spolužiakmi môže viesť  
k nepriaznivým sociálno-emocionálnym a školským výsledkom. Nájdenie relevantných spôsobov 
na jej podporu v triede vedieť k efektívnemu podporovaniu spoločenského života. Akceptáciu, na 
dosiahnutie inkluzívnej triedy, upevňovať u žiakov môže byť obzvlášť náročné z dôvodu vysokej 
heterogenity. Sociálna akceptácia podporuje sociálne správanie žiakov. Súčasný výskum naznačuje, 
že afektovo-motivačné dispozície učiteľa súvisia s vyučovacími postupmi a metódami, ktoré spätne 
vplývajú a sú spojené s výsledkami žiakov. Podľa výskumov je známe, že pri podporuje akceptácie 
v triede počas celého roka dosahuje sociálne správanie vysokú úroveň (Garrote a kol., 2020). 

Spolupráca 

Skupinová práca, spolupráca, podporuje výchovu a socializáciu medzi žiakmi. Priaznivému spôsobu 
učenia sa v skupinách pomáha, ak je žiakom dobre vysvetlená aktivita a učiteľ, ktorý ich namotivuje, 
ukáže im správnu cestu a spolu s ním sú žiaci odrazom sociálnej spolupráce a demonštrujú dôležitosť 
jej podpory. Vrátane toho sa za kladný prejav spolupráce preukázala i angažovanosť samotných žia-
kov. Prínosom spolužiakov v skupinovej práci je i komunikácia s učiteľom a ostatnými, prostredníc-
tvom ktorých dokážu propagovať podporu inklúzie v triede (Frykedal, Chiriac, 2018). 

Pomoc 

Sociálne prostredie detí ovplyvňuje, kedy a ako hľadajú pomoc v triede. Hľadanie pomoci sa pri 
žiakoch na základnej škole líši od stredoškolákov tým, že si dokážu od učiteľov nepriamo vyžiadať 
pomoc a využívajú na to rôzne spôsoby. Namiesto toho, aby čakali na pomoc, zavolajú alebo sa pria-
mo obrátia na učiteľov, dokonca ich veľakrát o pomoc požiadajú počas vyučovania (Calarco 2011). 
Ak chce učiteľ spolu so žiakmi vytvárať pozitívnu klímu v triede, je nutné pracovať na vzájomnej 
pomoci triedy. Vzájomnú pomoc v triede môže vytvárať štruktúrované prostredie na otvorenú disku-
siu a spätnú väzbu o zaujatosti a rôznorodosti žiakov. Nevyhnutným je konštruktívny dialóg. Žiaci sa 
začnú cítiť prijatí a pocítia uznanie (Dalton 2020). 

Dôvera 

Dôvera sa považuje za jeden zo základných mechanizmov sociálnej skupiny, ktorá uľahčuje v triede 
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nielen prácu, ale celkový priebeh a organizáciu hodiny. Vnímanie dôvery, inklúzie, podľa výsku-
mov priaznivo ovplyvňuje pracovný výkon žiakov, akceptáciu či spolupatričnosť. Autor Shore a kol. 
(2011, s. 1280) tvrdí, že celkové čestné zaobchádzanie skupín a jednotlivcov prepojených s inklúziou 
by malo uľahčiť rozvíjať svoje pocity dôvery, ktoré podporujú reciprocitu inklúzie sociálnej skupiny. 

REALIZÁCIA PODPORY AKCEPTÁCIE, POMOCI, DÔVERY A SPOLUPRÁCE

Aktivity boli realizované na 1. stupni základnej školy. Členmi triedy bolo päť chlapcov a štyri dievča-
tá 4. ročníka základnej školy. Aktivity na podporu inklúzie sme spoločne vykonávali dve vyučovacie 
hodiny. Žiaci boli o aktivitách vopred informovaní a všetci s vykonávaním aktivít súhlasili. Pred 
každou aktivitou sme si spoločne vysvetlili pojmy, zadali pravidlá hry, následne sme im predsta-
vili aktivitu s jej špecifikami a informovali žiakov o jej priebehu a postupe. Aktivity sú vhodné pre  
1. stupeň základných škôl.

Ostrov priateľstva

Žiaci v triede vytvárajú spoločenstvo a ich úlohou je prijať každého bez poukazovania na jeho od-
lišnosti. Na začiatok sme položili žiakom otázku, čo znamená, keď niekoho prijmeme medzi seba. 
Spoločnou odpoveďou bolo, že akceptovať znamená prijímať každého takého, aký je. 

Cieľ: Akceptovať a prijať v triede spolužiaka so všetkými jeho špecifikami. 

Pomôcky: pastelky, perá, plagát, hudba,

Čas: 25 minút,

Zdroj: inšpirácia a prispôsobenie aktivity (Mrúzová, Žabecká, 2020).

Postup: Spoločne sme so žiakmi spojili dve lavice a vytiahli sme pomôcky. Priblížili sme si, čo je to 
ostrov, teda ide o opustený piesočnatý priestor, kde nikto nežije. Následne sme im rozpovedali príbeh, 
žiaci si mohli zatvoriť oči, aby si príbeh vedeli vizualizovať a lepšie sa vcítiť do okolnosti príbehu: 
„Cez letné prázdniny ste sa vybrali loďou na dovolenku. Pri plavbe ste stroskotali na opustenom 
ostrove. Loď je zničená a nedokážete ju opraviť. Na ostrove musíme spoločne zostať a počkať na 
pomoc.“ Oči si po ukončení príbehu mohli otvoriť a následne sme im zadali ďalší postup činnosti. 
Úlohou žiakov je, aby nakreslili seba a jednu vec, ktorú by si so sebou na opustený ostrov zo-
brali, aby sa na ňom cítili dobre a pohodlne (Obr.1.). Žiakom sme pripomenuli, že každý z nich 
po určitom čase (10 minút) predstaví seba a to, čo nakreslil. Stanovili sme si pravidlo ticha, aby sme 
ostatných pri rozmýšľaní a práci nevyrušovali. Do pozadia triedy sme im pustili relaxačnú hudbu. 

Výsledky: Po uplynutí času, 10 minút, sme prišli medzi žiakov a každého sme sa spýtali, čo nakreslil. 
K najčastejším obrázkom patrili domy, telefóny, oblečenie či internet, bez ktorého by nevedeli žiť na 
opustenom ostrove. Každý z nich vybral jednu vec, ktorá sa mu páčila na obrázku spolužiaka 
a zdôvodnil prečo, napríklad kvet, kamera, kufor, wifi pripojenie, televízor, bábika. Po odpovediach 
sme dali žiakom pokyn, aby naraz ukázali prstom, na aké miesto na ostrove by sa chceli ísť pozrieť 
a následne mali vybrať jedno miesto na ostrove, na ktorom by sa stretávali spoločne a trávili by na 
ňom najviac času. Po dialógu so žiakmi sme im pokladali otázky, ako by pracovali s kamerou, mobi-
lom či internetom. Otázkou sme chceli dosiahnuť to, že bez elektriny im zariadenia nebudú fungovať 
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a musia sa hrať bez nich, spoločne. Neskôr sme viedli dialóg, čo by si zobrali na opustený ostrov 
druhýkrát. Odpoveďami boli domáce zvieratá, kamarátov, rodinných príslušníkov. Na záver aktivity 
sme zhodnotili, že ako skupina by sme spoločne dokázali žiť na jednom ostrove, každý by mal na 
ňom svoje miesto a vzájomne by sme sa akceptovali. 

Obmena: Aktivitu môžeme uskutočniť aj spôsobom, že žiaka necháme sedieť s papierom samého 
v lavici. Keď podľa pokynov nakreslia seba, jednu obľúbenú vec, môžeme si sadnúť do kruhu a po 
dialógu so žiakmi môžeme papiere symbolicky zlepiť páskou na znak spoločného miesta akceptácie 
– ostrova.

Fotografia 1 
Aktivita na podporu akceptácie

            Zdroj: Pošteková (2021)

Prekážková dráha zodpovednosti a spolupráce

Klímu v triede ovplyvňuje spoločná spolupráca vo všetkých činnostiach počas celého školského roku. 
Už v predškolskom prostredí sa žiaci majú učiť spolupracovať. Na primárnom stupni majú na danú 
cnosť nadväzovať a neustále na nej pracovať. Základom je žiakov naučiť, že spolupráca uľahčuje 
celkový život, povinnosti či pravidlá v školskom prostredí. 

Cieľ: Spolupracovať a byť súčinnými so všetkými bez rozdielov. 

Pomôcky: prekážková dráha, loptička, tabuľa, krieda,

Čas: 20 minút,

Zdroj: Beáta Pošteková, vlastný, 

Postup: Pri aktivite Dráha myslíme na všetky okolnosti triedy, napríklad ak by bol počet žiakov 
v triede vyšší, musíme dráhu vopred vyrobiť väčšiu alebo v nižších ročníkoch prispôsobiť náročnosť 
dráhy. Ako prvé sme im položili otázku, ako sa volá činnosť, pri ktorej pracujeme v triede spoločne. 
Dospeli sme k záveru, že v spolupráci ide o to, keď majú spolužiaci v skupine rovnaké ciele, na-
vzájom sa počúvajú, tvoria spoločné nápady, rozdeľujú si povinnosti, sú si ochotní okamžite po-
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môcť a prijímajú zodpovednosť. Pre lepšie upevnenie pojmu sme im na tabuľu kriedou napísali slovo 
spolupráca a rozdelili sme si slovo na dve časti, a to spolu a práca. Po upevnení pojmov sme prešli 
k zadaniu úlohy a zodpovedaniu si spoločných pravidiel. Úlohou každého žiaka bolo postaviť sa 
okolo dráhy tak, aby mal svoje miesto a chytil ju obidvoma rukami. Ak budú mať všetci žiaci svoje 
miesto, podľa pokynov učiteľa budú manipulovať s dráhou tak, aby prešla od štartu do cieľa bez jej 
vypadnutia von z dráhy či nesmie prejsť iným oblúkom, ktorý nekorešponduje so zadaním úlohy 
učiteľa. Ak by došlo k porušeniu pravidiel, aktivita sa zastavuje, učiteľ dáva nový pokyn a začína sa 
opäť od štartu. 

Výsledky: Po aktivite sme si sadli do kruhu na koberec. Žiakom sme položili otázky, čo sa vám na 
tejto aktivite páčilo, čo ťa naučila táto hra. Spoločne sme si dopísali na tabuľu slová, ktoré repre-
zentovali spoluprácu danej aktivity, napríklad dohoda, počúvanie sa, spokojnosť, priateľstvo, 
hra. Žiaci dokázali skonštatovať, že spolupráca nás dokáže spojiť. 

Obmena: Dôležitá je dlhodobá príprava učiteľa. Zadanie loptičky môže byť rôzne a záleží od kreati-
vity učiteľa, napríklad nech loptička prejde každým párnym/nepárnym číslom, nech prejde len ľubo-
voľnou farbou oblúka (žltá, zelená, červená, biela), nech prejde len ľubovoľným symbolom oblúka 
(dom, slnko, srdce, hviezda) a mnoho iných alternatív (Obr.2.).

Fotografia 2 
Aktivita na podporu pomoci

 
             Zdroj: Pošteková (2021)

Niektorí žiaci sa vyhýbajú tomu, aby hľadali pomoc v triede. Ak ju aj vyhľadajú, môžu sa dostať do 
konfliktov medzi spolužiakmi alebo byť odmietnutým. Keď žiaci nehľadajú pomoc, ktorú potrebujú, 
znevýhodňujú sa pri učení a ostatných aktivitách počas školského roka. Cieľom aktivity na pod-
poru pomoci je upevniť a uvedomiť si dôležitosť vzájomnej pomoci úspešného dokončenia zadanej 
úlohy, a tým zlepšiť výkon a rýchlosť spolužiakov pri meraní zručnosti, pozornosti a obsahu.
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Puzzle potrebujú pomôcť 

Cieľ: Pomáhať si a vzájomne poskytnúť podporu medzi všetkými spolužiakmi.

Pomôcky: puzzle, kartičky,

Čas: 25 minút,

Zdroj: Beáta Pošteková, vlastný, 

Postup: Pred samotným začatím aktivity sme si spoločne povedali prostredníctvom dialógu spôsoby 
pomoci, ktorú vykonávame alebo v triede dostávame nielen medzi spolužiakmi, ale i vyučujúci-
mi. Otázkou, prečo je pomoc v triede nevyhnutná, sme skonštatovali, že ak si budeme navzájom 
pomáhať, v triede bude panovať pozitívna atmosféra a každá vykonávaná práca nám pôjde 
jednoduchšie. 

Na spojené lavice sme položili malé kúsky puzzle a kartičky, ktoré boli z polovice rozstrihnuté. Naj-
skôr sme si malé časti puzzlí poukladali do stredu spojených lavíc podľa pokynov učiteľa opačnou 
stranou tak, aby sme nevideli obrázky. Každý žiak dostal jednu polovičku nedokončeného puzzle, 
kartičku. Na náš pokyn všetci naraz otočili kartičku a zobrali si jedno nedokončené puzzle zo stredu. 
Ak ich časť nebude správna a nebude pasovať do celku obrázka, budú ju musieť dať spolužiakovi, 
ktorému patrí. Je dôležité upozorniť na to, že doskladať kartičku je nutné až po nazbieraní všetkých 
siedmich chýbajúcich častí. 

Výsledky: Keďže je zadanie náročnejšie, môžeme si preveriť úlohu tak, že vyvoláme jedného žiaka, 
aby zopakoval postup. Pri aktivite sme sa sústredili na opakovanie slov v skupine, a to ďakujem, 
prosím, nech sa páči. Pozitívum bolo vzájomné pomáhanie aj menej obľúbeným žiakom v sku-
pine (Obr.3.).

Obmena: K dlhodobej príprave učiteľa je dôležité, aby myslel na počet žiakov, pre ktorý ročník 
aktivitu pripravuje a uvedomenie si i konkrétnych špecifík triedy. Do aktivity môžeme pridať aj iné 
puzzle, ktoré tam vôbec nebude korešpondovať alebo môžeme kartičky po hre medzi žiakmi vymie-
ňať.

Fotografia 3 
Aktivita na podporu pomoci

Zdroj: Pošteková (2021)
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Vnímavé a ohľaduplné magnetky súdržnosti 

Budovanie dôvery v školskom prostredí je jedným z kľúčových aspektov. Postoj a schopnosť vzá-
jomnej dôvery v triede je považovaný za jeden z najdôležitejších prvkov, ktoré pomáhajú spolužia-
kom spájať sa navzájom a bezproblémovo spolupracovať na dosiahnutí spoločných cieľov. Dôvera je 
v triede nevyhnutná a je nutné ju neustále upevňovať a pracovať s ňou. 

Cieľ: Dôverovať si a prejavovať náklonnosť v rámci celej skupiny.

Pomôcky: hudba,

Čas: 20 minút,

Zdroj: Beáta Pošteková, vlastný,

Postup: Na začiatok hry vedieme so žiakmi dialóg o tom, čo je to dôvera. Žiaci odpovedajú, že dô-
vera je pocit bezpečia, pokoj, sloboda a veriť niekomu bez podmienok. Spýtali sme sa žiakov, či 
sa už niekedy hrali s magnetmi a dokážu opísať ich vlastnosti. Neskôr sme pokračovali v predstavení 
pokynov aktivity a s vymedzením spoločných pravidiel hry. Pri zapnutí hudby sa voľne žiaci pohy-
bujú po triede, keď hudbu vypneme, uvedieme im povel, ktorý musia ako skupina spoločne urobiť. 
Na úlohu: „Ruky!“, sa žiaci musia „zmagnetizovať“, to znamená, všetci sa vzájomne chytia za ruky.  

Výsledky: V triede sa vytvorila príjemná a uvoľnená atmosféra. Prevládal v nej smiech a radosť. 
Môžeme skonštatovať, že aktivita na podporu dôvery v skupine sa po prekonaní vstupných bariér po 
tretej úlohe prejavila v plnej miere ako úspešná.  

Obmena: Vyučujúci sa môže spolu so žiakmi na prekonanie vstupných bariér zúčastniť aktivity na 
podporu dôvery. Môže to mať pozitívny vplyv na priebeh aktivity. Žiaci si môžu „zmagnetizovať“ 
nohy, ruky, kolená, chodidlá, uši a pod. Je vhodné zvoliť na začiatok aktivity miernejšie pokyny s po-
malšou hudbou. 

Fotografia 4 
Aktivita na podporu dôvery

Zdroj: Pošteková (2021)
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Aktivity prebiehali v pozitívnej atmosfére, každú aktivitu sme dokončili a spoločne zhodnotili. V pra-
xi je nutné sa vyhnúť nedostatkom. Ak sa rozhodnete uskutočniť všetky aktivity v jeden deň, odporú-
čame ich  nasledovné poradie, a to magnetky, dráha, ostrov a pomoc. Je dôležité myslieť aj na to, či 
ideme úlohy vykonávať do neznámeho prostredia, vtedy je nevyhnutné sa zoznámenie so skupinou.

ZÁVER

Uvedené aktivity sú jednými z najuniverzálnejších foriem učenia sa a podpory inklúzie v skupine. 
Komunikácia, prejavovanie citov či empatia sú opakovanými otázkami i dnešnej doby. Tieto problé-
my začínajú priťahovať pozornosť učiteľov, špeciálnym pedagógov i výskumníkov, ktorí sa snažia 
pochopiť a nájsť cestu k ich zlepšeniu. 

Cieľom predložených aktivít bolo v triede podporiť skupinovú súdržnosť, konkrétne vzájomnú ak-
ceptáciu, spoluprácu, dôveru a pomoc. Všetky aktivity môžu byť upravované tak, aby vyhovovali 
každému dieťaťu a mohol sa v nich cítiť príjemne.

LITERATÚRA

CALARCO, J. M. (2011): “I Need Help!” Social Class and Children’s Help-Seeking in Elementary 
School. SAGE journals, Vol. 76, No. 6, 862-882.

DALTON, D. (2020): Hhow to build an inclusive workplace Your handbook for a culture of trust, res-
pect and inclusion. JUMP Founder and managing director, [29.11.2021] DOI: http://jump.eu.com/
wp-content/uploads/2019/07/JUMP_inclusion_booklet-1.pdf

DRAKEFORD, W. (2012): The Effects of Cooperative Learning on the Classroom Participation of 
Students Placed at Risk for Societal Failure. Psychology Research. Vol. 2, No. 4, 239-246. ISSN 
2159-5542. [29.11.2021] DOI: https://files.eric.ed.gov/fulltext/ED535720.pdf

FRYKEDAL, K. F., CHIRIAC, E. H. (2018): Student collaboration in group work – Inclusion as 
participation. International Journal of Disability, Development and Education, Vol. 65, No. 2, 
183-198.

GARROTE, A., FELDER, F., KRÄHENMANN, H., SCHNEPEL, S., DESSEMONTET, R. S., 
OPITZ, E. M. (2020): Social Acceptance in Inclusive Classrooms: The Role of Teacher Attitudes 
Toward Inclusion and Classroom Management. Frontiers in Education, Vol. 5, 1-11.  

GRIMES, P. (2014): Teachers, Inclusive, Child-Centred Teaching and Pedagogy. United Nations 
Children’s Fund (UNICEF), New York. [29.11.2021] DOI: http://www.inclusive-education.org/
sites/default/files/uploads/booklets/IE_Webinar_Booklet_12.pdf  

JABLONSKÝ, t. et al. (2019): Principia in the solution process of (non)specific forms of children 
and youth behaviour in the school environment. 1. vyd. Dublin : International scientific board of 
catholic researchers and teachers in Ireland, 2019. 88 s. ISBN 978-1-9162020-0-9.

JOHNSON, D. W., JOHNSON, R. T. (1999): Making cooperative learning work. Theory into Prac-
tice, Vol. 38, 67-73. 

KOVÁČOVÁ, B. (2019): S inklúziou od raného veku. Reziliencia, 2019. 100 s. ISBN 978-80-972277-
5-3.

MRÚZOVÁ, A., ŽABECKÁ, B. (2020): Aktivity na zlepšenie sociálnej klímy v školskej triede. Cen-
trum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie, Prešov. [29.11.2021] DOI: https://



  
302

cpppap-presov.webnode.sk/_files/200000209-5bdec5bdef/Aktivity%20na%20zlep%C5%A1e-
nie%20soc.kl%C3%ADmy%20v%20%C5%A1k.%20triede.pdf

MUGAMBI, M. M. (2017): Approaches to Inclusive Education and Implications for Curriculum 
Theory and Practice. International Journal of Humanities Social Sciences and Education (IJHS-
SE), Vol. 4, No. 10, 92-106. [29.11.2021] DOI: https://profiles.uonbi.ac.ke/mercy_mugambi/files/
inclusive_education_pdf.pdf

SANAGI, T. (2016): Teachers’ Misunderstanding The Concept Of Inclusive Education. Contempo-
rary Issues in Education Research, Vol. 9, No. 3, 103-114. [29.11.2021] DOI: https://files.eric.
ed.gov/fulltext/EJ1106904.pdf

SHORE, L. M., RANDEL, A. E., CHUNG, B. G., DEAN, M. A., EHRHART, K. H., SINGH, G. 
(2011): Inclusion and Diversity in Work Groups: A Review and Model for Future Research. Jour-
nal of Management, Vol. 37, No. 4, 1262-1289, [29.11.2021] DOI: https://ideas.wharton.upenn.
edu/wp-content/uploads/2018/07/Shore-Randel-Chung-Dean-Holcombe-Ehrhart-Singh-2011.
pdf.

TRIPP, A., RIZZO, T. L., WEBBERT, L. (2007): Inclusion in Physical Education: Changing the 
Culture. JOPERD, Vol. 78, No. 2, 32-48. [29.11.2021] DOI: https://files.eric.ed.gov/fulltext/
EJ794529.pdf

OBRÁZKY

Obr. 1. Aktivita na podporu akceptácie Beáta Pošteková

Obr. 2. Aktivita na podporu spolupráce Beáta Pošteková

Obr. 3. Aktivita na podporu pomoci Beáta Pošteková

Obr. 4. Aktivita na podporu dôvery Beáta Pošteková

Kontaktné informácie autora:

Mgr. Beáta Pošteková, doktorand v dennej forme štúdia

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky 

Pedagogická fakulta

Katolícka univerzita v Ružomberku

Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok 

beata.postekova@gmail.com



  
303

ARTETERAPIA A ARTEFILETIKA V PRIESTORE  
UMELECKÉHO VZDELÁVANIA A ŽIACI S ADHD  

V KONTEXTOCH INKLÚZIE 
ART THERAPY AND ARTEFILETICS IN THE FIELD  

OF ART EDUCATION AND PUPILS WITH ADHD  
IN THE CONTEXT OF INCLUSION 

Alena SEDLÁKOVÁ 

Abstrakt: V príspevku sa zaoberáme arteterapiou - jej prostriedkami a artefiletikou ako možnými prvkami  
v umeleckom vzdelávaní žiakov intaktných ako aj žiakov s ADHD v kontextoch inklúzie. Podrobnejšie sa ve-
nujeme syndrómu ADHD a jeho prejavom, arteterapeutickým a artefiletickým umeleckým metódam. Inklúziu 
vnímame ako súčasný trend výchovy a vzdelávania všetkých žiakov. Uvažujeme o jej možnostiach v kontextoch 
umeleckého vzdelávania, ako aj formách postupov. Predkladáme aj výber z umeleckých metód ako kreatívnu 
možnosť rozvoja žiakov s ADHD. Inklúziu definujeme a uplatňujeme ako základnú formu prepájania vo vzde-
lávaní a výchove žiakov s ADHD.

Kľúčové slová: arteterapia, artefiletika, ADHD, inklúzia, vzdelávanie žiakov.

Abstract:  In this paper we deal with art therapy - its means and artefiletics as possible elements in the art 
education of intact pupils as well as pupils with adhd in the contexts of inclusion. We deal in more detail with 
the adhd syndrome and its manifestation, art therapeutic and artefiletic art methods. We perceive inclusion as 
a current trend in the education of all pupils. We consider its possibilities in the contexts of art education, as 
well as forms of procedures. We also present a selection of artistic methods as a creative opportunity for the 
development of students with adhd. We define and apply inclusion as a basic form of interconnection in the 
education and upbringing of pupils with adhd.

Key words: art therapy, artephiletics, ADHD, inclusion, pupils education.

ÚVOD

Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ďalej ADHD) je geneticky podmienená dispozícia k nepo-
kojnému, roztekanému, ťažko predvídateľnému správaniu. Porucha ADHD je tradične považovaná za 
problém prevažne v oblasti vzdelávania, moderné chápanie ADHD ale zdôrazňuje, že toto onemocne-
nie ovplyvňuje kvalitu života pacienta v celej šírke. Zhoršuje sociálne zapojenie dieťaťa, uplatnenie 
v profesijnom i partnerskom živote. Znižuje sebahodnotenie a má dopad na fungovanie celej rodiny 
a blízkeho okolia dieťaťa. Starostlivosť o deti s ADHD je dlhodobou úlohou. Pozitívnou stránkou 
ADHD je skutočnosť, že túto poruchu možno účinnou komplexnou terapiou v mnohých prípadoch 
pomerne dobre ovplyvniť a dosiahnuť taký stav, kedy pretrvávajúce príznaky nemajú zásadný dopad 
na kvalitu života pacientov (Uhlíková, In Wolfdieter, 2013). Expresívne terapie sú všetky terapie, 
ktoré sú zamerané na umeleckú expresiu, emóciu a prejav v pohybovej, muzikoterapeutickej, arte-
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terapeutickej, tanečnej či dramatickej podobe. K nim bola v roku 2018 v Ružomberku samostatná 
konferencia, kde sa expresívne terapie analyzovali a definovali (Hrčová, Kováčová, Magová eds. 
2018). Stehlíková-Babyrádová (2016) popisuje expresívne terapeutické techniky v kontexte súčas-
nej arteterapie ako techník predovšetkým určených k sebavyjadreniu klientov. Môžu zasahovať do 
priestoru v okolí klienta – ovplyvňujú napríklad expresívne správanie jeho blízkych (napríklad pri 
komunikácii gestami alebo mimikou sa očakáva spolupráca a reakcia okolia. Tieto techniky slúžia 
k liečbe sebavyjadrením, sebareflexiou, spontánnym správaním, uvoľnením, abreakciou. Expresívne 
techniky zamerané na terapiu podporujú a podnecujú tvorivé, zvlášť umelecké aktivity, a to nielen 
vizuálne, ale aj verbálne – dramaterapia, teatroterapia, biblioterapia, poetoterapia a tiež neverbálne – 
arteterapia, pohybová a tanečná terapia, psychogymnastika, ergoterapia. Okrem expresívnych terapií 
sa však možno pokúšať terapeuticky pôsobiť aj inými pomocnými formami. Môžeme využívať prvky 
arteterapie, či výtvarnú stratégiu artefiletiky. Výtvarné umenie je schodnou cestou, ako pôsobiť na 
žiakov s ADHD. Výtvarná výchova tak vhodne pristupuje aj k týmto žiakom, aj keď nie všetky ume-
lecké metódy dokážu upokojiť dieťa s ADHD. Vždy však môžu vytvoriť aj aktívny spôsob realizovať 
výtvarnú úlohu. Inkluzívne vzdelávanie je súčasne najaktuálnejší trend, ktorý sa prelína prakticky 
celým vzdelávacím spektrom a hýbe pomyselnými kameňmi edukačnej reality na všetkých úrovniach 
vzdelávania. Autori chápu, že inklúzia môže byť ponímaná aj ako inklúzia sociálna, a že inkluzívne 
vzdelávanie má tiež široký kontext. Môže ísť o inkluzívne vzdelávanie v rámci postgraduálnych 
štúdií, predprimárneho či primárneho vzdelávania a pod. (Zilcher, Svoboda 2019). Veľký rad auto-
rov vymedzuje základnú trichotómiu poňatia inkluzívneho vzdelávania. Táto trichotómia sa objavuje  
v odbornej literatúre pomerne dlhú dobu a je neustále znovu využívaná (Horňáková, 2006; Tannen-
ber Gerová, Krahulová, 2010; Svoboda, Smolík, 2010; Bartoňová, Vítková, 2012; Tannenbergerová 
2013; Zilcher, Brtnová-Čepičková, 2013; In Zilcher, Svoboda 2019):

1. Integrácia a inklúzia sú pojmy prakticky totožné.

2. Inklúzia je určitá vylepšená, lepšia integrácia.

3. Inklúzia je úplne odlišný prístup, ktorý predpokladá zaradenie všetkých detí do bežnej školy. 
Ide o bezpodmienečné akceptovanie špeciálnych potrieb všetkých žiakov.

Ďalšie užšie vymedzenie integratívneho vzdelávania poskytuje Vančová (Vančová 2008, s.8), kedy 
v špeciálnej pedagogike „termín integrovaného vzdelávania postihnutých a narušených jednotliv-
cov znamená spoločnú výchovu, vzdelávanie a vyučovanie jednotlivcov s postihnutím či narušením 
s intaktnými jednotlivcami.“ Následne ale tiež hovorí o tom, že integrácia znamená síce spoločné 
vzdelávanie jedincov s postihnutím a intaktných, avšak znamená aj koncept, kedy sa musí jednotli-
vec s postihnutím plne prispôsobiť už existujúcemu prostrediu, ktoré je nastavené v bežnej škole pre 
bežných žiakov a nepredpokladá sa žiadna jeho úprava. 

ARTETERAPIA A ARTEFILETIKA V KONTEXTOCH UMENIA A ARTEFAKTU

Šicková-Fabrici (2016, s. 7) píše, „že úlohou umenia a arteterapie je vytvárať situácie plné význa-
mov, a tým pomáhať ľuďom obohacovať ich osobnosť, iniciovať zmenu ich správania, myslenia, 
posilniť ich dôstojnosť a naplniť zmysel ich života alebo kompenzovať akýkoľvek ich fyzický, dušev-
ný, duchovný alebo sociálny deficit.“ Arteterapia je hraničná disciplína medzi vedou a umením. To 
znamená, ako keby bola jednou formou ukotvená vo vedeckých smeroch ako je psychiatria a psycho-
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lógia a druhou formou v umení. Arteterapia je liečba výtvarnou činnosťou alebo umením. Pôsobí na 
psychiku pomocou maľby, kresby, modelovaním, tvorením koláží či iných výtvarných techník,  ale i 
pôsobením výtvarného diela na človeka. Pomocou takýchto umeleckých prostriedkov sa dostáva člo-
vek priamo do kontaktu s pocitmi, emóciami, túžbami, strachom, myslením a názormi, ktoré sa nie-
kedy ťažko slovne opisujú. Využíva sa aj pri ľuďoch trpiacich psychózami, i u mentálne postihnutých. 
Úspešné býva jej využitie u detí mutistických, ktoré majú problém komunikovať so svojim okolím, 
aj u detí týraných, zneužívaných. Veľký význam má jej využitie pri autistických klientoch, ale aj pri 
práci s deťmi hyperaktívnymi a úzkostnými. U hyperaktívnych detí býva veľmi úspešné napríklad 
modelovanie z hliny či iného poddajného tvarovateľného materiálu. Spektrum  využitia tejto terapie 
je skutočne veľmi široké. Duchovný a ľudský rozmer arteterapie spojený s komunikačnou otvorenos-
ťou a citlivosťou k mieneniu i prežívaniu druhého človeka je prirodzenou súčasťou všetkých aktivít, 
ktoré profesorka Šicková-Fabrici ako arteterapeutka podnecuje a udržuje (Slavík, In Šicková-Fabrici 
2016). Jungová (In Šicková-Fabrici, 2016) píše o arteterapii, že slúži na kompenzáciu niektorých 
deficitov, napr. v komunikácii. Kreatívny proces, v tomto prípade v rámci výtvarnej tvorby, má schop-
nosť viesť človeka do jeho vnútra, do hĺbky, čo v konečnom dôsledku pôsobí integrujúco a liečivo. 
Tvorba má tiež schopnosť pôsobiť sublimačne, čiže sa človek môže zbaviť napätia, strachu a úzkosti. 
Arteterapia pracuje s metaforami, náznakmi vecí a javov, ktoré sú niekedy explicitne artikulované, 
ale v implicitnej podobe, naše podvedomie, psychika, môže byť nimi (tými metaforami) vedená alebo 
inšpirovaná. 

Vo vzťahu vyučovania a tvorby sa však napriek rozlíšeniu a upresneniu kreatívnych úrovní nevyhne-
me úvahám o paradoxe – paradoxe vyučovania neučiteľného, ako vysvetľujú Nohavová a Slavík (In 
Slavík, Chrz, Štech et al., 2013) pod zastrešujúcim pojmom vzdelávací paradox. Vzdelávací paradox 
vzniká a je založený na opakovaní toho istého obsahu v rôznych situáciách: vyučuje sa to, čo je pra-
videlné, vopred známe a zakotvené v projektovanom kurikule. Táto podmienka však nie je splnená 
pri inovatívnych originálnych výkonoch, ktoré z princípu nemožno predvídať. Bodenová (In Slavík, 
Chrz, Štech et al., 2013) pri poukaze na túto vlastnosť tvorby hovorí všeobecne o záhade (mystérií) 
tvorby: kreativita… má v sebe čosi paradoxné, čo spôsobuje, že je ťažké do nej nahliadnuť, ako je 
vôbec možné. Slavík je zakladateľom artefiletiky a prakticky ju vytvoril z dôvodov vniesť do výučby 
výtvarnej výchovy prvky arteterapie. Spolu majú spoločných niekoľko prvkov. Reálnym výsledkom 
každej tvorby, teda aj v arteterapii a artefiletike bez ohľadu na jej účel alebo ciele je zmyslovo ucho-
piteľný produkt: dielo - vec, artefakt. Pojem „artefakt“ ako vyústenie tvorby zahŕňa všetko, čo mož-
no reálne vytvoriť, vnímať a v konečnom dôsledku pomenovať a popísať, od fyzickej podoby slov  
a elektronických alebo tlačených knižiek, notových záznamov a návodov na použitie cez tanečnú 
alebo hudobnú produkciu, parné stroje, počítače, vysávače a sochy alebo maľby k nanotechnológiám. 
Artefakt môže mať ako relatívne statickú, tak dynamicky premenlivú existenciu, môže byť podľa 
svojej povahy alebo v závislosti na okolnostiach ponímaný ako proces, ako produkt alebo oboje záro-
veň. Artefakt je médium, prostredníctvom ktorého tvorba nadobúda reálnu podobu a tým aj potenciál-
nu hodnotu. Potenciálna hodnota artefaktu je fakticky potvrdzovaná tým, že artefakt pretrváva v čase 
nielen ako fyzická vec, ale predovšetkým preto, že má sociálne a kultúrne dôsledky: má vplyv na stav 
a vývoj spoločenského vedomia a na spôsob komunikácie a spolupráci medzi ľuďmi. Hodnota arte-
faktu je teda meraná jeho sociokultúrnym vplyvom. Tvorivý artefakt je vplyvný, pretože na základe 
svojej vecnej existencie zakladá priestor sociálnej interakcie (súčinnosti a komunikácie), ktorá legiti-
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muje tvorivý čin. Artefakt ako materializovaný výsledok tvorby sa týmto spôsobom prostredníctvom 
interakcie vždy znovu uskutočňuje v procese svojho kultúrneho uplatňovania (Slavík, Chrz, Štech et 
al., 2013). Podľa Potměšilovej a Sobkovej (2012) artefiletika je disciplína, ktorá úzko súvisí s arte-
terapiou. Teoretické zázemie pre artefiletiku tvorí predovšetkým fenomenologická filozofia, tvarová 
estetika a semiotika. Výtvarný artefakt tak môže plniť funkciu znakovú aj symbolickú. Dôležitým 
pojmom, s ktorým artefiletika pracuje je výtvarný či umelecký zážitok. Podľa Slavíka (1997) má 
zážitok štyri základné komponenty – významový, konštruktívny, expresívny a zážitkový. Dôležitý je 
reflexívny dialóg, nie samotný artefakt, teda jeho estetika. Podľa pomerov zastúpenia jednotlivých 
komponentov dochádza k tomu, že dielo je vnímané buď znakovo alebo symbolicky. Vnímajúci sa 
tak skôr zameriava na technickú alebo emocionálnu podstatu diela. To vypovedá o kvalite zážitku, 
čo je možné využiť pre ďalšiu pedagogickú prácu. Žiakov tak môžeme viesť viac k zamysleniu sa 
nad štruktúrou materiálu, ako sa dá s materiálom pracovať, ale aj k zamysleniu sa nad sebou, nad 
svojimi pocitmi. Tvorivé dielo materializované v podobe artefaktu má povahu efektívnej a presved-
čivej formulácie. Efektivita formulácie podporuje očakávané využitie diela v jeho funkcii – čím je 
formulácia efektívnejšia, tým väčšia je šanca, že sa artefakt vo svojej funkcii presadí medzi ostatnými 
dielami. Ak sa týka presvedčivosti formulácie, tá je priamym poukázaním na sociálnu pôsobnosť die-
la: presvedčivé dielo vyzýva na spoluautorstvo, na komunikáciu, na nadväznosť a na pokračovanie.  
V tomto zmysle je každé jednotlivé tvorivé dielo relatívne neukončené a časopriestorovo otvorené – 
je súčasťou rozľahlého poľa kolektívneho procesu tvorby zasadeného v historickom vývoji kultúry. 
Materiálny artefakt nemá sám o sebe funkciu, účel a ľudský zmysel, ak nie je podložený interpre-
táciou alebo parafrázou svojho obsahu. Obsahom tu nazývame to, čo je možné uchovávať v pamäti 
a intersubjektívne zdieľať prostredníctvom interpretácie artefaktu. Interpretácia obsahu artefaktu je 
proces zámerného priraďovania artefaktov s cieľom vyjadriť a sprostredkovať čiastočnú zhodu ich 
obsahu. Tá podľa okolností umožňuje reprezentáciu toho istého obsahu rôznymi artefaktmi, alebo 
rôzneho obsahu rovnakými artefaktmi. Pritom môžu nastávať omyly alebo chyby, o ktorých sa dá  
v konečnom dôsledku dorozumieť prostredníctvom jazyka a uvádzať pre to overiteľné dôvody (Sla-
vík, Chrz, Štech et al., 2013). Obsah je to, čo môžu mať spoločné rôzne artefakty; ich obsah v tom 
prípade môže byť pokladaný za zhodný. Prostredníctvom pojmu obsah teda vysvetlíme, ako môže 
rozmanité (súbor rôznych artefaktov) byť jedným (obsahom). Tým sú artefakty zaradené do rovnakej 
triedy, v ktorej sa odhliada od ich vzájomných obsahových odlišností. Z druhej strany, vždy ešte možno  
v každom artefakte nájsť obsah, ktorý presahuje predtým objavenú zhodu a vypovedá o rozdielnosti. 

Môžeme teda zhrnúť: aj keby začínala „z ničoho“, vznikom diela ako hmotného artefaktu sa tvorba 
stáva „niečím“ a vstupuje do kontextu príslušného kultúrneho poľa. V ňom sa artefakt preukazuje 
ako dielo tvorby až tým, že je interpretovaný ako sprostredkovateľ obsahu v spoločenstve myslí. Ob-
sah interpretovaný z diela prispieva k rozšíreniu a prehlbovaniu doterajších znalostí a tvorba sa tým 
preukazuje ako spôsob poznávania. Až ako nositeľ obsahu a so zreteľom na svoje kognitívne funkcie 
sa artefakt pri spätnom pohľade stáva dielom tvorby, pretože je konfrontovaný s dispozičnými alebo 
kultúrnymi konštantami, ktoré sú už tu a ktoré tvoria rámec pre jeho uznanie ako diela. Estetická 
kvalita zážitku: expresívna syntéza zmyslovej a zážitkovej skúsenosti s denotatívnymi významami 
generuje špecifický typ zážitku: estetický zážitok. Estetický zážitok je možné charakterizovať jeho 
čiastkovými príznakmi: 1) Zvláštny zreteľ na usporiadanie formy (vyplýva z povahy exemplifiká-
cie). 2) Reflektujúci pohyb vnímateľa medzi poddištancovanosťou a naddištancovanosťou (vyplýva 
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z povahy expresie). 3) „Hustota“ znamená štruktúru výrazu (tzv. syntaktickú hustotu) a štruktúru 
potenciálnych významov (sémantickú hustotu); nepatrná zmena štruktúry môže mať veľké dôsledky 
na určenie významu alebo hodnoty expresívneho objektu. 4) Viacnásobná a mnohostranná referen-
cie – alúzia: symbol plní súčasne viac funkcií a sprostredkuje obsah nepriamo cez niekoľko úrovní 
referencie (Slavík, Chrz, Štech et al., 2013).

ADHD A INKLÚZIA ŽIAKOV PROSTRIEDKAMI UMENIA A VÝTVARNEJ VÝCHO-
VY V SPOJENÍ S ARTEFILETIKOU A ARTETERAPIOU 

Aby sme si dokázali s ADHD poradiť, musíme pochopiť, že sa jedná o neurobiologickú poruchu 
mozgu. Deti trpiace ADHD sú nápadné svojou nepozornosťou, zvýšenou impulzivitou a občasným 
zvýšením motorického nepokoja. Aby sme predišli konfliktom je treba mať pripravenú efektívnu 
stratégiu aj vo výtvarnej výchove. Môžeme začať so zoznamom ľubovoľných nápadov, aj na hodi-
nách výtvarnej výchovy a v cieľoch inklúzie. Ako prvé je treba vytvoriť zoznam výtvarných metód 
vhodných pre žiakov s ADHD. Môžeme využívať plošné aj priestorové umelecké metódy. Ako prvé 
by sme si mali stanoviť to, čo je pre nás naozaj dôležité. Potom si treba plánovať čím začneme a čo 
urobíme. Teda na hodinách výtvarnej výchovy s nepokojným žiakom riadime proces v čo najväčšom 
pokoji. Vyberieme napríklad techniku muchláže, ktorá má v princípe krčenie papiera a následné roz-
prestretie na plochu stola. Potom vedieme žiakov k pozornosti – tvoríme trhaním po okrajoch rôzne 
tvary. Po okraji ich zvýrazníme fixou. Následne môžeme pokrčený papier nalepiť na ďalšiu formu 
vopred pripraveného farebného papiera, tým zapojíme do kreativity aj koláž. Ak zvolíme artefiletické 
aktivity, majme na pamäti, že nie je dôležitý výsledok ale proces tvorenia, resp. zážitok z tvorby. Na 
začiatok zrealizujeme tzv. ľadolamku – v ktorej pripravíme žiakov ku kreatívnej činnosti. Tu veľmi 
často môžeme využiť rozprávku, krátky príbeh alebo spoločnú či individuálnu hru. Vytvoríme so 
žiakmi napríklad kruh a všetkých prepojíme po strede kotúľajúcim sa klbkom vlny. Následne tvoríme 
maľbou na väčšom formáte prežitý zážitok z hry. Každý napokon maľuje svoju prácu, hoci aj len jed-
noduchým pomaľovaním papiera. Z takto pomaľovaných papierov vytrhávame fragmenty a tie tiež 
následne nalepíme na ďalší papier, vytvoríme koláž ako viacrozmernú mozaiku. Zapájame všetkých 
žiakov, dôležitý je proces z tvorby. Následne sa každý môže prejaviť v reflexii na techniku alebo zá-
žitok. Ten reflexívny dialóg je spoločnou črtou aj pri arteterapii, aj keď tu už viacej činnosti venujeme 
samotnej tvorbe aj konkrétnymi tvarmi. Samozrejme, že aj žiaci s ADHD majú svoje vlastné očaká-
vania zo samotnej výtvarnej činnosti. Často prácu po realizácii aj zničia, no ale aj to treba vziať na 
vedomie. Z umenia sú známe aktivity, ktoré tiež vedú k deštrukcii diela – ide o ich pominuteľnosť. Tu 
môžeme myslieť na umeleckú metódu land artu, kedy dielo vytvorené z prírodnín ponechávame na 
sebadeštrukciu samotnou prírodou. Ďalej môžeme využívať práškové farby, ktoré roztrúsime vo von-
kajšom priestore do piesku alebo vody. Pozorujeme splynutie farebných práškov v prírode. Pedagó-
govia by mali pozorovať správanie žiakov s ADHD pri všetkých úlohách. Opäť si vytvoríme zoznam 
reakcií. Vyberieme také, ktoré sú spájané s aktivitou a pokúsime sa ich redefinovať v inej aktivite, 
než len umeleckej metóde. V umení sú metódy, ktoré nevyžadujú len kreslenie a maľovanie, niekedy 
stačí koncept rozmiestňovania predmetov – a opäť sa tu približujeme k artefiletike. Napríklad je zná-
me dielo Júliusa Kollera – Pohár s vodou, čo bol svojho času konceptuálnym počinom (konceptuálne 
dielo v 20. storočí vo výtvarnom umení). Zo zoznamov si vyberieme tie, ktoré použijeme aj neskôr. 
Uskutočňujeme aj malé kroky, čo je tiež úspech.  
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Aby sme skutočne mohli hovoriť o inklúzii vo vzdelávaní, je nutné najskôr vymedziť termíny, posto-
je a javy, s ktorými sa celý koncept mylne zamieňa. Tak ako kritici inkluzívneho vzdelávania často 
ostro hovoria o nemožnosti vzdelávať v triedach žiakov a študentov s rôznymi (často aj hroznými) 
XY diagnózami, obzvlášť nie v triede, kde je ďalších päť žiakov s ADHD, sociálnym znevýhod-
nením a mnoho ďalších žiakov s ťažkosťami či nadaním, tak je nutné povedať, že ani to nemusí 
byť s inkluzívnym vzdelávaním príliš späté. Bez spolupráce celej školy, celej vzdelávacej inštitúcie, 
pedagogických, nepedagogických pracovníkov a rodičov nemožno robiť mnoho. Ak bude učiteľ re-
alizovať konštruktivisticky orientovanú výučbu, ktorá bude záživná, bude skutočne maximalizovať 
potenciál všetkých žiakov. Inkluzívne vzdelávanie je z pohľadu didaktického vrchol individualizácie 
vo vzdelávaní, z pohľadu školskej kultúry je to vízia plne komunitnej školy a z pohľadu školskej poli-
tiky nastavené také prostredie, ktoré rešpektuje akékoľvek zvláštnosti a podporuje rovnosť všetkých,  
a to vo všetkých možných situáciách (Zilcher, Svoboda, 2019). S vývojom humanitných vied v 19.  
a následne v 20. storočí sa zásadným spôsobom menil paradigmatický pohľad na človeka, obzvlášť 
na človeka s postihnutím. Zároveň sa za posledných niekoľko dekád výrazne zmenil prístup k ľu-
ďom s postihnutím v špeciálnej pedagogike (a nielen v rámci tohto odboru). Aby sme cestu týchto 
prístupov mohli reflektovať, vymedzíme príklady základných prístupov (modelov prístupov k ľuďom  
s postihnutím), ktoré sa formulovali, prípadne stále formulujú, v rade humanitných vedných disciplín. 
Ako základné modely prístupu v intervencii pre jedincov s postihnutím môžeme spomenúť modely:

• medicínsky;

• funkčný;

• sociálny;

• integrovaný (z najznámejších napríklad Medzinárodná klasifikácia funkčných schopností, disa-
bility a zdravia – ICF).

Aktívne participácie či sociálne inklúzie neznamenajú znižovanie štandardov, ale väčšiu flexibilitu 
celej spoločnosti, širšie poňatie noriem a individuálnych cieľov. Jasným príkladom je opäť už spo-
mínané inkluzívne vzdelávanie, ktoré sa snaží o maximálnu participáciu všetkých žiakov v triede  
a o maximálny rozvoj ich potencialít. Dané snahy nemajú nič spoločné so znižovaním štandardov vo 
výstupoch žiakov intaktných či nadaných, avšak iba prispôsobenie oných noriem individuálne pre 
všetkých, aby každý mal príležitosť dosiahnuť svoje maximum, a to v rámci štandardnej komunity, 
nie v segregovanom prostredí (Zilcher a Svoboda, 2019). Pravdepodobne najzásadnejší historický 
medzinárodný dokument, ktorý vymedzuje základnú rovnosť vo vzdelaní, je Všeobecná deklarácia 
ľudských práv a slobôd, ktoré boli prijaté Valným zhromaždením OSN v roku 1948. Východiskovým 
bodom deklarácie je právo každého jednotlivca na bezplatné vzdelanie. Rovnosť vo vzdelávaní je 
bezpochyby jeden zo základných humanistických atribútov, ktoré by školstvo malo zaisťovať. Túto 
ideu zastrešuje už mnoho vyššie spomínaných námetov a tém. Čo je inklúzia, vyvodilo Centrum 
štúdií pre inkluzívne vzdelávanie (Centre for Studies on Inclusive Education (Bristol) v niekoľkých 
bodoch:

• rovnocenné oceňovanie každého žiaka i zamestnanca školy;

• zvyšovanie participácie žiakov a študentov na kultúre, kurikulu a komunite lokálnych škôl;

• zmenšovanie bariér na učenie a účasť v škole pre všetkých žiakov, teda nie iba pre žiakov, ktorí 
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sú označení ako „žiaci so špeciálnymi vzdelávacími potrebami“;

• premieňanie štruktúry školskej politiky, kultúry a praktík, aby zodpovedali žiakom v danej lo-
kalite;

• nazerať na rozdiely v žiakoch hlavne ako na príležitosti a zdroje skúseností než ako na problé-
my, ktoré treba riešiť;

• uvedomenie si žiakovho práva na vzdelanie v mieste bydliska;

• vylepšovať školu nielen pre študentov, ale aj pre zamestnancov;

• zdôrazňovať úlohu školy ako kľúčovú pre budovanie komunity a hodnôt rovnako tak ako  
v dosahovaní úspechov;

Inklúzia v multidisciplinárnom kontexte:

• podporovať udržiavanie vzťahov medzi školou a komunitou v spádovej oblasti;

• poznanie, že inklúzia vo vzdelaní je jeden aspekt inklúzie v spoločnosti.

(CSIE 2011, In Zilcher, Svoboda, 2019).

ZÁVER

Poznamenajme, že mnoho autorov nazerá na víziu školy ako na základný stavebný kameň jej pro-
inkluzívnej zmeny. Vízia by mala byť jasná, zrozumiteľná pre všetkých, zdieľaná všetkými v škole 
(pedagógmi i žiakmi) a v jej okolí, prípadne tiež zástupcovia municipality a reprezentantov komunity 
alebo komunít žijúcich v spádovej oblasti školy. Bez existencie jasnej strategickej vízie sa prípadná 
zmena školy stáva ťažko zrozumiteľnou či dokonca mätúcou, čo nebýva ani zdrojom dôvery, ani 
zdrojom motivácie k zmene.
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