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ÚVOD 
 

Predmetný zborník Expresivita vo výchove III. Je v poradí tretím 

vedeckým nekonferenčným zborníkom, v ktorom sú predložené texty 

vedeckých štúdií, ktoré vo viacerých kontextoch nazerajú a následne 

rozpracúvajú problematiku expresivity. Samotný terminus technikus 

expresivita zasahuje do viacerých oblastí života človeka. Okrem 

objektívnych faktov vyjadruje predovšetkým osobný citový vzťah 

k objektívnej skutočnosti. Samotné rôznorodé vnímanie pojmu 

expresivita je možné vnímať aj prostredníctvom jednotlivých 

príspevkov v tomto vedeckom zborníku.  
 

Vo vedeckom zborníku sú jednotlivé príspevky rozdelené do troch 

častí. Prvú časť (Expresivita a umenie) tvoria vedecké štúdie 

popisujúce expresivitu v kontexte umenia. Je nevyhnutné aj zdôrazniť, 

že samotné umenie je priamo spojené s expresivitou, je jej 

neoddeliteľnou súčasťou. V tejto časti sú príspevky prezentujúce 

vzťah expresivity a umeleckého vyjadrenia v maľbe nielen 

v klasických, ale aj v súčasnejších médiách. Druhú časť (Expresivita 

a edukácia) autori príspevkov zamerali na integráciu expresivity (z 

výtvarného a hudobného umenia) v súvislosti s rôznym vývinovým 

obdobím od raného veku až po adolescenciu. Tretiu časť (Expresivita 

a podpora) tvoria príspevky zamerané na podporu v oblasti prístupu 

k človeku v rôznych záťažových situáciách.  
 

 

editorky 
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V ZNAMENÍ VÝRAZU 
 

 

IN THE SIGN OF EXPRESSION 

 

Xénia Bergerová 
 

 

ABSTRAKT   
Štúdia pojednáva o podstate a šírke expresie v umení, najmä v maliarstve. 

Sústreďuje sa na najdôležitejšie prejavy expresie v európskom umení, na 

obdobie expresionizmu, ako jednej z vedúcich síl modernizmu a na ozveny 

expresívnych javov v klasických obdobiach i v umení 20. storočia.  
 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Expresia. Expresionizmus. Maľba. Umenie. História. 
 

 

ABSTRACT 
The study discusses the nature and breadth of expression in art, especially in 

painting. It focuses on the most important expressions od expression in 

European art, on the period of expressionism as one of the leading forces of 

modernism and on the echoes of expressive phenomena in classical periods 

of 20th century art. 
 

KEY WORDS 

Expression. Expressionism. Painting. Art. History. 
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EXPRESIA A EXPRESIONIZMUS 
 

„Moderná doba začína postupne, vlastne niekoľko krát. Najprv od 

novoveku, ako matematizácia vedy a ako osvietenská kritičnosť. Preto 

je dôležitým znamením jej zrodu aj Francúzska revolúcia. Avšak 

krajný individualizmus, otázky bez odpovedí, disharmónia, zložitý 

náznak a temer hermetický jazyk, to sú už iné znaky, znaky plne 

rozvinutej moderny... V jej začiatkoch je krátke obdobie, ktoré 

označujeme ako romantické...“ Citát pochádza z Slovo a obraz z eseje 

Irónia je zmysel pre nekonečno (Petříček, 2019, s. 39). Vnímame ho 

ako zastrešenie nad témou expresie a expresionizmu. Tieto pojmy 

môžeme chápať ako nezameniteľnú potrebu vyjadrovania sa človeka, 

ako ľudskú danosť. Pojmy expresia a expresionizmus sú prekladané 

ako výraz a jeho odvodeniny stretávame všade, kde dominujú 

vlastnosti, alebo ich súhrn upozorňujúce na vypäté znaky a situácie. 

V našej ľudskej výbave vnímame gestá, mimiku tváre, ale i hlas jeho 

intenzitu a sfarbenie, tiež spôsob akým sa vyjadrujeme, akým volíme 

citoslovcia, akú škálu má ekvivalent ľudskej citovosti i citlivosti čo 

v sebe nesie, nehu alebo kŕč, dramatickú silu. To všetko je vec výrazu, 

ktorý ma súvislosť s vývojom ľudskej bytosti. 
 

Našim zameraním je svet umenia, najmä svet výtvarna. Súvisí 

s našimi schopnosťami pozorovať a vnímať od nášho útleho veku, 

posunky a gestá aby sme neskôr vnímali znaky a čoskoro ich vývoj 

a premeny. Z našej zrakovej skúsenosti obohacovanej vnemami 

rôznorodej povahy sa prebúdza zmysel a potreba zaznamenávania 

a potom presnejšie postupujúcej interpretácie.  
 

OD GESTA K ZNAKU 
 

K „čitateľným“ premenám našich výtvarných záznamov od 

gestických „cvikov“ v najútlejšom veku po tie výraznejšie 

a konštruktívnejšie presnejšie formulované. Objavujeme znak 

a následne ho „privlastňujeme“ s čím súvisí pociťovanie a vciťovanie, 



 

11 

 

zvýrazňujú sa sprievodné aktivity ako pohyb, mimika, imitovanie, 

emócie a radosť, nadšenie a tak pomaly vzniká príbeh obohatený 

zvukmi a citoslovcami. Rozširujú sa naše výtvarné možnosti 

a schopnosti.  
 

Pravdepodobne sa deje vo svete pohybu a rytmu, ktoré sa môžu 

transformovať na tanec, či pantomímu, prejavujú sa priority našich 

dispozícií. Úžasný a bezprostredný je svet hudby, budí silné emócie 

a súčasný sprievod rôznych príbuzných zážitkov, napätie, pocity 

radosti i slasti, alebo melanchólie, sentimentálnosti a dokonca 

i tragična. Hudobný „povel“ nás privádza k aktívnemu prežívaniu, 

angažuje hlas i celé naše telo, teda pôsobí až fyziologicky. K tomu 

momentu fyziologična patria napríklad haptické pocity, ktoré sa môžu 

intenzívne objavovať tak v maliarstve, ako v sochárstve, či keramike. 
 

Maliarstvo, jeho výtvarná univerzálnosť, všestranne využíva tvar, 

farbu a j svetlo, rozrôzňuje v nevypočitateľnom množstve spôsobov 

a prejavov, realizácii nehovoriac o nekonečnom tematickom 

a motivickom variovaní, a tiež technickom a rukopisnom 

individualizovanom bohatstve spôsobov, postupov a foriem. Niečo 

veľmi podobného sa potom deje v jeho percepcii.  
 

V OBLÚKU UMENIA 
 

Výraz − expresia patrí k našej výbave. Keď sa v priestore času 

odvrátime od našej súčasnosti smerom k nekonečnu prehistórie, či 

histórie, nachádzame silné a výtvarne komplexné prejavy ľudskej 

výrazovosti. Pramení v našej potrebe výrazu v túžbach, mystike, 

jednoducho v potrebe objavovať, mnohorakosť sveta. To všetko sa 

deje cestami výtvarnej expresie, ktorá stáročiami nadobúda veľmi 

odlišné charakteristiky. Nie je to však len čas – fenomén, kedy dielo 

vzniklo, dôležité je i miesto, lokalita a stav, či stupeň civilizovanosti 

a širokoponímanej kultúry. To všetko významne formuje charakter 

výtvarnosti umeleckého prejavu. Diferencovane sa utvárajú typy 
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expresie ako stavu jedinca, či expresionizmov, ako akýchsi 

kolektívnych javov. Asi by bolo zaujímavé vystavať monumentálny 

oblúk z výtvarných javov, artefaktov, len tak ad hoc počnúc od 

paleolitických monumentov, malieb Altamiry, v ktorých sa stierajú 

hranice realizmu a expresie, lebo sú v zásade dielom magickým. 

V takomto oblúku by sme mohli vyskladať celú bohatú škálu 

historického pôvodu, diela stredoveku, v celej nesmierne bohatej 

škále, v nezvyklých javoch a intenzite jazyka expresie. Nikdy 

nemožno obísť napríklad umenie španielskych území v ich bohatstve, 

ktorého iluminácie patria k výnimočne dramatickým a zaujímavým 

javom, tiež od fundamentálnych po výsostne rafinované prejavy 

francúzskeho umenia, či drsných až krutých malieb a drevorezov 

nemeckého pôvodu. Práve po stáročiach sa začiatkom dvadsiateho 

storočia znova upriamil zrak nemeckých umelcov k týmto dielam 

stredoveku.  
 

OD FEIDIA K DUBUFFETOVI 
 

Keby sme sa odvrátili od ideálnej krásy umenia klasického Grécka, 

zistíme, že nemôžme brať celkom vážne dobové ohraničenia. Výraz je 

podstatnou odozvou jednotlivca, ale i jeho doby a prostredia, ideí 

a ideálov, aby sa mohli vybudiť slohy, smery prípadne tendencie. Od 

skorých období nášho ľudského života sme určovaní k vyjadrovaniu 

i k výrazu. Medzi gestickou čmáranicou dieťaťa sa posúvame stále 

k presnejšiemu a racionálnejšiemu pozorovaniu vo veľmi 

zjednodušenej, ale i dynamickej podobe, ktoré by sme mohli niekedy 

zazrieť a identifikovať v inšpiráciách Paula Kleea... Zvieratá, 

hlavonožci, kroky v priestore, imitácie a náznaky ilúzií tak detského, 

ako i predpubertálneho veku, bez ohľadu na materiál a remeselnú 

výbavu sú tu prítomné. Sú prítomné tak ako boli v stredoveku na 

katedrálach, či v maskách a sochárstve čiernej Afriky, alebo 

v prekolumbijských kultúrach. Nezvyklú blízkosť našej dobe 
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nachádzame tiež v rímskych katakombách, či v starom Egypte 

a dokonca v mnohých dielach renesancie, nielen talianskej.  

Výnimočne a rýdzo expresívnu skratku stretneme v polovici 20. 

storočia v extrémnom diele, na pohraničí expresie a primitivizmu 

Jeana Dubuffeta. Podľa Františka Mikša tento francúzsky maliar je 

príkladom sofistikovaných a štylizovaných obrazov (napríklad jeho 

séria kráv) vrchol primitivizmu v umení 20. storočia. Jeho kravy majú 

presvedčivú silu výrazu, ktoré ťaží zo zámerného zjednodušovania 

a deformácie inšpirovaných neškoleným výtvarným prejavom. 

Dubuffet sa v 40-tych rokoch 20. storočia začal zaujímať dielami 

duševne chorých umelcov ... Po 2. svetovej vojne zaviedol termín Art 

brut a v roku 1948 stál pri zrode neformálneho združenia umelcov 

pôsobiacich na okraji oficiálnej kultúry... (Mikš, 2008, s. 301, 302) 

Podobnú umeleckú energiu a výrazovú silu nachádzame napríklad 

v tympanónoch gotických katedrál, ako napríklad v Autun 

(Francúzsko) 1130 r. Uplynulo mnoho času, kedy francúzsky básnik 

a znalec umenia Charles Baudelaire konštatoval „všetko čo nebolo 

nenápadne deformované, pôsobí chladno a bezcitne“. 
 

PO ROKU 1905 
 

Musíme sa pýtať, ako to je... Deformácie tvarov, zvláštne priestorové 

usporiadanie, narušené perspektívy a proporcie a často aj extrémna 

koloristika. Charakteristické znaky expresionistického maliarstva, 

výrazne čitateľné napríklad v nemeckom maliarstve v začiatkoch 20. 

storočia a určite u im blízkych predchodcov – inšpirátorov Van 

Goghom, ale dokonca aj v rannej tvorbe Cézannea, alebo Lautreca. 

Napriek rozrôzneným charakteristikám maliarskej formy, napriek 

dobovým vlastnostiam, mnohí rôznym spôsobom a v rôznej miere, 

akoby vstrebali znaky detskej kresby, niekedy a opakovane vnímame 

dotyky s prejavmi psychicky postihnutých, tiež s tvorbou naivných a 

primitívnych a zľudovelých maliarov, tých z dávnej minulosti, ktorí 

napríklad „produkovali“ ikony, portrétisti meštianskych 
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a zemianskych domov, ale napríklad aj šesťuholníkové portréty 

mŕtvych na rakvách (Poľsko). 

Zdá sa, že nie ostrosť tvarov, či drsná forma a škrípajúce disharmónie 

farebností, ale vždy len vnútorné napätie, ktoré vnímame, cítime 

a prežívame. Príbuznosti a zhody expresívnosti nachádzame aj 

v architektúre, filme, veľmi intenzívne v hudbe, ale i v literatúre. 
 

ÚZKOSŤ 
 

Zvýraznená expresia v umení je príznačná pre konfliktné obdobia, 

kedy človek pociťuje ohrozenie i neistotu a vyhrocujú sa spoločenské 

antagonizmy. V počiatkoch 20. storočia sa do myslenia a umenia 

dostáva až extrémny subjektivizmus, umocňuje sa potreba výrazu 

a manifestácia osobného vzťahu k svetu. V tom čase sa intenzívne 

hlási snaha o prenikanie do podstaty javov (Bergson, Nietzsche a 

Freud). S ideou výrazu sa spontánne spája evokácia stavov 

podvedomia, vnútorných vízií, posilujú sa trendy modernistických 

ideí, kontemplácie i okultizmu. Akcentuje sa spoločenská a morálna 

povinnosť umenia. Expresionistické hnutie v Nemecku je zákonitým 

opodstatneným javom, ktorý vyplýva z duchovnej krízy 

predvojnového obdobia, expresionisti intuitívne reagovali. Rozvíjal sa 

ako komplikované hnutie bez koncentrácie na výtvarné problémy, na 

ich jednoznačnosť a čistotu. Opiera sa o spektrum tradícií, stredoveku, 

baroka a romantizmu. V expresionizme tlie potreba autentičnosti 

a všeľudskej blízkosti, akcentuje sa obsahovosť, odpor ku konvenciám 

a zvýrazňuje sa úzkosť, afekt i hystéria. Maliarstvo rezignuje 

z verného zobrazovania, má iné ambície. Maliari skupiny Die Brücke 

ranného obdobia, Kirchner, Heckel, Schmidt, Rottluff, Pechstein, 

Nolde, boli inšpirovaní osobitými prejavmi expresie Muncha, a tiež 

Van Gogha, Ensora, mali však v dohľade inšpirácie nemeckým 

stredovekom (napr. drevorez). Smerovali paradoxne k autonómnosti 

výtvarného diela, v čom sa približovali intenciám avantgárd a z druhej 
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strany ich vábili idealistické koncepcie mysticizmu, orientálnej 

teozofie a okultizmu. 
 

ARGOT? 
 

Čo nám hovorí prísny a zodpovedný historik umenia Jean Claire 

o expresionizme? „ ... expresionizmus totiž nie je púhý prúd či hnutie. 

Pri spätnom pohľade zo vzdialenosti jedného storočia vidíme, že 

poznačil celú modernu. Najprv to bolo niečo, ako miestne nárečie, 

prevzaté zo severonemeckej tradície romantizmu, ako vieme zneužité 

pre nacistické ciele, dnes sa vracia ako medzinárodný ateliérový 

argot.“  
 

Je príznačné, že v priebehu 20. storočia sa v ňom miesilo zrno 

s plevami, vrcholné diela Noldeho, Dixa, Beckmanna, Kokoschku, 

Schieleho a Soutina s priemernými dielami konca storočia... Dnes, 

i keď už nikto nepochybuje o hodnote a zmysle hlavných moderných 

smerov, expresionizmus vyvoláva rovnaké otázky ako kedysi...“ 

(Clair, 1997, s. 188). 
 

Aspoň toľko bývalý riaditeľ Picassovho múzea v Paríži, tvrdý kritik 

súčasnosti, tak umenia, ako i kritiky a trhu s umením. Názory Claira 

potvrdzujú, že skutočný expresionizmus sa rodí zo životnej pravdy, 

z potreby výrazu umelca a len tak má šancu sa rozvinúť. Musí vyvrieť 

z vnútra, tak ako tomu určite bolo u Van Gogha, Soutina, kedysi 

dávno napríklad odetý do manieristického hávu sa ozýval v svojich 

dielach El Greco, tiež zvláštne popisných, o to hrozivejších dielach 

Boscha, či v 19. storočí v morbídnych prejavoch Gericaulta 

a samozrejme jeho predchodcu veľkého maliara Goyu, kedysi dávno 

v tragike Isenheimského oltára majstra Grünewald. Aj druhá polovica 

20. storočia priniesla výrazné, veľmi samostatné javy 

expresionistického maliarstva, tento krát v anglickom umení. Ako 

príklad musíme zdôrazniť význam diela Francisa Bacona, ktorý 

v značnej miere vplýval na mladé európske maliarstvo 60-tych, 70-
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tych rokov 20. storočia. „Či je Buňuel skutočne krutý? Zdá sa mi, že 

celé umenie je kruté, pretože skutočnosť je krutá. Možno preto má 

mnoho ľudí rado abstraktné umenie, lebo v abstrakcii nemožno byť 

krutým“ (Bacon, 1997). 
 

CHAOS? 
 

„Galérie sú plné pekných, zaujímavých predmetov, ale obrazov, ktoré 

do vás vtrhnú, vyvolávajú rezonanciu, zapôsobia magicky – 

symbolicky – zjednocujúco – tých je ako šafránu. To isté platí pre 

divadlo, či – „last but not least“ – pre hudbu“ (Rusinová, 2012). Aký 

je dôvod takého stavu? Pravdepodobne súčasná maľba hľadá zložité 

spôsoby, výtvarné alegórie, zdanlivo čitateľné, ale posolstvo ich 

výtvarného jazyka nemusí byť vždy zrozumiteľné ... Akoby sa 

zabudlo, že svet kultúry a umenia je budovaný dlhodobo na 

tradovaných tendenciách, na vizuálnom vzťahu k svetu, k človeku 

a životu vôbec. Svet je ľudský i tajomný a je to svet dynamiky 

a živlov.  
 

ZÁVER 
 

Na súčasnom rozkolísanom stave sveta, ale i stave kultúry a umenia 

má dlhodobo podiel ignorácia klasických tradičných foriem. 

Významne vplýva na tento stav i spôsob školskej výchovy a vzdelania 

od základných škôl, až po akadémie umení. Vzdelávanie v odboroch 

výtvarnej výchovy je v značnej časti formálne a umrtvené. Prestal sa 

pestovať priamy kontakt s videným a vymizla prirodzená živá 

motivácia. Pojem slobody v umení sa vlastne zmenil na recyklácie 

a voluntarizmus.  

Súčasná situácia v tejto oblasti protirečí tomu o čom hovorila 

významná predstaviteľka slovenského moderného maliarstva Ester 

Martinčeková Šimerová: „ ... naučila nás pracovať (Alexandra 

Exterová v Paríži) pravidelne a po remeselnej stránke zodpovedne... 

v jej škole panovala pevná disciplína ... pracovalo sa od rána do 
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večera, mimo dní určené návštevám výstav a múzeí ... Pracovná 

disciplína a úcta k remeslu ma vyviedli z každej životnej a umeleckej 

krízy.“ 
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STELESNENIE EXISTENCIE A BYTIA ČLOVEKA                       

V PRIESTORE LAND ARTU 
 

 

EMBODIMENT OF THE EXISTENCE AND LIVING OF LAND ART  
 

 

Daniela Valachová 

 

ABSTRAKT   
Príspevok sa venuje problematike expresívnych podnetov v interaktivite 

s land artom ako možnosťou rozvíjania výtvarného sebavyjadrenia 

v spojitosti s prírodou. 
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ABSTRACT 
The paper deals with the issue of expressive stimuli in interactivity with 

land art as a possibility of developing artistic self-expression in 
connection with nature. 
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ÚVOD DO INTERAKTIVITY 
 

Výtvarná tvorba je jedným zo spôsobov sebavyjadrenia. Je to veľmi 

osobitý a jedinečný spôsob vedenia vnútorného dialógu s možnosťou 

odovzdať nejaký odkaz. Ako tvrdia Kováčová et al. (2019) strata 

telesnej reality je bežnou existenciálnou dilemou. Okolím je človek 

povzbudzovaný „byť sám sebou“, „rozvíjať samého seba“, „byť 

skutočný“, „prejaviť sa, tak ako to cíti“, bohužiaľ mnohí často 

nevedia, nerozumejú, čo je možné pod tými frázami chápať.  
 

Ľudskú interakciu, tiež mentálnu interakciu podľa Eca (2015) môžeme 

vnímať v súvislosti s interaktivitou. Hovorí, že každé umelecké dielo 

je istým spôsobom interaktívne – je otvorené „mentálnej interakcii.“ 

Autor (ibidem) rozlišuje niekoľko druhov „otvorenosti“, ktoré sme 

spracovali do schémy. 
 

SCHÉMA 1 

Druhy „otvorenosti“ 

 
Zdroj: inšpir. Eco (2015) 

 

Interaktivitu teda môžeme v istom zmysle vnímať aj ako recipientovu 

interpretáciu umeleckého diela. Existujú diela, ktoré recipientovi 

umožňujú vybrať si z niekoľkých možností ukončenia, a v rámci diela 

sa teda môže aj sám realizovať. V čase písania svojej eseje Eco 

umelecké dielo dotvára recipient umelecké dielo dotvára recipient 

umelecké dielo nie je uzatvorené umelecké dielo nie je uzatvorené 

umelecké dielo je otvorené recipientovej reakcii umelecké dielo je otvorené recipientovej reakcii 
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nemohol vedieť, ako sa otvorenosť diela a jej zmysel zmení v 

budúcnosti. Interaktivita je významným vkladom k expresívnemu 

vyjadreniu v kontexte výtvarnej tvorby jedinca (Kesner, 1997). 
 

VYMEDZENIE POJMU LAND ART  
 

Land art je vo svojej podstate forma krajinnej tvorby. Ide umelecký 

smer, ktorý vznikol v druhej polovici 60. rokov v USA. V užšom 

zmysle slova nepatrí k záhradnému umeniu, ale v súčasnej krajinnej 

architektúre sú dodnes používané prvky LAND ARTU. A to najmä 

tam, kde sa používajú skulptúry a objekty z organických a 

anorganických materiálov. Umelci tohto smeru sa obrátili proti 

komerčnému umeniu a mali záporný postoj k výrobe umenia, ktoré je 

v galériách a múzeách. Namiesto toho tvorili umelecké diela na 

prírodných miestach, ktoré sú ťažko dostupné a nepretvorené 

zásahom človeka. Pracovali s jednoduchými formami. Diela LAND 

ARTU pôsobia svojou monumentalitou. Využívajú intenzitu vnímania 

a prírodné skúsenosti pozorovateľov s efektami vznešenosti v prírode 

(Dempseyová, 2002). 

Názov LAND ART – teda krajinné umenie. Práve názov bol 

inšpirovaný predhistorickými monumentami ako Stonhange, alebo 

anglickým parkom 18. storočia. Veľa diel bolo dostupných len z 

fotografií, preto spojenie LAND ARTU a fotografie má veľký 

význam. 
 

LAND ART sa usiloval syntézou jazykov romantizmu, minimalizmu, 

konceptualizmu, akčného umenia a procesuálneho umenia obnoviť 

autentickú spätosť človeka s prírodou. Na rozdiel od romantizmu, 

minimalizmu a konceptualizmu diela LAND ARTU neboli zväčša 

realizované v uzatvorených galerijných priestoroch, ale priamo v živej 

prírode (Rusinová, 2002). Autorka (ibidem) tvrdí, že ide najmä o 

vytváranie diel v krajine pôsobením umelcov v prírodnom prostredí, 

či tvorba s prírodnými materiálmi. Dielo sa viaže ku konkrétnemu 

http://sk.wikipedia.org/wiki/USA
http://sk.wikipedia.org/wiki/Gal%C3%A9ria
http://sk.wikipedia.org/wiki/M%C3%BAzeum
http://sk.wikipedia.org/wiki/%C4%8Clovek
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miestu, reflektuje civilizačno-prírodné prepojenia. Spája sa tu 

prírodná skutočnosť so zásahom človeka, konfrontuje prírodné 

a umelé materiály, hľadajú sa možnosti stojace mimo umeleckú 

galériu. Väčšina divákov sa však s dielami LAND ARTU aj tak 

stretáva len sprostredkovane, keď sú vystavené v rôznych galériách, 

a to buď prostredníctvom nejakých autentických zemných 

a krajinných fragmentov, alebo prostredníctvom ich rôznych 

fotografických a filmových dokumentov. 

Umelci LAND ARTisti pri tvorbe svojich diel využívajú akýkoľvek 

prírodný materiál – drevo, kamene, hlinu, rastliny, konáre, ktoré rôzne 

aranžujú vo voľnej prírode, kde sú vystavené rôznym poveternostným 

vplyvom, ktoré často diela pretvárajú a dodávajú im nový rozmer 

(Glennová, 2009). 
 

LAND ART VO SVETOVOM DIANÍ 
 

Dielo v LAND ARTE sa viaže ku konkrétnemu miestu. Vytvára s ním 

vnútorné vzťahy, jeho prostredníctvom reflektuje civilizačno – 

prírodné prepojenia. Z fotografií a iných záznamov si dokážeme 

predstaviť, aké úkazy možno v prírode vytvoriť. Naša zem je plná 

možností a poskytuje kvantum materiálu, s ktorým sa dá pracovať. 

Existujú miesta, o ktorých vie málo ľudí a práve tie umelci LAND 

ARTU veľmi radi vyhľadávajú. 
 

Podľa Čarnej (2007) umelci k tvorbe svojich diel pristupujú 

rôznorodo. Zasahovaním do prírody ťažkými mechanizmami, 

prenášaním veľkého množstva zeminy sa zaoberá Michael Heizer, 

ktorý krajinu vníma ako neobmedzený materiál tvorby.  

Ekologický prístup a smer k revitalizácií vo svojej tvorbe vyjadruje 

Robert Smithson (pôvodne maliar). Vo svojej tvorbe  od roku 1964 

písal a tvoril objekty blízke minimalizmu. Zemnému umeniu sa začal 

venovať až od roku 1968. 
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Svojimi dielami poukazuje na krajinu zdevastovanú človekom, túži po 

jej oživení. Poznatky čerpá z prírodných vied, histórie a geológie. 

Nielen jeho vrcholným dielom, ale vrcholným dielom zemného 

umenia vôbec je známe Špirálovité mólo (1970, Utah), kde prepojil 

svoje teoretické a umelecké názory. Spomínané dielo vzniklo 

navŕšením štrku a piesku v Soľnom jazere v americkom štáte Utah, 

dnes je však dielo zaplavené. 
 

Bulharský umelec Christo, ktorý sa spolu s francúzskou 

umelkyňou Jeanne-Claude venoval empaketáži - baliacej akcii, kde 

ide o balenie predmetov do plátna, papiera, fólie z plastických hmôt. 

Projektom Zabalené stromy (1997 – 1998) sledovali nielen vizuálnu 

premenu prostredia, ale aj zmeny počasia na jeseň, sneh, slnečné lúče, 

mráz či dážď. 
 

Inštalácie s využitím farebného lístia, kameňov, konárov, kvetov, 

snehu, ľadu tvorí Andy Goldsworthy, ktorý svoje diela vytvára najmä 

vo Veľkej Británií. Goldsworthy sa prostredníctvom fotografie snaží 

zachytiť farebné a svetelné podmienky, čím využíva špecifiká svojich 

diel (Čarná, 2007). 
 

Kamene pokrýva ovčou vlnou, skaly skladá do kamenných útvarov 

posadených v prílive a olive. V jeho tvorbe je značne viditeľná 

komunikácia s prírodou, zvládnutá proporcia prírodného materiálu. 

Vo svojich dielach zachytáva prítomný okamih (Coch, 2008). 
 

Námetom pre tvorbu zemných diel sa stala vlastná chôdza Richarda 

Longa, prostredníctvom ktorej zanecháva v prírode stopy dotvárané 

objektmi z prírodných materiálov. V galériách svoje diela prezentuje 

cez čierno-bielu fotografiu, cez mapy, text alebo inštaláciu. Cieľom 

Longových diel je zanechanie stopy na zemi a v mysli človeka. 

Naopak chôdza vnímaná ako forma meditácie je charakteristická pre 

Hamisha Fultona. Využíva chôdzu ako základný element vlastnej 
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tvorby. Fotografie diel vznikajú počas dlhých túr, ktoré poukazujú na 

jeho fyzickú a emocionálnu prítomnosť v krajine (Foster, 2007). 
 

Umenie v prírode na Slovensku vzniklo ako ohlas na ekologické 

a etické otázky súvisiace so životným prostredím. Téma ochrany 

životného prostredia sa stala základným prvkom diskusie 

neoficiálnych stretnutí a reflexií umelcov a vedcov. Umenie v prírode  

má charakter akcií, osláv, rituálov realizovaných v prírode (Alex 

Mlynárčik, Jana Želibská), individuálnych udalostí pozorovania 

prírody, procesov a javov (Peter Bartoš), komunikácie s prírodou 

(Michal Kern, Dezider Tóth, Daniel Fischer) a uvažovania 

o ekologických problémoch (Rudolf Sikora, Juraj Meliš).   
 

Svetoví umelci land artu vstupovali do prírody predovšetkým 

z pozície sochárstva, na Slovensku to bolo ako z pozície maliarstva, 

tak aj z pozície sochárstva. Tvorba umeleckých diel v prírode vznikala 

paralelne so vznikom ekologických hnutí vo svete: rok 1968 − vznik 

Rímskeho klubu; rok 1969 – Greenpeace, rok 1970 – vyhlásenie Roka 

ochrany prírody UNESCOM. Prvotné vstupy do prírody mali 

charakter antorpocentrizmu, výtvarníci akcentovali predovšetkým na 

prežívanie a fyzický vstup do prírody, čím sa udalosti v prírode 

približovali body artu. Umenie bolo realizované v dôverne známom 

prostredí, napríklad v záhradách, v lesoch, na lúkach, v horách, pri 

jazerách a pod. Umelci do prírody zasahovali len minimálne, išlo 

hlavne o osobný zážitok, ktorý fotografia veľmi ťažko sprostredkuje 

(Štofko, 2007). 
 

Predstavitelia slovenského LAND ARTu vnímajú prírodu ako protipól 

mestského prostredia. Do prírody prichádzajú s cieľom oddýchnuť si 

a zažiť niečo nové z priameho kontaktu s prírodou. Symbolickým 

vstupom slovenských umelcov do prírody je akcia Rudolfa Sikoru  

(Z mesta von, 1970). Ide o deväť fotografií znázorňujúcich únik z 

mestskej civilizácie prostredníctvom šípok.  



 

24 

 

Kolektívna akcia Festival snehu (1970) sa stala ťažiskom 

v slovenskom land arte. Išlo o sprievodné podujatie Majstrovstiev 

sveta v lyžovaní vo Vysokých Tatrách, ktorej autormi a organizátormi 

boli Alex Mlynárčik, Miloš Urbásek, Robert Cyprich a Milan 

Adamčiak. Úlohou bolo interpretovať ľubovoľné výtvarné dielo 

v snehu. Táto akcia zároveň do určitej miery prepájala odlišnosti 

amerického a európskeho LAND ARTu, veľkoleposť projektov, 

„procesuálnosť a efemérnosť danou použitým materiálom“. V rámci 

tohto festivalu ďalej vznikali rôzne reakcie na zasneženú krajinu. 
 

Ďalším námetom pre tvorbu v krajine sa stala chôdza ako základná 

aktivita objavovania a spoznávania fyzického kontaktu človeka 

s prírodou. Prostredníctvom vlastnej chôdze umelci zanechávali 

v prírode stopy svojej prítomnosti.  
 

Prírodnými ideami pre tvorbu sa stali aj sneh, ako hravý, tvárny, 

špecifický materiál, ľad, kedy umelci pozorovali proces topenia, 

zmeny skupenstva, voda, ktorá symbolizuje očistu, obnovu, plynutie. 

Je symbolom existencie života na zemi, odkazuje k hĺbke, k zemi 

odkiaľ vyviera, ale ak k nebu, odkiaľ k prichádza vo forme dažďa. 

Slnko, slnečné žiarenie využíva vo svojej tvorbe každý umelec, tieň 

ako nehmotnú formu súvisiacu so svetlom a kolobehom dňa vo sovjej 

tvorbe využíva Michal Kern. Námetom pre tvorbu sa stala i jaskyňa 

ako prírodný podzemný priestor. Ďalším prírodným živolom je oheň, 

ktorý pomocou postupného vyhasínania sviečok znázornila Dana 

Sochorová (Vyhasínaie kruhu, 1994 – 1995). Výtvarníci využívajú aj 

umelé svetlo na premenu mestskej krajiny – Juraj Bartusz, Gabriel 

Kladek, (Svetelné slávnosti, 1974). Tak ako sme sa aj my inšpirovali 

v aktivitách, tak aj umelci LAND ARTu využívajú kamene, a to ich 

odtláčaním, zoskupením, nahromaďovaním, zahaľovaním a rôznym 

iným spôsobom (Čarná, 2007). 
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Najkrajším a zároveň najdôležitejším symbolom nielen tvorby, ale 

prírody vôbec je strom. Neustále zdôrazňujeme ochranu prírody, preto 

si túto kapitolu dovolíme ukončiť citáciou Čarnej (2007, s. 87), ktorá 

výstižne definovala strom ako „základný symbol spojenia neba, zeme 

a nekonečného kolobehu života, ktorý reprezentuje silu prírody 

a zároveň jej krehkosť a zraniteľnosť.“ Hall (1991, in Čarná, 2007, s. 

87) tvrdí, že strom „predstavuje ženský i mužský princíp, symbol 

plodnosti symbolizujúci prepojenie troch svetov – podzemia (korene), 

pozemského bytia (kmeň) a neba (koruna)“. 
 

 

ZÁVER  
 

LAND ART ponúka možnosť inšpirácie a aplikovanie v kontexte 

sebavyjadrenia a expresívnych prejavov. V uvedenom kontexte je 

interaktivita autora s prírodou nevyhnutnosťou. Otvorený priestor 

prírody dáva slobodu a vôľu chcieť sa tvoriť tak prirodzenou formou 

akou je výtvarná tvorba v prírode. 
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EXPRESÍVNY VÝRAZ VÝTVARNÉHO DIELA  

NA VÝTVARNEJ VÝCHOVE 
 

ART WORK EXPRESSION  
IN ART EDUCATION 

 

Miloš Kmeť 

 

ANOTÁCIA  

Umelecké výtvarné diela vznikajú v procesoch, ktoré sú úzko prepojené 

na individualitu autora. Vo výtvarnej pedagogike sa používajú procesy 
tvorby, ktoré vychádzajú z poznatkov a procesov využívajúcich (na 
primeranej úrovni) výtvarné techniky majstrov. Takto vzniknuté žiacke 

výtvarné diela sú taktiež nositeľom expresívneho výrazu. Ako môžeme 
expresívny výraz v detskej tvorbe identifikovať? Príspevok rieši 

identifikáciu vzťahov expresívneho výrazu a pedagogického výtvarnéhvo 

procesu (PVP).  
 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ  

Expresívny výraz. Interpretácia. Výtvarný process. 
 

 

 

ANNOTATION 
Artworks arise in processes that are closely linked to the individuality of 
the author. Art education uses creative processes based on the knowledge 

and processes using (at an appropriate level) the art of masters. Pupils' 
works of art thus created are also carriers of an expression. How can we 
identify an expression in children's creation? In this paper, there is a 

ambition to identify the relationships between expression of pupils´ 
artworks and pedagogical art process (PAP). 
 

KEYWORDS 
Expression. Interpretation. Art process. 
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ÚVOD 
 

Výtvarné diela, rovnako ako výtvarné práce žiakov sú nositeľmi 

expresívneho výrazu. Oblasť expresivity vo výtvarnom umení úzko 

súvisí s interpretáciou umeleckého diela. Formy interpretácie 

umeleckého diela sú známe už z čias starovekých filozofov (Platón, 

Aristoteles). Ucelenú koncepciu však ponúka až dielo G. Vasariho 

(1511 − 1574). Počas stáročí sa do popredia vyzdvihoval princíp 

formy (formálna interpretácia) alebo obsahu (obsahová interpretácia). 

Erwin Panpfsky (1892 – 1968) vniesol do tradičného chápania 

umeleckého diela ako formy a obsahu tri vrstvy: prvotný alebo 

prirodzený význam, druhotný alebo konvenčný význam a vnútorný 

význam čiže obsah. Hranice medzi týmito vrstvami nie sú obsiahnuté 

v diele, ale sa objavujú v procese interpretácie.  
 

Formálne a obsahové prvky sa v diele bezpodmienečne prelínajú 

a tvoria jeden celok. Nový smer v interpretácii umeleckého diela udali 

psychológovia Freud a Jung. Sigmund Freud (1856 – 1939) považoval 

umelecké dielo za prostriedok osobnosti k nájdeniu stratenej 

harmónie. Výtvarné dielo tak znehodnocuje na nástroj psychoanalýzy. 

Formálnu stránku diela považoval za obal nevedomých obsahov. Carl 

Gustav Jung (1875 – 1961) na rozdiel od Freuda prispel k rozvoju 

myslenia v oblasti interpretácie formulovaním termínov ako 

kolektívne nevedomie či rozlíšenie archetypu a symbolu. V snahe 

o prekonanie dualizmu obsahu a formy sa objavuje štrukturálna 

interpretačná metóda, ktorej autorom je Hans Sedlmayr (1896 − 

1968). Umelecké dielo má časti, vrstvy, rysy, ktoré sa vzájomne 

prekrývajú, sú vo vzťahu vzájomného zjednotenia a vzájomného 

napätia. Sedlmayr čerpá poznatky zo psychológie, z tvarovej 

psychológie čerpá poznatky o vzťahoch častí a celku. V štrukturálnej 

interpretácii ide okrem iného o prepojenie procesov analýzy 

a syntézy.   
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Ak chceme definovať termín expresivita v umení musíme začať pri 

talianskom estetikovi a filozofovi Benedetto Crocem (1860-1952), 

ktorý týmto termínom pomenoval súhrn tvorivých činností estetického 

typu. V otázkach obsahu a formy zastával názor, že obsah a forma 

majú byť v umení rozlišované, ale nemôžu byť odlúčené. Ich jednota 

je syntézou citu a obrazu v intuícii. Croce spájal expresivitu 

s intuíciou. Jan Slavík o Croceho chápaní expresivity píše ako o dvoch 

rovinách, ktoré sú vzájomne prepojené: expresia (vyjadrenie) 

a evokácia (vyvolanie, spontánne vybavenie) (2009, s. 3). Vyjadrenie 

konkrétneho citu (v prvej rovine Croceho poňatia expresie), napríklad 

smútku, nás vedie k jeho identifikácii a poznaniu, na rozdiel od 

vyvolania smútku (druhá Croceho rovina), ktorý sa na percipientovi 

prejaví v príslušnej reakcii organizmu – neverbálne prejavy smútku, 

slzy a pod. Slavík tiež tvrdí, že expresivitu nemožno zameniť 

s racionálnym pojmovým poznávaním, pretože má inú subjektívnu 

(neotickú) povahu, ale ani od neho oddeliť, pretože je obsahovou 

reprezentáciou a proces expresivity a jej výsledky majú štruktúru, 

ktorá sa dá analyzovať (2011, s. 212). Obsahová reprezentácia súvisí 

so základným princípom sémantiky, ktorý je definovaný 

v sémantickom trojuholníku a slúži na pomenovanie vzťahov medzi 

realitou (objektívnou skutočnosťou) a pomenovaním. Identifikuje 

vzťahy medzi obsahom (designátom), formou (designátorom) 

a objektom (denotátom). Slúži na základné pochopenie princípov 

v znakových komunikačných systémoch. Expresivita je jedným zo 

spôsobov obsahovej reprezentácie založenej na referencii, tj. na 

prisudzovaní významu určitému výrazu (Slavík, 2011, s. 211) Výraz 

umeleckého diela je produktom syntézy nespočetných jeho častí 

a vrstiev, ktoré vieme identifikovať práve vďaka interpretácii. Má dva 

základné rozmery: percepčný a afektívny. Je nositeľom informácie, 

čím sa expresia (výraz) umeleckého diela stáva procesom kvázi alebo 

paralinguistickej komunikácie (Casey, 1971, s. 201) 
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Interpretácia umeleckého diela pomáha určiť hodnotu diela. Samotná 

interpretácia nie je hodnotiaci proces, no poskytuje podklady na 

realizáciu hodnotenia. To je dôvod, prečo sa interpretácii umeleckého 

diela v tomto článku venujeme. Ak teda vieme expresivitu výtvarného 

diela, jeho výraz, pomocou interpretácie analyzovať, mohlo by byť 

možné aplikovať tieto postupy do vzdelávacieho procesu výtvarnej 

výchovy. Narazíme ale na niekoľko zásadných problémov. Jedným 

z nich je spôsob tvorby výtvarného artefaktu. Umelecké dielo je 

produktom umelca s jedinečnými tvorivými procesmi. Ako píše 

Cochrane, vyjadrenie, ktoré predstavuje umelecké dielo, je 

konštrukciou v čase, nie okamžitou emisiou. Znamená to, že toto 

vyjadrenie seba v médiu a prostredníctvom média, ktoré predstavuje 

umelecké dielo, je samo o sebe predĺženou interakciou niečoho 

vydávaného zo seba s objektívnymi podmienkami, procesom, 

v ktorom získajú formu a poriadok, ktorý predtým nemali. (2008, s. 

331) V prostredí školy je systém tvorby prispôsobený podmienkam 

a cieľom vzdelávania. Veľmi často má kvôli funkčnosti (potreba 

aplikácie v širokom rozsahu a minimalizovanie nákladov) ustálené 

a zjednodušené umelecko-výtvarné postupy.  
 

Na identifikovanie vzťahov v procese tvorby výtvarného artefaktu 

v prostredí školy použijeme schému pedagogického výtvarného 

procesu (PVP), schéma číslo 1, ktorá obsahuje  prvky: téma a kontext, 

kritéria, vizualizácia, konzultácia, plánovanie, realizácia, reflexia 

a hodnotenie, prezentácia. Schéma obsahuje základné procesy spojené 

s procesom vyučovania výtvarnej výchovy. Je samozrejmé, že 

rozmanitosť pedagogických prístupov sa nedá jednoznačne uchopiť. 

Použitá schéma ponúka základné prvky, ktorých postavenie je 

v schéme identifikované polohou, šípkou a obrysovou líniou. 

Prerušovaná obrysová línia znamená, že daný prvok sa môže v schéme 

presúvať (po obvode) na rôzne pozície. 
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SCHÉMA 1 

Pedagogický výtvarný proces  

 

 

Zdroj: Kmeť (2020) 

 

Podľa schémy (bližšie Schéma 1) prebieha výtvarný proces zadaním 

témy, ako podnetu pre výtvarnú činnosť žiakov. Žiak individuálne 

alebo v skupine rieši prepojenie témy na inú oblasť života (osobná 

skúsenosť, vedomosti v oblasti výtvarného umenia, vedomosti z iných 

predmetov, vizuálny materiál „nahromadený v pamäti“, kultúrne či 

sociálne udalosti a vzťahy, a pod.), ktoré prinesú do procesu 

myšlienkové - tvorivé podnety. Tento proces je označený termínom – 

kontext. Pomocou nasledujúceho prvku PVP – kritérii, už v úvode 

procesu tvorby dochádza k identifikovaniu cieľa. Pedagóg v etape 
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kritéria komunikuje so žiakom cieľ konkrétneho výtvarného procesu. 

Nemalo by sa vždy jednať iba o zadanie informácie k sumatívnemu 

hodnoteniu. Proces v oblasti kritéria by mal smerovať k práci s cieľmi, 

k metódam vyhodnocovania ich dosiahnutia. V nasledujúcej oblasti 

vizualizácie sa rieši tvorivá fáza nápadov a ich formálneho 

spracovania v kresbe, či inej výtvarnej technike. Konzultácia je 

identifikovanie momentu v procese PVP, kedy je žiak schopný 

formulovať vlastnú úroveň dosiahnutého stupňa tvorivého procesu 

a diskutovať ho (na veku primeranej úrovni) s vyučujúcim. Je to 

schopnosť identifikovať problém, analyzovať príčinu vzniku, 

poprípade navrhnúť riešenie. Jednou z podstatných čŕt konzultácie je 

jej prítomnosť v celom PVP. Plánovanie má podobne univerzálne 

postavenie, no v prípade pedagogického zámeru podporiť procesy 

plánovania sa prirodzene posúva pred plánovanú činnosť 

(vizualizáciu, realizáciu, hodnotenie, prezentáciu). Pre žiakov je 

najmarkantnejšou fázou PVP realizácia, ktorá je prepojená 

s psychomotorickou oblasťou osobnosti. Väzba na výtvarnú techniku 

je najsilnejšia, pretože realizácia výtvarného artefaktu vo výtvarnej 

technike vyžaduje zapojenie nielen kognitívnych ale aj 

psychomotorických funkcií. Hodnotenie prichádza do procesu 

v rôznych etapách v závislosti na jeho forme a cieli (formatívne, 

sumatívne hodnotenie). Reflexia je oblasť zameraná na budovanie 

schopnosti identifikácie jednotlivých častí procesu, ich analýzy 

a hodnotenia. Sebareflexia je jednou z jej dôležitých súčastí, na ktorú 

sa zameriava pedagogické pôsobenie. Záverečná etapa PVP je 

prezentácia, ktorá môže mať rôzne formy (prezentácia výtvarného 

diela pred triedou, jeho vystavenie na školskej nástenke, prezentácia 

procesu tvorby, prezentácia čiastkového procesu, usporiadanie 

verejnej výstavy a pod.) Schéma sa snaží postihnúť základné prvky 

v pedagogicky riadenom procese výtvarnej tvorby žiakov v prostredí 

školy. Ich obsahy a vzťahy sú zjednodušené. Na identifikovanie 

expresívneho výrazu v teoretickej rovine si musíme uvedomiť a 
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definovať rozdiel medzi interpretačnými a hodnotiacimi procesmi 

v oblasti umenia a v oblasti výtvarnej edukácie. Pedagogický 

výtvarný proces (PVP) nám tak poskytuje platformu v ktorej budeme 

ďalej s jednotlivými termínmi pracovať.   
 

Ak sa koncentrujeme na expresívny výraz, ktorého nositeľom je 

žiacke výtvarné dielo. V súvislosti s detským výtvarným prejavom 

Valachová (2018) porovnáva expresivitu v rámci viacerých 

umeleckých druhov, keď tvrdia, že expresivitu v rámci slova, je možné  

použiť aj v rámci obrazu, alebo v rámci výtvarnej expresie. Autorka 

konštatuje, že „expresivitu vo výtvarnej tvorbe by sme mohli 

charakterizovať ako osobné vyjadrenie vizuálnej podstaty s 

emocionálnym podfarbením využitých vizuálnych symbolov a znakov 

výtvarného jazyka“ (ibidem, s. 73). Expresívny výraz výtvarného 

diela je súčasťou diela, no aktivuje sa až v percipientovi v procese 

výtvarnej percepcie. Osobnosť percipienta je v procese výtvarnej 

edukácie premenná, ktorá spôsobuje odlišné vnímanie expresívneho 

výrazu. Percipient (učiteľ) je v oblasti interpretácie výtvarného diela 

vzdelaný, no na rozdiel od umeleckej interpretácie je v priamom 

vzťahu s tvorcom výtvarného artefaktu. Schopnosti učiteľa 

interpretovať – zachytiť a analyzovať prvky výtvarného produktu sú 

ovplyvňované veľkým počtom faktorov. „Závisí to od skúsenostného 

a vzdelanostného komplexu príjemcu, ale aj momentálneho 

psychického naladenia“ (Gero, Tropp, 1999. s. 8). Subjekt 

(percepienta) nie je možné štandardizovať, nakoľko pod vplyvom 

odlišného citového rozpoloženia môže u rovnakého výtvarného 

objektu, identifikovať rozdielny expresívny výraz. Vplyv potreby 

kvantifikovať výsledky vzdelávania odklonil smer vzdelávania 

v umeleckých predmetoch od rozvoja autentického expresívneho 

výrazu. Henley poukázal na prácu Smitha (1989), ktorý obhajuje 

zachovanie expresívneho prístupu k výučbe umenia, najmä u malých 

detí. Smith (ibidem) sa zameriava na prispôsobenie sa vývojovým a 
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tvorivým potrebám detí. Vo svojej práci má ale sklon kompromitovať 

afektívnu zložku tým, že ju používa vedome, ako ďalšiu „disciplínu“, 

ktorá sa potom analyzuje a kvantifikuje ako ktorákoľvek iná doména 

(1991, s. 18). Henly je zástancom názoru, že kultivácia afektívnej 

expresivity v detskom umeleckom diele zostáva životaschopnou, 

kľúčovou súčasťou procesu umeleckého vzdelávania. Tvrdí (1991, s. 

19), že deti sú schopné reflektovať, usmerňovať a transformovať svoje 

emócie, a že tieto procesy môžu mať výrazný vplyv na získanie 

zručností, ako aj na estetickú integritu diela.  
 

 

ZÁVER 
 

Rozvoj expresívneho výrazu v procese výtvarnej výchovy nemôže byť 

chápané ako jednoduchá pedagogická činnosť. Komplexnosť 

procesov tak, ako aj komplexnosť termínu expresie sa 

v pedagogickom procese musí rozložiť do čiastkových cieľov vo 

viacerých oblastiach PVP. Vzdelávacie ciele úzko súvisia 

s evalváciou (hodnotením) a problémami spojenými s týmito procesmi 

vo výtvarnej edukácii. Je preto dôležité, aby sa ciele vo výtvarnej 

edukácii definovali veľmi citlivo a erudovane so zameraním na 

udržanie a rozvoj možností práce s expresívnym výrazom. 
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EXPRESIVITA  

V ALTERNATÍVNYCH FORMÁCH GRAFIKY 
 

 

EXPRESSIVITY  

IN ALTERNATIVE FORMS OF PRINTMAKING 
 

 

Martin Ševčovič 
 

 

ABSTRAKT   

V príspevku sa zameriavame na sledovanie výskytu netradičných polôh 

odtlačku, či princípu tlače vo formách, ktoré pôsobia expresívne. Budeme 
sa pohybovať vo sfére grafického média a hľadať príklady expresivity 
práve v médiu, ktoré môže skôr evokovať remeselnú náročnosť 

a neaktuálnosť pre súčasné vyjadrenia pomocou vizuálneho jazyka.  
 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Grafika. Grafické médium. Alternatívna grafika. Akčná grafika. 
 

 

 

ABSTRACT 

In this article, we focus on monitoring the occurrence of non-traditional 
printmaking positions, or the principle of printing in forms which have an 
expressive effect. We will move in the sphere of graphic media and look 

for examples of expressivity mainly in the medium, which can rather 
evoke some craft´s difficulty and outdatedness, for current expressions by 

using visual language. 
 

KEY WORDS 

Printmaking. Graphic medium. Alternative graphics. Action graphics. 
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Na začiatku publikácie s názvom Alternatívna slovenská grafika - 

netradičné, experimentálne a autorské podoby slovenskej grafiky 

v druhej polovici 20. storočia, umiestnila jej autorka, výtvarná 

teoretička Alena Vrbanová nasledujúci výrok: Tie princípy, ktoré sú 

zavedené, treba porušiť. To je aj v umení. Keď neporušíte, tak 

zostanete stáť na jednom mieste.̋  (Bartusz, 2018 In: Vrbanová, 2019, 

s. 8) Ako v našom prípade môže porušovanie hraníc súvisieť 

s expresivitou? Samozrejme máme na mysli porušovanie formálnych 

hraníc ustálených vo sfére výtvarného prejavu, pomocou ktorých sa 

nám darí ľahšie identifikovať vybrané médium. Pokúsime sa nájsť 

odpoveď v areáli takzvanej alternatívnej grafiky. Prvý krát sa 

mapovaniu problematiky alternatívnej výtvarnej scény na 

profesionálnej galerijnej pôde na Slovensku venoval projekt 

Alternatívna slovenská grafika  v roku 1997. Venoval sa skúmaniu 

väzby a kontinuity alternatívnej, neoficiálnej slovenskej výtvarnej 

scény druhej polovice 60. a 70. rokov s postkonceptuálnym umením 

90. rokov. Pod koncepciu výstavy sa podpísala Vrbanová, ktorá 

odkazuje na chápanie pojmu alternatívny. „Sémantický výklad pojmu 

alternatívny je pomerne jednoznačný a striktný. Hovorí o latinskom 

pôvode slova, ktoré sa stalo v priebehu novodobých dejín 

kozmopolitným. Jeho obsahový význam označuje voľbu medzi dvoma 

možnosťami resp. prípadmi akejkoľvek vecnej či duchovnej povahy. 

Výraz teda vyjadruje možnosť výberu v najširšom slova zmysle ako 

predpokladu slobody." (Vrbanová, 1997, s. 1) Práve sloboda je 

určujúca vo svete definíciou ťažko uchopiteľného sveta umenia. Dáva 

priestor expresii prejaviť sa plnou silou. Od Gombrichovej „gréckej 

revolúcie″ (1985) ubehlo veľa storočí, ale akoby sa udiala nanovo v 

tom minulom. Experiment, ktorý bol metódou poznávania, nabral na 

význame najmä v 20. storočí a výsledky, ktoré neprestajne odhaľujú 

nové fungovanie zákonitostí, neustále ovplyvňujú naše chápanie 

skutočností, ktoré sa prirodzene okolo nás dejú a človeka formujú. 

Tento neustály pohyb, ktorého hnacou silou je ľudská túžba poznávať 
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a experimentom dokazovať, vnímame aj vo výtvarnom umení. Pre 

oblasť grafiky, je experiment akoby predurčený. Pritom ide o tak 

jednoduchý princíp odtlačku, ale túžba človeka nachádzať stále nové 

možnosti realizovania tohto princípu je viditeľná aj v súčasnosti, a to 

veľmi výrazne. Ako si všímame, dnešný mladý tvorca nezavrhol 

tradičné, ale prijal nové a na základoch tradičného s využitím a 

aplikáciou nového vytvára súčasné − aktuálne. Možno je areál obrazu 

ohraničený, ale nekonečné možnosti jeho kombinácií, variácií a polôh, 

ponúkajú tvorcom dostatočný priestor aby mali pocit, že je 

neohraničený. „Ešte začiatkom 30. a 40. rokov 20. storočia boli 

možnosti technického vytvárania kópií vnímané ako úskalia pre 

samotný status a povahu umenia. Éru dôsledkov technických možností 

reprodukovania, ako aj jeho voľného šírenia avizovali ešte v prvej 

polovici 20. storočia najmä texty Waltera Benjamína (strata aury 

originality umeleckého diela) a neskôr v polovici 60. rokov Marshalla 

McLuhana (medium is the message global village)“ (Vrbanová, 2017, 

s. 7). Ako ďalej Vrbanová (ibidem) uvádza, vývin grafického média 

viedol v minulom storočí od pôvodne akademického kresbového 

základu cez neoavantgardné a experimentálne, či autorské polohy, až 

k aktuálnym stratégiám grafickej tvorby. Po avantgardných smeroch, 

ktoré priniesli zásadnejšie chápanie média grafiky v európskom 

kontexte, sledujeme v druhej polovici minulého storočia 

neoavantgardné smery popart a informel, ktoré využívali netradičné 

typy tlače ako štrukturálna grafika, či časté využívanie monotypie. 
 

V príspevku sa budeme zameriavať na sledovanie výskytu 

netradičných polôh odtlačku, či princípu tlače vo formách, ktoré 

pôsobia expresívnejšie, či obsah, ktorý zastupujú môže u diváka 

vytvárať hlbšiu emóciu. Budeme sa pohybovať vo sfére grafického 

média a hľadať príklady expresivity práve v médiu, ktoré môže skôr 

evokovať remeselnú náročnosť a skôr nevhodnosť pre vyjadrenie 

explozívnej energie. „Všetky médiá rozdeľujeme na vhodné pre 
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vyjadrenie myšlienky alebo menej vhodné. Na dostupné 

a problematickejšie dostupné na drahé a menej drahé. Médiá sú 

aktuálne, ak sú prístupné v čase a priestore tvorby“ (Makar, 2018, s. 

72). To, že aj v súčasnosti viacerí autori radi siahajú po grafickom 

médiu, svedčí o jeho vhodnosti a schopnosti etablovať sa aj v dnešnej 

technologicky bohatej dobe na iné vyjadrovacie médiá. ˶...grafické 

médium je otvorený systém, v ktorom vznikajú diela, ktorých charakter 

je vo veľkej miere transmediálny. ̋ (Benca. 2011, s. 6) Vďaka jeho 

schopnosti interakcie naprieč médiami, adaptácii a interakcii 

s prostredím ostatných umeleckých druhov, pričom môže aj nemusí 

dôjsť k asimilácii s inými médiami, čo môže spôsobiť zahalenie alebo 

stratu signifikantných znakov grafiky, ktoré Benca definoval ako 

„...matrica, odtlačok, tlač, stopa, multiplikácia alebo vizuálny jazyk“ 

(Benca, 2011, s. 7). Tento fakt a vnímanie grafického média v 

súčasnosti potvrdzuje aj výskum realizovaný v projekte s názvom 

Transmediálny priestor grafiky, asimilácia verzus originál z roku 

2011, ktorý reflektuje súčasné stratégie grafického média. Projekt 

priniesol výsledky, ktoré poukazujú na smerovanie súčasnej 

umeleckej edukácie cestou intermediálnych a transmediálnych 

presahov. „Od zvládnutia klasických techník, cez autorské postupy 

k postprodukcii a presahom do jazyka a foriem iných žánrov a druhov 

súčasného umenia“ (Vrbanová, 2017, s. 8) 
 

Expresivitu môžeme nachádzať v základnej forme výtvarného 

prejavu, ktorou je kresba, cez jej aplikáciu a výskyt pri využití 

pomocou klasických grafických techník, v experimentálnych 

polohách až po akčné prejavy, kde ju môžeme vnímať výraznejšie. 

Z obsahového hľadiska môžeme vnímať rôzne úrovne emocionality, 

až brutality, ktoré sú komunikované prostredníctvom najrôznejších 

techník a výtvarných stratégií nesúce prvky spontánnosti, gestuality 

a procesuality. Ako príklad dobre zvládnutej kresby aplikovanej do 

klasických grafických techník nám môžu poslúžiť známe cykly 
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grafických listov od Francisca de Goyu, s názvom Los desastres de la 

guerra (Hrôzy vojny) (Obrázok 1), či grafický cyklus Los Caprichos, 

v preklade Rozmary (Obrázok 2), ktorý pozostáva zo súboru 

osemdesiatich grafických listov, vytvorených technikou čiarkového 

leptu a akvatinty, obsahom ktorých je kritika záporných ľudských 

vlastností.  

 

 

OBRÁZOK 1  

Francisco de Goya, z cyklu Los desastres de la guerra (Hrôzy vojny),  

1810-1815, čiarkový lept a akvatinta 
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OBRÁZOK 2 

Francisco de Goya, z cyklu Los Caprichos (Rozmary), 1799,  

čiarkový lept a akvatinta 

 

 
 

 

Príklad expresívnej spontánnosti a gestuality kresby 

v neštandardnom autorskom prístupe si ukážeme na vybraných 

artefaktoch od Petra Kalmusa, Petra Valisku-Timečka a Petra Lukáča. 

Zachytávanie spontánnej stopy po deštrukčnej explózii vo  



 

42 

 

veľkoplošných realizáciách nachádzame u Lukáča. Pomocou 

autorskej techniky pyrografika. (Obrázok 3). „Veľkoplošná 

procesuálna pyrografika Petra Lukáča, ktorá vznikla na papieri po 

riadenom výbuchu pušného prachu“ (Benca. 2011, s. 7). 
 

 

OBRÁZOK 3 

Peter Lukáč, Bez názvu, 2009, pyrografika 
 

 
 

 

V Timečkovom drevoreze s názvom Pokoj (Obrázok 4), 

realizovaného pomocou motorovej píly, sledujeme viaceré formálne 
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expresívne prvky. Od spontánnej kresby realizovanej brutalistickým 

akčným prejavom, za pomoci motorovej píly, do klasickej grafickej 

techniky drevorezu. Z námetového hľadiska sledujeme vytvorenie 

vizuálneho znaku zastupujúceho význam, ktorý je opozitom hrubého 

prevedenia, ktorým bol zaznamenaný. „Peter Valiska-Timečko sa 

venoval technike „archaického“ drevorezu, ktorý realizoval 

motorovou pílou. Akčným a „hrubým“ prepisom jemného 

kaligrafického grafému zaznamenal pritom ušľachtilé slovo: Pokoj. 

Nervózna a hlučná píla zanechala na matrici tento viacvýznamový 

odkaz kódovaný v čínštine“  (Vrbanová, 2019, s. 15).  
 

 

Obrázok 4  

Peter Valiska-Timečko, Pokoj, 2019, drevorez motorovou pílou 
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Od začiatku 80. rokov sledujeme netradičný prístup pri realizácii 

grafických listov u Petra Kalmusa, ktorý „vychádza z konceptuálnej 

metódy navodenia ideí, dielo vzniká až v mysli diváka“ (Böhmerová, 

Jančár, 2007, s. 351). Sledujeme rôzne výtvarné stratégie, od 

takzvaných koróznych grafík, cez sériu vypaľovaných odtlačkov, 

slepotlače realizované technikou úderom a procesuálne vzniknutý 

ready made. Stratégie takzvanej akčnej formy monotypie nachádzame 

v prácach, kde pomocou odtláčania rozžeravených predmetov vytváral 

súbor obrazov s názvom Rock and rollové vypaľováky z roku 1997 

(Obrázok 5).  
 

 

OBRÁZOK 5  
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Peter Kalmus, Partitúra na hardrokokové vypaľováky, 1997, akčná 

forma monotypie 

Autor na nich pracoval v prostredí kováčskych dielní, aplikovaním 

najrozličnejších predmetov, ktoré mohol nahriať a odtláčať. 

Koróznym grafikám ako Peter Kalmus uviedol sa začal venovať od 

roku 1982. Inšpiráciou mu boli stratégie Marcela Duchampa, ktorý 

vytváral kresbu pomocou prsta, na ktorom mal nanesenú vrstvu hrdze. 

A taktiež nasledovanie odkazu Vladimíra Boudníka, ktorý od roku 

1954 definuje stratégie vytvárania grafického odtlačku pojmom 

aktívna grafika. Korózne grafiky realizoval pomocou rôznych 

nájdených skorodovaných predmetov, ktoré umiestnil na papier, 

plátno, či iný materiál a zalial vodou. Tým docieli, že sa mu po nejakej 

dobe odtlačila skorodovaná vrstva, vytvárajúca abstraktný obraz. 

Tieto odtlačky po vysušení prezentoval ako cyklus Korózne grafiky.  
 

Procesuálne expresívne prvky nachádzame v prácach: Kalmusov 

grafický závesný objekt s názvom Koberec (1999) a Nástenky od 

Patrika Ševčíka (2007). U Kalmusa sa jedná o apropriovaný vyradený 

starý syntetický koberec, ktorý bol pôvodne umiestený v kine 

bývalého Kultúrneho domu v Nových Zámkoch, kde ako uvádza 

Vrbanová, sa po revolúcii konal pravidelne medzinárodný festival 

akčného umenia, na ktorom sa Kalmus zúčastňoval so svojimi 

provokatívnymi performáciami. Počas jeho umiestnenia po dobu 

približne 20. rokov po ňom prešlo veľa anonymných ľudí, ktorí na 

ňom zanechali stopy v podobe vyšúchaných a vyblednutých plôch.  
 

„Vo svojej fyzickej podstate, ktorej sa Kalmus bez akéhokoľvek zásahu 

zmocnil, ide o textilný objekt typu nemanipulovaného ready made, 

ktorý opatril signatúrou. ... keďže Kalmus sa po roku 1990 zaoberá v 

kontexte so svojimi staršími prácami z prelomu 70. a 80. rokov 

interpretáciami štrukturálnej grafiky (informelom) a povahou 

abstrakcie vôbec, objekt Koberec treba čítať ako príspevok fúzií dvoch 

typov abstrakcií v našom umení − informelový typ a geometrická 
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abstrakcia, kedy sa Kalmus hlási najmä k odkazu diela Alojza Klimu.″ 

(Vrbanová, 2012, s. 134 – 135) Podobnú stratégiu označovanú ako 

procesuálne vzniknutý ready made si zvolil Patrik Ševčík, ktorý si v 

diele Nástenky (Obrázok 6) privlastnil nástenky vnímané ako predmet 

typický pre propagáciu totalitného režimu. U Ševčíka sa jedná 

o konceptuálne dielo komornejšieho charakteru, zato s jasným 

odkazom prostredníctvom procesuálneho odtlačku zobrazujúceho to, 

čo už v prítomnosti vidieť nemôžeme, ale je stále v nejakej 

pomyselnej sfére prítomné.  
 

Ako v našom prípade môže porušovanie hraníc súvisieť 

s expresivitou? Odpoveďou pre nás je experiment. Nové alternatívne 

cesty prameniace v slobode skúmania a poznávania. „Exprese není 

pouhým vyjádřenim emoce či abstraktního významu ve smyslově 

vnimatelné formě, nýbrž vždy jde v nějake podobě a míře o akt utvařeni 

vyznamu...Vtomto smyslu lze tedy říci, že expresivní tvorba je svého 

druhu poznáváním ...“ (Slavík, 2013, s. 316).  
 

OBRÁZOK 6 

Patrik Ševčík  

Nástenky, 2007, grafický ready made  
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ZÁVER 
 

Na vybraných vzorkách artefaktov sme si demonštrovali rôzne formy 

slobodných stratégii nesúcich v sebe buď po obsahovej alebo po 

formálnej rovine znaky expresivity. 
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EXPRESÍVNE MAJSTROVSTVO SERGIA TOFANA  

V LITERÁRNEJ TVORBE PRE DETI 
 

 

EXPRESSIVE MASTERY OF SERGIO TOFANO IN LITERARY MAKING 

FOR CHILDREN 
 

 

Zuzana Chanasová 

Rosangela Libertini 

Jozef Zentko 
 

 

ABSTRAKT   
Príspevok charakterizuje známeho talianskeho spisovateľa Sergia 
Tofana. Predstavuje jeho nonsensovú literárnu a ilustrátorskú tvorbu pre 
deti. Podrobnejšie popisuje jeho expresívne majstrovstvo v knihe Kapusta 

na olovrant vhodnej pre deti predškolského veku, ktoré sa nenápadným 

spôsobom stáva inhibičným v latentnej agresivite u detí.    
 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Sergio Tofano. Literatúra pre deti. Nonsens. Expresivita.  
 

 

ABSTRACT 
The paper characterizes well-known Italian writer Sergio Tofan. It 
presents his non-consensual literary and illustrative work for children. 

Describes in more detail his expressive mastery in the book Cabbage on 
a plume suitable for preschool children, which in an inconspicuous way 

becomes inhibitory in latent aggressiveness in children. 
 

KEY WORDS 
Sergio Tofano. Children's literature. Nonsens. Expressivity 
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ÚVOD 
 

Každý autor si vyberá prostredníctvom svojej tvorby spôsob, ktorým 

prezentuje v literárnom diele novosť, jedinečnosť, či  

neopakovateľnosť (Harpáň, 2004). Jedinečnosť môže spočívať v 

rôznych oblastiach. Majstrovstvo Sergia Tofana spočíva v tom, že 

tvorí pokojný, mierumilovný text, s nádychom nonsensu, výrazne 

prepojený s autorskou ilustráciou inhibične pôsobiaci na dnes 

preexponované, nepokojné, či agresívne dieťa. Tofanovu originálnosť 

môžeme zachytiť už aj v tom, že hoci začína tvoriť v medzivojnovom 

období jeho texty nepodliehajú ideologizácii.  

Pre dané obdobie bolo charakteristické, že detské knihy boli dôležitým 

prostriedkom propagandy, používali sa na podporu príslušnosti deti k 

vlasti a ich úlohou bolo malým čitateľom vysvetliť význam vojny, 

vysvetliť, prečo otec opúšťa dom a rodinu a stáva sa hrdinom 

brániacim svoju vlasť (porov. Libertini, 2018). V danom období 

vrámci literatúry pre deti pôsobia traja významní autori, ktorí boli 

schopní pôsobiť súčasne v literárnom, ako aj ilustrátorskom poli pre 

deti − Enrico Novelli, známy pod prezívkou Jambo, Antonio Rubino, 

a Sergio Tofano (De Luca, 2009). V našom príspevku predstavíme 

Sergia Tofana, známeho pod pseudonymom Sto, ktorý sa svojou 

expresivitou v literárnej, ale aj vizuálnej tvorbe výrazne zapísal medzi 

významných talianskych autorov tvorby pre deti predškolského veku. 

U Tofana expresivitou chápeme jeho pisateľské majstrovstvo v tvorbe 

pre deti a ilustrátorsky nezvyčajný spôsob vyjadrovania sa.  
 

SERGIO TOFANO (STO) 
 

Sergio Tofano (1886 − 1973) vyštudoval právo a herectvo. Skôr ako 

sa stal známym spisovateľom, bol známy ako divadelný herec. Od 

roku 1909 začal pôsobiť v divadle (Colin, 2012). Najprv pôsobil ako 

kinematografický herec tzv. komédií bielych telefónov, pre ktoré bolo 
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príznačné, že divadlo sa hralo len v bohatých rodinách, kde v tom čase 

mali všetci biele telefóny1.   

Svojim zápalom pre divadlo motivoval k herectvu mladých ľudí, ktorí 

sa neskôr stali významnými talianskymi hercami. Tofano bol jedným 

z najlepších interpretov Luigiho Pirandella (1867 − 1936), známeho 

talianskeho dramatika, spisovateľa a básnika, ktorý v roku 1934 získal 

Nobelovu cenu za literatúru a za svoju inováciu divadelného príbehu 

je považovaný za jedného z najdôležitejších dramatikov dvadsiateho 

storočia. Sergio Tofano v roku 1973, keď mal 87 rokov hral v Ríme 

práve Pirandelliho dielo: „Pensaci Giacomino.” Toto predstavenie 

malo obrovský úspech (C.G., 1973).   

Po druhej svetovej vojne pracoval ako herec v talianskej televízii, kde 

hral v niekoľkých najvýznamnejších dielach ako napr. Bratia 

Karamazovci (1969). Do konca svojho života vyučoval na Národnej 

akadémii dramatických umení. Jeho manželkou bola Resetta 

Cavallari, kostýmová dizajnérka a scénografka, s ktorou mal jedného 

syna Gilberta (Bez mena, 1960).  
 

TVORBA 
 

Tofano je spisovateľom, ktorý mal v sebe hlbokú túžbu ponúknuť 

deťom texty nezaťažené dusivými pedagogickými moralizovaniami, 

ktoré sa v detskej literatúre objavovali desaťročia. Mal silný zmysel 

pre nezmysel, čo pre dané obdobie v talianskej detskej literatúre bolo 

skôr raritou, pripomínajúcou anglosaskú tradíciu. Ako tvrdí 

Kaščáková (2019, s. 948), „činnosť človeka, ktorý tvorí novú vec, má 

vždy určitý zámer, je poznačená jeho fyzickou snahou aj určitou 

myšlienkou a na všetkom, čo vytvorí, zostávajú znaky danej doby,” u 

Tofana ide o bravúrne majstrovstvo v tom, že jeho texty javia úplne 

odlišný spôsob písania od doby, v ktorej tvoril. Oproti iným autorom, 

sa mu v ťažkých rokoch v Taliansku vytvoril určitý vlastný priestor, 

                                                        
1 porov. www.viv-it.org 
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tzv. una zona franca (slobodná zóna), ktorá nebola nasiaknutá 

ideológiou (Libertini, 2018).  

Jeho tvorba je charakteristická obrázkami a poetikou, ktorá vytvárala 

niečo veľmi nové, zdravé, plné dobrých chutí a krásnych príbehov, 

ktoré podnecovali dieťa, aby šlo ďalej, aby sa stalo vynálezcom 

nových príbehov (Camicia, 2015). Deti jeho tvorbu milovali. 

Nenájdeme u neho tvory naháňajúce strach typické pre detské 

rozprávky, ako vlka požierajúceho kozliatka, či ježibaby zaklínajúce 

princezné. Najdôležitejšie postavy Tofanovej tvorby sú veľmi 

inovatívne, veľmi prepojené s talianskou divadelnou tradíciou. 

Napriek tomu si iným spôsobom dokázal získať srdcia malých 

čitateľov.  
 

OBRÁZOK 1  
Tofano: Pán 

Bonaventúra 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uvedomoval si, že ilustrácia prehlbuje v deťoch citlivosť na estetický 

zážitok a výtvarne vnímanie a je dôležitým materiálom, ktorý v dieťati 

prebúdza záujem o umenie a napomáha objavovať estetické kvality 

a krásu (Zentko, 2007), preto expresivitu diela posilňujú vlastnoručne 
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vytvorené ilustrácie a majstrovstvo práce s textom. V medzivojnovom 

období sa texty pre deti objavovali predovšetkým v časopise pre deti 

Il Corriere dei piccoli (Marini - Raffaelli, 2001). 
 

Tofano nebol výnimkou. Od roku 1917 v tomto časopise vytvoril 

postavu Pána Bonaventúru (Colin, 2012), ktorú zároveň nakreslil na 

papier ako kresbu, a ktorá sa po druhej svetovej vojne stala jednou z 

najúspešnejších postáv časopisu Corriere dei Piccoli.  
 

Pán Bonaventúra je šťastným hrdinom, ktorý je neustále pripravený 

pomôcť tomu, kto sa ocitá v ťažkostiach. Dôležitým oddaným 

spoločníkom mu je žltý psík, ktorý preukazuje svoju priazeň pánovi 

vo chvíľach ohrozenia. Všetky príbehy Pána Bonaventúru sú písané s 

veľkým nádychom humoru, krásnou jasnou poetikou písanou vo 

veršoch. Jeho tlačená časopisecká postavička sa neskôr začína 

objavovať aj v knižnom spracovaní, ako aj kinematografii. Dnes 

môžeme Pána Bonaventúru vidieť v novšej podobe vo forme krátkych 

animovaných príbehov (Chanasová, Zentko, 2017). 

Úplne iná je kniha Cavoli a Merenda (preklad Kapusta na olovrant), 

ktorej prvé vydanie je z roku 1920. Už samotný názov knihy vypovedá 

veľa o obsahu. V Taliansku neexistuje kapusta na olovrant. Je to určité 

satirické pomenovanie, či dokonca nonsens.  
 

KAPUSTA NA OLOVRANT 
 

Knihu pre deti (Kapusta na olovrant) tvorí desať krátkych príbehov (v 

niečom obsahujúce znaky rozprávky, či bájky), ktoré Tofano zároveň 

vlastnoručne ilustroval a zároveň dotváral písanými znakmi. Každý 

príbeh sa tak javí ako jedna dlhá reč rozdelená kresbami. Pre všetky 

príbehy je typické to, že zo začiatku sa zdá, že v ňom nie je nič 

dôležité, ale postupne sa dej začne zauzľovať a stane sa niečo, čo 

všetkých protagonistov spojí a dovedie k finálnemu koncu (Libertini, 

2018).  
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Ako príklad uvádzame rozprávku o Kráľovi, ktorý bol vždy otočený na 

tú istú stranu. Príbeh hovorí o tom, ako kedysi žil kráľ, ktorý bol vždy 

obrátený doprava. Každý si myslel, že sa tak otáčal, aby vyzeral veľmi 

dôležito, no v skutočnosti mal na ľavom líci škvrnu vo farbe omelety 

so špenátom. Jedného dňa sa rozhodol oženiť. Poveril prvého ministra 

úlohou nájsť mu manželku, ktorá by mala červené vlasy, modré oči, a 

ktorá by vedela variť mäsové guľky s petržlenovou vňaťou. (V 

Taliansku je to najobľúbenejšie jedlo pre deti, na ktorom si vždy veľmi 

pochutia.) Kráľ mal ešte jednu výraznú podmienku. Mladá nevesta 

mala mať takú chybu, vďaka ktorej by sa stále pozerala z ľavej strany. 

Išlo mu to, aby sa obaja mohli na seba vzájomne pozerať.  Zúfalý 

minister začal hľadať. Našiel princeznú, ktorá sa zdala vhodnou 

adeptkou na nevestu. „Varila mäsové guľky ako kardinálsky 

kuchár...“, problémom však bolo, že mala veľmi výrazný nos a 

nechcela byť videná v profile.  
 

OBRÁZOK 2  

Tofano: Ilustrácia z 
príbehu o kráľovi 
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Prvý minister začal znova hľadať, no po neúspešnom pokuse sa 

rozhodol zastaviť vyhľadávanie medzi princeznami. Jeden večer 

našiel na lúke krásne červenovlasé dievča, ktoré spalo otočené na 

pravej strane. Minister ju zobudil. Mala modré oči. Nebola kráľovskou 

dcérou, pretože otec bol pastier a matka sa živila hľadaním slimákov. 

Minister  si všimol, že mala na tvári škvrnu vo farbe kapusty na 

panvici. Minister sa potešil a vzal ju na kráľovský dvor. Kráľ sa 

zamiloval a chcel sa s ňou oženil. Ako svadobný dar od súdneho kata 

dostali mladomanželia špeciálne mydlo, ktoré kat vynašiel na dobré 

posúvanie lana, s ktorým pracoval. Toto mydlo im malo priniesť 

šťastie. Zvedavý kráľ chcel mydlo vyskúšať a umyl si ním škvrnu na 

tvári. Tá zmizla. Potom to skúsil na tvári svojej ženy a jej tiež škvrna 

zmizla. Obaja sa tomu veľmi potešili. Príbeh končí tým, že prvý 

minister dostáva za odmenu dovolenku, kat prestáva zabíjať ľudí a 

stáva sa „jediným dodávateľom petržlenu pre mäsové guľky na 

kráľovský dvor“  (Tofano, 1990).  
 

V príbehu o kráľovi sa dozvedáme o tom, že šťastný môže byť aj ten, 

kto nie je dokonalý, hoci sa mu nesplnia všetky jeho požiadavky. Kráľ 

napokon nemal za manželku vznešenú princeznú, ale ako sa zdá, 

vôbec mu to nevadilo. Pre talianské deti je impozantné aj to, že keď 

kráľ hladal ženu, bolo pre neho dôležité, aby vedela variť 

najobľúbenejšie jedlo všetkých talianskych detí - mäsové guľky s 

petržlenom. Z príbehu je jasné, že nejde o žiadny strašidelný, 

fantastický, čí výrazne dobrodružný námet. Tofano v knihe píše o 

bežných veciach života, z ktorých je možné sa veľa naučiť a pri 

ktorých deťom určite skrzne nejeden úsmev. 
 

ILUSTRÁCIA 
 

Ako je možné vnímať poetickú krásu Tofanových rozprávok, celé 

svoje autorstvo menovaný autor dotvára autentickými ilustráciami. 

Ako hovorí Stanislavová (2013, s. 105) „výtvarná zložka kníh 
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podporuje plastickosť obrazu, intenzitu citového zážitku, ale môže sa 

stať aj súčasťou kľúča na dešifrovanie skrytej sémantiky textu.” Sergio 

Tofano pracuje rovnako s ilustráciou ako aj textom. Keďže ilustrácia 

by mala prinášať nové inšpiračné podnety rozvíjajúce u dieťaťa 

zmyslové analyzátory, môžeme povedať, že Tofanova ilustrácia 

výraznou lineárnosťou podkresľuje výtvarnú výpoveď autora. Pre 

neho je typická konkrétnosť, precíznosť, prostredníctvom ktorých 

charakterizuje základné znaky zobrazovaného sujetu, tak podporuje 

rozvoj fantázie a tvorivého myslenia u detí. V rozprávkových 

príbehoch Sergia Tofana dieťa nájde zrkadlo na svoje správanie 

s prítomnými agresívnymi prejavmi (por. Kováčová, 2019), ktoré sa 

objavujú v období predškolského veku. Ak pedagóg dostatočne 

využije svoje rozprávačské a pedagogické majstrovstvo, môže pri 

práci s Tofanovým textom v skupinách detí predškolského veku 

postupne eliminovať potrebu agresívneho správania, často 

vyplývajúceho z rodinného pozadia, či znevýhodnenia dieťaťa.  
 

Jednoduchá, do detailu premyslená štylizovaná kresba necháva 

otvorený priestor pre tvorivosť a predstavivosť. Humorne ladená 

tvorba Sergia Tofana je charakteristická lineárnosťou a štylizáciou, 

ktorá vychádza z inšpiračných podnetov zakotvených v úprimnej 

detskej tvorbe. V minimalistickej podobe dokázal autor vyjadriť 

dôležité znaky zobrazovaných tém. Výrazná farebnosť, vytvárajúca 

prijemné oku lahodiace kompozície pozýva dieťa do vzájomnej 

interakcie so samotným výtvarným podnetom. Výrazná výpovedná 

hodnota každého diela je aktuálna a reprezentatívna a inšpiratívna aj 

pre dnešnú ilustrátorskú tvorbu (Chanasová, Zentko, 2017). 
 

 

ZÁVER  
 

Autor vďaka svojej vždy elegantnej, nikdy nie vulgárnej veselosti, 

jednoduchosti rozprávania a komunikatívnym schopnostiam umenia, 

opakovaniam určitých slov alebo fráz, (Libertini, 2018) prináša 
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dieťaťu určité terapeutické uvoľnenie, vďaka čomu ho môžeme 

zaradiť medzi literatúru vhodnú pre rannú biblioterapiu, ktorá „sa 

cielene zameriava na hľadanie rozličných spôsobov podpory 

existujúcej disability, ktorá sa vyskytla u dieťaťa vo vývinovom 

období raného predškolského veku, a je realizovaná prostredníctvom 

knihy a jej upravených foriem” (Kováčová, 2018, s. 118).  
 

 

ZOZNAM POUŽITÝCH BIBLIOGRAFICKÝCH ZDROJOV  
HARPÁŇ, M. (2004). Teória 

literatúry. Bratislava: Tigra, 

2004. ISBN 80-88-869-374. 

C.G. (bez uvedenia celého mena) 

(1973): Da oltre cinquanta anni 
Tofano è alla ribalta. 

Milano,Corriere della Sera, 7 jul 

1973, s.12.  

CAMICIA, C. (2015). Sergio 
Tofano ed il signor 

Bonaventura, [online]. [cit. 

2020-20-03]. Dostupné 

na:http://www.associazione 

italianadellibro.it/site/2015/09/

08/sergio-tofano-e-il-signor-

bonaventura/#  

COLIN, M. (2012). I bambini di 

Mussolini. Brescia: La scuola, 

Brescia, 2012. ISBN 978-88-

350-3062-1. 

CHANASOVÁ, Z., ZENTKO, J. 

(2017). (Ne)známi hrdinovia z 

detskej literatúry: Pán 

Bonaventúra z Talianska. In:  
Predškolská výchova, 2017/2018, 

Roč. 72, č. 1, s. 30-34. 

DE LUCA, P. B. (2009). La 

letteratura per l´infanzia. 

Laterza, Bari, 2009. ISBN 978-

88-420-7662-9. 

Il cinema dei telefoni bianchi 

[online]. [cit. 2020-25-03]. 

Dostupné na: http://www.viv-

it.org/schede/cinema-dei-

telefoni-bianchi. 

KAŠČAKOVÁ, S. (2019) 

Variabilita action art v paralele s 

obdobím dospelosti. In: MMK 

2019: recenzovaný sborník 
příspěvků mezinárodní vědecké 

konference. Hradec Králové: 

Magnanimitas akademické 

sdružení, 2019. s. 944-950. ISBN 

978-80-87952-31-3.  

KOVÁČOVÁ, B. (2018) 

Expresivita ako súčasť východísk 

ranej biblioterapeutickej 

intervencie. In: Expresivita vo 

výchove II.: Banská Bystrica: 

Univerzita Mateja Bela v Banskej 

Bystrici, 2018. ISBN 978-80-
557-1506-3, s. 116-124 [CD-

ROM]. 

KOVÁČOVÁ, B. Reálne situácie 

mapujúce skryté agresívne 

konanie v skupinách detí 

predškolského veku v 

slovenských materských školách 

= Real situations mapping hidden 

http://www.viv-it.org/schede/cinema-dei-telefoni-bianchi
http://www.viv-it.org/schede/cinema-dei-telefoni-bianchi
http://www.viv-it.org/schede/cinema-dei-telefoni-bianchi


 

58 

 

aggression in pre-school aged 

children in Slovak. In: 

Pedagogická revue Roč. 66, č. 1 

(2019), s. 51-72. ISSN 1335-

1982. 

La moglie di Tofano si è tolta la vita 

(1960). Corriere d’Informazione, 

8-9. aprila 1960, s.1. 
LIBERTINI, R. (2018). Výber z 

detskej talianskej literatúry 1837 

− 1968. Ružomberok: PF KU, 

Rigorózna práca.  

MARINI, S., RAFFAELLI, A. 

(2001). Riviste per l´infanzia fra 

´800 e ´900 dai fondi della 

Biblioteca Alessandrina. Firenze: 

Franco Cesati Editore, 2001. 

ISBN 978-88-766-7120-3. 

STANISLAVOVÁ, Z. (2013). 

Éthos a Poézis v umeleckej 

tvorbe. Štúdie o literatúre pre deti 

a mládež. Prešov: Prešovská 

univerzita, 2013. ISBN 978-80-

55509785.  

TOFANO, S. (1990). I cavoli 
a merenda. Milano: Adelphi, 

1990, s.99-107. ISBN 978-88-

459-0780-7. 

ZENTKO, J. (2007). Ilustrácia 
pre detí. In: Predškolská 

pedagogika – terminologický 

a výkladový slovník. 
Ružomberok: Pedagogická 

fakulta Katolíckej univerzity 

v Ružomberku, 2007. ISBN 

978-80-8084-162-1. 

 

 

 

 

KONTAKTNÉ ÚDAJE NA AUTOROV PRÍSPEVKU:  

 

Doc. PaedDr. Zuzana Chanasová, PhD.  

Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta,  

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky 

Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok 

E-mail: zuzana.chanasova@ku.sk 

 

PaedDr. Rosangela Libertini, PhD.  
Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta,  

Katedra cudzích jazykov 

Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok 

E-mail: rosangela.libertini@ku.sk 

 

PaedDr. Jozef Zentko, PhD. 

Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta,  

Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky  

Hrabovská cesta 1, 034 01 Ružomberok 

E-mail: jozef.zentko@ku.sk  



 

59 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. EXPRESIVITA A EDUKÁCIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  



 

60 

 

HODNOTENIE EXPRESÍVNEHO VÝRAZU NA VÝTVARNEJ 

VÝCHOVE 
 

ASSESSMENT OF EXPRESSION IN ART  

EDUCATION 
 

Miloš Kmeť 

 

ANOTÁCIA  

Samozrejmou súčasťou výchovno-vzdelávacieho procesu je hodnotenie. 
Na výtvarnej výchove žiaci produkujú výtvarné artefakty, ktoré sú 

nositeľom expresívneho výrazu. Je expresívny výraz detských výtvarných 
prác súčasťou hodnotenia na výtvarnej výchove? Aké postupy a formy sú 
vhodné na jeho hodnotenie? V príspevku sa pokúsime objasniť procesy 

hodnotenia na výtvarnej výchove so špeciálnym dôrazom na expresívny 
výraz žiackych výtvarných diel.  
 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ  
Expresívny výraz. Hodnotenie. Výtvarný proces. 
 

 

 

ANNOTATION 
Evaluation is an obvious part of the educational process. In art education, 

pupils produce art products that carry an expression. Is the expression of 
children's art works part of art education evaluation? What procedures 

and forms are appropriate for its evaluation? In this paper we will try to 

clarify the evaluation processes in art education with special emphasis on 
the expression of pupil artworks. 
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Expression. Evaluation. Art process. 
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ÚVOD 
 

Na hodnotenie v predmete výtvarná výchova neexistuje jednotný 

názor u odbornej ani u laickej verejnosti. Otázky hodnotenia v tomto 

predmete nám preto ponúkajú priestor na hľadanie odpovedí 

v spojitosti s problematikou školského hodnotenia ako takého. 

Problém s hodnotením v predmete výtvarná výchova vykresľuje aj 

príklad zo Švédska. V roku 2012/13 zaviedli v spomenutej krajine 16 

testov v predmetoch nižšieho sekundárneho vzdelávania, v ktorých sa 

doposiaľ testovanie nerealizovalo (Hector-Stahre, 2013a). Na otázku, 

prečo medzi týmito predmetmi nie je aj ARTs (skupina predmetov, 

medzi ktoré patrí aj výtvarná výchova), Hector-Stahre uviedla 

nejednotnosť filozofie hodnotenia. Ako povedala Hector-Stahre 

(2013) kritériá hodnotenia tohto predmetu a chápanie týchto kritérií 

učiteľmi je stále na úrovni, ktorá bráni spusteniu celoplošnej 

evalvácie. (Hector-Stahre, 2013, b) Karin Hector-Stahre zo Švédskej 

národnej agentúry pre vzdelávanie inými slovami vlastne hovorí: 

externá evalvácia vzdelávacieho predmetu nemá význam, pokiaľ 

v ňom nefunguje vnútorná evalvácia – pedagogické hodnotenie.  
 

Príčinou tohto stavu môžu byť otázky merateľnosti dosiahnutia  

naplnenia jednotlivých cieľov. Cieľ, ktorého dosiahnutie či čiastkové 

naplnenie nevieme objektívne merať, stráca svoj význam. V našom 

prípade sa stáva expresívny výraz-expresivita žiackeho výtvarného 

diela cieľom nášho pedagogického záujmu. Musíme si ju preto 

definovať  a pokúsiť sa identifikovať čo budeme hodnotiť vo vzťahu 

k vytýčeným pedagogickým cieľom. Expresivita je jedným zo 

spôsobov obsahovej reprezentácie založenej na referencii, tj. na 

prisudzovaní významu určitému výrazu (Slavík, 2011, s. 211) Výraz 

umeleckého diela je produktom syntézy nespočetných jeho častí 

a vrstiev, ktoré vieme identifikovať vďaka interpretácii. Má dva 

základné rozmery: percepčný a afektívny. Je nositeľom  informácie, 

čím sa expresia (výraz) umeleckého diela stáva procesom kvázi alebo 
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paralinguistickej komunikácie (Casey, 1971, s. 201) Zjednodušene 

povedané, ako je žiacke výtvarné dielo schopné komunikovať t.j. 

zaujať, sprostredkovať emócie, vtiahnuť do vnútorných štruktúr diela. 

Vo vzťahu k hodnoteniu je potrebné si uvedomiť, akým spôsobom 

pristupujeme k percepcii a interpretácii výtvarného žiackeho 

artefaktu. Či ide o percepčnú alebo afektívnu zložku interpretácie. 

Hodnotenie vo všeobecnom význame (po ukončení procesu tvorby) je 

prirodzený proces. V pedagogickom prostredí má hodnotenie 

konkrétne ciele a je determinované pedagogickým zámerom. 

Výtvarné dielo vplýva na percipienta, ktorým sa v pedagogickom 

výtvarnom procese (PVP) stáva učiteľ. Skôr ako učiteľ zrealizuje 

hodnotiaci proces je atakovaný vizuálnym vnemom, ktorý do jeho 

mozgu prenáša informácie expresívneho výrazu diela. Je nutné, aby 

učiteľ svoju percepciu oprel o racionálnu štruktúru, ktorú si pre účely 

hodnotenia pripravil a osvojil v počiatočnej etape PVP. Hodnotenie 

bez kritérii je postavené na otázkach vkusu a osobných preferencii 

učiteľa. Expresívny výraz sa nezakladá iba na formálnych kvalitách 

diela. Valachová (2016) identifikuje expresiu ako proces, ktorý dáva 

vonkajšiu formu rôznym vnútorným obsahom (ibidem, s. 38).  
 

Na podrobnejšie definovanie expresívneho výrazu vo vzťahu 

k výtvarnému procesu použijeme schematické spracovanie (bližšie 

Schéma 1). 
 

Do centrálnej polohy sme umiestnili expresívny výraz a definovali 

vzťahy k jednotlivým prvkom PVP. Téma a kontext, vizualizácia 

a plánovanie má minimálny vplyv na expresívny výraz žiackeho 

výtvarného diela, preto sa v schéme neobjavujú. Tri prvky sú 

k centrálnemu expresívnemu výrazu definované obojstrannou šípkou, 

čo charakterizuje ich vzájomné ovplyvňovanie sa. Sú to prvky 

konzultácia, výtvarná technika a realizácia. Prvky reflexia 

a hodnotenie ako aj prezentácia majú k centrálnemu prvku 

prerušovanú jednosmernú (smerom von) šípku. Tieto prvky sú v PVP 
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s expresívnym výrazom priamo prepojené, no ich vplyv na kvalitu 

expresívneho výrazu diela je minimálny. Prvok kritériá má 

jednostrannú šípku (smerom dnu). Nesprávne formulovanie cieľa, zle 

definované kritéria alebo upriamenie pozornosti žiaka na expresiu ju 

môže negatívne ovplyvniť. Opačné pôsobenie expresivity na oblasť 

kritéria je nereálne. Procesy v oblasti kritéria sa realizujú pred začatím 

samotnej tvorby výtvarného diela. Absolútne najvýraznejší vplyv na 

expresívny výraz majú výtvarná technika a realizácia. Nedokonalosť 

zvládnutia technických parametrov výtvarných techník na 

profesionálnej úrovni dáva žiackym prácam osobitý expresívny výraz. 
 

 

SCHÉMA 1  

Expresívny výraz vo vzťahu k PVP 

 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 
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Ako tvrdí Tom Cochrane, ťažkosti (a nepredvídateľnosť), ktoré 

sprevádzajú zaobchádzanie s fyzickým médiom, sú často životne 

dôležitou súčasťou toho, čo robí dielo výrazným (2008, s. 334). 

Vyplýva to z povahy týchto procesných prvkov – majú najväčší 

prienik do tvorivého procesu subjekt (žiak -autor diela) a výtvarný 

artefakt (žiacke výtvarné dielo). Vyjadriť (vložiť do diela výraz) 

predpokladá neustále vnímanie procesu tvorby a na základe 

prebiehajúcich procesov reflektovať saturáciu spokojnosti, či 

frustrácie, ktorá je základom spätného vplyvu na výtvarnú techniku 

a spôsob realizácie. Konzultácia je prvok, ktorý môže ovplyvniť ako 

realizáciu, tak aj výtvarnú techniku. Pod vplyvom konzultanta 

(učiteľa, spolužiaka) sa môže zmeniť spôsob použitia výtvarnej 

techniky, či inak ovplyvniť realizácia výsledného výtvarného diela. 

Expresívny výraz diela, ktorý učiteľ (konzultanat) zachytí v procese 

tvorby, môže byť impulz na konzultáciu, formatívnu spätnú väzbu, 

podporu funkčných stratégii, či efektívneho prístupu. Reflexia je 

s termínom expresivity prepojená vo viacerých oblastiach. Pôsobenie 

výtvarného diela má vplyv na percipienta. Kováčová a Guillaume 

(2010) tvrdia, že expresia, ktorá má podobu umeleckej aktivity, 

poskytuje žiakom možnosti k bohatému vyjadreniu ich vlastných 

skúseností, názorov, poznatkov, želaní, citov, pocitov... atď. Učiteľ by 

mal rozvíjať dialóg o výrazových prejavoch pobádať deti k 

reflektovaniu a premýšľaniu o motivácii, ktorá ich viedla. V rámci 

reflexie ide o spätný pohľad tvoriaceho a prežívajúceho človeka na 

vlastné aktivity, postoje a zámery. Ale tiež porovnávanie vlastného 

zážitku so zážitkami ostatných ľudí v podobnej situácii (Kováčová 

a Guillaume, 2010). Reflexia a hodnotenie ako aj prezentácia nemajú 

spätný vplyv na prvok expresívneho výrazu. Pracujú s výsledkom, 

ktorý je už formálne a obsahovo nemenný. Tieto prvky majú význam 

a dopad na rozvoj vedomostí a zručností žiaka.  
 



 

65 

 

Ako sme vyššie spomenuli, prvok kritériá má jednostranný efekt. 

Kritériá môžu ovplyvniť výsledný expresívny výraz, no v opačnom 

prípade to neplatí. Kritériá sa dajú v PVP využiť na rozvoj kritického 

myslenia, na rozvoj sebahodnotenia a zručností s tvorením kritérií, či 

celkovo na rozvoj schopností hodnotiť. Sú úzko prepojené s cieľom 

tvorivého procesu a jeho záverečným hodnotením.  V hodnotení môžu 

prevládať kvalitatívne alebo kvantitatívne procesy. Kvantitatívne 

posudzovanie javov vedie k zúženiu záujmu hodnotenia na výsledky 

školskej výkonnosti, čo je pre výtvarnú výchovu nevyhovujúci 

prístup. Preto sa v hodnotiacich prístupoch pre výtvarnú výchovu 

uprednostňujú kvalitatívne postupy. Kvalitu výkonu môžeme 

efektívne hodnotiť pomocou kriteriálneho hodnotenia. Hodnotiaci 

proces je vždy založený na vzťahu hodnotiaceho subjektu (učiteľ) k 

hodnotenému objektu (žiak). Pri hodnotení pôsobí expresívny výraz 

na zmysly percipienta. V tomto prípade je percepient − učiteľ v pozícii 

hodnotiteľa. Vstupom do interakcie s výtvarným dielom sa vytvára 

vzťah dielo-učiteľ-žiak. Tento vzťah v sebe obsahuje okrem iného aj 

rozmer prežívania. Prežívanie ako emocionálny stav je v procese 

hodnotenia rovnako u žiaka ako aj u učiteľa. Pri hodnotení 

expresívneho výrazu je na rozdiel od prevládajúcich kognitívnych 

procesov pri bežnom pedagogickom hodnotení učiteľ vystavený 

prvotnému vplyvu výtvarného diela na jeho emocionálnu oblasť. 

Hodnotiace procesy v exaktných vedách sa snažia o čo najväčšiu 

mieru objektívnosti. Pri vnímaní výrazu výtvarného diela to nie je 

možné. Subjekt (učiteľ) do hodnotenia vstupuje v konkrétnom 

citovom rozpoložení, ktoré má veľký vplyv na zmyslové vnímanie. 

Nie je možné ho objektivizovať. Preto je dôležité si tento fakt 

uvedomiť a v pedagogickom prístupe s ním efektívne pracovať.  

Emocionálny vzťah, ktorý vzniká ako súčasť procesu kvalitatívneho 

hodnotenia, by mal byť základom pozitívnej spätnej väzby. Podstatou 

pozitívnej spätnej väzby by malo byť pozitívne ocenenie ako jeden z 

najefektívnejších postupov v procese výchovy a vzdelávania. 
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Pozitívne hodnotenie posilňuje motiváciu. Zelina (2011) sa opiera o 

Flandersa, keď píše, že jednu tretinu hodnotenia majú tvoriť  kritické 

poznámky a dve tretiny pozitívne hodnotenia (ibidem, s. 89). Učiteľ 

by mal byť citlivý na výtvarný výraz žiackeho výtvarného diela, 

nemalo by mu robiť problém zachytiť a identifikovať jeho expresívny 

výraz. Takéto hodnotenie expresívneho výrazu žiackeho výtvarného 

diela je charakteristické pre formatívne hodnotenie. Formatívnemu 

hodnoteniu môžeme hovoriť aj korektívne, spätnoväzbové alebo 

pracovné, ktoré poskytne hodnotiace informácie (spätnú väzbu) v 

procese konkrétnej činnosti (Slavík, 1999, s. 38).  
 

Beattie (1997, s. 84) vyzdvihuje ako ďalšie charakteristické črty 

formatívneho hodnotenia neformálnosť a minimálny vplyv na finálne 

sumatívne hodnotenie. Jeho cieľom je korekcia v progresívnom 

zmysle (pochvala a podpora v napredovaní vytýčeným smerom a 

spôsobom), ale aj korekcia v zmysle zmeny (jej cieľom je upozorniť 

na riziko nasledujúcich problémov v procese, eliminovať „odbočenia 

od správnej cesty“, ktoré by neviedli ani k učeniu sa na vlastnej chybe, 

ale, naopak, mohli by viesť k strate záujmu žiaka o zotrvanie v 

tvorivom procese až do ukončenia).  
 

Problém pri hodnotení expresívneho výrazu nastáva v momente, keď 

sa zlým pedagogickým prístupom snažíme o jeho sumatívne 

hodnotenie. Pri sumatívnom hodnotení sa používajú hodnotiace 

nástroje a stratégie, medzi ktoré sa počíta aj použitie kritérií (v zmysle 

zadefinovaných požiadaviek na výsledné dielo). Kritériá sme vo 

vzťahu k expresívnemu výrazu definovali v schéme č.2 ako 

jednosmerne pôsobiace. Ich pôsobenie na centrálny prvok – 

expresívny výraz je v PVP skôr kontraproduktívny.  Snaha o splnenie 

dopredu stanovených podmienok môže mať za následok obmedzenie 

spontánosti, tvorivej invencie či odvahy k experimentovaniu. Ak sa 

učiteľ zameria na expresívne vyjadrenie sa žiaka prostredníctvom 

výtvarného diela, mal by rešpektovať jedinečnosť tohoto procesu. 
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Henley sa opiera o Kramera, ktorý výstižne hovorí, „...taký proces nie 

je možné vykresliť, naplánovať ani sfalšovať “ (1991, s. 20). 

Hodnotenie by v takomto prípade zaviedlo do procesu racionalitu a 

zmenu cieľa. Cieľom by sa stalo dosiahnutie dobrého hodnotenia. 

Henley v tomto kontexte uvádza, že tradičnou reakciou učiteľa je 

presmerovanie dieťaťa späť na neutrálnejšie a formálnejšie prvky, kde 

si učiteľ umenia môže udržať väčšiu „kontrolu“ (1989, s. 16). 
 

 

ZÁVER 
 

Expresivitu výtvarného diela vo výtvarnej výchove neodporúčame 

hodnotiť v rámci sumatívneho hodnotenia, ale aj napriek tomu je 

veľmi dôležitým cieľom jej rozvoj v rámci tohto výchovno-

vzdelávacieho predmetu. Proces výtvarnej tvorby, komunikácia, 

expresivita, ale aj ich reflexia prináša kultiváciu citov, ich prežívania. 

Emočné inteligencia, ktorá sa týmto spôsobom formuje, je dôležitá 

súčasť ľudskej bytosti a mali by sme v škole vytvoriť priestor na jej 

kultiváciu. Hodnotenie by malo iniciovať progres, pozitívnu 

motiváciu a zdravú energiu. Dôležitosť rozvoja emocionálnej oblasti 

ľudskej osobnosti zdôrazňuje aj Goleman, keď vyzdvihuje schopnosť 

viesť svoje emócie smerom k tvorivému cieľu, ktorú do istej miery 

vníma ako nadradenú vrodenému talentu. Či už ide o ovládanie 

pohnútok, o odkladanie uspokojenia či o ovplyvňovanie našej nálady 

tak, aby podporovala naše myslenie; či už ide o nachádzanie motivácie 

vytrvať a nepoľavovať vo svojom úsilí; o schopnosť skúšať to znovu 

aj po nezdaroch, či o schopnosti nájsť spôsob, ako vstúpiť do stavu 

„prúdenia“ a podať tak ten najlepší výkon – všetky tieto rysy svedčia 

o schopnosti citov viesť nás k tvorivému úsiliu (1995, s. 98). 
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FORMOVANIE OSOBNOSTI DIEŤAŤA PROSTREDNÍCTVOM 

HUDOBNEJ EXPRESIVITY 
 

 

THE FORMATION OF THE CHILD'S PERSONALITY THROUGH 

MUSICAL EXPRESSIVITY 
 

 

Alžbeta Popaďáková 
 

 

ABSTRAKT   

Príspevok sa zaoberá hudobnou expresivitou a jej prínosom pre osobnosť 

dieťaťa. V texte rozoberáme pojmy hudobnosť, hudobné schopnosti detí, 
hru na hudobnom nástroji a vplyv učiteľov hudby, ktorých pôsobenie má 

dosah na formovanie osobnosti dieťaťa. Vysvetľujeme význam hudby 
v živote dieťaťa, možnosti v jej vyjadrovaní a poukazujeme na oblasti, kde 
práve hudobné vzdelanie vo veľkej miere pomáha rozvoju osobnosti. 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
Hlas matky. Pedagóg. Hudobný nástroj. Spev. Hudobnosť. 

 

 

ABSTRACT 
The article deals with musical expressivity and its contribution to the 
child's personality. In the text we discuss the concepts of musicality, 

musical abilities of children, playing on a musical instrument. and the 
influence of music teachers whose influence has an impact on the 
formation of the child's personality. I explain the importance of music in 

the life of a child, the possibilities of expressing it, and point to areas 
where music education helps greatly to develop personality. 

 

KEY WORDS 

Mother's voice. Pedagogue. Musical instrument. Singing. Musicality. 
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HUDBA V SÚČASNOM SVETE 

Expresivita je súčasťou hudby, je v nej permanentne prítomná. Dieťa 

sa stretáva s hudbou na každom kroku a ona vplýva na jeho vývin. 

Široké spektrum hudby obklopuje dieťa zo všetkých strán. Príležitosti 

súčasnosti sa javia ako nevyčerpateľný zdroj, ktorý prichádza 

s neustálymi novinkami aj v oblasti vzdelávania hudby. A práve 

situácia nadmernej dostupnosti spôsobuje chaos pri samotnom výbere 

a pri prijímaní kvalitnej a hodnotnej hudby. Bohatstvo neprináša vždy 

očakávané výsledky. Problém nastáva postupným vytrácaním 

muzicírovania z rodín. Následne pri školskom hudobnom vzdelávaní 

absentuje jeho kvalitné zabezpečenie prostredníctvom pedagógov, 

ktorí by mali cez hudobnú expresivitu docieliť formovanie dieťaťa.  
 

VPLYV HUDBY NA DIEŤA OD PRENATÁLNEHO OBDOBIA 
 

Pravé jadro hudobnej výchovy vychádza z prirodzenosti ľudského 

bytia, a tým je hlas matky, ktorý začne dieťa poznávať už 

v prenatálnom období. Viacerí vedci (Clark 1978, Gardner 1982, 

Ludington-Hoe 1985, Thurman a Langness 1986) tvrdia, že práve 

spev matky má priamy dosah na psychický, intelektový rozvoj a na 

hudobnú inteligenciu (Krbaťa, 1994). Kedy a ako dieťa začne vnímať 

zvuk? Príklady z výskumov sú najjasnejším dôkazom pre rozlíšenie 

pravdivosti predpokladov a rozšírenie poznatkov v období 

prenatálneho obdobia. Spojitosť a nadväznosť hudby a zvuku 

od najelementárnejšej podoby a vývinu ponúka zaujímavé zistenia. 

Zvuky vníma dieťa už v prenatálnom období. Sluchový systém 

bábätka je plne funkčný v období okolo troch až štyroch mesiacov 

pred narodením. Od tohto obdobia je schopné vnímať zvuky, ktoré ho 

obklopujú. Zvuky vytvárané telom matky majú intenzitu približne 

okolo 60 dB, vonkajšie zvuky okolo 20-30 dB. Keď je bábätko pred 

narodením dlhšiu etapu vystavované pôsobeniu a vplyvu určitých 

akustických podnetov, po narodení sa táto skúsenosť nejakým 

spôsobom prejaví a na známe zvuky reaguje. Najistejším prejavom 
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spomínaného faktu je, že novorodenci preferujú hlas svojej matky. 

Dôkazom sú výskumy autorov DeCaspera a Prescotta z roku 1984. 

Deti dva dni po pôrode nedávali prednosť hlasu svojho otca pred inými 

mužskými hlasmi, aj napriek skutočnosti, že so svojim otcom boli 10 

hodín denne. Jasným výsledkom je, že novorodenci hlas svojej matky 

jednoznačne preferujú pred hlasmi iných žien. Dlhodobý výskum 

Lamontovej (2001) o preferencii hudby, ktorú matka počúvala počas 

tehotenstva, ktorého predmetom testovania je dlhodobá pamäť, 

priniesol nasledovné výsledky. Prvé testovanie, ktoré sa realizovalo 

rok po narodení ukázalo, že skladbu, ktorú dieťa opakovane počúvalo 

v posledných troch mesiacoch pred narodením, rok po narodení 

rozpoznalo a preferovalo pred inými skladbami. V prvých mesiacoch 

po narodení je dieťa schopné zachytiť a rozlíšiť malé rozdiely týkajúce 

sa frekvencie, intenzity tónu a zmien harmonického spektra. V ďalších 

mesiacoch vývinu je kľúčovým práve hlasový orgán, ktorý 

predstavuje hudobný nástroj dieťaťa. Používa ho ešte skôr ako začne 

hovoriť. Veľmi skoro sa dieťa pokúša o rôzne vokálne prejavy, ktoré 

sa postupom času skvalitňujú (Franěk, 2009). Múzické faktory v reči 

sprostredkovávajú aj spevácke pokusy. U hudobne nadaných detí 

v období dvoch rokov sa objavuje čistý spev skôr ako dokonalá reč. 

Dieťaťu sa podarí lepšie zaspievať jednoduchú krátku melódiu ako 

reprodukovať oddelené tóny. Je to zapríčinené synkretickou povahou 

ich hudobného vnímania. Avšak zo všetkých hudobných výrazových 

prostriedkov prežíva dieťa najskôr hudobný metrorytmus. Melodické 

cítenie a reprodukcia spevu sa u dieťaťa rozvíjajú v tom prípade, keď 

má dostatočné množstvo účinných speváckych podnetov. 

Najaktívnejším a najúčinnejším podnetom je spev matky 

a súrodencov (Sedlák, 1989). Z uvedeného vyplýva, že prvotnou 

inšpiráciou pre budovanie vzťahu k hudbe a zoznámením s hudbou by 

mala byť rodina. Ak sa zanedbá, dieťa prichádza o možnosť nazerania 

na svet cez pohľad hudby. Rodina je prvým miestom stretnutia 
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a poznávania, kde sa dieťa s hudbou začne zoznamovať, inšpirovať a 

nachádzať krásu.  
 

DÔLEŽITOSŤ HUDBY V PREDŠKOLSKOM VEKU 
 

Prečo hudobní pedagógovia Kodály, Orff, Suzuki propagovali 

hudobnú výchovu v predškolskom veku? Pretože najdôležitejšie 

a základné ľudské schopnosti, napríklad udržať vzpriamenú polohu, 

reč, vytváranie mentálnych predstáv sa vyvíjajú počas prvých troch 

rokov po narodení. Je to v období, kedy má ľudský mozog najvyššiu 

mieru plasticity pre vývoj rozsiahlych systémov neuronových sietí. 

Učenie v tomto ranom veku sa podstatne líši od učenia v neskoršom 

veku a dieťa sa dokáže rozvíjať aj v oblasti hudobných schopností. 

Dieťa je už v predškolskom veku plne pripravené pre hudobnú 

činnosť. Sluchové a percepčné schopnosti sú už postačujúco 

rozvinuté. Dokážu spracovávať časové informácie a rozlišovať zvuky 

podľa ich dĺžky, vnímať dĺžku pauzy, tempo a rozdiely v rôznych 

rytmických útvaroch. U detí už fungujú procesy sluchového 

zoskupovania, čo im dovoľuje štrukturovať zvuky z okolitého 

prostredia a zoskupovať ich do koherentných vzorcov a rozlišovať tak 

zvuk pochádzajúci z rôznych zvukových zdrojov (Franěk, 2009). 

Keďže dieťa rozlišuje zvuky a intonáciu ľudskej reči, taktiež reaguje 

na hudbu. My jednoducho potrebujeme vnímať sluchové podnety. 

Hudba je súčasťou duchovnej kultúry človeka. Obohacuje život 

človeka, dodáva rovnováhu a patrí k prameňom duchovnosti. A je ním 

aj pre deti. Ale čo im ten prameň ponúka? Čo si z neho dokážu vziať 

deti, rodičia a pedagógovia? Psychika a fyzický stav detí citlivo 

reaguje na to, čo si z ponúkaného prameňa zoberú. Niekedy sa nám 

môže zdať, že deti sa na každom kroku stretávajú s hudbou 

z reproduktorov. Naše deti sú často obklopované hudbou nekvalitnou, 

ktorá neprináša obohatenie ich citového života, ktorá im neprináša 

posun vpred, ale deformuje ho tým, že bráni rozvíjaniu hĺbky emócií. 

Ak dieťa počúva hudbu agresívnu a nevhodnú, jej estetické a 
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výchovné poslanie sa stráca. Zatvára im cestu ku skutočným ľudským 

citom a to svojou primitívnou povrchnosťou a predstieraním.  
 

Toto „hudobné umenie“ deti prijímajú a vnímajú neuvedomujúc si to. 

Ale čo spev v rodinách? Existuje však dnes niekto, kto im vie ponúknuť 

aj druhú stranu? Pre deti je dôležité, aby sa s hudbou zoznamovali 

systematicky a nenásilne. Kto im vie povedať o hudbe, ktorá hovorí, 

že náš svet je krásny? Kto to pomôže deťom objaviť? Nevytráca sa z 

dnešného sveta cit pre krásu, pre objavovanie, skúmanie krásy a 

hodnotenie pekného? Pedagóg môže vložiť do detskej duše krásu, cit 

a radosť z vlastného objavovania a tvorenia. A veľmi záleží na tom, 

ako je dieťa z rodiny pripravené a akú prvú skúsenosť v nej získa 

(Vlasáková, 2003). 
 

HUDOBNÉ SCHOPNOSTI U DETÍ V PREDŠKOLSKOM VEKU 
 

Hudobné schopnosti sa začínajú riešiť v momente, keď sa začne 

skúmať hudobný vývoj dieťaťa, jeho hudobná aktivita, vzťah k hudbe 

a hudobné potreby. „Jsou to vnitřní předpoklady k úspešnému 

vykonávaní hudebních činností.“ (Sedlák, Váňová 2013, s. 54). 

Zaradzujú sa do kategórie špeciálnych schopností. Čo sa týka ich 

vzniku a rozvoja, musia byť bezodkladne skúmané vo vzťahu k celej 

štruktúre ľudskej osobnosti a nesmú byť odpojené od všeobecných 

schopností – inteligencie, ktorá s nimi súvisí (Sedlák, Váňová 2013). 

Za hudobné schopnosti sa považujú štruktúrne útvary a syntézy 

vlastností, ktoré vytvárajú záujem a kontakt s hudbou, umožňujú jej 

vnímanie a aktívnu interpretačnú a tvorivú činnosť (Sedlák, 1974). 

V knihe Hudební vývoj dítěte nachádzame odpoveď na otázku 

vychovateľnosti hudobných schopností. „Hudební schopnosti jsou 

produktem ontogenetického vývoje, mění se, dají se vychovávat, 

postihovat, kvantifikovat, ovládat a předvídat, a tím lze připravit 

možnosti hudebního rozvoje u každého človeka.“ (Sedlák, 1974, s. 56-

57). Ako to vyzerá v praxi a akým smerom sa môžu deti rozvíjať 

v predškolskom veku v materskej škole? Súčasťou všestranného 
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rozvoja dieťaťa v materskej škole je aj hudobná výchova v kolektívnej 

forme. V období tohto veku sa rozvíja motorický a sluchový 

analyzátor. Okrem základných speváckych schopností sa dieťa učí 

sústredenejšie počúvať vokálnu a  inštrumentálnu hudbu, rozlíšiť 

výraz skladby. Z oblasti motorického rozvoja zlepšujú koordináciu 

telesných pohybov s charakterom hudby a nechýbajú predpoklady pre 

hru na detských nástrojoch. Problém hudobnosti spočíva v jej častej 

mylnej charakteristike. Veľakrát sa vymieňajú alebo dokonca 

stotožňujú termíny hudobnosť a hudobné nadanie, talent, 

muzikálnosť, hudobné schopnosti, záujem o hudbu. Práve aj 

hudobnosť je ďalšou charakteristikou a argumentom, že vzťah 

k hudbe sa dá rozvíjať u každého dieťaťa, až na výnimku amúzií. 

Hudobnosť ako vlastnosť osobnosti predpokladáme aspoň 

v minimálnej miere u každého zdravého človeka. Preto stretnutie 

s hudbou má nezameniteľný význam. V predškolskom veku sa nikdy 

neoddeľuje od rytmizovaného slova a pohybu, ktoré spolu s vnímaním 

melódie vytvárajú senzoricko-motorickú jednotu, zážitkový komplex, 

základné a široko založené estetické cítenie (Sedlák, 1989). 
 

Holas (1999) vymedzuje vo veku od 4 – 6 rokov nasledujúce hudobné 

činnosti: 

 postupné rozlišovanie základných hudobných výrazových 

prostriedkov  

 rozvoj elementárnych receptívnych a reprodukčných schopností 

umožňujúcich tvorivé osvojenie základných zvukových kvalít 

 vytváranie základnej sústavy hudobných výrazových 

prostriedkov a ich hierarchizáciu 

 na základe rozvoja hudobnej pamäti a hudobnej predstavivosti sa 

utvára schopnosť orientácie v základných hudobných 

vyjadrovacích prostriedkoch 

 rozvíja sa schopnosť adekvátna hudobným pohybovým reakciám 

na zmeny v štruktúre hudobných výrazových prostriedkov 
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 upevňuje sa rytmické cítenie 

 formujú sa základy tonálneho cítenia ako schopnosti 

emocionálne prežívať a rozlišovať tonálne funkcie jednotlivých 

tónov v melódii 

 vďaka rozvoju hudobnej pamäti a hudobnej predstavivosti, 

rytmického a tonálneho cítenia je dieťa schopné samostatne 

rytmicky a intonačne správne reprodukovať piesne a melodické 

úryvky 
 

VPLYV PEDAGÓGA NA HUDOBNOSŤ DIEŤAŤA 
 

Vznik hudobnosti je spojený už s maličkým dieťaťom a nedá sa 

nadobudnúť zo dňa na deň. Zoltan Kodaly napísal: „Dajme deťom 

vnímavým voči hudbe do ruky malý kľúč, pomocou ktorého môžu 

vstúpiť do zázračnej záhrady hudby a tým zmnohonásobiť zmysel 

celého svojho života.“ Profesorka Vlasáková (2003) upozorňuje, aby 

učitelia, pedagógovia a rodičia rozvíjali schopnosti, rozširovali 

znalosti a šikovnosť, prehlbovali citlivosť a rozum u detí. Po rodine, 

ktorú sme spomínali na začiatku, sú to práve učitelia hudby, ktorí majú 

veľký vplyv na formovanie osobnosti a taktiež aj samotného vzťahu k 

hudbe. Práve od nich závisí úspešnosť priebehu vyučovania. 

V predškolskom období sú veľmi dôležité učiteľove vedomosti 

o detskej psychike. Ďalej k nim patria schopnosti odkryť povahu 

dieťaťa a umožniť mu, aby si našlo svoje miesto v jednotlivých 

činnostiach. Vplyv pedagóga nikdy nenahradí žiadna učebnica ani 

napomínanie (Slaná, 2010). Učiteľ má vo výchove hudby 

nezastupiteľné miesto. Kontakt s hudbou od troch rokov sprístupňuje 

učiteľovi odhaliť a usmerňovať slabé stránky , dokonca aj defekty vo 

vývoji žiaka, pretože tie sa prejavujú v najplastickejšom období, kedy 

sa formujú psychofyziologické parametre budúcej osobnosti. 

Hudobný rozvoj u detí môže byť rozdelený na niekoľko etáp. Prvá 

etapa sa zakladá na vrodených vlohách, všetky nasledujúce etapy 

tvoria formovanie schopnosti dieťaťa v procese výchovy (Judovina-
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Galperina, 2000). Od pôsobenia pedagóga prechádzame k samotným 

účinkom hudby, ktoré pôsobia na rozvoj osobnosti. František Sedlák 

(1974) uvádza charakteristiku fyziologických účinkov 

a charakterizuje afektívnu oblasť. Pri fyziologických účinkoch je 

hudba transformovaná v akustických podnetoch, zasahuje zmyslové 

orgány a celú oblasť psychiky. Afektívna oblasť rozvíja hudobné 

myslenie cez orientáciu v harmonickej výstavbe a tiež aj vo forme 

hudobného diela. Rozvíja sa predstavivosť, pamäť a fantázia. Hudba 

nie je iba mechanickým vyjadrením a jednoduchou hrou s tónmi. „Její 

primární emocionální funkce je spojena vždy s funkcí poznávací 

a s procesy intelektuálními.“ (Sedlák, 1974, s. 10). Súčasná hudobná 

kultúra spĺňa viacero funkcií aj vo vzťahu k dieťaťu. Podľa Krbaťu 

(1994, s. 39) „vyvoláva radostnejšiu náladu, umožňuje aktívne 

získavať citové a spoločenské kontakty. V spojení s pohybom rýchlo 

ožívajú psychomotorické reakcie, postupne sa odstraňujú telesné 

a duševné poruchy. Pri hudobno-pohybovej hre prežívajú deti 

prostredníctvom umeleckých prvkov spoločné city radosti 

a uspokojenia. Zároveň sa rozvíja vôľa, zmysel pre disciplinovanosť, 

upevňujú sa kultúrne a hodnotové vlastnosti.“ 
 

HUDOBNÁ EXPRESIVITA A KLAVÍR 
 

Podľa Franěka (2009) hra na hudobnom nástroji zahŕňa veľmi zložité 

procesy vnímania a činnosti kognitívneho systému. Patria medzi ne 

komplexné vizuálne informácie vo forme symbolickej, ktoré sa 

v mozgu prevedú do hudobnej formy a následne do systému 

motorických príkazov. Hudobná činnosť požaduje akustickú 

a motorickú spätnú väzbu kvôli rýchlej a presnej analýze hudobníka 

v danom momente, či to, čo hrá, odpovedá jeho vnútornej predstave. 

S hrou na klasickom hudobnom nástroji (husle, klavír) sa môže začať 

od piatich rokov, niekedy aj skôr, ak sa vyučuje podľa vhodného 

pedagogického postupu. V oblasti klavírnej pedagogiky v Českej 

republike sa o prehĺbenie informácií zaslúžili autorky Klavírnej 
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školičky Z. Janžurová a M. Borová (1992). Publikácia vychádza z hry 

podľa sluchu. Cez hravú činnosť na jednotlivých stránkach sa 

prebúdza detské hudobné cítenie, sluchová, rytmická predstavivosť a 

rozvíja sa hudobnú pamäť a tvorivosť. Celé spracovanie Klavírnej 

školičky je systematicky prepojené so zvládnutím základných prvkov 

klavírnej hry. Vyučovanie na základných umeleckých školách je popri 

teoretickej hudobnej náuke spojené s hrou na hudobnom nástroji. 

A práve pri hre na hudobnom nástroji ide o kombináciu sluchového, 

zrakového a hmatového vnemu, čo umožňuje u detí vytvárať presné 

hudobné predstavy.  

Z cieľov výchovno-vzdelávacieho procesu môžeme vytvoriť 

charakteristiku nasledujúcich oblastí: 

 Kognitívny vývin sa formuje pri hre na nástroji a môžeme tu 

zaradiť improvizáciu. Zahŕňa vytváranie si vlastných melódií 

a textov, s ktorými môžu deti muzicírovať. Ďalšou oblasťou je 

spoznávanie hudobných nástrojov a notového zápisu.  

 Sociálno – emocionálny vývin v hudbe má osobitý význam pre 

emocionálny rozvoj. Cez charakter slova a melódie v piesňach 

s deťmi rozvíjame emocionalitu. 

 Perceptuálno – motorický vývin predstavuje hru na konkrétnom 

hudobnom nástroji. 
 

PRAKTICKÁ VYUČOVACIA HODINA HRY NA KLAVÍRI 
 

Na konkrétnej vyučovacej hodine sa s hudobnou expresivitou 

stretávame cez postupný proces práce na jednotlivých skladbách. 

Z metód využívame rozhovor so žiakom a na hodnotenie výkonu nám 

slúži samotné praktické skúšanie – hra na klavíri, hodnotenie známkou 

i samotné pozorovanie, keďže dosiahnuť výsledok nacvičenej skladby 

a zaznamenať rast u žiaka je výsledkom niekoľkomesačnej práce 

počas školského roka. Najväčšou výhodou už na samotnom začiatku 

je, že na hodine je prítomný učiteľ s jedným žiakom, čo je pre 

diagnostiku výhodnejšie ako výučba v kolektíve. Cez otázky učiteľa 
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sa môžeme od žiaka dozvedieť mnoho odpovedí, ktoré nám ukážu 

podstatnú časť žiakovho prežívania. Postupný rast žiaka v oblasti hry 

na klavíri zisťujeme na základe odohraných skladieb. Na hodine žiak 

hrá stupnicu (ktorá slúži na rozohranie, postupne zvyšujeme nároky 

v stupňovaní a zrýchľovaní tempa), etuda (technické cvičenie), 

prednesy z jednotlivých období a ľudové piesne Na základe 

predvedeného výkonu dochádza k diagnostike zo strany učiteľa, ale aj 

k vzájomnej spolupráci. Učiteľ kontroluje a hodnotí: správne 

prečítaný notový text, správne určenú dĺžku nôt, melódiu, pohyb 

rukou a uvoľnený hrací aparát Pri práci s uvoľňovaním rúk do 

vyučovania zaradzujeme aj pohybové hry. Po absolvovaní a hodnotení 

základných elementov na práci so skladbou prechádzame ku hre 

spamäti a k výrazu celkového prednesu. Najdôležitejšou zložkou je 

interpretácia konkrétnej skladbičky s vyjadrením a vcítením sa do 

charakteru skladby a s dosiahnutím spätnej väzby od žiaka. Dieťa by 

malo vidieť inšpiráciu u svojho pedagóga a vo svojom hudobnom 

nástroji, kde pozoruje výsledky svojej práce. Len vtedy bude kráčať 

cestou objavovania a spoznávania, čo všetko sa dá dosiahnuť nie 

jednoducho, ale pravidelným cvičením. Vlasáková (2003) zdôrazňuje 

význam nástrojovej hry. Podľa nej hra na hudobnom nástroji je 

činnosťou, ktorá má celoživotný pozitívny dosah a priaznivo 

ovplyvňuje učenie, pamäť, logiku i emocionálne zložky osobnosti 

výrazným spôsobom. Mnohí rodičia vyjadrujú právom poľutovanie 

nad častokrát nedostatočne pripravenými pedagógmi i školami pre 

túto náročnú prácu s deťmi aspoň od troch rokov. Práve pedagóg je 

dôležitým človekom, ktorý dáva príklad a inšpiráciu. Dieťa môže 

viesť po správnej ceste, ceste radosti a poznávania, ale aj smerom 

opačným. Z každého jednotlivca − pedagóga (iniciatívneho) sa 

postupne vytvorí skupina učiteľov, ktorým nebude ľahostajný prístup 

k vyučovaniu hudobnej výchovy a hudobnej náuky na školách.  
 

Dieťa si pri vyučovaní na ktoromkoľvek hudobnom nástroji 

precvičuje mozog tak, ako keď sa učí iné predmety. V niektorých 
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prípadoch dokonca aj viac. Hudobní pedagógovia (Duke, Flowers, 

Wolfe) tvrdia, že sa zlepšujú aj osobnostné vlastnosti, napríklad 

disciplína, koncentrácia, spoľahlivosť, zodpovednosť (Franěk, 2009). 
 

 

ZÁVER  
 

Hudba ako prameň, hudba ako základ, hudba a hra na hudobnom 

nástroji, hudba a pedagóg dieťaťa. Táto slovná reťaz je vytvorená 

z pojmov, ktoré na seba jednotlivo nadväzujú a nemôžu existovať 

individualisticky, pretože hudba je oblasťou a činnosťou, ktorá si 

vyžaduje tvorivosť, samostatnosť, vkus, sebadôveru, zbieranie 

moderných poznatkov, hľadanie nových metód a postupov, 

vystupovanie, schopnosť komunikácie, vôľu, pracovitosť. Spája 

predpoklady pohybové a tvorivé. Za žiadnych okolností hudba nie je 

statická s presne vymedzenými pravidlami. Bruno Munari vo svojom 

výroku píše: „Tvorivé dieťa je šťastným dieťaťom.“ Ideálnym cieľom 

je vidieť dnešných žiakov, že sú naozaj šťastnými deťmi 

obohacujúcimi náš dnešný moderný svet. Hudba je neoddeliteľná 

súčasť nášho života a mala by mať dominantné postavenie aj u detí, 

pretože práve skrze ňu sa nám otvára brána nového, krásneho 

a doteraz nepoznaného. Avšak popritom nezabúdať a dbať na 

formáciu vzťahu k hudbe a zároveň formovať osobnosť žiaka. Už Jan 

Amos Komenský sa v diele Informatórium školy materskej vo 

výchove opieral o hudobné prvky. Podotkol význam hudby 

v psychickom vývoji dieťaťa: „Musica maxima nobis naturalis est.“ 

(Hudba je našej prirodzenosti najbližšia.) 
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BEZPROSTŘEDNÍ EXPRESIVITA VÝTVARNEHO PROJEVU 

PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ - VÝZNAM VÝVOJOVÝCH A 

TYPOLOGICKÝCH ASPEKTŮ PRO UČITELE 
 

NATURAL ARTISTIC EXPRESSION OF PRESCHOOL CHILDREN - 

IMPORTANCE OF DEVELOPMENTAL AND TYPOLOGICAL  

ASPECTS FOR TEACHERS 
 

Pavla Novotná 
 

ABSTRAKT   
Dětské výtvarné tvarosloví vytvářené hlavně pomocí linií doplňované barvou je 

poměrně běžnou výbavou předškolních dětí. Některé děti se svými díly však 
většinové produkci vymykají. Společným rysem jejich tvorby je např. preference 

práce s barevnou skvrnou, její strukturou a kompozicí. Tento charakter má celá 
šíře jejich tvorby a souvisí s typologií tvůrčích projevů. Text dává do souvislosti 

některé oborové poznatky o horizontálních (typologických) a vertikálních 
(ontogenetických) aspektech rané dětské výtvarné expresivity spolu se zjištěními 

z kvalitativního šetření obsahu výtvarných činností v mateřských školách 
(specifický výzkum 2018-2019) a je doplněn obrazovou dokumentací z výtvarných 

kazuistik. 
 

KLÍČOVÁ SLOVA 

Dětský výtvarný projev. Expresivita. Předškolní vzdělávání. Výtvarná 
ontogeneze. Výtvarná typologie. Diferenciace. Individualizace. Mateřská škola. 

Výtvarné činnosti. Výtvarná výchova. Tvořivost.  
 

ABSTRACT 
Children's art created mainly by using lines complemented by color is a relatively 

common feature of pre-school children. However, the natural expressivity of 

some children does not fit into the majority. A common feature of their work may 
be the preference for working with color, structure and composition. This 

character is related to the typology of creative expression. The text links the 
knowledge of horizontal (typological) and vertical (ontogenetic) aspects of early 

children's art expressivity together with findings from qualitative research 
(specific research 2018-2019) and is completed by pictorial documentation of 

case studies.  
 

KEY WORDS 

Children art expression. Expressivity. Pre-school education. Art ontogenesis. Art 

typology. Differentiation. Individualization. Pre-school care. Art activities. Art 
education. Creativity.  
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Expresivita se ve smyslu tohoto textu vztahuje na bezprostřední 

výtvarnou tvorbu dětí předškolního věku. Ta je pro výtvarné pedagogy 

i umělce stále fascinující. Nepodléháme jí sice tak sugestivně jako 

psychologové a učitelé tzv. “století dítěte”, tedy doby, kdy se začaly 

brát v úvahu psychologické poznatky vztahující se k dětskému 

výtvarnému projevu, ale přesto nás často překvapí originální výtvarná 

reakce na téma, které malé dítě zaujalo.  
 

Dětský výtvarný projev obsahuje jak zprostředkované poznávání dané 

smyslovou zkušeností, tak i vrozený intuitivní smysl pro pojmenování 

a zobrazování univerzality světa (Slavík 2009, Stehlíková Babyrádová 

2013). Kreslit, malovat, konstruovat, otiskovat, sochat je přirozenou 

potřebou každého dítěte. Expresivní samovolná tvorba dítěte je 

ovlivněna jeho individuální zkušeností, výchovou, kulturou a 

dodatečně i mnohými poměry svého okolí (národa, instituce, rodinou, 

obklopujícím vkusem apod.). Můžeme pozorovat, že určitému věku 

dítěte odpovídá jistý konstantní způsob výtvarného vyjádření. 

Charakteristické vývojové znaky dětské kresby je možné pozorovat 

napříč různorodým prostředím, ve kterém děti žijí. Tak jako lze 

obecně popsat charakteristiku jednotlivých základních fází 

psychomotorického zrání člověka, lze i odvodit určité obecné 

zákonitosti dětského výtvarného vyjadřování, které tento vývoj 

reflektují. (Stadlerová a kol., 2017, s. 63) Tato koncepce založená na 

genetických mechanismech chápání vertikálního postupného vývoje 

dětského výtvarného projevu tzv. “genetický princip” (Uždil, 1978, s. 

199) se stala základní součástí pojetí výtvarné pedagogiky. Teoretické 

texty popisují systémy vývojových etap sekvenčního pojetí dětského 

výtvarného projevu (Sully (1899), Levinstein (1905), Kreschensteiner 

(1905), Ballard (1912), Luquet (2001), Stern (1996), Burt (1922), 

Britsch (1966), Löwenfeld (1967), Piaget (1997), Arnheim (1986), 

Kellog (1970) a další). V devadesátých letech 20. století navazují na 

již objevené teorie další koncepce uvažující o nových podobách 
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vývojových paralel (Gardner, Winner (1982), Kindler, Darras (1994), 

Kerlavage (1998), Smith (1987), Simpson a kol. (1997)). Navazujícím 

předmětem zkoumání jsou také aktuální sociální a kulturní faktory, 

např. současná gradující vizualita kultury a její vliv na dětskou 

výtvarnou produkci a výchovu (Thompson (1995), Rampley (2005), 

Simpson a kol. (1997)) či interpretační a terapeutické aspekty 

směřující dětský artefakt k výsostným polím arteterapie (Goodenough 

(1928), Davido (2001), Golomb (2004), Oaklander (2003) a další). 

Navzdory některým obecně platným znakům vývoje dětské kresby je 

nutné uvažovat tak, že výtvarné vyjadřování každého dítěte je vždy 

především individuální. Také v historickém kontextu oboru proto 

nechybějí teoretici, kteří se zabývali či zabývají zároveň i horizontální 

směřovanou typologií − jednotlivými typy výtvarného nadání 

založenými na jedinečnosti osobnosti každého jedince. Současné 

teorie o výchově a vzdělávání se dnes stále více pohybují směrem od 

poznávání dítěte skrze univerzalitu jeho vývoje (od srovnávání 

jednotlivce s průměrem populace jeho věku) k poznávání dítěte skrze 

jeho individualitu. Určité nastavení osobnosti je totiž zřetelné již od 

narození. Autoři teorií o dětském výtvarném projevu se často zmiňují 

o typologizaci výtvarných projevů, které se snaží popsat a rozčlenit 

např. podle “dominance některé ze základních složek osobnosti – 

myšlení, cítění, smyslového vnímání a intuice” (Kitzbergová, s. 31), 

výběrovosti námětu a způsobu transformace individuální zkušenosti 

do výtvarné podoby. Většina autorů se zmiňuje, že formování 

výtvarného typu se váže ke stabilizaci osobnostních rysů, tedy k 

období přibližně okolo dvanáctého roku života. Současné vývojové 

teorie však upozorňují na přirozené osobnostní preference, které se 

projevují již v raném dětství a jsou vrozené (Miková, s. 15-19). 

Individuální tíhnutí se projevuje také od útlého mládí v různých 

podobách bezprostřední výtvarné exprese. Výtvarnou typologii 

předškolních dětí není nutné hluboce analyzovat či umět určovat, 

neboť mnoho dětí může být typem syntetizujícím a výtvarné 
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preference se v raném věku stále dynamicky formují a rozvíjí. Je nutné 

si však uvědomit, že zpracování stejného námětu dětmi, třeba i 

stejného věku, se bude velmi lišit nejen z hlediska vývojových 

specifik, sociálních predispozic, ale také z důvodu různorodé 

výtvarně-typologické inklinace. 
 

Již v předškolním věku si děti vytváří škálu svébytných znaků a 

způsobů zobrazování, které se stávají originálním a rozpoznatelným 

autorským “rukopisem”. Poznatky, že je dětská tvorba “spoluurčena 

jedinečnou strukturou osobnosti dítěte” (Uždil, 1978, s. 122), 

formulovalo mnoho výtvarných teoretiků již od šedesátých let 20. 

století. Podrobný stav dosavadního bádání své doby uceleně shrnul 

např. Herbert Read ve Výchově umění (1967), konkrétně v kapitole 

věnované souvislostem lidského temperamentu a výtvarného projevu. 

Zde také on navrhuje vlastní kategorizaci. Zkušenost s tvorbou 

zrakově postižených dětí ovlivnila dalšího významného autora 

Viktora Löwenfelda (Creative and Menthal Growth, 1947) k 

vypracování systému výtvarné typové diferenciace zahrnující 

vizuální, haptický a smíšený typ. V našem prostředí na zahraniční 

autory reagoval např. Jaromír Uždil představením “extravertní, 

introvertní a smíšené” typologie. Vlastní dělení formulovala i Věra 

Roeselová (vizuální, imaginativní, dekorativní, syntetizující typ) a 

také např. Raul Trojan (grafický, malířský, plastický, výtvarně 

konstruktivní typ). V chápání tvůrčích výtvarných typů však panovala 

nejednotnost jak v charakteristice, členění i označení, která zrcadlila 

hlubokou nepostihnutelnost a složitost vztahů mezi dětskou osobností 

a výtvarným projevem. Základní orientace ve výtvarné typologii je 

však přínosná, neboť usnadňuje na poli výtvarné pedagogiky 

individualizovat a diferencovat didaktický přístup a je zásadní z 

hlediska předkládání přiměřené vzdělávací nabídky. Respektování 

obecně vývojových a zároveň speciálně typologických rysů je také 

důležitou součástí adekvátního hodnocení výtvarné tvorby dětí.  
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Kvalitativní šetření, které proběhlo v roce 2018 a 2019 na 

Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v rámci 

specifického výzkumu, bylo zaměřeno na obsah nabídky tvůrčích 

činností v mateřských školách. Studenti všech forem bakalářského 

programu studia Učitelství pro mateřské školy, kteří realizovali 

pedagogickou praxi, zjišťovali formou dotazníku a rozhovorů s učiteli 

odpovědi na otevřené otázky. Jedna z výzkumných otázek, se týkala 

respektování principu diferenciace a individualizace vzdělávací 

nabídky při řízených či částečně řízených výtvarných činnostech. 

Také pomocí analýzy obrazového materiálu a z pozorování (a dále 

textů, výstupů a záznamů procesu výtvarných činností) vyplynulo 

několik rizikových faktorů, které (nikoliv dle četnosti výskytu, ale dle 

kvalitativního významu) tyto principy z hlediska přístupu učitele k 

dětem velmi negativně ovlivňují. (Zde uvádím úzký výběr výsledků, 

které jsou pro téma textu relevantní.)  
 

1. NEDŮVĚRA V PŘIROZENÉ SCHOPNOSTI DÍTĚTE VYJÁDŘIT SE 

POMOCÍ VÝTVARNÝCH PROSTŘEDKŮ A POTLAČOVÁNÍ 

ZÁKONITOSTÍ VÝTVARNÉ ONTOGENEZE PŘÍLIŠNÝM NABÍZENÍM 

PODPŮRNÝCH PROSTŘEDKŮ A PŘEDSTAV UČITELE  

(tlak na používání předloh, šablon, předkreslování, zásahy učitele do 

dětských výtvorů apod.). 
 

Zvláště devastující pro rodící se dětské vědomí je ve výtvarných 

činnostech napodobivé a mechanické používání vzorů a předloh, které 

učitelé často dětem nabízejí v dobré vůli, aby dětem pomohli, v 

mylném přesvědčení, že "děti by to nezvládly”. Nabídka těchto 

podpůrných prostředků bývá často důsledkem nepřiměřených úkolů, 

které neřeší diferenciaci v heterogenních třídách nebo předpokládají 

příliš úzce vymezené dispozice (stejné výtvarné vývojové stádium) u 

dětí stejného věku. Nepochopení velmi dynamicky se rozvíjejícího 

výtvarného projevu v předškolním věku a jeho specifik vede často k 
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tendenci dítě opravovat, vést mu ruku či mu přímo předkreslovat. Při 

této někdy až “násilné manipulaci” ze strany učitele (nucení dětí k 

přepracování vlastních návrhů, zásahy učitele do zobrazovacího 

prostoru dítěte apod.) dochází k narušení sebedůvěry dítěte ve vlastní 

schopnosti Děti zůstávají bez možnosti uplatnit vlastní jedinečné 

představy a svobodnou vůli. Jsou nuceny potlačit své přirozené 

expresivní projevy a úzkostně setrvávat v průměrnosti, což je zcela v 

rozporu s výchovně vzdělávacími cíli osobnostně pojatého 

předškolního vzdělávání. Výtvarné činnosti, často zredukováné na 

pouhé účelové použití výtvarných prostředků (vybarvování, 

dekorativní doplňování do předem určeného jednotného tvaru), tak 

podporují zobrazovací stereotyp, zbavují výtvarný projev prožitku 

(pokud nějaký předcházel) a možnosti uplatnit ve vztahu k námětu 

jedinečnou dětskou zkušenost. Nedůvěra ve schopnosti malých dětí 

má mnohdy hluboké kořeny v narušené “sebedůvěře” samotného 

učitele, jehož tvořivé schopnosti byly potlačeny podobnými 

mechanismy, které nyní sám nevědomky aplikuje na svěřené děti. 

Autokratickým tlakem učitele na následování “vzorů vlastních 

představ” dětem učitelé (nevědomky) sdělují, že jejich zpodobnění 

světa není “to správné” a vyvolávají v nich pocit nedostatečnosti a 

nekompetentnosti. Tato skutečnost je zcela v rozporu se smyslem 

předškolního vzdělávání, jehož záměrem je vedení dítěte k tomu, aby 

bylo jedinečnou, schopnou a kompetentní osobou (RVP PV, s. 7). 
 

 

2. POTLAČOVÁNÍ OSOBITOSTI DANÉ SPECIFIKY VÝTVARNÉ TYPOLOGIE 

(nevědomé preferování některých výtvarných typů před jinými) 
 

Dětské výtvarné tvarosloví vytvářené hlavně pomocí čar a linií 

doplňované barvou je poměrně běžnou výbavou mnoha předškolních 

dětí. Děti v raném věku často inklinují k zachycování tvarů pomocí 

vodící obrysové linie, při práci s barvou štětcem spíše kreslí, rády 

obtahují, používají kontrastní barvy podtrhující jednotlivé linky apod. 
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Výtvarní teoretikové by převažující charakter tvorby takového dítěte 

v pozdějším věku mohli označit např. jako typ “extravertní” (J. Uždil), 

“grafický či možná i výtvarně konstruktivní" (R. Trojan), “vizuální” 

(V. Löwenfeld, V. Roeselová) apod.  Výtvarná tvorba některých 

jedinců však do této většinové tvorby “nezapadá”. Od časného mládí 

zažívají mnohdy pocity nepochopení ze strany učitelů a dospělých, 

jelikož se jejich díla vymykají hlavnímu charakteru většinové 

produkce. Bývají nuceni do nápodoby či se dokonce sami o 

napodobování výtvorů ostatních snaží, kvůli tomu, aby lépe zapadli a 

necítili se méněcenně. Jak vyplývá z analýzy dokumentů, v každé 

mateřské škole několik takových dětí najdeme. Společným rysem 

jejich tvorby může být např. záliba v práci s barevnou plochou, 

strukturou a kompozicí obrazu. Vizuálně obrazná vyjádření založená 

převážně na kombinaci barevných ploch a skvrn, bez hlavní vodící 

obrysové linie, jsou v praxi celkově méně častá. Nejedná se o 

izolovaná zpracování, tyto aspekty se objevují v celé šíři tvorby 

takových dětí. Z hlediska oborové teorie k nim lze přiřadit 

charakteristiku některých z výše jmenovaných typologií tvůrčích 

projevů a nazvat je např. typem “introvertním” (J. Uždil), “malířským 

či plastickým" (R. Trojan), “imaginativním” (V. Roeselová), 

“haptickým” (V. Löwenfeld) apod. Pro učitele v mateřských školách 

často bývá takový výtvarný projev matoucí, neboť tyto typy někdy 

velmi dlouho nevytvářejí klasické “grafické typy” (superznaky). 

Obrysy a detaily jsou pro ně druhořadé. Barva, plocha a struktura má 

významnou funkci i hodnotu. Tvorbu člověka s převažujícím “čistým” 

tvůrčím přístupem např. tzv. haptického typu (Löwenfeld) 

charakterizuje Perout (2005) v adolescentním věku takto: “ (…) k 

podobě obrazu skutečnosti se dopracovává jiným způsobem. Využívá 

k tomu rané kinestetické zkušenosti, dojmy z dotyků, pocity svalového 

napětí a uvolnění, uplatňují se u něj výrazněji vjemy chutí, vůní, váhy, 

rozdílných teplot povrchů předmětů. Při výtvarných aktivitách se takto 

vnímající tvůrce přímo stává součástí obrazu. Z toho důvodu je volba 
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barvy ovlivněna subjektivním pocitem a méně koresponduje s lokální 

barevností a věcnou konstantou zobrazovaných objektů.” (Perout, 

2005) Haptická inklinace přirozeně vytváří u jedince obdivuhodnou 

základnu budoucích uměleckých (často malířských a sochařských) 

předpokladů.  

Získané výsledky výzkumu se staly podnětem pro obohacení teorie 

profesní přípravy budoucích učitelů mateřských škol vytvořením 

případové studie. Případová studie zkoumá fenomén výtvarné 

typologie u několika dětí, mapuje výtvarnou produkci v celé šíři jejich 

tvorby v rozsahu několika let a analyzují ji z hlediska vývojových 

proměn.  
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Studium případů je příležitostí k rozšíření povědomí o jedinečné 

podobě výtvarných projevů u konkrétních jedinců. Součástí rozboru je 

kromě deskriptivní a interpretační rozvahy také uvažování o možných 

způsobech pedagogické intervence. Následuje doprovodný výběr 

ukázek z obrazových zdrojů této studie.  
 

Postupný vznik a obohacování grafického typu postavy na obrázcích 

chlapce A (díla v rozmezí od 3 do 6 let věku, navštěvuje státní MŠ od 

4 let) má jasnou preferenci kresebných linií.  
 

Typologicky chlapec již od 

raného dětství tíhne spíše ke 

grafickému “vizuálnímu” 

výtvarnému ztvárňování. To lze 

pozorovat např. v jeho 

obrazcích zvířat (prožitek z 

návštěvy zoo, rozhovor o zví-

řatech, bádání v encyklopedii), 

u kterých je schopen svoji 

představu zachytit pomocí 

jednoduchých tahů, lineár-

ních detailů a bravurně 

ztvárnit hlavní rysy podoby 

jednotlivých zvířat. Kresba 

obrysů hraje stěžejní roli. 

Typologické tíhnutí se 

promítá i do výběrovosti 

výtvarných vyjadřovacích 

prostředků.  
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Barva, struktura a kompozice hraje významnou roli v tvorbě chlapce 

B (záznamy ve vývoji od 4 do 6 let věku, předškolní období, 

navštěvuje státní MŠ). Jeho záliba v komponování ploch, malířský až 

haptický způsob práce s barvou převažuje v celé šíři jeho výtvarné 

spontánní tvorby. V rámci případové studie se objevily proměny 

výtvarného projevu vzhledem k nástupu do první třídy základní školy. 

Základní tvůrčí charakter však “vyvěral” z produkce i v tomto období. 

Z hlediska teorie jeho tvůrčí typ inklinuje např. k označení “malířský” 

(R. Trojan), “imaginativní” (V. Roeselová) či “haptický” (V. 

Löwenfeld). 
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Přestože se “čisté” výtvarné typy vyskytují vzácně, učitel se v praxi s 

nimi může potkat a měl by být na tuto skutečnost připraven. Pedagog 

v mateřské škole nemusí nutně analyzovat a umět určovat výtvarnou 

typologie dítěte, neboť většina dětí je přeci jenom typem smíšeným a 

výtvarné preference se v tomto věku stále formují a rozvíjejí. Je nutné 

si však uvědomit, že zpracování stejného námětu dětmi, třeba i 

stejného věku, se bude lišit nejen kvůli rozličným vývojovým 

hlediskům, ale také kvůli výtvarným typologickým rozdílnostem 

rodící se osobnosti. 

Pokud dítě zatím 

nedospělo k 
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zobrazování ustálených grafických typů (superznaků) (daností svého 

typu, osobnostním nastavením či z vývojového či jiného důvodu), 

nelze jej do tohoto způsobu zobrazování nijak nutit, ani nevědomě či 

záměrně před ostatními dětmi některý z přístupu zobrazování chválit 

či vyzdvihovat. Na nevhodné výchovné postupy ve školství či v 

rodině, které potlačují přirozené možnosti rozvoje tvořivosti a 

výtvarné exprese, upozorňují desítky let řady teoretiků (např. 

Löwenfeld, Uždil, Stehlíková Babyrádová, Slavíková a kol., 

Štěpánková, Stadlerová atd.). Vinou nepřiměřeného hodnocení a 

neadekvátního vedení ve výtvarné výchově vznikají u dětí vážné 

překážky v rozvoji tvořivosti. Dítě potlačuje vlastní expresivní projev, 

vzdává veškeré autentické výtvarné pokusy a časem se smiřuje se svou 

neúspěšností. Tyto děti o sobě později tvrdí, že neumí kreslit a 

malovat, a toto přesvědčení si přináší s sebou do dospělosti. Jejich 

přirozená schopnost výtvarně se vyjadřovat a rozvíjet je vnějším 

neodborným výchovným jednáním zablokována již v raném dětství.  
 

Učitelé by se měli přesvědčit, zda dítě objekty či situace, které jsou 

námětem činností, zná a připravit dětem takové podmínky, aby měly 

příležitost se s nimi setkat ještě důvěrněji a obohatit tak své představy 

o nové smyslové zkušenosti a poznatky. Následně je totiž pak každé 

dítě zcela přirozeně schopno dle svých dispozic (daných vývojem či 

typem) téma zobrazit. Pokud bude respektován ve vzdělávací nabídce 

výtvarných činností v předškolním vzdělávání princip diferenciace a 

individualizace, nemohou být v konečné podobě výtvory dětí nikdy 

zcela jistě totožné, ale naopak − tvůrčí svoboda se projeví v 

nepřeberném množství podob, přístupů a cest. Pestrost a rozmanitost 

ve výtvarném ztvárnění je zcela přirozená a žádoucí, je dokladem 

zdraví a vitality dítěte. Naopak konformita v tvorbě, vzájemná 

podobnost výtvorů, opakující se bezradnost, nezájem a obavy z 

vlastního vyjádření poukazují na to, že se děti pohybují v prostředí s 
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převahou činností potlačující přirozené možnosti dětského výtvarného 

potenciálu.  
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EXPRESIVITA VÝTVARNÉHO PROJEVU DÍTĚTE 

V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ: MOŽNOSTI A REALITA 

ŠKOLNÍ PRAXE 
 

EXPRESSIVENESS OF A CHILD’S ARTISTIC EXPRESSION IN 

PRE-SCHOOL EDUCATION − POSSIBILITIES AND REALITY OF 

SCHOOL PRACTICE 
 

Hana Stadlerová 
 

ABSTRAKT  
Příspěvek představuje cíle preprimárního vzdělávání v České republice dané 

platným kurikulárním dokumentem a příležitosti, které podporují expresivní 

vyjádření dítěte. Předkládá argumentaci, která obhajuje přínos výtvarných 

činností rozvoji dítěte, jeho hodnotové orientaci a vytváření základů 

klíčových kompetencí. Nabízí dílčí výsledky realizovaného výzkumu, který 

umožnil pojmenovat negativní jevy ve vzdělávání prostřednictvím výtvarných 
činností. Uvádí i příklady z pedagogické praxe, které prokazují, že expresivní 

tvorba má v předškolním vzdělávání nezastupitelnou roli a přínos. 
 

KLÍČOVÁ SLOVA  

Preprimární vzdělávání. Kurikulární dokument. Dětský výtvarný projev. 

Expresivita. Výtvarné činnosti. Formalismus. Příklady dobré praxe. 
 

ABSTRACT  
This paper presents the objectives of Pre-school Education in the Czech 
Republic given by a valid curricular document and opportunities that allow 

expressive expression of a child. It puts forward an argument, which 

advocates the contribution of artistic activities to the development of 

children, their value orientation and a creation of the foundations of key 

competences. It offers partial results of the research carried out, which 

allowed to name negative phenomena in Education through artistic activities. 

It also presents examples from pedagogical practice that demonstrate that an 

expressive creation has an irreplaceable role and benefits in Pre-school 

Education. 

 

KEY WORDS  

Pre-school Education. Curricular document. Children's artistic expression. 

Expressiveness. Artistic activities. Formalism. Examples of good practice. 
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ÚVOD 
 

Výtvarný projev dítěte patří k aktivitám, které provázejí v různé míře 

každé dítě. Ne každý dospělý jim přikládá důležitost, proto se u 

některých dětí postupně vytrácí potřeba výtvarným vyjádřením  „něco 

sdělovat“ − chybí jim ten, kdo naslouchá, kdo má potřebu jejich 

výtvarné výpovědi porozumět, ocenit energii a emoce, které 

sebejednodušší spontánní kresba, malba či objekt zprostředkovává. 

Doceněna by měla být i možnost vzdělávat a vychovávat 

prostřednictvím nabídky výtvarných činností.  Příležitost k učení touto 

formou byla součástí předškolního vzdělávání již v minulosti, měla by 

obhájit svoji nezastupitelnou roli i ve výchově a vzdělávání dítěte 

jednadvacátého století.  
 

KURIKULÁRNÍ DOKUMENT A NABÍDKA VÝTVARNÝCH ČINNOSTÍ 
 

Předškolní vzdělávání v České republice se týká většiny dětí, mělo by 

přispívat k jejich rozvoji. V současnosti je preferována osobnostně 

orientovaná předškolní výchova, která je zakotvena i v kurikulárním 

dokumentu − Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní 

vzdělávání (RVP PV), jehož poslední verze je platná od roku 2018 

(podle RVP PV se mateřské školy řídí od roku 2007).  Předškolní 

vzdělávání by mělo doplňovat a podporovat rodinnou výchovu 

a v úzké vazbě na ni pomáhat zajistit dítěti prostředí s dostatkem 

mnohostranných a přiměřených podnětů k jeho aktivnímu rozvoji a 

učení (2018, s. 6). 
 

Tento dokument mimo jiné zdůrazňuje akceptaci vývojových specifik 

dítěte předškolního vzdělávání, umožňuje rozvoj a vzdělávání 

každého jednotlivého dítěte v rozsahu jeho individuálních možností a 

potřeb. Zaměřuje se především na vytváření základů klíčových 

kompetencí dosažitelných v etapě předškolního vzdělávání (RVP PV, 

2018, s. 5). Dětství je etapou, v níž se odehrávají zásadní změny ve 

vývoji jedince, dochází k jeho nejintenzivnějšímu růstu.  Vývoj dítěte 
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se odráží i v jeho výtvarném projevu.  Ten by měl být také v jeho 

specificích akceptován a rozvíjen. Výtvarné činnosti by se měly stát 

součástí vzdělávací nabídky, která vychází z daných vzdělávacích 

oblastí RVP PV (2018). Výtvarná výchova byla i v minulosti součástí 

předškolního vzdělávání. Cíle i formy vzdělávání se v různých 

etapách měnily, což můžeme ilustrovat na skutečnosti, že 

v současném kurikulárním dokumentu nenajdeme výchovy, není zde 

ani členění podle dalších oborů vzdělávání. Současný kurikulární 

dokument sice člení učivo do vzdělávacích oblastí, akcentuje však  

integrativní přístup, učení v souvislostech. Vzdělávání by proto 

nemělo rozlišovat „vzdělávací oblasti“ či „složky“, ale mělo by 

nabízet vzdělávací obsah v přirozených souvislostech, vazbách a 

vztazích (RVP, 2018, s. 8).  
 

Nabídka výtvarných činností by v souladu s platným kurikulárním 

dokumentem měla u dítěte především „podporovat jeho tělesný rozvoj 

a zdraví, jeho osobní spokojenost a pohodu, napomáhat mu v chápání 

okolního světa a motivovat je k dalšímu poznávání a učení, stejně tak 

i učit dítě žít ve společnosti ostatních a přibližovat mu normy a 

hodnoty touto společností uznávané k rozvíjení individuálních 

možností dětí“ (RVP PV, 2018, s. 7). Závazný je především 

požadavek, aby nabídka všech aktivit, tedy i výtvarných, byla 

maximálně přizpůsobena vývojovým,  fyziologickým, kognitivním, 

sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny (RVP 

PV, 2018, s. 7). Jak ale ukazuje praxe, právě výtvarné aktivity jsou 

často podřízeny vnějším utilitárním cílům, vyznívají formálně. 

Mnohdy jsou také nepřiměřené, např. pokud jsou zadané 

v heterogenní skupině na stejné úrovni pro děti tříleté a předškolní, a 

neřeší diferenciaci. Ztotožňujeme se s názorem Opravilové, že 

„předškolní dítě zřejmě odjakživa pociťovalo protiklad mezi hrou a 

povinností, volností a řízenou činností, spontánním získáváním 

zkušeností a záměrným učením. Nejsilněji však tyto protiklady 
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pociťuje tehdy, když nemůže jednat autonomně a spontánně a když je 

jeho cesta za poznáním okolního světa vytyčena přesně a přímočaře“ 

(2001, s. 539).   
 

V předškolním vzdělávání by měly být podle RVP PV uplatňovány 

aktivity spontánní i řízené, didaktický styl vzdělávání dětí v mateřské 

škole je založen na principu vzdělávací nabídky, na individuální volbě 

a aktivní účasti dítěte (2018, s. 8). I když ve vývoji výtvarného projevu 

různých dětí můžeme vysledovat určité společné znaky, spontánní 

výtvarný projev každého jedince je odlišný a úzce souvisí s jeho 

psychickým vývojem (Piaget, 2013). Odráží se v něm také vliv 

sociálního a kulturního prostředí, ze kterého dítě přichází, 

nezanedbatelná je podpora tvorby ze strany rodiny a vzdělávacích 

institucí. Co by tedy mělo charakterizovat podporu tvorby dítěte 

v mateřské škole? Pokud se týče spontánního výtvarného projevu, děti 

by měly mít příležitost se výtvarně vyjadřovat, proto by měly mít 

k dispozici základní výtvarné vyjadřovací prostředky a prostor je 

využívat. Pokud má dítě potřebu tvořit, je vnitřně motivováno se 

vyjádřit k určité problematice, která ho zajímá, která je spojená se 

zážitkem. Pak má jeho výtvarná výpověď expresivní vyznění.  

Pojem exprese se může uplatnit v kontextu zdůraznění určité 

naléhavosti a citové intenzity, které mohou být vyjádřeny různými 

prostředky, např. tělesným vyjádřením, gestem, mimikou obličeje, ale 

též zvukem, jeho dynamikou, způsobem řeči apod. Potvrzuje se tak 

konstatování Stehlíkové Babyrádové, podle které expresí rozumíme 

„určitý způsob vyjádření silného prožitku, pocitu nebo stavu“. Podle 

autorky jde o specificky lidskou aktivitu, kterou jedinec spontánně a 

s důrazem na formu projevu vyjadřuje své vnitřní psychické stavy, 

dojmy, pocity, nálady s nimi spjaté zkušenosti a poznatky formou 

symbolů (2016, s. 37). Jak konkrétněji říká Slavík, „expresivitu, 

expresi pociťuji jako vyjádření emocí a při blízkém ohledání jako 

přímý zobrazovací proces. Síla výrazu vytvořeného díla je nesporně 
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tvořena i dávkou expresivity. Exprese není pouhým vyjádřením emoce 

či abstraktního významu ve smyslově vnímatelné formě, nýbrž vždy jde 

v nějaké podobě a míře o akt utváření významu“ (Slavík, 2013, s. 316). 
 

Nejen spontánní projev dítěte, a tím míníme i projev výtvarný, může 

být expresivním vyjádřením. Expresivita by neměla vymizet ani 

z částečně řízených aktivit, které pro dítě připravuje učitel. Expresivní 

výtvarný projev může zviditelnit znalosti dítěte, aniž by formálně 

výtvarnými prostředky „popisoval“, co se naučilo. Může též odhalit 

jeho postoje, hodnoty, představy, dát prostor dětské fantazii. Nejde jen 

o možnost výtvarnými prostředky zobrazit, co dítě vidí. Dětská tvorba 

totiž neusiluje o vizuálně přesnější napodobení reálného světa. 

Nemělo by jít ani o mechanické osvojování výtvarného jazyka či 

efektní „technikaření“. Jak již konstatoval Uždil, „dětská kresba 

nevzniká tolik z potřeby využít materiálu a plochy k výtvarným 

účelům, ale z živelně pociťované touhy vyrovnat se se světem a 

s vlastní představou“ (1988, s. 15).  

Tyto skutečnosti by se měly promítnout do obsahu, forem a metod 

předškolního vzdělávání. Každému dítěti by mělo být umožněno 

rozvíjet se, a to v rozsahu jeho individuálních možností a potřeb. I 

když ve vývoji výtvarného projevu různých dětí můžeme vysledovat 

určité společné znaky, spontánní výtvarný projev každého jedince je 

odlišný a úzce souvisí s jeho psychickým vývojem (Piaget, 2013). 

Odráží se v něm mimo jiné vliv sociálního a kulturního prostředí, ze 

kterého dítě přichází, nezanedbatelná je podpora tvorby ze strany 

rodiny a vzdělávacích institucí. Mohou se projevit vlivy alternativních 

způsobů předškolního vzdělávání, specifika konkrétních školních 

vzdělávacích programů, ale i odlišná pojetí výtvarné výchovy, která 

se vyprofilovala především po roce 1989 a zasáhla i předškolní 

vzdělávání.  
 

 

 



 

106 

 

PROUDY VE VÝTVARNÉ VÝCHOVĚ A EXPRESIVITA 
 

V této souvislosti můžeme zmínit proudy výtvarné výchovy, které 

vymezují různé priority vzdělávání. Romantický/expresivní proud 

akcentuje seberealizaci, sebepoznání a osobní růst jedince. Byl 

formován humanistickou filosofií, především myšlenkami J. Ruskina 

a J. Deweye (Dewey, 1934), kdy žák a jeho poznávání tvoří centrální 

bod vzdělávání. Přínos výtvarné tvorby tento proud spatřoval 

především v rozvoji samotného žáka, nikoli společnosti. Tento proud 

v 50. a 60. letech podpořil zejména V. Löwenfeld. Svým tvořivým 

pojetím výtvarné výchovy se výtvarná tvorba stala především 

prostředkem tvořivého sebevyjádření. I proto byl důraz kladen na 

subjektivitu a expresivitu v tvorbě. Tento proud byl reakcí na sílící tlak 

školy na osvojování poznatků, testování a výkon dítěte. 

Vědecký/racionální proud vznikl spolu s potřebou obhájit význam 

výtvarné výchovy, definovat její vzdělávací obsah a hodnotit výstupy 

vzdělávání stejně jako v ostatních předmětech (Štěpánková, 2018). 

Tyto dva proudy podle Štěpánkové (2018) představují „dva úhly 

pohledu na výtvarné vzdělávání. Jeden akcentuje žáka a jeho osobní 

potřeby, druhý obsah disciplíny spolu se zájmy a potřebami 

společnosti. Současná kurikula se pokouší integrovat oba přístupy. 

Dětskou expresivitu a tvořivost s důrazem na tradiční cíle předmětu 

(estetiku, historii, kritiku, výtvarnou komunikaci) a témata, která 

přinesla postmoderna (feminismus, ekologie, multikulturalismus, 

sémiotika, vizuální kultura…) i ekonomická a uprchlická krize“.  
 

Pokud procházíme RV PV, pro naplnění předpokladů a možností 

optimálního rozvoje osobnosti každého dítěte je vhodné využívat 

prožitkové a kooperativní učení hrou a činnostmi, které jsou založeny 

na přímých zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu 

objevovat.  „Ve vzdělávání je třeba využívat přirozený tok dětských 

myšlenek a spontánních nápadů a poskytovat dítěti dostatek prostoru 
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pro spontánní aktivity a jeho vlastní plány. Učební aktivity probíhají 

především formou nezávazné dětské hry, kterou se dítě zabývá na 

základě svého zájmu a vlastní volby“ (2018, s. 8). Pokud jsou tyto 

metody a formy uplatňovány i v rámci nabídky výtvarných činností, 

pak je možné předpokládat expresivní výtvarné vyjádření dítěte. 

Vzdělávací obsah je v RVP PV uspořádán do pěti vzdělávacích 

oblastí: biologické, psychologické, interpersonální, sociálně-kulturní 

a environmentální. Jsou označeny jako Dítě a jeho tělo, Dítě a 

psychika, Dítě a ten druhý, Dítě a společnost a Dítě a svět. K naplnění 

jejich vzdělávacích cílů by měla přispět i nabídka výtvarných činností. 

Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání (RVP PV, 

2018) totiž neuvádí jednotlivé vzdělávací obory (předměty). 

Stanovuje však, že „cílové kategorie jsou těsně provázané a vzájemně 

spolu korespondují (viz schéma Systém vzdělávacích cílů)“ (2018, s. 

9).  
 

Pokud očekáváme expresivní projev dítěte, v nabídce výtvarných 

činností by neměl převládnout „pouze“ racionální přístup. Expresivní 

projev dítěte podporuje vzdělávací oblast Dítě a jeho psychika. Usiluje 

mimo jiné o rozvoj emocí dítěte, ale též jeho kreativity a 

sebevyjádření, podporuje jeho zájem o umění a kulturu. Tvorba může 

přispět i k duševní pohodě dítěte. Nabídka výtvarných činností také 

může napomoci rozvoji řeči a jazyka. Expresivní vyjádření totiž 

nemusí být pouze výtvarné. Děti by měly mít příležitost o své tvorbě 

a zážitcích komunikovat, sdělovat je citově zbarvenou formou. Je 

třeba zmínit, že např. záměry vzdělávací oblasti Dítě a jeho tělo by 

neměly spočívat „pouze“ v rozvoji jemné motoriky, kdy by se v rámci 

konstruktivních a grafických činností děti měly učit manipulovat s 

nástroji, instrumenty, zacházet s výtvarným materiálem apod. Děti by 

měly tyto dovednosti objevovat v rámci tvořivých her a experimentů, 

kde by neměly vznikat žádné limity jejich expresivnímu projevu. 

Expresivně děti mohou reagovat i na vnímání světa různými smysly. 
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Dítě má spontánní potřebu sdílet svoji tvorbu s druhými. Je tak zcela 

přirozené, že prostřednictvím tvůrčích činností může být podporováno 

utváření vztahu dítěte k jinému dítěti či dospělému. Může být 

posilována, kultivována a obohacována jejich vzájemná komunikace, 

což je cílem vzdělávací oblasti Dítě a ten druhý. Také vzdělávací 

oblast Dítě a společnost nabízí uplatnění výtvarných činností, např. 

tvořivé činnosti mohou děti uvádět do světa materiálních i duchovních 

hodnot, mohou přispívat k rozvíjení jeho základních kulturně 

společenských postojů, podílet se na utváření pohody v jeho sociálním 

prostředí apod. Děti by měly mít také příležitost se setkávat s uměním 

a s emocionální účastí na ně reagovat. Poznání okolního světa a 

kulturní různorodosti by měla nabízet vzdělávací oblast Dítě a svět. 

Může dítěti poskytnout elementární povědomí o vlivu člověka na 

životní prostředí, mimo jiné i uměleckými prostředky. Dítě tak může 

prostřednictvím expresivní tvorby zobrazit svůj svět, který je pro něj 

důležitý, ke kterému má citový vztah.  

Naznačené výchovné a vzdělávací a možnosti výtvarných činností 

jsou natolik široké, že by měly ovlivnit jejich nabídku, např. v rámci 

týdenních plánů. Neměly by být pouze spontánní dětskou hrou, 

protože mají potenciál stát se příležitostí prožitkového a kooperačního 

učení, podporujícího dětskou zvídavost, potřebu objevovat 

prostřednictvím tvorby svět.  
 

VÝTVARNÉ ČINNOSTI V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH − VÝZKUMNÉ 

ŠETŘENÍ 
 

Kvalitativní výzkumné šetření, které se uskutečnilo v roce 2018-2019 

na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně v rámci 

specifického výzkumu, poskytlo informace o realitě výtvarných 

činností v mateřských školách. Cílem výzkumu bylo mimo jiné zjistit, 

jaká je realita praxe výtvarných činností, jakou důležitost jim učitelé 

přikládají. Výzkum také zjišťoval, zda je nabídka výtvarných činností 

v souladu se záměry danými RVP PV. Výzkumná data poskytli 
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studenti všech forem bakalářského programu jednooborového studia 

Učitelství pro mateřské školy. Metodou výzkumu se staly písemné 

odpovědi na otevřené otázky (dotazník), záznamy hospitovaných a 

realizovaných aktivit, rozhovory se studenty v rámci didaktiky a 

obrazové materiály (produkce dětí). Můžeme konstatovat, že mateřské 

školy vytvářejí příležitosti pro spontánní výtvarné činnosti (děti mají 

k dispozici základní výtvarné prostředky, převažují kreslířské, děti 

mají k dispozici i nůžky, lepidla, papíry apod.). Částečně řízené 

aktivity a řízené aktivity probíhají nejčastěji dvakrát až třikrát týdně, 

byly i mateřské školy, kde byly četnější. Objevily se také odpovědi, že 

jsou nabízeny pouze jednou týdně. Můžeme tedy konstatovat, že volba 

je v kompetenci konkrétních učitelů, kteří mají možnost výběru 

prostředků, kterými vymezené cíle realizují. Uplatnění výtvarných 

činností je mnohdy ovlivněno osobním vztahem učitele k tvorbě, 

kultuře a výtvarnému umění, ale i jeho výtvarnými dovednostmi. 

Nízkou četnost částečně řízených výtvarných činností někteří učitelé 

zdůvodňují strukturou denního programu, kde na ně není dostatečný 

časový prostor (především na organizačně náročnější formy).  

Výtvarné činnosti jsou také často spojovány s realizacemi 

v prostorách školky, převažuje plošné vyjadřování. Nabídka 

výtvarných činností nejčastěji vychází z tématu, kterému se věnují v 

průběhu týdenního programu. Jako negativní jev pak můžeme označit 

činnosti, které jsou realizovány mechanicky, bez vazby na cíle 

vzdělávání. Učitelé se inspirují u kolegů (zaujme je efektní stránka) 

nebo čerpají z internetových zdrojů a publikací, které mají různorodou 

kvalitu, mnohdy neodpovídají cílům předškolního vzdělávání nebo 

jsou pro děti předškolního věku nepřiměřené.  

Ve snaze po efektním výstupu učitelé s aktivitou dětem pomáhají, 

v horším případě do práce zasahují, což považujeme za nepřípustné. 

Děti by totiž měly mít připraveny takové výtvarné činnosti, kterou 

budou vykonávat samostatně a tvořivě. Měly by mít prostor reagovat 

podle svých schopností a dosavadních zkušeností a promítnout do 
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výtvarné formy i osobní zkušenosti a zážitky. Jen tak bude jejich 

výtvor autentický. Bohužel mnozí učitelé nedávají k autentickému 

projevu mnoho příležitostí, a tím i popírají osobnostně pojaté 

předškolní vzdělávání. Prosazují vlastní představu, jak má výtvor 

vypadat, předkládají dětem „vzorové“ práce, šablony, dětské práce 

„vylepšují“. Tyto manipulace a zásahy jsou rozpoznatelné: 

dokumentují je např. téměř identické práce na nástěnkách, vybarvené 

šablony nebo vyumělkované práce sloužící především výzdobě školek 

tak, aby zaujaly nezasvěcené dospělé. Z výzkumu totiž vyplynulo, že 

se učitelé snaží vyhovět vnějším požadavkům, např. rodičů, kteří 

chtějí „hezké výrobky“. Popírají tak vzdělávací potenciál tvorby, 

kterou nejsou schopni či ochotni obhajovat z pozice záměrů 

vzdělávacích oblastí (zde se nabízí také otázka, jak aktivně 

s kurikulárním dokumentem pracují, jak je pro ně skutečně závazný a 

směrodatný). I když mají výtvarné činnosti přispívat k rozvoji poznání 

dítěte, neznamená to však, že dítě bude mechanicky zobrazovat to, co 

se naučilo. I proto nepovažujeme za výtvarnou činnost mechanické 

vybarvování obrázků vycházejících z týdenního tématu (se 

zdůvodněním, že si mohou vybrat barvu pastelky), či požadavky 

„správného“ zobrazování jevu. Dítě v předškolním věku totiž 

výtvarně zaznamenává to, co o jevu ví, nikoli co vidí. Výtvarnou 

formou tak zviditelňuje, co je pro něj důležité. I proto některé znaky 

vynechává, jiné zvýrazňuje velikostí, propracováním, ale též 

expresivním uplatněním barev, stylizací, kompozicí apod. Je tedy 

důležité, aby se učitel orientoval v problematice specifik dětského 

výtvarného projevu a tuto odbornost projevil v projektování, vedení a 

hodnocení výsledků výtvarných činností. 
 

PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE 
 

Ukazuje se, že stereotypy v praxi škol často přetrvávají a 

předpokládané změny se prosazují jen pomalu. Proto je třeba učitele 

inspirovat příklady dobré praxe, které na negativní jevy reagují a 
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ukazují i jinou cestu. Můžeme uvést příklad realizované výtvarné 

řady, která byla inspirována setkáním dětí s výtvarným uměním. Je 

třeba konstatovat, že výtvarné činnosti ve zkoumaných mateřských 

školách téměř nepracují s podněty z umění; kultura a tradice jsou 

výtvarně reflektovány často velice konvenčně, někdy až stereotypně.  
 

Výtvarná řada byla motivována tématem „Voda v krajině a 

obrazech“, s dětmi konkrétní pražské mateřské školy ji realizovala 

Ludmila Z., studentka kombinované formy studia. Obsahovala 

vzdělávací záměry několikadenního programu – děti měly možnost 

seznámit se s koloběhem vody, uvědomit si její důležitost pro život. 

Mohly také pozorovat, co se stane s rostlinou, když nebude mít vodu. 

Dozvěděly se také o důležitosti vody (tekutin) pro člověka, a proto do 

připravené tabulky zaznamenávaly svůj pitný režim. Jeden z výletů 

směřoval k prameni potůčku, kde pozorovaly život ve vodě i jejím 

okolí. Další obohacení jejich poznání přinesla výstava v Národním 

zemědělském muzeu s názvem Voda v krajině. Tam se děti např. 

dozvěděly, jak moc vody spotřebováváme, že rostliny dokáží spoustu 

vody zadržet, pohltit a postupně uvolňovat. Podle komentáře učitelky 

měly možnost si také uvědomit, že voda nám může škodit (povodně, 

tsunami) i pomáhat (mlýn, vodní elektrárny) a že sucho je stejně ničivé 

(nebo ničivější) jako velká voda. Děti měly i příležitost navštívit 

výstavu děl impresionistů v Jízdárně Pražského hradu, mohly se tedy 

seznamovat se světem lidí, kultury a umění, osvojovat si základní 

poznatky o prostředí, v němž žijí (RVP PV). „Samotná cesta na 

výstavu byla kulturním zážitkem a děti si ji velmi užívaly. Vedla přes 

zahrady Pražského hradu, kolem zpívající fontány a letohrádku 

královny Anny. Zaujal je výhled na Pražský hrad s katedrálou sv. Víta, 

fascinující bylo i samotné panorama Prahy“ (Ludmila Z.). Děti tak 

mohly vnímat historickou část města a srovnávat s moderní zástavbou 

apod.   
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Před vstupem na výstavu děti ve skupinách plnily úkol. Měly 

z papírových dílů složit reprodukce tří impresionistických obrazů, 

zapamatovat si je a následně v galerii najít originální dílo. Na výstavě 

je čekaly i další aktivity. Měly např. vyhledávat různé motivy spjaté 

s tématem voda. Děti zvídavě reagovaly na některé obrazy, např. je 

zajímalo, proč má žena deštník, když neprší, zkoumaly, zda je 

zobrazeno pole nebo řeka apod.  
 

Další aktivita již probíhala mimo prostory galerie. Vycházela ze 

vzpomínky dětí na umění impresionistů. Směřovala především k 

rozvoji tvořivosti (tvořivého myšlení, řešení problémů, tvořivého 

sebevyjádření), interaktivních a komunikativních dovedností 

verbálních i neverbálních, rozvoji spolupráce (RVP PV). Nabídla 

dětem možnost tvořit venku a k malbě použít vodu z louže a jemné 

bahno. Děti netradiční společná tvorba na velké ploše nadchla tak, že 

je neodradil ani slabý déšť. Ochotně si půjčovaly štětce a kelímky a 

společně míchaly “barvu”. Když přenášely společné dílo, všimly si, že 

vlastně vytvořily dva různé obrazy, jeden z lícové a jeden z rubové 

strany. Tato proměna je fascinovala. Přínosné a inspirativní bylo i 

vystavení práce na plotě před školkou. V dalších dnech se děti k malbě 

vracely a povídaly si o ní, zkoumaly, co jim náhodně vzniklé tvary 

připomínají, jak se malba změnila po zaschnutí apod.). Voda byla 

důležitých prostředkem tvorby i v další aktivitě. Velký balicí papír 

představoval chodník a misky s vodou louže. Nejprve děti vytvářely 

stopy. „Louží“ prošel podle jejich představ vrabec, kočka, pes, had i 

člověk a každý zanechal po sobě stopu. Následně děti vzniklé tvary 

dotvářely – kresbou je zdůraznily a dále obohatily o další detaily to, 

co vytvořila voda. Na závěr vzniklé kresby komentovaly. Měly tedy 

příležitost pro rozvoj řečových schopností a jazykových dovedností 

receptivních (vnímání, naslouchání, porozumění) i produktivních 

(výslovnost, vytváření pojmů, kultivace mluveného projevu, 

vyjadřování). Výtvarná činnost také rozvíjela představivost, fantazii a 
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tvořivost dětí. Získaly též elementární povědomí o širším přírodním a 

kulturním prostředí, o jejich rozmanitosti, vývoji a neustálých 

proměnách (RVP PV). Děti např. zajímalo, jak asi bude vypadat obraz 

po uschnutí. Následné pozorování potvrdilo předpoklad, že voda zmizí 

a zůstane vidět jen kresba. 
 

I další aktivita měla svá východiska ve vnímání obrazů 

impresionistických umělců. Velkoformátová malba na textil opět 

probíhala ve venkovním prostředí. Děti měly k dispozici tempery, 

štětce, kelímky, palety a vodu. Ústředním tématem se opět stala voda, 

děti se v první chvíli rozhodly malovat déšť. Následně ale převládla 

potřeba s barvou experimentovat, zkoušel barvy míchat, zapíjet, 

zkoumat, jak se chová barva různé hustoty apod. Výtvarná činnost tak 

posilovala přirozené poznávací potřeby (zvídavost, zájem, radosti z 

objevování apod.), podporovala potřebu dítěte experimentovat, 

objevovat, zkoumat. Nabízela i mnoho příležitostí ke komunikaci a 

spolupráci (RVP PV). Následovaly i další výtvarné aktivity, které 

vycházely z přirozeného zájmu dětí, jejich individuálních potřeb se 

něco dozvědět, ale též svobodně tvořit.  
 

FOTOGRAFIA 1 

Príklad dobrej praxe − experienty s barvou 
 

 

Zdroj: Foto: L. Z.  
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ZÁVĚR 
 

Předškolní vzdělávání vycházející z platného kurikulárního 

dokumentu nabízí možnosti, jak uplatnit ve vzdělávací nabídce 

výtvarné činnosti. Jejich četnost, ale především kvalitní obsah 

směřující k rozvoji dítěte, k osvojování hodnot a potřebných 

kompetencí je vždy ovlivněn učitelem, který si je (nebo není) vědom 

výchovného a vzdělávacího potenciálu tvořivých činností a hodnoty 

expresivního projevu dítěte. Závazný kurikulární dokument by měl 

učiteli poskytnout dostatek argumentů pro obhajobu tvorby, která je 

pro dítě přínosná svým procesem, a umožní mu seberealizaci, nabídne 

příležitosti prožívat radost z tvorby a pocit uspokojení. Pokud se bude 

dospělý zajímat více o obsah výtvarného sdělení, než o líbivou formu, 

objeví krásu v každém autentickém dětském výtvoru a patřičně ji 

ocení.  
 

FOTOGRAFIA 2 

Príklad dobrej praxe − experienty s barvou 
 

 

Zdroj: Foto: L. Z.  

 



 

115 

 

FOTOGRAFIA 3 

Príklad dobrej praxe − experienty s barvou 
 

 

Zdroj: Foto: L. Z.  
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EXPRESIVITA V PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ 
 

EXPRESSIVITY IN PRE-PRIMARY EDUCATION 
 

Zuzana Ťulák Krčmáriková 
 

 

ABSTRAKT   
Príspevok sa zameriava na možnosti využitia výtvarných aktivít a výtvarného 

vyjadrenia v prostredí materskej školy, kde je výtvarná aktivita nielen jedným 

zo spôsobov hry, ale je zdrojom pre učenie sa a celkový rozvoj osobnosti 

dieťaťa. Dieťa začína tvoriť zväčša samé, spontánne v domácom prostredí, v 

materskej škole svoje zručnosti zdokonaľuje a rozvíja a neskôr je táto jeho 

aktivita už činnosťou, ktorá má svoje ciele. Tieto ciele smerujú k pochopeniu 

seba, iných ľudí a sveta. Je možné to dosiahnuť pomocou niekoľkých 

prístupov, ktoré stručne popísané aj popisom na čo sa zameriavajú a čo je 

ich cieľom. 
 

KĽÚČOVE SLOVÁ 

Detský výtvarný prejav. Artefiletika, na dieťa zameraný prístup. Rozvoj 
osobnosti dieťaťa. Výtvarné koncepcie. 

 

ABSTRACT 

The paper focuses on the possibilities of using art activities and art 

expression in kindergarten, where art activity is not only one of the ways of 

playing, but it is a source for learning and overall development of the child's 

personality. The child begins to create mostly alone, spontaneously in the 

home environment, in nursery school improves and develops his skills and 

later this activity is already an activity that has its goals. These goals are 

aimed at understanding ourselves, other people and the world. This can be 

achieved through a number of approaches, which are briefly described by 
describing what they aim for and what they aim for. 
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Children´s art expression. Artefiletics, child-centered approach. Child's 

personality development. Art concepts. 
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Od momentu narodenia (a možno už od počatia) až do posledného 

výdychu sa učíme. Je to proces, ktorý nás sprevádza po celý život. V 

dospelosti si už vieme (viac či menej) vyberať možnosti, sami sa 

zaujímať o niečo, venovať tomu čas, mať na to svoj názor, vnímať čo 

a ako na nás pôsobí, vieme komunikovať o svojom názore, postoji. 

Vieme pomenovať čo a ako pomenovať a pod. Toto sme sa niekde 

museli však najskôr naučiť. Dovolíme si použiť slová Fulghuma, že 

všetko dôležité a podstatné sme sa naučili v materskej škole. Lebo v 

materskej škole je dieťaťom učiacim sa spoznávať svet, seba a 

ostatných v ňom. Učí sa chápať v základoch súvislosti, rozumieť 

vzťahom, vnímať odlišnosti, tvoriť si názory, postoje, hodnoty a pod. 

Pre dieťa je prirodzená hra ako taká, v jej rôznych podobách. Hru 

vnímame samu o sebe ako expresívny výrazový prostriedok 

poznávania, objavovania, komunikácie a sebaregulácie. Už 

Komenský chápal a presadzoval koncept škola hrou. Teda učenie má 

prebiehať prostredníctvom hry. Hrou sú aj výtvararné aktivity, ktoré 

sú súčasťou vzdelávania a vlastne i prvého reálneho učenia sa v 

kolektíve. Malé dieťa, ktoré reaguje na svet najmä cez svoje emócie, 

nemá v tomto období problém s expresívnym vyjadrením. No čím je 

staršie a jeho mozog zrelší, zapája sa viac aj racionálna stránka, väčšia 

kontrola a expresívne vyjadrenie sa odohráva už viac mimo 

publika/kolektív. Jeho význam však nestráca na svojej sile.  
 

Výtvarné aktivity a výtvarné umenie sú pre deti veľmi dôležitým 

vyjadrovacím prostriedkom. Keďže patrí medzi prirodzené aktivity, 

ktoré dieťa vykonáva, využíva sa jeho potenciál cielene k učeniu. 

Istým spôsobom môžeme povedať, že ho vieme regulovať tak, aby 

sme napĺňali konkrétne vzdelávacie ciele, nielen v zmysle kognitívnej 

zložky, ale i emocionálnej, motorickej, a hodnotovej (hodnoty 

morálne i estetické). Tento potenciál výtvarného vyjadrovania sa cez 

výtvarné aktivity alebo v širšom kontexte cez výtvarné umenie 

(budeme používať výraz výtvarné umenie, nakoľko ho v tomto 
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kontexte vnímame vhodnejší ako výraz vizuálne umenie, ktoré v sebe 

zahŕňa širšiu škálu umenia, aká sa používa v matersej škole) má v 

mateskej škole svoje nenahraditeľné miesto. 
 

Umenie v prostredí materskej školy popisuje Mistrík (2001) ako súbor 

aktivít, ktoré buď vyrastajú/ vychádzajú z estetických aktivít, alebo sa 

nimi stále miešajú, ale i súbor umeleckých diel, prostredníctvom 

ktorých si deti budujú poznanie o svete, sebareflexiu a formujú svoju 

hodnotovú orientáciu. Podľa Mistríka (2001) je u detí v predškolskom 

veku zmysel umenia predovšetkým existenciálny. Umenie a umelecký 

materiál poskytujú deťom rôznorodé možnosti k poznávaniu sveta 

bezpečným spôsobom. Deti si pomocou nich budujú svoj pocitový, 

intelektuálny či fantazijný svet, najmä cez zmyslové vnímanie. Takýto 

spôsob kontaktu so svetom má silné znaky estetického vzťahu, 

pomocou ktorého si deti postupne uvedomujú rozdiel medzi tým, čo 

vidia a tým, čo je za tým. Teda rozdiel medzi materiálom a 

myšlienkou, predstavou, významom. No zároveň konštatuje, že 

“detské estetické aktivity nemôžeme označovať za umeleckú tvorbu” 

(Mistrík, 2001, s. 433). Medzi estetikou a umením existuje rozdiel. 

Hlavním rozdielom je, že umenie je aktívna činnosť a estetika je 

reflexiou o tejto činnosti (Husár, 2011). Avšak v prostredí materskej 

školy a výtvarných aktivít, ktoré využíva sa dieťa môže v rámci 

procesu vlastnej výtvarnej aktivity učiť, okrem iného, i estetickým 

hodnotám. Mistrík (2001) uvádza, že detská estetická aktivita 

nenadväzuje cielene na kultúrnu tradíciu a nesnaží sa o to, aby výtvor, 

ktorý vytvorí, zastupoval samostatnú symbolickú skutočnosť, ako je 

to pri umeleckej tvorbe dospelých. 
 

Na základe snahy o prepojenie detských estetických činností a umenia 

vznikol vzdelávací koncept, ktorý dostal názov artefiletika. 

Artefiletika vychádza z arteterapie a modernistických teórií výtvarnej 

výchovy. Základom tejto koncepcie je prijatie slobodného výtvarného 

prejavu každého človeka a podpora jeho individuality. Artefiletika 
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pomáha lepšie porozumieť svetu okolo nás, sebe i svojim životným 

potrebám. Vychádza z konceptu prístupu zameraného na dieťa (child-

centered). Potměšilová a Sobková (2012) uvádzajú, že artefilrtiku 

tvorí predovšetkým fenomenologická filozofia, tvarová estetika, 

psychológia a sémiotika. Pomenovanie artefiletika priniesol a presadil 

Jan Slavík v roku 1994. Vychádzal z pojmu H. Broudyho, ktorý v roku 

1976 publikoval článok o filetickom prístupe k výchove. Výraz 

(slovo) filetický v sebe obsahuje niekoľko významov: tvorivý, 

výrazový, emocionálny, zmyslový či duchovný prístup. Spojením 

arteterapie a filetiky vznikol názov artefiletika. Slavíková, Slavík, 

Eliášová (2015) popisujú filetický prístup ako úsilie prepojiť 

emocionálny a sociálny rozvoj s rozvojom intelektuálnym. Filetický 

prístup je intenzívnou zážitkovou aktivitou, ktorá otvára analýzu, pri 

ktorej je viditeľná snaha o nachádzanie rovnováhy medzi racionálno-

analytickým a zážitkovým prvkom. Dôraz sa kladie na tvorivosť, 

expesivitu, zážitok pri výtvarnej činnosť a na následnú reflexiu. Na 

základe toho Slavík (1997) popísal princípy artefiletiky. Patrí medzi 

ne napr.:  

 Dôraz na autentickosť (snaha rozptýliť obavy zo spontánnosti, 

byť sám sebou a tvoriť podľa seba); 

 Dôraz na individualitu výrazového prejavu (oceňovanie 

originality);  

 Nezáujem o dokonalosť (nejde o krásu výsledného výtvarného 

produktu, ide o snahu potlačenia obáv zo zlého výsledku);  

 Dôraz na obsažnosť (vytváranie správnych podmienok pre 

objavovanie obsahov a významov vo výtvarných formách);  

 Dôraz na zdieľnosť (uchopenie výtvarnej tvorby ako prostriedku 

na zdieľanie, oznamovanie, vyjadrenie);  

 Dôraz na otvorenosť (zaručenie podmienok k slobodnému a 

voľnému vyjadrovaniu bez zábran);.  

 Dôraz na toleranciu (vedie k vytváraniu podmienok pre toleranciu 

rôznych výtvarných foriem a rôznych foriem vyjadrenia);  
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 Dôraz na dokonalosť (harmonizáciu – hľadanie súladu medzi 

všetkými zložkami výtvarného vyjadrenia, na harmonizáciu a 

kultiváciu výtvarnej formy).  
 

Podľa Slavíkovej, Slavíka, Eliášovej (2015) je artefiletika reflektívne, 

tvorivé a zážitkové poňatie vzdelávania a výchovy, ktoré vychádza z 

umenia a expresívnych kultúrnych prejavov (výtvarných, hudobných, 

tanečných, dramatických a pod.) a smeruje k poznávaniu i 

sebapoznávaniu prostredníctvom reflektívneho dialógu o zážitkoch z 

expresívnej tvorby alebo vnímania umenia. Niekedy používajú pojem 

vizuálna kultúra, ktorým sa myslí výtvarné umenie, vizuálne stránky 

médií, estetické stránky hmotnej kultúry a prírody. Artefiletiku teda 

môžeme zjednodušene chápať ako výchovu výtvarným umením.  

Na výtvarné stvárnenie a na zvolené materiály artefiletika nazerá ako 

na prostriedky k vyjadreniu myšlienok a pocitov. Cez artefiletiku si 

môžeme utvrdiť svoj názor, reflektovať určitú problematiku, určitý 

stav i konkrétnu situáciu v živote. Pracuje so skupinou i jednotlivcom 

(v iných zdrojoch sa uvádza len skupinová práca). Vzájomné spoločné 

prežívanie zážitkov a pocitov pri skupinových prácach ľudí spája a 

vytvára priestor na spoločný dialóg medzi zúčastnenými (Havranová, 

2019, s. 25). Müller a kol. (2014) uvádzajú, že sa často používa ako 

súčasť prevencie sociálnych a ďalších patológií. Potměšilová a 

Sobková (2012) popisujú ako cieľ artefiletiky poskytnúť človeku 

príležitosť k odhaleniu vlastných psychických možností a medzí, dať 

mu šancu nájsť jeho miesto a jeho úlohy v ľudskom spoločenstve, 

vybaviť ho citlivosťou k bolesti druhých bytostí, pripraviť ho na 

duchovný rast a k nachádzaniu životného zmyslu s oporou v ľudskej 

kultúre, najme v umení. 
 

VÝTVARNÝ PREJAV DIEŤAŤA V PREDPRIMÁRNOM OBDOBÍ 
 

Podľa Holej (2012) vzťah človeka k svetu ovplyvňuje jeho umelecké 

prejavy. Pre dieťa i dospelého má byť podstatou umeleckého prejavu 
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výtvarný prejav sám o sebe a má vychádzať z vnútra každého. 

Rozvýjať tento prirodzený umelecký prejav je v rámci edukácie v 

materskej škole úlohou pedagóga, krorý má dieťaťu pomôcť rásť a 

rozvíjať jeho kresbovú a výtvarnú prirodzenosť. Dieťa to samé od seba 

nedokáže, potrebuje pomoc erudovaného dospelého, ktorý tým, že učí 

dieťa novým výtvarným technikám, nielen vzdeláva, ale i rozvíja jeho 

zručnosti a schopnosti. Holá (2012) uvádza, že detský výtvarný prejav 

ovplyňujú štyri dôležité zložky, ktorými sú - podnetné prostredie, 

tvorivý učiteľ, tvorivé dieťa a tvorivá úloha. Ďalej uvádza, že detský 

výtvarný prejav je forma tvorivej aktivity dieťaťa a zároveň vypovedá 

o jeho poznatkoch, mysleniach o veciach, predmetoch, ktoré ho 

obklopujú. Je ovplyvňovaný prostredím, v ktorom dieťa žije, 

výchovnými a vzdelávacími podnetmi a kultúrou spoločnosti. Piaget 

(1993) popisuje, že vývin myslenia je postupným porovnaním jedinca 

s prostredím a so zmenami v prostredí. Uvádza, že medzi subjektom a 

okolitým svetom prebieha zo začiatku sústava špecifických reakcií, 

neskôr uvedomelých operácií a vytváranie štruktúr.  
 

Vytváranie štruktúr je ovládané dvomi tendenciami: asimiláciou - 

kedy dieťa začleňuje predmety do obvyklého spôsobu myslenia a 

jednania a akomodáciou - prispôsobovaním sa zmyslových orgánov a 

myslenia vonkajším podmienkam. Dieťa si vytvára určité stereotypy 

grafického prejavu, ktoré prispôsobuje svojim motorickým 

schopnostiam, svojmu skúmaniu a nazeraniu na svet. Podľa Piageta 

(1993) je detská kresba vývinovým radom medzi symbolickou hrou a 

obraznou predstavou (t.j. zvnútornenou napodobeninou). 
 

Obdobie, kedy dieťa navštevuje predprimárne zariadenie je v rámci 

štádií detského výtvarného prejavu obdobím spontánnej obsahovej 

detskej kresby. Uvádza sa vo vekovom rozmedzí 2-7 rokov veku 

dieťaťa. Toto obdobie je popisované aj ako detský naivný realizmus. 

V tomto období dochádza k spomaleniu pohybu ruky, dieťa ho 

kontroluje zrakom, zobrazuje už samostatne nejaký predmet, spája 
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základné tvary ako sú kruh, štvorec, bod, kríž. Vo veku 4-5 rokov 

kombinuje dva tvary, tzv. mandala, kreslí slnko, postavu na úrovni  

hlavonožca. Kresba je jednoduchá, schematická, objavuje sa v nej 

syntéza − symbolický realizmus. V období 5-6 rokov dieťa zobrazí 

ľudskú postavu, ktorá má hlavu, trup a končatiny. Hlavu zvierat kreslí 

z profilu. V kresbe začína používať základňu. Ide o obrázkové štádium 

− intelektuálny realizmus. Prejavuje sa transparencia, rontgenové 

kreslenie − dieťa kreslí reálne neviditeľné detaily. Pri zobrazovaní 

dochádza k zlyhaniu oklúzie − dieťa zobrazuje aj časti skryté za 

najbližším objektom − popisný symbolizmus. 
 

Vývin detskej kresby má svoju postupnosť a v rámci veku aj svoje 

obsahy. Aj toto sa však postupne mení pod vplyvom moderných 

technológii. Deti začínajú nahrádzať vo svojich kresbách reálne 

postavy, domy a zvieratá, hrdinami a postavami z počítačových hier a 

pod. 
 

V súčasnosti rozlišujeme v teoreticko-praktickej rovine štyri základné 

výtvarné koncepcie výtvarného vzdelávania detí: 

1. Art-centrická 

2. Animo-centrická 

3. Gnozeo-centrická 

4. Video-centrická 
 

Art-centrická koncepcia 
 

Vychádza z americkej koncepcie DBAE (Discipline-Based Art-

Education). Hlavným cieľom tejto koncepcie je vychovávať k umeniu, 

k estetike prostredníctvom umenia, prebudiť záujem o umenie, cez 

výtvarné umenie poskytnúť citový zážitok. Dieťa získava základné 

informácie o danej výtvarnej technike, výtvarných nástrojoch a 

námete. Učí sa ich čítať (v zmysle chápať, rozumieť), precvičuje si 

schopnosť umeleckého podania a zároveň hľadá a overuje si svoj 

názor. Orientuje sa na spontánnu detskú kresbu, v ktorej dieťa 
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realizuje svoj zážitok, samé skúma spôsoby a vytvára postupy tvorenia 

svojho diela a zároveň poznáva aj určité vlastnosti tvorcu diela, jeho 

poznatky. 

Dôraz je na estetike, na výtvarnom myslení a výtvarnej tvorbe. Dieťa 

sa učí poznávať, objavovať hodnoty a prebúdzať zvedavosť i údiv. 

Vedie deti ku kladeniu si otázok: Čo je to?, Čo to znamená?, Čo to 

robí?, O čom to je?, Čo to vyjadruje?, Na čo odkazuje?  

Vedie dieťa k popisu výtvarného diela a jeho významu. 
 

Ciele art-centrickej koncepcie: 

• Prehĺbiť poznanie u detí. 

• Učiť sa popisovať, interpretovať a hodnotiť dielo na základe toho, 

čo si dieťa samé určí a vyberie - zavŕšenie procesu poznania a vznik 

novej fázy výtvarného vnímania. 

• Cez pozorovanie výtvarného diela sa učiť poznávať umenie ako také 

a poznávať kultúru (na regionálnej, národnej či svetovej úrovni). 

• Získať inšpiráciu pre rozvoj vlastnej schopnosti vyjadriť svoje 

myšlienky a predstavy. 

• Posiľniť  kognitívne a estetické uvažovanie  - interpretáciu. 

Tento prístup si vyžaduje výtvarné činnosti v časom pláne - dlhodobý 

projekt výtvarných činností. Ide tu najmä o rozvoj rozumovo-

intelektuálnej stránky na úkor zážitkovej. 
 

ANIMO-CENTRICKÁ KONCEPCIA 
 

Vychádza z tvarovej psychológie a estetiky. Je založený na 

spoznávaní dieťaťa ako sebatvorcu a zároveň i vnímateľa vlastného 

výtvarného prejavu. Od dieťaťa to vyžaduje osobnú angažovanosť 

priamo, bez sprostredkovateľa. Zameriava sa vyššiu citovú a 

emocionálnu angažovanosť, dieťa má prejaviť vyšší stupeň 

obrazotvornosti, fantázie ako v expresii, tak pri reflexii nastoľovaných 

výtvarných tém. Dôraz sa kladie na výtvarný zážitok, na spôsob 

motivácie, na zadávanie rôznych typov námetov, výtvarných úloh, na 
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dialóg pred, počas a po skončení výtvarnej činnosti. Ide o osobný 

prínos tvorcu a kvalitu estetického hodnotenia. Táto koncepcia sa 

nazýva aj Child oriented (zameraný na dieťa). Ako uvádzame vyššie, 

z tohto konceptu vychádza aj artefiletika. 
 

Ciele animo-centrickej koncepcie: 

• Získať osobné a jedinečné skúsenosti cez výtvarnú tvorbu. 

• Vyjadriť vlastný názor, mienku, postoj, posolstvo, konanie. 

• Naučit sa vnímať svet z rôznych uhľov pohľadu - každé dieťa 

vníma, posudzuje a chápe rovnaký obraz iným spôsobom.  

• Zistiť ako dieťa vidí a chápe svet - dobro a zlo, strach, krásu, lásku, 

nenávisť agresivitu, svetlo, tieň … po biologickej, sociálnej i 

kultúrnej stránke. 

• Zistiť ako dieťa rozumie konceptom po stránke expresívnej, 

zážitkovej, konštruktívnej, vďaka ktorým sa dostáva do expresívnej 

tvorivej situácie.  

• Pomocou pokusov a omylov prebúdzať u detí túžbu po reflexii. 

Sprostredkovať dieťaťu námet ako zážitkovú situáciu, aby ho mohlo 

pochopiť a porozumieť mu. Jeho tvorivá expresia vyústi do reflexie. 

• Rozvýjať empatiu. 

Ako nevýhoda tejto koncepcie je chápaná silná orientácia na zážitok 

so zobrazenou témou. Témy sa majú opakovať a zadávať vždy novou 

formou a v nových variáciách. To kladie veľké nároky na učiteľa a 

vyžaduje bohaté znalosti a orientáciu nielen vo výtvarnej oblasti. 
 

GNOZOE-CENTRICKÁ KONCEPCIA 
 

Je blízka art-centrickej koncepcii. Výtvarná činnosť dieťaťa však v 

gnozeo-centrickej koncepcii nie je cieľom. Je vyjadrením jedinečného 

objavovania, poznávania dieťaťa vo svete. Gnozeo-centrická 

koncepcia je zameraná na vytváranie činností ako na prostriedok 

výrazovej komunikácie, vedie k jedinečnému poznaniu sveta.  
 

Ciele gnozeo-centrickej koncepcie: 
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• Viesť dieťa k jeho systematickému približovaniu sa k životu. 

Orientovať dieťa na jeho každodenné   (všedné) skúsenosti. 

• Mapovať každodenné skúsenosti dieťaťa a pomocou výtvarných 

aktivít ich obohacovať, ozvlástňovať. 

• Objektom z bežného vnímania podriaďovať výtvarné postupy a tým 

hľadať a realizovať výtvarnú výpoveď. Výtvarná výpoveď sa sa 

stáva nielen objavovaním sveta, ale i seba v ňom. Dieťa pri 

výtvarnej činnosti výtvarne myslí a pomocou pokusov, ich 

porovnávania a rozlišovania, uvažuje. Dieťa svoje pokusy rozvíja a 

tým sa vo výtvarnom prejave orientuje na komunikáciu. 
 

VIDEO-CENTRICKÁ KONCEPCIA 
 

Nadväzuje na myšlienky austrálskeho teoretika výtvarnej výchovy 

Coombsa, ktorý presadzoval koncepciu, podľa ktorej by výtvarná 

výchova mala dieťa predovšetkým učiť vizuálne myslieť a 

podnecovať ho k vlastnému hľadaniu systému symbolov 

(konceptualizmus). 

V súčasnom umení a výtvarnej výchove zohrávajú dôležitú úlohu 

novodobé informačné a komunikačné technológie. Deti potrebujú 

dostatok príležitostí poznávať a zapájať sa do tvorivých aktivít v 

kresbe, maľbe a modeľovaní. Zároveň by sa malo podľa tohto 

konceptu naučiť zapájať do týchto procesov práve moderné 

technológie. 
 

Ciele video-centrickej koncepcie: 

• Získat zručnosti vytvoriť si a uchovať obrázky, kresbičky na základe 

vizuálnej predstavivosti, alebo okamžitou zrakovou kompozíciou. 

• Naučit sa použiť a zapojiť zvuk a obraz tak, aby dokázalo vytvoriť 

myšlienku. 

• Zameriavať sa vo výtvarných prácach na budúcnosť. 
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Nemá však nahrádzať výtvarné činnosti v ich praktickej a aktívnej 

podobe, ako ich poznáme. Má dať dieťaťu priestor výpovedne sa 

realizovať. Využíva vizuálne vnímanie ako nástroj učenia sa.  
 

Všetky spomenuté prístupy sa primárne zameriavajú na 

sprostredkovanie expresívnej výtvarnej tvorby pre deti, 

prostredníctvom ktorej je im sprostredkované učenie sa v jeho 

komplexnosti, pomocou deťom prirodzenej aktivity hravou formou. I 

keď pôsobia vo svojich konceptoch jednoducho a samozrejmo, 

vyžadujú si náročnú systematickú prípravu k jej realizácii. Jednotlivé 

koncepty či prístupy je možné aj kombinovať a navzájom dopĺňať. 

Vždy by však malo ísť o cielenú a zmysluplnú činnosť, so svojim 

poriadkom a dodržanou štruktúrou, aby sme vedeli u jednotlivých detí 

i kolektívu (triedy) pozorovať a zaznamenávať ciele a ich napĺňanie. 
 

Využitie artefiletiky v predprimárnom vzdelávaní - dobrý príklad 

z praxe 

Dobrým príkladom z praxe (samozrejme, že nie jediným) je práca 

Rochovskej a Krupovej (2016), ktoré vo svojej praxi vychádzajú z 

konceptu artefiletiky a na dieťa orientovaného prístupu, z ktorého 

samotná artefiletika vychádza (animo-centrická koncepcia). Svoj 

prístup neorientujú len na rozvíjanie schopností kreslenia, maľovania 

alebo modeľovania, ale na rozvíjanie komplexnejších schopností, 

predovšetkým tvorivého myslenia a vizuálnej gramotnosti 

prostrednícvom interpretácie umeleckých diel, kde dieťa rozširuje 

svoje poznanie, objavuje nové vzťahy a súvislosti, je iniciované k 

tomu, aby vlastným myslením odhaľovalo odkazy, ktoré sú ukryté v 

umení. Pri interpretácii výtvarného (vizuálneho) umenia sa 

zameriavajú na ovplyvnenie kvality postojov, hodnôt, emocionálnej 

stability, záujmov, ašpirácii dieťaťa a pod.. V tomto procese zohráva 

výtvarné umenie nezastupiteľnú úlohu. Rovnako pomáha efektívne 

rozvíjať koordinačné schopnosti, jemnú motoriku a pohybové 

predpoklady dieťaťa. Dieťa sa zapája nielen výtvarným spôsobom, ale 
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všetky kanály pre učenie sa. Dieťa počúva, vidí, pracuje výtvarne i s 

prvkami dramatizácie (zážitkovo/kineticky), vníma v kontexte a tým 

aj komplexne na úrovni kognície, (senzo)motoriky, emocionality i 

hodnotovej orientácie. 
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DRAMATICKÉ AKTIVITY PRI PRÁCI S DEŤMI 

V PREDPRIMÁRNOM VZDELÁVANÍ 
 

 

DRAMA ACTIVITES WITH CHILDREN IN PRE-PRIMARY 

EDUCATION 
 

 

Božena Švábová 
 

 

ABSTRAKT  

Dieťa potrebuje široký priestor k najrôznejším tvorivým aktivitám, aby cez 

praktické činnosti objavovalo svet a získavalo nové poznatky a skúsenosti 

potrebné pre čo najlepšie zaradenie sa do života  v spoločnosti. V príspevku 

poukazujeme na možnosti a formy práce s metódami tvorivej dramatiky, ktoré 

motivujú deti k spontánnemu tvorivému prejavu a umožňujú každému dieťaťu 

v aktívnych činnostiach cez vlastné zážitky objavovať svet a život, ktorý ho 

obklopuje. Poukazujeme na ich významný expresívny atribút vo výchovnom 

procese pri práci s deťmi v materskej škole.  
 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ  

Predškolské obdobie. Učenie. Metódy tvorivej dramatiky. 
 

 

SUMMARY 

Children need a wide space for a variety of creative activities in order to 

discover the world through practical activities and to acquire new knowledge 

and experience necessary for the best possible integration into life in society. 

In this paper we point out the possibilities and forms of working with methods 
of creative drama that motivate children to spontaneous creative expression 

and allow every child to discover the surrounding world and life through 

active involvement and their own experience. We highlight the significant 

expressive attribute of the creative drama methods in the educational process 

in kindergarten. 
 

KEY WORDS  

Pre - school period. Learning. Methods of creative drama. 
 

 
 

AFILIÁCIA 

Príspevok vychádza ako súčasť projektu KEGA č. 004KU-4/2019 Umelci v 

materskej škole – interpretácia umeleckého diela v predprimárnom 

vzdelávaní.   
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ÚVOD 
 

V súčasnom školstve sa čoraz viac stretávame s požiadavkou na 

učiteľov, aby pri práci s deťmi menili spôsob učenia, pedagogický 

prístup, aby deti boli v edukačnom procese čo najaktívnejšie a cez 

zážitkové učenie získavali nové poznatky, vytvárali si správne 

predstavy a vedomosti o svete a o svojom okolí, vytvárali si vzťah 

k sebe samému, a to na základe vlastných skúseností. Vieme, že dieťa 

v predškolskom období je prirodzene zvedavé, spontánne reaguje na 

svoje okolie a jeho vývoj je v tomto období najdynamickejší z celého 

života. 
 

UČENIE 
 

Učenie dieťaťa v predškolskom období prebieha ako proces 

vzájomného pôsobenia učiteľa a dieťaťa, ktorý v procese výchovy 

a vzdelávania čo najaktívnejšie zapája dieťa do tvorivého procesu, 

v ktorom má priestor vnášať svoje poznatky, postoje, skúsenosti, má 

priestor sa vyjadriť a vzájomne komunikovať s vrstovníkmi. 
 

Základným druhom učenia dieťaťa predškolského veku je spontánne 

učenie zmyslovým poznaním a overovanie výsledkov poznania 

v konkrétnej činnosti, ktorou je hra. Ďalšou formou učenia je 

individuálne riadené učenie, v ktorom učiteľ pomáha dieťaťu získané 

skúsenosti a zmyslové poznatky slovne formulovať a nachádzať isté 

súvislosti (Trubíniová, 2011). To všetko učiteľ začleňuje do rôznych 

situácií v priebehu celodenného pobytu dieťaťa v prostredí materskej 

školy, tým má možnosť získavať nové poznatky o individuálnych 

rozdieloch medzi deťmi.  
 

V predprimárnom vzdelávaní osobitný význam pre deti má zážitkové 

učenie, ktoré je charakteristické tým, že dieťa prostredníctvom 

zážitkov, ktoré vznikajú v aktívnych činnostiach, má možnosť 

experimentovať, objavovať, vstupovať do vzájomných vzťahov so 
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spoluhráčmi a v navodených situáciách hľadať odpoveď. Zážitkové 

učenie veľký dôraz kladie na novú klímu v procese učenia. Dieťa 

v uvoľnenej, príjemne a motivujúcej atmosfére sa ľahšie učí, slobodne 

a bez strachu sa prejavuje. Zážitkové učenie vedie k samostatnosti 

a k rozvoju slobodnej osobnosti. Dôležitá je záverečná reflexia, 

v ktorej sa vytvára priestor na vyjadrenie vlastných pocitov 

z realizovaných aktivít. Dieťa sa učí počúvať iných, uvedomuje si 

spoluzodpovednosť z prežitých dramatických aktivít (Švábová, 2014).  
 

Ako uvádzajú Podhájecká a Maľuková (2012), dieťa príchodom do 

materskej školy trávi čas so svojimi rovesníkmi, ktorý má zvláštny 

význam pre rozvoj jeho osobnosti. V novom prostredí spoznáva nové 

veci, ostáva bez svojich najbližších. Na niektoré chvíle prežité 

v materskej škole nikdy nezabudne. Začína si zvykať na nových ľudí 

a pravidlá. Podľa Valachovej (2009) v živote dieťaťa a jeho rozvoji je 

predprimárne vzdelávanie veľmi významné, pretože sa v ňom kladú 

základy kognitívnych a nonkognitívných štruktúr osobnosti. Vo 

výchovno-vzdelávacej činnosti učiteľka sleduje a rozpoznáva príčiny 

a dosiahnuté ciele výučby.   
 

Materská škola sa priamo alebo nepriamo podieľa na čo 

najúspešnejšom rozvoji rôznych stránok osobnosti dieťaťa. Podľa 

Trubíniovej (2011, s. 36) je predškolské obdobie najpozoruhodnejšou 

etapou ľudského vývinu jedinca, spája všetko, čo bolo u detí vrodené, 

s tým, čo sa výchovou a učením stane zlatým mostom k budúcej 

dospelej osobnosti. 
 

Deti túžia po informáciách o sebe a o okolitom svete. Ukrývajú v sebe 

neuveriteľnú schopnosť preberať a napodobňovať všetko zo svojho 

okolia. Veľakrát je to niečo nielen správne, ale ej nesprávne. Vstupom 

do materskej školy sa tento svet pre nich ešte viac otvára. Ako ho budú 

spoznávať závisí od vytvorenia motivujúceho prostredia a 

majstrovstva učiteľa, ktorý je organizátorom a tvorcom edukačného 
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procesu. Jeho práca je špecifická práve v tom, že vzdelávanie a 

inovácie v jeho práci nikdy nekončia a pristupuje k svojmu povolaniu 

ako k otvorenej profesii, do praxe vnáša zaujímavé metódy a formy 

práce s deťmi, ktoré rozvíjajú tvorivé osvojovanie si nových 

poznatkov a získavanie osobných skúseností.  
 

Ako uvádza Zelina (2011, s. 96), pokiaľ pedagóg používa metódy, 

ktoré sú založené na direktívnom vzťahu, donucovaní alebo učí 

stereotypne, nevšíma si prežívanie situácií deťmi, rozvíja tak len nižšie 

poznávacie funkcie, a vtedy môžeme hovoriť o netvorivom 

vyučovaní. Motivácia sa tu väčšinou dosahuje vonkajším tlakom na 

výkon dieťaťa. Dá sa povedať, že je to motivácia donucovaním alebo 

motivácia hrozbou. Táto motivácia tvorí podklad pre odpor k učeniu 

a učivu, ale aj ku škole a učiteľovi. Chudobný výber metód a 

jednostrannosť znižuje vnútornú motiváciu detí. Na jej zlepšenie je 

potrebné poznať čo najviac metód a stratégií edukácie, tvoriť a 

overovať rozličné metódy a postupy, sledovať či sú dané metódy 

efektívne. 
 

TVORIVÁ DRAMATIKA 
 

Dnes sa do popredia dostávajú aktivizujúce metódy, ku ktorým sa 

zaraďuje tvorivá dramatika. Jej metódy, ako sú improvizácia, 

dramatická hra, hra v role, dramatizácia, interpretácia, práca s bábkou 

majú svoje miesto v rôznych denných činnostiach detí v materskej 

škole (Švábová, 2018, 2014). Základom uvedených metód je hra, 

ktorá je najprirodzenejším prejavom detskej aktivity, poskytuje 

zábavu, rozptýlenie a uspokojenie. Učiteľ musí mať na zreteli, že 

žiadna z metód a prostriedkov tvorivej dramatiky sa v praxi nevyužíva 

izolovane. V tvorivom procese vždy volí kombináciu viacerých 

metód, ktoré sa vzájomne prelínajú a dopĺňajú.  
 

Deti potrebujú metódy učenia sa skúsenosťou, vlastnou aktivitou 

a zážitkom. Je dôležité využívať v edukácii metódy zážitkového 
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učenia, pri ktorých viacerí autori zdôrazňujú pojem aktivizácia 

(Rochovská, Krupová, 2015, s. 21).  
 

Zaradením metód tvorivej dramatiky do rôznych aktivít detí sa 

dopracujeme k tomu, že sa pre ne otvára priestor sebarealizácie. Ak 

učiteľ dobre pozná skupinu detí, s ktorou denne pracuje, dokáže 

naplánovať dramatické situácie a aktivity, ktoré inšpirujú deti 

k tvorivému prejavu. Podľa Kušnírovej (2018), námety môžu byť 

rôznorodé, cez rôzne nápady pedagóga, skupiny, motivujúce literárne 

predlohy a podobne. Ako uvádza Kováčová (2019), učiteľ je ten, ktorý 

pozoruje, podnecuje dieťa k aktívnemu prejavu. Môže formovať 

najskôr jednotlivca alebo skupinu. Formovať výchovnú skupinu, ktorá 

v motivujúcom prostredí v tvorivom procese akceptuje každého 

a všetkých. Dieťa rado objavuje svet okolo seba a hrou v role, ktorá je 

podľa Valentu (2008) základnou metódou tvorivej dramatiky, 

spoznáva prostredníctvom improvizácie s dejom vonkajší a vnútorný 

svet. Pri práci s deťmi v predprimárnom období využívaním rôznych 

situačných a rolových hier, do ktorých vstúpi v navodených 

dramatických hrách a aktivitách, sa dieťa učí konať a komunikovať 

samo za seba, alebo v role niekoho iného, čo stimuluje jeho empatiu a 

napomáha formulovať a vyjadriť vlastný postoj, či názor na určitú 

problematiku. V procese riešenia konfliktu vzniká zážitok, na základe 

ktorého dieťa získava nové skúsenosti, ktoré vedú k učeniu 

(Geršicová, Gubricová, 2016).  
 

DRAMATICKÉ SITUÁCIE 
 

Je dôležité, aby navodené dramatické aktivity dieťa napĺňali radosťou, 

prinášali uspokojenie a vyrovnanosť, aktivizovali kladné city 

a prinášali pozitívne zážitky. Priebeh dramatických aktivít v 

podstatnej miere závisí od učiteľa, ktorý vytvára primeranú atmosféru, 

poskytuje vhodné prostredie, navodzuje istú  situáciu, motivuje dieťa 

k vlastnému prejavu, ktorý bude u detí odlišný, pretože závisí od ich 
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individuálnych osobitostí. V dramatických situáciách ide 

o dramatické konanie, kde sa deťom otvára priestor na vzájomný 

kontakt a komunikáciu. Tu je priestor na spontánny prejav, 

sebavyjadrenie a obmieňanie situácií, na spoluprácu, hľadanie 

a riešenie úloh, na prácu s rekvizitou, s textom, so slovom i tvorivé 

hranie s hudobnými a pohybovými prvkami. V navodených 

dramatických aktivitách deti vstupujú do rôznych vzťahov, osvojujú 

si rôzne formy správania a konania, čo je súčasťou socializácie ako 

celoživotného procesu (Švábová, 2014). Pomocou zážitku a 

zážitkového učenia má pedagóg možnosť v rôznych aktivitách 

priblížiť deťom odlišnosť jedincov s postihnutím. Priblíženie 

odlišností cez zážitkové učenie môže byť navodením konkrétnej 

dramatickej situácie, v ktorej dieťa vstupuje do roly napr. strateného 

dieťaťa na neznámom mieste, v role pomocníka pri hľadaní strateného 

psíka metódami tvorivej dramatiky a rolovou hrou. Dieťa môže v hre 

prežiť, aké je to zažiť vylúčenie kolektívom, nezapojenie do 

skupinovej hry, vytvárania spoločného produktu a pod. (Kušnírová, 

Švábová, 2017). Učiteľ môže objasniť deťom odlišnosť dvoma 

spôsobmi: „priamou skúsenosťou dieťaťa s iným dieťaťom s 

odlišnosťou“ a „priblížením odlišnosti pomocou zážitku v priestore 

edukačných aktivít“ (Kováčová, 2010, s. 28). Dáva možnosť všetkým 

deťom sa zapájať a vyjadriť. 
 

Učiteľ veľakrát motivuje skupinu dramatickými príbehmi, v ktorých 

si majú deti možnosť prežiť situácie, s ktorými sa môžu v živote 

stretnúť. Každé dieťa prežíva a rieši situácie po svojom a veľakrát 

odlišne od našich predstáv, keď svojou originalitou môžu aj nás 

zaskočiť. Tu majú možnosť sa zapájať aj neisté, nesmelé a menej 

úspešné deti. Nikdy dieťa do dramatických aktivít nemôžeme nútiť. 

Učiteľ má na zreteli, že pri práci s metódami tvorivej dramatiky nie je 

dôležitý výsledný efekt, ale najväčší dôraz sa kladie na samotný 

tvorivý proces. Vytvára také prostredie, v ktorom sa bude dieťa cítiť 
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bezpečne a v dramatických situáciách sa bez zábran má možnosť 

realizovať, prejaviť, riešiť rôzne úlohy, napodobňovať a stvárňovať 

„niekoho“ a „niečo“. Motivácia a navodenie situácie je rozhodujúcim 

momentom úspechu realizovaných dramatických aktivít.  

Adekvátne predprimárne vzdelávanie môže zlepšovať kvalitu života 

dieťaťa v prostredí materskej školy so svojimi vrstovníkmi. Riadenie 

procesu tvorivej dramatiky je náročné a vyžaduje pripraveného 

učiteľa, ktorý bude ochotný vzdať sa tradičnej jednorolovej pozície s 

najvyšším statusom a všetkými právomocami. Jeho pozícia by mala 

byť multirolová (Bekéniová, 2012). Učiteľ má možnosť pri práci 

s deťmi v navodených dramatických situáciách pracovať 

s poetickými, prozaickými a dramatickými textami, v ktorých je 

jednoduchý konflikt postáv, dialóg a dej a strhne skupinu 

k spontánnym prejavom, k vlastnému prejavu a napodobneniu 

situácií, hrou v role stvárniť konanie rozprávkových postáv, 

zvieratiek. Tu dieťa získava skúsenosti a prežíva chvíle, ktoré budú 

dobrou prípravou na život. 
 

REALIZÁCIA TVORIVEJ DRAMATIKY V PRAXI  
 

Tvorivá dramatika kladie dôraz na aktivitu dieťaťa a v tvorivom 

procese má možnosť vstúpiť do rôznych rol, v dramatických 

situáciách, ktoré sú založené na medziľudských vzťahoch, 

komunikuje, vstupuje do vzťahov, konfrontuje svoje postoje s inými. 
 

PRAKTICKÉ UKÁŽKY REALIZÁCIE AKTIVIZUJÚCICH METÓD 

V MATERSKEJ ŠKOLE 
 

Vzdelávacia aktivita: Kamaráti lienky Bodkulienky 

Pohybová improvizácia a hra v role: Na cestičke roháč (Lysáková a kol., 

1989, s. 226)  

Forma dennej činnosti: Vzdelávacia aktivita 

Vzdelávacia oblasť: Človek a príroda 

Vzdelávacia podoblasť: Živočíchy 
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Výkonový štandard: Na základe pozorovania identifikuje rozdiely 

medzi živočíchmi   v spôsobe ich pohybu (ŠVP pre MŠ, 2016, s. 49). 

Výchovno-vzdelávací cieľ: Na základe námetovej hry „Lienka 

a kamaráti“ pozorovať celkový rozdiel stavby tela rozdiel rôznych 

živočíchov: roháč, zajac, medveď, slimák, motýľ, včielka. 

Vzdelávacia oblasť: Umenie a kultúra/HV 

Vzdelávacia podoblasť: Hudobno-pohybové činnosti 

Výkonový štandard: Vyjadri charakter piesne a hudby prirodzeným 

kultivovaným pohybom (ŠVP pre MŠ, 2016, s. 80). 

Výchovno-vzdelávací cieľ: Pohybom stvárniť a napodobniť  obsah 

textu. 
 

1. časť: Úvod 

Organizácia triedy pre jednotlivé činnosti, príprava prostredia 

a pomôcok. Na celú plochu rozmiestniť rôznofarebné kvety. 

Učiteľ vstúpi do roly lienky, deti sústredene počúvajú a postupne sa 

aktívne zapájajú do navodených dramatických situácií. Pozorne 

sledujú zmeny a reagujú na nové situácie a hru v role. 
 

Pohybová improvizácia a hra v role: Lienka Bodkulienka a jej 

kamaráti 

Ciele: Rozvíjať pozornosť, orientáciu v priestore, kolektívnu 

spoluprácu, poznať farby. 

Metodický postup: Deti najprv sedia v kruhu na koberci, potom 

vstávajú a pohybmi napodobňujú let lienky. 

Dobrý deň, deti. Som lienka Bodkulienka (učiteľ v kostýme lienky). 

Čo mám na hlave? Tykadlá. Čo mám na chrbte? Krídelka s bodkami. 

Dnes sa s vami chcem hrať. Touto čarovnou paličkou vás mením na 

lienky (učiteľka sa dotkne dieťaťa) a poďte so mnou na moje 

obľúbené miesto.   

Aktivita: Nájdi farbu rozkvitnutého kvetu 

Máme ľahké krídelká. Letíme na rozkvitnutú lúku. Už sme tu.  

„Tralala, tralala, lúka nám rozvoniava“. 
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Hm, to je vôňa. Kamarátky lienky, cítite vôňu rozkvitnutých kvetov?  

Dychové cvičenie: 

Hlboký nádych nosom, to sú voňavé kvety, zadržíme dych 

a otvorenými uvoľnenými ústami vydýchneme.  

Ešte raz hlboký nádych, zadržíme dych a teraz čo najdlhšie slabučko 

fúkame do trávičky. Pozrite, steblá trávy sa ohýbajú a pozdravujú nás. 

Dramatická aktivita: Letíme lienky, letíme 

Keď tlesknem a poviem farbu kvetu, budeme letieť k miestu, kde tú 

farbu nájdeme. 

Letíme lienky, letíme a hľadáme farbu žltú. Každý nájde kvet žltej 

farby. 

Výborne lienky, čo všetko môže byť žlté? (slniečko, motýľ, cukrík, 

mašľa, citrón) Ďakujem. 

Letíme lienky, letíme a hľadáme farbu červenú. Každý nájde kvet 

červenej farby. Čo všetko môže byť červené? (srdiečko, kvet, lopta, 

ruža, jablko, ceruzka, líčka) Ďakujem. 

Obmena: Teraz to budete mať ťažšie, pretože každý nájde farbu kvetu 

do chvíle, kedy ukončím počítanie do päť.  

Letíme lienky, letíme a hľadáme farbu fialovú. Počítam - jeden-dva-

tri-štyri-päť. Máme kvet fialovej farby? Koľko kvetov máme na lúke 

fialovej farby? (tri) 

Ste šikovné lienky, všetky farby poznáte.  

Reflexia: Ako ste sa cítili v role lienky? Ktorú farbu ste hneď našli? 

Pri ktorej farbe ste mali problém? Ktorá farba sa v tomto prostredí 

nenájde?  

Lienky, teraz sa zahráme novú hru. Volá sa „Lienky, von z domčeka!“ 

Hra na rozohriatie: Lienky, von z domčeka! 

Metodický postup: Deti-lienky urobíme si pekné domčeky. Jeden 

domček tvoria tri lienky. Dve si dvihnete ruky hore a spojite ich, 

tvoríte strechu domčeka, tretia lienka vojde do domčeka, stojí v ňom 

a je obyvateľom domčeka. Jedna lienka nemá domček a zvolá: 

„Lienky, von z domčeka!“ Lienky vybehnú zo svojich domčekov a 
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letia do nového domčeka. Lienka,  ktorá nemala domček, hneď letí 

k jednému domčeku, z ktorého vyletela lienka. Vždy jedno dieťa 

ostáva bez domčeka. Lienky sa budú meniť. Tie, ktoré boli lienky 

vytvoria domčeky.  

Reflexia:  

Metodický postup: Deti si sadnú do kruhu a vediem s nimi rozhovor. 

Ako ste sa cítili, keď ste hľadali nový domček? Vedeli ste nájsť 

riešenie aktivity hneď? Pomáhali ste si pri hľadaní nového domčeka? 

Ako ste sa cítili v role lienky bez domčeka? 

Lienky, úlohy ste pekne zvládli, sadneme si do kruhu a teraz vám 

porozprávam príbeh o tom, ako sa mi na tejto lúke stratili kamaráti. 
 

Aktivita: Kamaráti lienky Bodkulienky na lúke 

Rozprávanie príbehu: Slniečko svietilo a s mojimi dobrými 

kamarátmi sme sa veselo hrali, tancovali, hrali sa na skrývačku. Zrazu 

sa spustil silný dážď. Všetci si hľadali úkryt. Zrazu nikto nebol na 

lúke. Obzerala som sa okolo seba, kde sa môžem skryť pred dažďom. 

Zrazu som našla takýto pekný dáždnik (otvorím dáždnik). Odvtedy ho 

na lúku nosím so sebou. Už viackrát mi pomohol sa ukryť pred 

dažďovými kvapkami. Otvorím dáždnik a nezmoknem. Nesmú mi 

zmoknúť krídelká, pretože by som už nelietala. S dáždnikom v ruke 

som začala hľadať kamarátov. Lietala som z miesta na miesto (prejsť 

sa po priestore a pozerať na rôzne miesta).   

Chcete vedieť, ako to skončilo? Koho som hľadala? Dobre, ukážem 

vám to a spoznáte mojich kamarátov.  
 

Aktivita: Moji kamaráti 

Drobné kvapky padali a ja som trpezlivo hľadala kamarátov. Zrazu 

pod kríkom bolo počuť hlasy. Hurá! Kde ste kamaráti? Bol tam malý 

kufor (položím pred deti). Kamaráti sa zachránili tak, že našli na kufri 

otvor a vošli dnu. Jéj, tu ste sa ukryli? Poďte von! Slniečko už svieti. 

Predstavím ich (vyberám obrázky a ukladám na pripravenú nástenku):  
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1. Prvým kamarátom je chrobák roháč. Poznáme ho podľa hryzadiel 

na hlave, majú tvar parožia. Je to najväčší chrobák v lese. Dnes je 

chráneným živočíchom. 

2. Druhým kamarátom je zajačik. Čo má na hlave?  Áno, ušká a rád 

skáče cez kríky. Čo má rád? Áno, má rád mrkvičku, kapustičku, 

voňavú ďatelinku, trávičku. 

3. Tretím kamarátom je medvedík. Žije v lese. Má pomalú a ťarbavú 

chôdzu. Prechádza sa po lesných chodníkoch, obzerá sa a vždy 

niečo hľadá.  Čo má rád? Áno, má rád maliny, jahody, čučoriedky, 

huby. 

4. Štvrtým kamarátom je slimák. Je veľký silák, lebo si nesie svoj 

domček na chrbte. Čo má rád? Má rád šťavnaté listy, zeleninu. 

5. Piatym kamarátom je motýľ. Na hlavičke má tykadlá, jeho jemné 

krídelká sú rôznofarebné, ale poznáme aj jednofarebné (biele, žlté, 

modré). Motýľ má rád listy. Ten, ktorý požiera listy na kapuste sa 

volá Mlynárik kapustový. Nikto sa nepoteší, keď si pochutnáva 

na kapustičke v záhrade.   

6. Piatou kamarátkou je včielka – je malá a usilovná, má čierne a žlté 

pruhy, žihadlo, tykadlá. Má rada voňavé kvietky,  zbiera peľ a nosí 

do úľa. Potrebuje to na výrobu sladkého voňavého medu. 

Reflexia: Koľko kamarátov stretla lienka Bodkulienka na lúke? Ako 

sa volajú? Čo bolo pre vás najzaujímavejšie? Ako vyzerajú jej 

kamaráti? Čo majú radi kamaráti lienky Bodkulienky? Čo ste sa nové 

dozvedeli? Čo je na včielke  zaujímavé? (malá, čierne a žlté pruhy, 

žihadlo, tykadlá) Keď sme vonku, prečo hneď vieme, že okolo nás 

preletela včielka? Prečo včielku nechytáme do rúk? Čo by sa nám 

mohlo stať? 
 

2. časť: Expozičná časť - tvorenie a pohybová improvizácia 

Ciele: Hrou v role vyjadriť pocity prostredníctvom pohybovej 

improvizácie, rozvoj komunikácie a kolektívneho cítenia, radosť zo 

stvárnenia situáci 
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Motivácia: Spev piesne Na cestičke roháč 

Teraz budem spievať pieseň o mojich kamarátoch. Volá sa Na cestičke 

roháč (Lysáková a kol., 1989, s. 226). Postavíme sa do kruhu 

a pohybom stvárnime chrobáčiky a zvieratká, ktoré prišli k lienke na 

lúku. Prvý bol chrobák roháč, priložíme rúčky na hlavičku a budeme 

sa pohybovať po priestore. Druhý prišiel kamarát zajko, rukami nad 

hlavou znázorníme ušká a napodobníme skákanie. Tretím kamarátom 

je macko. Rukami pred sebou napodobníme labky a pomalým krokom 

sa prechádzame po priestore. Štvrtý prišiel slimáčik, napodobníme 

jeho pomalú chôdzu po zemi. Piaty bol motýľ, rukami napodobníme 

veľké pekné krídelká a letíme. Poslednou kamarátkou bola včielka. 

Ruky ohneme v lakťoch, stvárnime let usilovnej včeličky. 

Pri speve a deklamácii textu voľne a spontánne stvárnime všetky 

zvieratá. 
 

Aktivita: Pohybová improvizácia a hra v role 

Na cestičke roháč, zajko, macko, slimák, motýľ, včielka 

Na cestičke roháč, chrobáčisko rúči, ani by ste neverili aký na svet 

súci. (pohyb po priestore, ruky zdvihnúť oblúkovite  nad hlavu, 

pohybovať prstami podľa rytmu)  

Na cestičke zajko, uši má on sivé, ani by ste neverili, ako nimi kyve. 

(rukami nad hlavou znázorniť ušká a napodobniť skákanie po 

priestore) 

Na cestičke macko, oriešky si chrumká, ani by ste neverili, ako pekne 

brumká. (rukami pred sebou napodobniť labky a pomaly chodiť 

a kývať sa na strany) 

Na cestičke slimák, pomaly si lezie, ani by ste neverili, že svoj domov 

nesie. (kľaknúť na zem, rukami na zemi sa oprieť o lakte a posúvať sa 

dopredu) 

Na cestičke motýľ, do dlaní si sadá, ani by ste neverili, krídelkami 

máva. (napodobniť let motýľa, dlane otvoriť  pred sebou, opäť 

napodobniť let motýľa) 
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Na cestičke včielka, pomaly si letí, ani by ste neverili, že si nesie medík. 

(ruky ohnuté v lakťoch, napodobniť let včielky). 
 

3. časť: Uvoľnenie, relaxácia 

Lienky, teraz poznáte mojich kamarátov, pekne ste ich stvárnili 

a pohybom napodobnili. Ľahneme si na trávičku. Cítite príjemnú vôňu 

rozkvitnutých kvetov (hlboký nádych nosom, výdych ústami)? 

Ľahneme si. Kamaráti lienky Bodkulienky sa vždy na lúke stretnú 

a rozprávajú si nové zážitky z lesa. 

Relaxačná poloha: Ľahneme na chrbát, ruky si dáme vedľa tela, oči 

zatvoríme. Uvoľnite celé telo. Pustím vám príjemnú hudbu, jej 

melódia nám pripomína spev zázračného lesa.  
 

4. časť: Záver – reflexia, zhrnutie a zhodnotenie dramatických 

aktivít a celého procesu 

Reflexia: Sadneme si do kruhu a porozprávame sa o tom, čo sme dnes 

zažili. Musím vás pochváliť, aké ste dnes boli pozorné, pekne ste 

odpovedali a plnili rôzne úlohy. Na aké postavičky sme sa menili? 

Kde boli lienky, v akom prostredí? Poznali ste všetky farby kvetov 

na lúke? Ktorú farbu kvetu ste našli hneď? Keď sme vytvorili 

domčeky, kto v nich žil? Každý našiel nový domček? Čo sa vám na 

týchto aktivitách najviac páčilo? 

Ako sa volajú kamaráti lienky Bodkulienky? Vymenujte všetkých. Kde 

sa s lienkou stretávali? Ktorú rolu ste najradšej stvárňovali 

a pohybom napodobňovali? Kedy ste sa cítili príjemne? Čo bolo 

ťažké? Má lienka Bodkulienka veľa kamarátov? Ktoré chrobáčiky 

a zvieratká by mohli prísť na lúku? Deti, máte aj vy kamarátky 

a kamarátov? Podľa čoho vieme, že to sú naši kamaráti?   
 

Pedagogická reflexia 

V závere je dôležitá pochvala a povzbudenie detí, čo motivuje deti 

k iným a novým aktivitám. Každé dieťa musí si odnášať príjemné 

pocity a zážitky. 
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Deti rady spievajú, pohybom stvárňujú situáciu, hrou v role sa vžívajú 

do charakteru postáv a podľa vlastných predstáv sa vyjadrujú. Deti 

rady kreslia a maľujú. Dobrou motiváciou sú rôzne príbehy a prežité 

situácie. Získané poznatky, skúseností a zážitky sú motívom pre 

ďalšie aktivity. Podľa Valachovej (2009), výtvarné aktivity 

v materskej škole by mali ponúkať rôzne možnosti vyjadrovania sa 

pomocou jazyka tvarov, farieb a línií. Deti pri výtvarnej výpovedi 

o svete a vlastných predstavách využívajú emócie a vlastné 

skúsenosti. Dieťa reaguje veľmi často spontánne. Po prežitých 

dramatických aktivitách nás môže prekvapiť svojím záujmom 

o výtvarne spracovanie niektorých pocitov z realizovaných prežitých 

situácií. Dôležitá je motivácia a pripravenosť učiteľa na tvorbu 

výtvarných produktov.  
 

 

ZÁVER 

Učiteľ edukačného procesu musí byť vybavený elementárnymi 

teoretickými poznatkami z oblasti dramatického umenia, tvorivosťou, 

empatiou, schopnosťou a imagináciou, flexibilitou, tolerantnosťou, 

schopnosťou tímovej práce, značnou  mierou dramatického talentu, 

neautoritatívnym prístupom k deťom.  
 

Učiteľ, ktorý má skúsenosti s tvorivou dramatikou, musí mať veľkú 

trpezlivosť a navodením dramatických situácií ponecháva deťom 

priestor na samostatnosť, voľnosť, tvorivosť a spontánnosť v prejave. 

Vstupom do hry v role sa dieťa uvoľní, dokáže reagovať na prácu 

v skupine, zapája sa. To umožňuje učiteľovi sledovať, ako sa stavia 

k navodenému problému, aké hľadá riešenie, aký je jeho prejav 

a záujem spolupracovať v kolektíve. Je dôležité, aby sa každé dieťa 

rado vracalo do prostredia materskej školy a cítilo, že je prijímané 

a podporované každým, s kým sa stretáva. 
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VYBRANÉ ASPEKTY VNÍMANIA SLOVENSKÉHO NÁRODA 

V POSTOJOCH A NÁZOROCH VYSOKOŠKOLSKÝCH 

ŠTUDENTOV 
 

 

SELECTED ASPECTS OF SLOVAK NATION BY OPINIONS OF 

UNIVERSITY STUDENTS 
 

 

Mariana SIROTOVÁ  

Veronika MICHVOCÍKOVÁ 
 

 

ABSTRAKT   

Predkladaný príspevok pozostáva z teoretickej a empirickej časti. 

V teoretickej časti sú vymedzené základné stanovené kľúčové pojmy súvisiace 

so zameraním príspevku. Empirická časť príspevku pozostáva z analýzy 

vybraných odpovedí vysokoškolských študentov, ktorí boli účastníkmi 
kvalitatívneho výskumu realizovaného v roku 2017. Cieľom predkladaného 

príspevku je zisťovanie využívania expresívnych výrazov pri charakterizovaní 

slovenského národa opýtanými slovenskými vysokoškolskými študentmi. 
 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Expresivita. Národ. Národná ideológia. Vysokoškolskí študenti. 
 

 

ABSTRACT 
Presented contribution has theoretical and empirical part. In the theoretical 

part, there are definitions of key words connected with the contribution. In 

the empirical part, there is the analysis of selected answers of Slovak 

university students. These students participated in authors´ qualitative 

research in 2017. The main aim of this contribution is the analysis of 

expressive verbalism connected with Slovak nation by Slovak university 

students. 
 

KEY WORDS 

Expressivity. Nation. National ideology. University students. 
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ÚVOD 
 

Výchovu a vzdelávanie možno považovať za neoddeliteľnú súčasť 

každého spoločenského systému. Uvedené procesy sa realizujú 

v rôznych formách a rozmanitými spôsobmi. Centrum našej 

pozornosti smeruje k uskutočňovaniu výchovno-vzdelávacieho 

procesu v prostredí školy. Keďže výchova, a rovnako aj vzdelávanie 

prostredníctvom školy charakterizovanej ako jedna z elementárnych 

výchovno-vzdelávacích inštitúcií, prebieha na viacerých úrovniach,  

chceme sa sústrediť na význam edukácie na vysokých školách. 

Vysokoškolská edukácia sa vo všeobecnosti vyznačuje svojím 

špecifickým charakterom. Počas jej priebehu si vysokoškolský študent 

osvojuje teoretické poznatky, ktorých ovládanie je nevyhnutnosťou 

úspešného absolvovania zvoleného študijného odboru. Na druhej 

strane nezabúdame zdôrazniť, že vysokoškolské štúdium ovplyvňuje 

aj vytváranie, a následné rozvíjanie postojov a názorov 

vychovávaných a vzdelávaných osôb dotýkajúcich sa mnohých 

oblastí spoločenského života. 
 

Za dôležitú a neoddeliteľnú súčasť života jednotlivca považujeme aj 

prežívanie života v krajine, kde sa človek narodí alebo kde trávi 

prevažnú, prípadne významnú časť svojho života. Na základe 

uvedených skutočností si jedinec spravidla vytvára citové puto k danej 

krajine. Inými slovami povedané, nadobúda národné povedomie, 

a taktiež si uvedomuje aj pocity spojené so zaraďovaním sa ku 

konkrétnemu národu. Tieto pocity sú zároveň v mnohých prípadoch 

a v rôznych podobách prítomné aj v individuálnych výpovediach 

dotýkajúcich sa národnej otázky.  Z tohto dôvodu chceme skúmať, ako 

slovenskí vysokoškolskí študenti vnímajú slovenský národ. Bez 

povšimnutia preto nesmieme nechať subjektívne ponímanie 

slovenského národa u uvedenej skupiny obyvateľstva, ktoré sa môže 

v niektorých prípadoch na základe citovej zaangažovanosti 

k slovenskému národu spájať s viac či menej výraznými expresívnymi 



 

147 

 

prvkami. Centrum pozornosti nášho príspevku smeruje k zisťovaniu 

prítomnosti expresívnych výrazov pri charakterizovaní slovenského 

národa prostredníctvom postojov a názorov slovenských 

vysokoškolských študentov.   
 

NÁRODNÁ IDEOLÓGIA A EXPRESIVITA  
 

Z hľadiska zamerania nášho príspevku musíme prvotne vymedziť 

základné kľúčové pojmy nezanedbateľné aj pre ďalšie skúmanie 

stanovenej problematiky. Ak chceme priblížiť pohľad 

vysokoškolských študentov na slovenský národ, tak v odbornej 

literatúre môžeme charakterizovať národ podľa nasledujúcich kritérií 

(Průcha, 2007, s. 54): 

 Kritérium kultúry – pre národ sa stáva dôležitým spisovný jazyk 

alebo spoločné náboženstvo alebo spoločná dejinná skúsenosť. 

 Kritérium politickej existencie – príslušníci národa majú alebo svoj 

vlastný štát alebo autonómne postavenie vo federatívnom alebo 

mnohonárodnom štáte. 

 Psychologické kritérium – príslušníci národa zdieľajú spoločné 

vedomie o svojej príslušnosti k danému národu.  
 

Podľa nášho názoru uvedené kritéria výstižne vymedzujú 

charakteristiky každého národa. V prvom rade zdôrazňujeme význam 

využívania spoločného jazyka príslušníkmi jedného národa, a s tým 

spojené zachovávanie národných hodnôt a tradícií. Okrem toho sa 

nezanedbateľným kritériom pri vymedzení národa stáva 

predovšetkým potreba existencie jeho príslušníkov v samostatnom 

štáte alebo dôraz na ich autonómne postavenie v štáte. V tejto 

súvislosti môžeme predpokladať, že na základe aktuálnych procesov 

prebiehajúcich v súčasnej spoločnosti či už migračného alebo 

integračného charakteru sa aj pre príslušníkov slovenského národa 

stáva nezanedbateľným práve kritérium existencie v svojom vlastnom 

samostatnom štáte. O budúcnosť slovenského národa sa zaujíma aj 
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skupina vysokoškolských študentov. „Vysokoškolskí študenti sa 

taktiež zamýšľajú nad významom existencie národa Slovákov, 

rovnako v minulosti, ako aj v prítomnosti či v perspektívach jeho 

vývoja a pretrvania v budúcnosti“ (Michvocíková, 2019, s. 133). 

Práve postoje a názory vysokoškolských študentov v súvislosti 

s uvedenou problematikou sa môžu v rôznej miere vyznačovať aj 

značným citovým zafarbením. Mladí ľudia predstavujúci budúcu 

vzdelanostnú generáciu nie sú ľahostajní voči dianiu okolo seba, a aj 

pri charakterizovaní slovenského národa vedia vyjadrovať svoje 

emócie rozmanitými spôsobmi. 
 

V neposlednom rade poznamenávame, že subjektívne uvedomenie si 

príslušnosti k slovenskému národu spojené s prevažujúcimi pocitmi 

národnej hrdosti označujeme ako národná ideológia. Preto 

predpokladáme, že aj vo vyjadreniach vysokoškolských študentov 

spojených so slovenským národom môžeme identifikovať 

emocionálne prvky vyjadrujúce vzťah uvedenej skupiny obyvateľstva 

k svojej národnej príslušnosti. 
 

SLOVENSKÝ NÁROD Z POHĽADU OPÝTANÝCH VYSOKOŠKOLSKÝCH 

ŠTUDENTOV – SKÚMANIE PRVKOV EXPRESIVITY 

V ZAZNAMENANÝCH ODPOVEDIACH INFORMANTOV 
 

V roku 2017 sme realizovali empirický výskum zameraný na 

skúmanie formovania národnej ideológie v edukačnom procese na 

vysokých školách. Výskum pozostával aj z kvalitatívneho skúmania 

nastolenej problematiky, v rámci ktorého sme prostredníctvom 

hĺbkových pološtandardizovaných rozhovorov oslovili 20 

slovenských vysokoškolských študentov študujúcich spoločenské 

a prírodovedné odbory na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Trnave. 

V súvislosti s výsledkami nášho kvalitatívneho skúmania bolo 

vytvorených niekoľko kategórií spojených so stanovenými 

výskumnými cieľmi. V empirickej časti predkladaného príspevku 
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chceme priblížiť expresívne prvky vo vyjadrených postojoch 

a názoroch u oslovených vysokoškolských študentov, ktoré sa týkajú 

elementárneho charakterizovania slovenského národa z pohľadu 

opýtaných. Nižšie uvedená tabuľka (Tabuľka 1) poskytuje zhrnutie 

základných charakteristík slovenského národa v súčasnosti z pohľadu 

oslovených vysokoškolských študentov. Vo vybraných z nižšie 

uvedených charakteristík slovenského národa budeme následne 

skúmať prvky expresivity v zaznamenaných odpovediach 

vysokoškolských študentov. 

 

TABUĽKA 1  

Charakteristiky slovenského národa v súčasnosti z pohľadu oslovených 

vysokoškolských študentov 

Slovenský národ v súčasnosti 

Vlastnosti 

Dimenzie 

Spoločenské študijné 

odbory 

Prírodovedné študijné 

odbory 

Potreba existovať vysoká vysoká 

Príslušníci  dôležití dôležití 

Multikultúrna 
spoločnosť 

rozširujúca sa existujúca 

Politická situácia rozhodujúca významná 

Zdroj: Michvocíková (2019, s. 99) 
 

Ak sa zaoberáme vnímaním slovenského národa z pohľadu početnej 

skupiny obyvateľstva Slovenskej republiky, ktorou máme na mysli 

vysokoškolských študentov, je potrebné, aby sme všeobecne priblížili 

vybrané základné charakteristiky dôležité pre našu ďalšiu následnú 

analýzu identifikujúcu prvky expresivity v postojoch a názoroch 

informantov. Pri všeobecnom charakterizovaní slovenského národa 

v súčasnosti chceme na základe zaznamenaných postojov a názorov 

oslovených vysokoškolských študentov zdôrazniť hlavne požiadavku 

existencie, a s tým spojenú potrebu následného pretrvania národa 

Slovákov. (R11): „Neviem si predstaviť, keby žijeme tak ako kedysi, 
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pod nadvládou a museli by sme sa prispôsobovať požiadavkám iných 

národov. Preto sa mi veľmi nepozdáva ak sa vo veľkom vytvárajú 

nadnárodné spoločenstvá. Menšie štáty to majú potom ťažké.“... 

(R18): „Keďže sme skôr menší národ, tak by sme sa viac mali zaujímať 

o našu budúcnosť, aby sa nestalo to, že jedného dňa dôjde k nášmu 

začleneniu do takých združení, kde ako národ stratíme všetky svoje 

výsady“ (Michvocíková, 2019, s. 99-100). Potreba existencie 

samostatného slovenského národa je vysokoškolskými študentmi 

vyjadrovaná rôznymi spôsobmi. Väčšina opýtaných účastníkov nášho 

výskumu zdôraznila existenciu slovenského národa nie príliš 

radikálnymi vyjadreniami.  

(R3): „... mali by sme žiť v samostatnom štáte, myslím, že je to dôležité 

aj pre moju budúcnosť.“ ...  

(R8): Myslím si, že pre každého Slováka je typické, že chce prežiť za 

každých okolností, v každej situácii, prispôsobením sa mnohým 

situáciám aj okolnostiam, ktoré nastanú.“  

(R9): „Slovensko má svoje miesto na mape sveta, a teda aj náš národ 

by mal čo to ešte prežiť a zachovať si vyhliadky svojho pretrvania aj 

do budúcna.“  
 

V niektorých zaznamenaných odpovediach však môžeme poukázať aj 

na výpovede informantov vyznačujúce sa zvýšeným využívaním 

expresívnych výrazov.  

(R2): „Naša krajinka je síce malá, ale my - Slováci dokážeme doma aj 

vo svete veľké veci, vieme sa predať a za žiadnych neviem akých 

okolností nesmieme dopustiť, aby sme ako národ zmenili svoje pole 

pôsobnosti niekam mimo atlas tohto sveta.“ ...  

(R15): „Slovač tu vždy bola a musí byť stále, nesmieme sa nikdy 

odsťahovať do národného zabudnutia.“ ...  

(R18): „Neviem si predstaviť situáciu, v ktorej by náš národ už 

nekraľoval na svojom čestnom miestečku na mape Európy tak ako 

doteraz...“.  
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Expresívne prvky vo vyjadrení vyššie uvedených odpovedí 

informantov možno nájsť predovšetkým v naznačení skutočnosti, že 

Slovensko je síce rozlohou malá krajina, no napriek tomu slovenský 

národ nesmie nezaniknúť, čo je vyjadrené zjemňujúcim spôsobom 

prostredníctvom eufemizmov. Môžeme skonštatovať, že potreba 

existencie slovenského národa je u uvedených participantov 

zdôraznená pozitívnym citovým zafarbením.  
 

Na doplnenie nášho skúmania chceme poukázať aj na prepojenie 

slovenského národa s multikultúrnou spoločnosťou v súčasnosti. Ak 

sústredíme centrum našej pozornosti k odpovediam vysokoškolských 

študentov študujúcim prírodovedné študijné odbory, môžeme vidieť 

iba stručné a neutrálne zhodnotenie a zosumarizovanie existencie 

multikultúrnej spoločnosti. (R16): „Trend posledných rokov je taký, 

že u nás je tiež multikulturalizmus. Na Slovensku žije veľa 

prisťahovalcov a priniesli sem náznaky a prvky aj iných kultúr ako to, 

načo sme boli zvyknutí doteraz“ (Michvocíková, 2019, s. 102). 
 

Naopak, negatívne citové zafarbenie v súvislosti s všeobecným 

charakterizovaním slovenského národa prostredníctvom 

multikultúrnej spoločnosti môžeme zaznamenať pri opýtaných 

vysokoškolských študentoch študujúcich spoločenského študijné 

odbory. (R2): „Multikulturalizmus neustále napreduje už aj na 

Slovensku. Minule v paneláku sa na mňa vyrútil nejaký dobráčisko, 

žena zahalená od hlavy po päty a nevedeli sa mi ani odzdraviť.“... 

(R8): „Mám strach z multikulturalizmu, neveští to nič dobré pre našu 

krajinu, migranti sa nám tu premávajú hore-dole, práca im nevonia 

a neviem z čoho chcú žiť...“ 

(R9): „Prednedávnom sa sem nasáčkovali číňanci, to ešte ako tak 

beriem, ale keď sa začnú na mňa na každom druhom rohu usmievať aj 

všelijakí iní, tak neviem...“  

Strach z hodnôt či prvkov menšinových kultúr na území Slovenska, 

ktoré môžu byť pre majoritnú populáciu doposiaľ nepoznané alebo 
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málo poznané, vyjadrujú vysokoškolskí študenti s prevažujúcou 

obavou skrytou v náznakoch irónie na adresu príslušníkov menšín.   
 

DISKUSIA  
 

Vysokoškolská edukácia sa zameriava na sprostredkovanie uceleného 

rozvoja osobnosti vychovávaných a vzdelávaných jednotlivcov. 

Absolventi konkrétnych študijných odborov disponujú po úspešnom 

absolvovaní vysokoškolského štúdia poznatkami potrebnými pre 

vykonávanie zvolenej profesie. Okrem toho sa vysokoškolské štúdium 

podieľa aj na rozvíjaní a formovaní osobnosti mladého človeka – 

vysokoškolského študenta. Vysokoškolský študent prichádza na 

vysokú školu do kontaktu s postojmi a názormi vysokoškolského 

učiteľa aj ostatných študentov v mnohých oblastiach, ktoré nemusia 

byť striktne prepojené s obsahom vzdelávania. U vysokoškolákov sa 

vytvárajú ich vlastné postoje a názory, ktoré sú v niektorých 

prípadoch vyjadrované aj s prítomnosťou citového zafarbenia.  
 

Ako sme už uviedli v predchádzajúcich častiach nášho príspevku, 

považujeme za dôležité upozorniť na formovanie postojov a názorov 

spojených so subjektívnym zaradením sa k slovenskému národu počas 

priebehu vysokoškolskej edukácie. Vysokoškolskí študenti si aj na 

základe edukačného pôsobenia vysokoškolského učiteľa, ako aj 

vplyvom kontaktu s postojmi a názormi iných vysokoškolákov 

uvedomujú dôležitosť existencie slovenského národa. Potreba 

existencie slovenského národa vyjadrená vysokoškolskými študentmi 

rovnako spoločenského aj prírodovedného zamerania sa spája 

s načrtnutím možnej obavy o budúcnosť národa Slovákov. Avizovaná 

obava je naznačená dvoma spôsobmi. Prvá skupina vysokoškolských 

študentov na danú skutočnosť poukázala priamo, bez prítomnosti 

výraznejšieho emotívneho zafarbenia v zaznamenaných vyjadreniach 

spojených s nastolenou problematikou. Na strane druhej chceme 

upozorniť aj na odpovede účastníkov nášho výskumu, v ktorých 
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informanti polemizovali o existencii slovenského národa v budúcnosti 

prostredníctvom expresívnych výrazov. Pre nich otázku neistej 

budúcnosti národa Slovákov sa snažili vyriešiť odpoveďami 

eufemistického charakteru. Týmto spôsobom výpovedí sa oslovení 

vysokoškoláci snažia poukázať na dôležitosť pretrvania slovenského 

národa aj v budúcnosti. Z našich zistení vyplýva, že u opýtaných 

môžeme na základe skúmaných odpovedí identifikovať pozitívne 

národné vnímanie, keďže participanti v prevažnej miere nezostali 

ľahostajní pri charakterizovaní slovenského národa.  
 

 

ZÁVER 
 

V našom príspevku sme sa zaoberali identifikovaním expresívnych 

prvkov vo vybraných odpovediach oslovených vysokoškolských 

študentov týkajúcich sa slovenského národa. Mladí ľudia študujúci na 

vysokej škole sa postupne pripravujú na plnohodnotnú participáciu na 

nezanedbateľných interakciách prebiehajúcich v spoločnosti. 

S formovaním osobnosti mladého človeka počas vysokoškolského 

štúdia je neodmysliteľne prepojené aj rozvíjanie individuálnych 

postojov a názorov v rozmanitých oblastiach. Vysokoškolský študent 

tak dokáže reflektovať aj na aktuálne dianie v spoločnosti 

prostredníctvom svojich vlastných postojov a názorov. Práve v týchto 

postojoch a názoroch môžeme v rôznej miere a v rôznych oblastiach 

vidieť aj prvky expresivity.  
 

V empirickej časti nášho príspevku sme poukázali na vybrané aspekty 

vnímania príslušnosti k slovenskému národu prostredníctvom 

kvalitatívnej analýzy zaznamenaných postojov a názorov 

vysokoškolských študentov. Vo vybraných vyjadreniach 

participantov sme zistili prítomnosť expresívnych prvkov spojených s 

charakterizovaním slovenského národa. Záverom môžeme z tohto 

dôvodu poznamenať, že vo výpovediach informantov bola zistená 
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značná miera prevažujúceho pozitívne emocionálneho ponímania 

národnej existencie. 
 

Keďže považujeme analýzu nastolenej problematiky za dôležitú 

z hľadiska zisťovania expresivity v postojoch a názoroch 

vysokoškolských študentov v otázke vnímania slovenského národa, 

môžeme navrhnúť aj možnosti na rozšírenie skúmania spomenutej 

oblasti. Podľa nášho názoru by bolo vhodné zisťovanie, a následná 

analýza využívania expresívnych výrazov spojených so slovenským 

národom z pohľadu vysokoškolských študentov, ktorí nie sú 

príslušníkmi slovenského národa.  
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NEVERBÁLNA EXPRESIA V MULTISENZORICKÝCH 

PRÍSTUPOCH 
 

 

NONVERBAL EXPRESSION IN MULTISENSORY APPROACHES 
 

 

Zuzana Fábry Lucká 
 

ABSTRAKT  

Príspevok je zameraný na evalváciu efektívnych faktorov neverbality ako 

prostriedku pre expresiu v multisenzorických prístupoch v kontexte 
pomáhajúcich profesií. Prezentuje výsledky výskumu realizovaného 

v podmienkach Slovenskej republiky v rokoch 2017-2019 s klientelou ľudí 

s viacnásobným postihnutím a opruchou autistického spektra 

prostredníctvom využitia multisenzorického prostredia ako špecifickej formy 

intervencie 
 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ  
neverbalita, expresia, multisenzorické prístupy 
 

 

ABSTRACT  

The paper focuses on the evaluation of effective factors of nonverbality as a 

means of expression in multisensory approaches in the context of helping 

professions. It presents the results of research carried out in the Slovak 

Republic in the years 2017-2019 with a clientele of people with multiple 

disabilities and an autism spectrum using the multisensory environment as a 

specific form of intervention. 
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nonverbality, expression, multisensory approaches 

 

 
 

 
AFILIÁCIA 

Príspevok je parciálnym výstupom projektu 002UK-4/2020 Podpora dieťaťa 

s poruchou senzorického spracovania prostredníctvom multisenzorického 

prostredia. 

  



 

157 

 

Človek s poruchou senzorického spracovania má často prejavy 

poruchy, ktoré zasahujú do jeho každodennej komunikácie s okolím. 

Ak sa zameriame na skupinu, ktorá má signifikantne okrem poruchy 

senzorického spracovania tiež kombináciu postihnutí či poruchu 

autistického spektra, práve oblasť špecifického vyjadrenia sa – 

expresie, je často veľmi aktuálnou otázkou. Štandardná verbálna 

forma komunikácie je pri týchto problémoch často sťažená, prípadne 

až nerealizovateľná. Za expresiu môžeme v tomto kontexte považovať 

najmä neverbálne či paralingvistické prejavy. Neverbálna expresia – 

vyjadrenie sa – je pri využití mutlisenzorických prístupov vhodnou 

cestou ako komunikovať, vytvárať sociálne vzťahy a väzby a stať sa 

tak prirodzenou súčasťou prostredia napriek zdravotným 

obmedzeniam. 
 

MULTISENZORICKÉ PRÍSTUPY AKO PRIESTOR PRE ŠPECIFICKÚ FORMU 

VYJADRENIA SA 
 

Prvé výskumné štúdie zamerané na poruchu senzorického spracovania 

boli realizované už v 90.-tych rokoch. Zameriavali sa na skúmanie 

efektivity multisenzorických prístupov v kontexte podpory 

jednotlivých zmyslových systémov človeka s poruchou senzorického 

spracovania (Ashby et al, 1995; Baker et al., 1997; Shapiro et al., 

1997; Kenyon a Hong, 1998; Slevin and McClelland, 1999).  

Na základe našich zistení sú multisenzorické prístupy aktuálnou 

výskumnou témou aj v podmienkach Slovenskej a susednej Českej 

republiky (Filatová, 2014, Fábry Lucká, 2017, Lessner Lištiaková, 

2017), pričom najčastejšou formou je konkrétna metóda terapie 

Snoezelen, ktorá je špecifická prístrojovým vybavením miestnosti 

zameraným na viaczmyslovú stimuláciu.  

Multisenzorické prístupy možno špecifikovať ako terapeutické a 

pedagogické koncepty a metódy. Zameriavajú sa na podporu 

senzorického spracovania u človeka s poruchou senzorického 

spracovania počas celej biodromálnej cesty v živote (Fowler, 2008). 
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Podporu v zmysle multisenzorických prístupov možno poskytovať 

človeku so znevýhodnením počas celého jeho života, tzn. od ranej 

formy, cez špecifické formy dovtedy, pokiaľ je tato podpora potrebná 

a nevyhnutná.  

Neverbálna expresia je prirodzeným prejavom človeka v bežných 

situáciách. Podľa Zimmer (2008) je ontogeneticky aj fylogeneticky 

staršia ako verbálna komunikácia. V súčasnosti sa orientácia 

prostredia sústreďuje skôr na verbálnu komunikáciu a prejav, 

a neverbálne či špecifické paralingvistické prejavy ostávajú v bežnej 

komunikácii na okraji záujmu (Fábry Lucká, 2019). Pre ľudí so 

znevýhodnením, akým je napríklad viacnásobné postihnutie alebo 

porucha autistického spektra, je neverbalita a s ňou súvisiace 

neurovegetatívne či paralingvistické prejavy často jedinou možnosťou 

expresie a interakcie s okolitým svetom. 

Ponechalová a Lištiaková (2010), uvádzajú, že je potrebné 

zohľadňovať najmä individuálne potreby človeka so znevýhodnením, 

jeho schopnosti a možnosti. Orientácia na jeho silné stránky spojené 

s identifikáciou možných problematických oblastí či  limitov je 

komplexným poznaním človeka so znevýhodnením. Toto poznanie 

súvisí s chápaním človeka ako bytia v jeho bio-psycho-socio-

spirituálnej jednote.  

Lištiaková (2014) zdôrazňuje dôležitosť využitia multisenzorického 

prostredia i u ľudí s poruchami autistického spektra, práve pre 

možnosti vysokej variability využitia rôznych podnetov, 

uchopiteľných i pri špecifickej expresii klienta. Multisenzorické 

prostredie je prostredím, ktoré, ako sme už uviedli, je možné využiť 

nielen na stimuláciu ale aj na relaxáciu pre túto klientelu.  
 

V prípade, ak je komunikácia špecifická, odohráva sa alternatívne či 

augmentatívne, môže prebiehať prostredníctvom expresie, ktorá 

zahŕňa všetky zložky prejavu človeka a vytvára akýsi komplexný 

obraz (Fábry Lucká, 2014). Takáto expresia je možná najmä vtedy, ak 
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sú jej prispôsobené podmienky. Človek s viacnásobným postihnutím 

sa často v dôsledku rôznych somatických obmedzení nemá možnosť 

dostať ku samostatnému výberu podnetov v intervenčnom procese. 

Multisenzorické prostredie je prostredím, ktoré samo ponúka stimuly 

a pôsobí podporne aj pri nízkej miere samostatnej aktivity človeka.  
 

Z VÝSKUMU 
 

Analýza neverbálneho prejavu človeka s poruchou senzorického 

spracovania prebehla na základe analýzy záznamov intervencií – a to 

zvukových i grafických pozostávajúcich z prepisov intervencie 

v multisenzorickom prostredí. Kvalitatívna fáza spočívala v 

pozorovaní priamo v multisenzorickom prostredí, konkrétne v bielej 

miestnosti podľa Snoezelen konceptu. Nahrávanie bolo 

uskutočňované pomocou videa a spracované prostredníctvom 

kvalitatívneho výskumného softvéru Atlas ti. 8 do jednotlivých 

záznamov, ktoré boli triedené na kategórie (Obrázok 1), a následne 

boli vyhodnocované aspekty priamo súvisiace so špecifikami 

komunikácie v kontexte multisenzorických prístupov využívaných 

v multisenzorickom prostredí. 
 

OBRÁZOK 1  

Ukážka zo spracovania výskumu v softvére Atlas ti.8 

 
Zdroj: Fábry Lucká (2019) 
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Špecifická komunikácia súvisiaca s neverbálnymi 

a paralingvistickými prejavmi sa prejavuje neštandardne 

a prostredníctvom zápisov pozorovaní a následného kategorizovania 

do jednotlivých významových položiek je pre odborníka 

z pomáhajúcich profesií možné ju jednoznačnejšie identifikovať. 

Vzhľadom na náročnosť v komunikačnom systéme, ktorý obsahuje 

využívané alternatívne či augmentatívne formy komunikácie, je 

korektná identifikácia neverbálnych či iných špecifických neslovných 

prejavov obzvlášť dôležitá a časovo náročná (Ukážka z výskumu 1). 
 

UKÁŽKA Z VÝSKUMU 1: PREPIS INTERVENCIE V MULTISENZORICKOM 

PROSTREDÍ 
 

K2 vchádza do multisenzorickej miestnosti, LP ho pozdraví. Ide o prvé 

stretnutie terapeuta a klienta, zoznamujú sa prostredníctvom tretej 

osoby, ktorá s K2 prišla. Zoznamujú sa a K2 si sadá na zem. Všetko 

slovne komentuje, pohyb sprevádza stereotypizáciou pohybov – 

nakláňanie sa vpred a vzad, mávanie rukami, tlieskanie, pohojdávanie 

sa v kolenách, hlasný smiech. Kričí a opakuje si echolálie. LP sa 

presúva ku bublinkovému valcu, K2 sa upokojuje a sadá si. K2 váha, 

ostáva na mieste, nepresúva sa ku ponúkanej aktivite – bublinkovému 

valcu aj napriek opakovanému vyzývaniu zo strany LP. LP mu ponúka 

optické vlákna, K2 sleduje dianie, ale nereaguje zatiaľ na vonkajšie 

podnety. Náhle sa rozhodne a štvornožkovaním sa presúva ku 

bublinkovému valcu a vláknam. Chytá LP za ruku a dvíha sa do kľaku. 

Pokračuje v stereotypizácii pohybov. K2 chytí ľavou rukou za rameno 

LP, na chvíľu sa zastaví a opäť pokračuje v typickom správaní. 

Obzerá sa pohľadom po okolí a opäť sa upokojuje. LP mu opakovane 

ponúka podnety, bublinkový valec, optické vlákna. K2 si po chvíli 

samostatne vyberá ľavou rukou zo škatule plastovú loptičku, 

manipuluje s ňou oboma rukami, prekladá si ju, pokladá na zem 

a späť do úst. Hryzie do nej. Celé konanie slovne sprevádza 

echoláliami. Pokračuje v stereotypnom správaní aj s loptičkou. LP mu 
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ponúka nové podnety, zareaguje na dažďovú palicu. Po chvíli 

samostatne vyrazí ku bublinkovému valcu. Sleduje bublinky zrakom.  
 

Na základe pozorovaní sme identifikovali päť problémových 

kategórií v oblasti špecifickej komunikácie, ktoré uvádzame 

v Tabuľke 12. Patria medzi ne nedostatočné komunikačné interakcie, 

problémy s nadviazaním komunikácie s okolím ale tiež nedostatočné 

podmienky okolia z hľadiska priestoru a časovej dotácie na rozhovor 

či interakcie. 
 

Tabuľka 1 

Problémové kategórie v oblasti špecifickej komunikácie 
 

Špecifická 

komunikácia 

 nedostatočné komunikačné interakcie, 

 problémy s komunikáciou, nadviazaním a 

rozvojom komunikácie, 

 minimálny priestor pre komunikáciu, 

 problémy s využívaním alternatívnej alebo 

augmentatívnej komunikácie, 

 selektívna komunikácia vyžadovaná pre 

konkrétne témy podľa výberu klienta. 

Zdroj: Fábry Lucká, 2019 
 

Interakcie s prostredím sú problematické najmä vtedy, keď je 

expresia realizovaná iba prostredníctvom neurovegetatívnych 

výrazov, to znamená, keď nie je možná spoločná forma komunikácie. 

Medzi neurovegetatívne prejavy patrí začervenanie kože, blednutie 

pokožky, zrýchlenie - spomalenie dýchania, atď. Pretože tieto výrazy 

často nie je možné zistiť u človeka, ktorý nevie/nechce/nemôže 

komunikovať, jeho potreby nemožno rozpoznať. Ďalším faktorom je 

nedostatočný čas na odpoveď – človek so znevýhodnením často nemá 

možnosť reagovať, pretože komunikátor predpokladá, že ak 

neodpovie okamžite,  neodpovie vôbec. Ak je v spektre 

znevýhodnenia aj zrakové alebo sluchové postihnutie, či porucha 
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auditívneho alebo vizuálneho receptoru, situácia je ešte 

komplikovanejšia.  
 

Alternatívny komunikačný systém môže tiež viesť k opakovaniu tém, 

komunikácia nesmeruje ku novým témam, ale opakuje dookola 

obľúbené témy, komunikačný slovník sa neaktualizuje. Podpora 

senzomotoriky prostredníctvom senzorických aktivít zameraných na 

proprioceptívny systém stimuluje interakcie.  
 

Po uskutočnení pozorovaní a spracovaní do jednotlivých 

významových položiek, sme identifikovali kategóriu súvisiacu so 

senzorickým prejavom človeka so znevýhodnením voči okoliu.  
 

Nedostatočné komunikačné interakcie sa na základe pozorovaného 

správania prejavili najmä v týchto oblastiach: 

 vyjadrenie iba neverbálnou formou, gestami, 

 vyjadrenie iba prostredníctvom paralingvistických výrazov, 

 vyjadrenie v ústnej forme, ale bez obsahu (echolália), 

 problém s porozumením neverbálneho vyjadrenia druhého 

komunikátora, 

 problém porozumenia parajazykovým prejavom druhého 

komunikátora, 

 výskyt senzorickej bariéry v komunikácii, 

 stereotypy v komunikácii z hľadiska predmetu, 

 stereotypy v komunikácii, pokiaľ ide o jej priebeh (napríklad 

opakovanie rovnakých pohybov, reakcií, výber rovnakého stimulu 

za rovnakých podmienok). 
 

Vyjadrenie sa len neverbálnou formou, gestami, či len 

neurovegetatívnymi prejavmi je na porozumenie veľmi náročný 

proces. Často sa teda objavuje problém s porozumením neverbálneho 

vyjadrenia sa s druhým komunikujúcim človekom. Ak je v interakcii 

zjavná senzorická bariéra, orgánové či funkčné poškodenie 

v niektorom zo zmyslových systémov, je komunikácia špecifická 



 

163 

 

a nesie znaky špecifickej komunikácie pre konkrétne zmyslové 

poškodenie. V interakciách často nastávajú stereotypy. Vzhľadom ku 

sťaženej forme komunikácie a interakcií s okolím a inými osobami, sa 

stereotypy spravidla prejavujú ako zámerné opakovanie obľúbených 

tém, ktoré sa neobohacujú o nové témy a problematiky.  
 

Nadviazanie, udržiavanie a rozvoj konverzácie v komunikácii je už 

pokročilým spôsobom komunikácie, pretože sa týka konverzačných 

kompetencií. Podľa našich zistení je jedným z faktorov odmietnutie 

komunikácie z oboch strán. Rovnako môže byť komunikácia 

odmietnutá jednostranne, zo strany človeka so znevýhodnením ale aj 

zo strany druhého komunikujúceho či jeho okolia, pretože strach z 

komunikácie s takýmto človekom môže prevládať na základe 

zaužívaných predstáv a stereotypov.  
 

Človek so znevýhodnením sa na základe výsledkov našich 

zrealizovaných pozorovaní často tiež obáva komunikovať vzhľadom 

na negatívnu skúsenosť z neporozumenia si z minulosti. Ak je jeho 

komunikácia často nepochopená, nemá tendenciu vyhľadávať novú 

konverzáciu či interakciu. Neochota hovoriť/používať v komunikácii 

verbálne I neverbálne prostriedky môže byť tiež spôsobená 

kognitívnou bariérou alebo strachom z nedorozumenia. 
 

V oblasti problémov s komunikáciou, nadviazaním a rozvojom 

komunikácie, sme identifikovali nasledovné premenné: 

 odmietnutie komunikácie, 

 neochota spolupracovať na základe opakovaného nedorozumenia, 

 neochota komunikovať z nešpecifických dôvodov, 

 úzkosť, anxieta pri komunikácii, 

 neporozumenie novým komunikačným vzorcom, 

 kognitívny nedostatok v porozumení komunikácie. 
 

Odmietanie komunikácie je častým prejavom, taktiež neochota 

komunikovať zo špecifických dôvodov prameniacich zo skúseností 
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človeka so znevýhodnením či z nešpecifických dôvodov je pre 

interakcie v multisenzorickom prostredí typická. V multisenzorickom 

prostredí sa úzkosť, či anxieta v interakciách strácala. Domnievame 

sa, že tento faktor bol ovplyvnený taktiež vzťahom s odborníkom, 

ktorý špecifické intervencie realizoval. 
 

Nedostatočný priestor pre komunikáciu sme identifikovali hlavne 

v inštitucionálnom prostredí, kde sa výskum realizoval. Napriek 

špecifickému zameraniu sa inštitúcie, boli aj v tomto prostredí 

zaznamenané priestorové bariéry, ktoré neumožňovali samostatný 

pohyb osoby, ak mala aj telesné obmedzenia. Aj priestor na 

nadväzovanie vzťahu terapeut klient bol v tomto inštitucionálnom 

prostredí značne obmedzený, nehovoriac o interakciách s rodinou či 

okolím.  
 

V oblasti minimálneho priestoru sme  identifikovali nasledovné 

premenné: 

 neposkytnutie dostatočného času na komunikáciu zo strany 

druhého komunikátora, 

 neposkytnutie dostatočného priestoru na komunikáciu z hľadiska 

vonkajších environmentálnych faktorov, 

 absencia pokusov o interakciu v komunikácii, 

 neadekvátna ponuka komunikácie zo strany druhého komunikátora 

- jednosmerná komunikácia, ktorá neumožňuje komentovať, 

vyjadriť sa, 

 nevhodný priestor pre komunikáciu - veľa rušivých podnetov, 

hlučné prostredie, voľný prechod ľudí, ktorí nemali byť súčasťou 

interakcie, 

 obmedzenie komunikačného priestoru rodinným príslušníkom, bez 

možnosti samostatného vyjadrenia sa. 
 

Aktívne využívanou formou je systém alternatívnej a augmentatívnej 

komunikácie. Najčastejšími problémami v tejto oblasti boli problémy 
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s aktívnym využívaním mimo intervenčného prostredia. To, čo 

funguje v inštitucionálnom prostredí, nie je možné preniesť do 

skutočného prostredia. Rozsah použitých symbolov je tiež 

obmedzený, čo vedie k rituálnemu stereotypnému opakovaniu 

rovnakých tém. Multisenzorické prostredie je plné nových podnetov, 

ktoré je možné aktualizovať a túto rigiditu možno čiastočne zmeniť. 

Jednou z analyzovaných oblastí je aj využívanie alternatívnych 

komunikačných prostriedkov. Z dôvodu významných senzorických 

obmedzení je vhodné používať nielen alternatívne, ale aj 

augmentatívne formy, ako sú obrázkové karty alebo iné špeciálne 

formy komunikácie. V tejto oblasti sme identifikovali nasledovné 

premenné: 

 neochota používať alternatívnu formu komunikácie, z dôvodu 

negatívnych predošlých skúseností 

 neochota používať alternatívnu formu komunikácie vzhľadom ku 

náročnosti komunikačného procesu 

 používanie alternatívnej formy komunikácie iba určitým spôsobom 

na dosiahnutie svojho cieľa 

 stereotypy v používaní komunikačných symbolov - opakujúce sa 

témy v komunikácii založené na osobnej zaujatosti, preferencii, 

 ťažkosti s prenosom alternatívneho spôsobu komunikácie do 

bežného prostredia.  
 

Preferencia v komunikácii ako problémovej oblasti zahŕňa najmä 

výber osôb pre komunikačný proces. Aj v multisenzorickom prostredí 

sa v prípade ak sú počas intervencie prítomní dvaja klienti vyskytuje 

negovanie prítomnosti iného človeka so znevýhodnením a preferencia 

komunikácie iba s odborníkom z pomáhajúcej profesie. Tento 

fenomén zamerania pozornosti len na svoju osobu dávame do 

súvislosti so špecifikami inštitúcie, kde je často nutné zo strany 

človeka s o znevýhodnením aby na pomoc či podporu vzhľadom ku 

väčšiemu počtu ľudí so znevýhodnením v inštitúcii, dlhšie čakal.  
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Ďalším fenoménom je napríklad udržiavanie komunikačného procesu za 

určitých podmienok: „Budem spolupracovať, ale iba ak mi dáte moju 

obľúbenú pomôcku, čiže len na základe mojich pravidiel”. Výber 

komunikačného partnera podlieha aj osobitostiam, ktoré sú 

nasledovné: 

 nepružnosť v komunikácii s rovnakým komunikačným partnerom, 

 stereotypné formáty komunikácie založené na osobe 

komunikačného partnera, 

 ochota komunikovať, iba ak sú splnené všetky osobné požiadavky, 

 ochota komunikovať, iba ak je komunikácia za určitých okolností 

a pravidiel a nie je predmetom kompromisu. 
 

Ochota ku komunikácii len za určitých okolností, ktoré považuje 

človek so znevýhodnením za vyhovujúce je ďalšou premennou, ktorej 

sme venovali pozornosť. Ako sprievodný jav sa objavovali 

stereotypné formáty komunikácie, ktoré boli založené na osobe 

komunikačného partnera, či už odborníka z pomáhajúcich profesií, iný 

personál, rodinných príslušníkov. 
 

V oblasti špecifickej komunikácie s využitím 

neverbality/neurovegetatívneho prejavu/paralingvistických prvkov je 

inštitúcia na jednej strane ohrozujúcim faktorom, nakoľko človek so 

znevýhodnením nemusí byť motivovaný v tomto prostredí 

komunikovať, prípadne vzhľadom na vysokú fluktuáciu 

zamestnancov zariadenia nie je porozumené jeho slovníku 

alternatívnej či augmentatívnej komunikácie. Na druhej strane, 

vzhľadom na odborných zamestnancov pracujúcich v zariadení 

sociálnych služieb, mu títo svojou odbornosťou môžu ponúknuť 

priestor pre realizáciu komunikácie, pre tvorbu nových slov, gest či 

iných prejavov, ktoré pomôžu rozšíriť individuálny slovník jeho 

systému komunikácie či ho alternovať.  
 

Na základe evaluácie výsledkov výskumu sme identifikovali, že 

v stimulácii pohybového systému psychické a telesné procesy spolu 
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úzko súvisia, podľa Véleho (1997) ich nie je možné v žiadnom prípade 

od seba oddeliť, pretože vzájomne vytvárajú jeden funkčný celok. 

Neverbalita je nedeliteľná súčasť bio-psycho-socio-spirituálnej 

jednoty bytia človeka. Ako sme už uviedli (v Kap. 5.2.1) telesné 

prežívanie je často nástrojom pre špecifickú komunikáciu. Neverbalita 

je tak popri verbálnom vyjadrení sa súvzťažnou oblasťou, nakoľko 

práve v neverbálnych zložkách majú respondenti nášho výskumu 

ťažiskovú formu prejavu, komunikácie, utvárania sociálnych vzťahov 

a väzieb a vzťahu s prostredím. 

Z hľadiska pohybu a pohybového senzorického systému ako 

inšpiračného zdroja je dôležité  umožniť človeku s poruchou 

v spracovaní vnemov dostatok pohybových vnemov (Tabuľka 2), 

akými sú napríklad umožnenie prirodzených interakcií s okolím, 

vytváranie rovesníckych vzťahov a väzieb, ale tiež zameranie sa na 

rozvoj v oblasti jemnej a hrubej motoriky, či zabezpečiť dostatok 

podnetov pre kognitívny rozvoj nielen z pripraveného prostredia, ale 

tieto informácie preniesť čo najviac aj do reálneho prostredia mimo 

špecificky upraveného prostredia. Dostatok fyzického pohybu 

a využitia svalovej sily, ak to zdravotný stav dovoľuje trénovanie 

chôdze, prekonávanie prekážok v teréne, umožniť priestor aj pre 

balansovanie.  
 

TABUĽKA 2  
Špecifiká pohybového senzorického systému 
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 prichádzať do prirodzených interakcií 

 vytvárať rovesnícke skupiny, 

 stať sa súčasťou rovesníckych skupín, 

 vzájomne spoznávanie sa s rovesníkmi prostredníctvom 

pre neho zaujímavých aktivít (spoznávanie sa takto stáva 

prirodzenejším, a pre dieťa pochopiteľnejším), 

 rozvíjať jemnú motoriku, 

 rozvíjať hrubú motoriku, 
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 zabezpečiť dieťaťu dostatok podnetov pre rozvoj, pričom 

vhodný je najmä prírodný materiál (voda, piesok, 

kamienky, tráva, gaštany), 

 zabezpečiť dieťaťu dostatok podnetov z hľadiska terénu, 

pričom najvhodnejšie je prirodzené vonkajšie prostredie, 

 zabezpečiť dieťaťu dostatok podnetov z hľadiska terénu, 

pričom najvhodnejšie je prirodzené vonkajšie prostredie, 

 byť samostatný vo svojom konaní, avšak s dodržiavaním 

pravidiel bezpečnosti, 

 dostatok fyzickej aktivity, ako chodenie do a z kopca, 

lozenie, preliezanie, preskakovanie, vyskakovanie, 

šplhanie, krútenie, kotúľanie sa, 

Zdroj: z výskumu, Fábry Lucká (2019, nepublikované) 
 

V oblasti faktoru neverbality  sme identifikovali ako problémové 

oblasti nedostatočné komunikačné interakcie, problémy 

s komunikáciou, nadviazaním a rozvojom komunikácie, minimálny 

priestor pre komunikáciu, problémy s využívaním systému 

alternatívnej a augmentatívnej komunikácie, a selektívnu 

komunikáciu s výberom špecifických tém, úzko profilovaných podľa 

výberu človeka so znevýhodnením v inštitúcii.  
 

Neverbálna expresia, teda vyjadrenie sa prostredníctvom 

neverbálnych prostriedkov, v multisenzorickom prostredí 

využívajúcom multisenzorické prístupy ako špecifickú formu 

intervencie, je v tomto prostredí provokovaná a podporovaná. 

Vzhľadom na intenzitu rôznorodých stimulov vplývajúcich na 

jednotlivé senzorické dráhy človeka so znevýhodnením a z toho 

vyplývajúcimi problémami vo vyjadrení sa, je prostredím 

podporujúcim vlastnú expresiu, hoci je špecifická, a pre človeka, ktorý 

nepozná komunikačný slovník tiež dlhodobou cestou, je mostom pre 

komunikáciu a zaradenie sa do sociálnych interakcií s okolím. 
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SYMPTÓMY DYSGRAFIE  

U DIEŤAŤA PREDŠKOLSKÉHO VEKU 
 

 

SYMPTOMS OF DYSGRAPHY  

IN A PRESCHOOL CHILD 
 

 

Blanka Kožík Lehotayová 
 

 

ABSTRAKT   
Špecifické poruchy učenia sú u jedinca prítomné už od narodenia. 

Jednoznačne sa však diagnostikujú až po nástupe dieťaťa do základnej školy. 

Identifikovať prítomnosť symptómov špecifických porúch učenia vrátane 

dysgrafie je žiadúce už v období predškolského veku. 
 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
Špecifické poruchy učenia. Dysgrafia. Grafická expresia. Dieťa 

predškolského veku. 
 

 

ABSTRACT 

Specific learning disabilities have been present in the individual since birth. 

However, they are clearly diagnosed only after the child enters primary 

school. Identifying the presence of symptoms of specific learning disabilities, 

including dysgraphy, is desirable as early as pre- school age. 
 

KEY WORDS 
Specific learning disabilities. Dysgraphia. Graphic expression. Preschool 

child. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

172 

 

EXPRESIVITA, EXPRESIA A REPREZENTÁCIA 
 

V expresivite má opodstatnené zastúpenie zmyslová, telesná 

i zážitková stránka. Expresivita a jej prejavy sú podľa Lištiakovej 

(2017) vysoko individualizovanými vlastnosťami jedinca. Slavík 

(2009) prirovnáva expresivitu ako stretnutie „tvárou v tvár“ 

s obsahom pochopeným prostredníctvom dialógu. Grafická expresia 

v predškolskom veku prezentuje prirodzený spôsob sebavyjadrenia 

dieťaťa v podobe  štruktúrovanej reprezentácie jeho vnútorného sveta. 

Identifikovať zámer dieťaťa v kresbe by mal byť chápaný ako 

komplexný proces, ktorý sa zameriava na grafické stratégie, úroveň 

zručností, výsledný produkt, ale aj proces činnosti, ktoré tvoria 

nezávislé a vzájomne prepojené komponenty grafických, naratívnych 

a stelesnených rozmerov zážitku dieťaťa.  
 

Podstatou významu grafickej expresie dieťaťa predškolského veku je 

syntéza myslenia, tela a emócií (Wright, 2007). Každé dieťa má 

vlastný expresívny štýl, preferencie i spôsob reprezentácie 

prostredníctvom výtvorov, kde patria znaky v podobe zvukov, gest, 

slov, grafického zobrazovania, písania. Dieťa si vyberá medzi 

formami symbolizovania so zámerom cielenej reprezentácie, ktorý sa 

preň javí najúčinnejším v konkrétnej forme komunikácie v danom 

momente (Kendrick & McKay, 2004; Short, Kauffman & Kahn, 2000, 

In Wright 2007). Kresba tak umožňuje vytvárať a zdieľať význam 

v niekoľkých podobách reprezentácie: 

a) neverbálne – grafickým zobrazením prameniacim z obrazov a 

vizuálnej priestorovej pamäte a telesno-kinestetickej komunikácie 

prostredníctvom enaktívnej a ikonickej reprezentácie.  

b) verbálne – rozprávaním o kresbe, napr. o postavách, objektoch, 

udalostiach, sekvenciách, grafických detailoch alebo iných 

dôležitých vlastnostiach kresby, ktoré môžu obsahovať zvukové 

imitácie objektu alebo situácie.  
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V období predškolského veku je grafomotorická expresia dieťaťa na 

úrovni vynárajúcej sa gramotnosti t. z. pred nadobudnutím zručnosti 

čítať a písať, ale zároveň s možnosťou vyberať si medzi 

komunikačnými kanálmi vyjadrovanými pohybom, kresbou a rečou. 

Prepájanie uvedených podôb zvyšuje schopnosť dieťaťa používať 

viaceré formy reprezentatívneho myslenia. Rozprávanie a kreslenie sú 

priamo prepojené, čím tvoria paralelné a vzájomne sa transformujúce 

procesy. Často vznikajú situácie, kedy sa rozhovor premietne do 

kresby ako verbalizovaný zámer pretransformovaný iba do grafickej 

expresie, bez potreby verbalizovať kresbu. Platí to aj opačne, kedy sa 

zámer niečo konkrétne nakresliť prejavuje iba rozprávaním bez 

grafického záznamu. Uvedené, môže napomôcť uvedomeniu si toho, 

že pre dieťa je kresba príťažlivou činnosťou, do ktorej nemusí byť 

nútené. Napriek tomu, je možné stretnúť sa s výraznými prejavmi 

negativizmu dieťaťa, keď sa prostredníctvom kresby nevie alebo 

nechce prejaviť.  
 

PREJAVY DYSGRAFIE  
 

Dysgrafia ako jedna zo špecifických porúch učenia je poruchou 

písomnej expresie. V písomnom prejave narúša jeho celkovú úpravu, 

osvojovanie si jednotlivých písmen, napodobnenie tvaru, spojenie 

hlásky s písmenom a radenie písmen (Bartoňová, 2007). Dieťa nemá 

žiadnu závažnejšiu zmyslovú ani pohybovú poruchu, no nedokáže sa 

naučiť napodobniť tvary písmen a číslic, nepamätá si ich, zrkadlovo 

ich obracia, zamieňa si ich (Mlčáková, 2009). Dysgrafia je spôsobená 

poruchou grafomotorického aktu, predovšetkým deficitmi v oblasti 

hrubej a jemnej motoriky, pohybovej koordinácie, zrakovej a 

pohybovej pamäte, pozornosti, priestorovej orientácie, poruchy 

koordinácie, ktoré zaisťujú prenos sluchového alebo zrakového 

vnemu do grafickej podoby (Zelinková, 2009). Typickým je kŕčovité 

a nesprávne držanie písacieho náčinia, silný prítlak, kostrbatosť, ťažká 

čitateľnosť, rozličná veľkosť písmen, ich vynechávanie a celkový 
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problém s plynulým zaznamenávaním. Naegele (2014) zdôrazňuje, že 

u dysgrafika je typické aj nesprávne držanie pera s kŕčovitým 

zvieraním zápästia najmä u ľavákov.  
 

Dysgrafia má podobu rôznych symptómov a ako uvádza Chung, Patel 

(2015) rozmanitosť prejavov primárne súvisí s vekom, s ktorým sa 

spája rozličná úroveň nielen rozvojových, ale aj vývinových 

ukazovateľov procesov učenia a zrenia. Všetky špecifické poruchy 

učenia sú charakterizované ako poruchy vývinové, ktoré sú 

prítomnými už od narodenia. Rozsah dôsledkov špecifickej poruchy 

učenia závisí od toho, kedy bola táto porucha identifikovaná a v akom 

čase začala reedukácia. Porucha písomného prejavu môže ovplyvniť 

jednu alebo viac úrovní písania, vrátane mechanického písania, 

prepisu, neskôr pravopisu, ktorá sa vzhľadom na normálny vývin 

rukopisu zriedka rozpoznávaná pred vstupom dieťaťa do základnej 

školy. 
 

REEDUKÁCIA DYSGRAFIE 

V rámci rozvoja motorických zručností sa reedukácia dysgrafie 

centruje na rozvoj hrubej a jemnej motoriky, grafomotoriky, 

správnosť vykonávania uvoľňovacích cvičení, predchádzanie 

nesprávnych návykov pri držaní písacieho náčinia, písanie 

nesprávnych tvarov písmen (Zelinková, 2009). Hrubá motorika, ako 

veľká skupina svalov, je rozvíjaná pohybmi trupu, končatín, hlavy. 

Pred kreslením/písaním dieťa vykonáva cviky rúk a cviky na 

uvoľnenie ramenného pletenca, najmä z dôvodu zabránenia kŕčovitým 

pohybom (Bartoňová, 2007). Pokiaľ má dieťa kŕčovité pohyby, pri 

písaní vyvíja silný tlak na písacie náčinie, resp. ho kŕčovito zviera. Na 

základe toho písmo nie je plynulé, a ruka je rýchlo unavená. Aj 

nesprávne sedenie pri písaní spôsobuje rýchlejšiu unaviteľnosť ruky  

(Zelinková, 2009). Rozvíjanie jemnej motoriky sa zameriava na 

pohyby dlane a prstov prostredníctvom rozmanitých činností ako 



 

175 

 

maľovanie, modelovanie, trhanie, strihanie, lepenie rôznych druhov 

materiálu a i.  

Každá z popisovaných činností rozvíja schopnosť prepájania pravej a 

ľavej hemisféry, celkovú koordináciu rúk, vizuomotoriku, orientáciu 

v priestore (Doležalová, 2010). Poruchy jemnej motoriky môžu 

vyústiť do problémov odrážajúcich sa v grafomotorike.  

Ak sa pristupuje k reedukácii dysgrafie, pozornosť sa centruje na tri 

oblasti:  

 Porucha tvaru – ak žiak nedodržiava predpísaný tvar písmen, 

nezapamätá si správny postup pri písaní. Reedukáciu zameriavať 

na algoritmus písania: 

o žiak napodobňuje učiteľa, ktorý mu ukazuje správne ťahy pri 

písaní písmena.  

o žiak by mal jednoznačne vidieť ako písmeno vzniká, ale musí 

si vedieť vybaviť si jeho „hotový“ tvar (predstava písmena je 

podporením napr. jeho písaním do priestoru so zatvorenými 

očami). 

o písanie by malo byť rozdelené do niekoľkých krokov.  

o žiak nacvičuje iba chybný element, nepožaduje sa, aby písalo 

celé písmeno.  

o čím viac má žiak zautomatizovaných úkonov pri písaní, tým 

ľahšie komplexné písmeno vzniká. 

o pri nácviku by mal žiak písať len niekoľko riadkov. 

o ak sa mu písať nedarí, žiadúca je podpora kinestetickou 

kontrolou, vedenia ruky pri písaní písmena.  

 Porucha ťahu – ak žiak nie je schopný písať jedným ťahom, 

písmo má nesprávny sklon a výrazne viditeľné napájanie písmen. 

Reedukáciu zameriavať na spájanie písmen: 

o nadmernými ťahmi,  

o dôslednejšie uvoľňovanie ruky,  

o písanie kratších slov, 
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o nácvik realizovať v stoji pri tabuli, stene, až následne vo 

vodorovnej rovine na papieri (Bartoňová, 2007). 

 Porucha vzťahu – ak žiak nepíše písmená v slovách v správnom 

pomere zachovania jeho výšky a dĺžky (niektoré písmená sú 

nadmerne veľké, iné nadmerne malé (Bartoňová, 2012). 

Reedukáciu zameriavať na rovnomernosť pohybu: 

o  nutnosť správneho úchopu grafického nástroja, ktoré je 

predpokladom plynulého písania (Zelinková, 2009) 

o  správnosť sedenia, 

o  poloha papiera, písanky. 
 

PREDIKTORY DYSGRAFIE V PREDŠKOLSKOM VEKU 
 

Špecifické poruchy učenia o i. súvisiace aj s grafickou expresiou,  

možno podľa Mikulajovej et al. (2012) predikovať na základe 

diagnostikovania úrovne hláskovej analýzy t. z. fonologickom 

uvedomovaní, úrovne krátkodobej pamäte a rýchlosti vybavovania. 

Úrovne jednotlivých schopností sa týkajú ich 

hodnotenia/posudzovania prejavujúcich sa v pohotovom spracovávaní 

v oblasti:  

 vizuomotoriky ako súčasti grafomotoriky, ktorá súvisí 

s psychomotorikou, jemnou motorikou a úrovňou centrálnej 

nervovej sústavy,  

 jazykových spôsobilostí ako zdroja porozumenia reči a jej 

expresie, 

 pregramotných spôsobilostí v rámci rozvoja výrazne ovplyvnený 

podnetnosťou sociálneho prostredia.   
 

V prípade dieťaťa predškolského veku sa nerealizuje reedukácia, ale 

včasná intervencia, ako možná prevencia dysgrafie. Ako uvádza aj 

Bartoňová (2007) v súčasnej dobe môžeme u detí predškolského veku 

zaznamenať prejavy špecifických porúch učenia, vrátane dysgrafie. 

V období predškolského veku však nevymedzujeme poruchu, ale iba 
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deficit niektorej z dielčích funkcií.  Nápravná metodika spracovaná 

Sindelárovou (2013) obsahuje zameranie na tri konkrétne oblasti:  

 oblasť nácviku funkcií, ktoré spoločne podmieňujú deficit, 

 oblasť utvárania zručnosti správne čítať, písať, počítať, 

 oblasť utvárania primeranej sebaidentity. 
 

Všetky uvedené oblasti sa vzájomne prelínajú v konkrétnych 

činnostiach. Detailne predikciu dysgrafie u dieťaťa predškolského 

veku približujú Chung, Patel (2015), podľa ktorých sa môže 

vyznačovať nasledujúcimi charakteristikami:  

 grafická expresia (kreslenie a písanie) so silným prítlakom 

grafického nástroja, 

 vyhýbanie sa grafickej expresii (kreslenie a písanie), 

 znaky, tvary, vzory (písmená) sú zle tvarované,  

 znaky, tvary, vzory (písmená) sú obrátené,  

 znaky, tvary, vzory (písmená) nekonzistentne rozmiestnené,  

 neumiestnenie znakov, tvarov, vzorov vo vymedzenom priestore.   

 na nedbalosť a chaotizmus vedenej čiary v kresbe ako na možnú 

predikciu dysgrafie poukazuje Davido (2008).  
 

Včasnú dynamickú intervenciu v prevencii špecifických porúch 

učenia považujú viacerí autori za nevyhnutnú (porovn. Mlčáková 

(2009); Mikulajová et al. (2012); Chung, Patel (2015)  a i.). 

Za nevyhnutné v intervencii u dieťaťa s predikovanou dysgrafiou sa 

považuje dodržiavanie didaktických princípov: 

 dieťa nikdy nenútiť kresliť/písať – vytvárať ponuku pravidelných 

a častejších, no kratšie trvajúcich činností zameraných na kreslenie 

a písanie s využívaním alternatívnych spôsobov zaznamenávania 

ako je obťahovanie vzorov, kreslenie/písanie do piesku, 

modelovanie tvarov/písmen a i.; 

 dieťaťu umožňovať rozmanité spôsoby expresie – akceptovaním 

potreby sebavyjadrenia a nenútením dieťaťa opakovane kresliť 
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a písať, čo je predpokladom toho, že dieťa bude motivované 

graficky sa vyjadrovať; 

 dieťaťu zadávať menej činnosti, kde musí kresliť/písať; 

 preferovať zadávanie diferencovaných úloh; 

 výber hier a materiálov zamerať na také, ktoré podporujú zmyslové 

vnímanie, najmä v  oblastiach, ktoré sú oslabené zrakové, 

sluchové, priestorové, pravo-ľavú orientáciu, pamäť, pozornosť, 

myslenie, reč a motorické funkcie; 

 začínať činnosťou, v ktorej je predpoklad, že dieťa bude úspešné – 

výber úrovne, ktorú má dieťa jednoznačne zvládnutú.  
 

ZÁVER 
 

 

Riziko vzniku špecifických porúch učenia, si vyžaduje čo najskoršiu 

cielenú podporu. O nutnosti eliminovať dopad problémov spájajúcich 

sa so špecifickými poruchami učenia predstavujú viaceré odborné 

štúdie našich a zahraničných autorov, ktorí zdôrazňujú nevyhnutnosť 

včasnej prevencie a intervencie (Bartoňová, 2012; Chung, Patel 

(2015); Klicpera, Schabman, Gasteiger-Klicpera, 2010; Mikulajová et 

al., 2012; Sindelarová, 2013 a i.). 
 

Keď dieťa predškolského veku nerado kreslí, má nízku úroveň 

grafomotorického prejavu, môže to byť kvôli periférnym problémom, 

nevyhranenosťou laterality, nesprávnym úchopom grafického 

nástroja, problémom centrálnej nervovej sústavy, čo spôsobuje 

vývinové odchýlky v motorike a i. Skorá intervencia v období 

predškolského veku by sa preto nemala zameriavať iba na 

grafomotoriku, ktorá sa odráža priamo v úrovni kresby a písma, ale na 

komplexnú oblasť psychomotoriky.  
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KREATÍVNE ZAMESTNÁVANIA  

V RANEJ ERGOTERAPII 
 

 

CREATIVE ACTIVITIES  

IN EARLY OCCUPATIONAL THERAPY 
 

Barbora Kováčová 
 

 

ABSTRAKT 

Raná ergoterapia je neodmysliteľnou súčasťou včasnej intervencie. 

Príspevok popisuje charakteristiku a využívanie kreatívnych zamestnávaní v 

ranej ergoterapeutickej intervencii. Poukazujeme na to, že kreatívne 

zamestnávania v ranej ergoterapii stimulujú zmyslové, motorické, sociálne a 

kognitívne aspekty výkonu. Na konkrétnych ukážkach z ergoterapetickej 
intervencie sú prezentované možnosti vytvárania kreatívnych zamestnávaní. 
 

 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Raná ergoterapia. Kreatívne zamestnávania. Včasná intervencia. 
 
 

ABSTRACT 

Early occupational therapy is an integral part of early intervention. The 
paper describes the characteristics and use of creative activities in early 

occupational therapy. We point out that creative occupations in early 

occupational therapy stimulate sensory, motor, social and cognitive aspects 

of performance. Specific examples of occupational therapy interventions 

present the possibilities of creating creative jobs. 
 

 

KEY WORDS 

Early occupational therapy. Creative activities. Early intervention. 
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ZAMESTNÁVANIA V ERGOTERAPII 
 

Základom zamestnávania v ranej ergoterapii je aktívny proces učenia 

sa sprostredkovaný cez zážitok v prítomnosti vzťahovo blízkej osoby. 

V ranej ergoterapii indikovanú skupinu tvoria dojčatá, batoľatá, 

predškoláci spolu so svojimi rodinami. Pri práci s touto skupinou ide 

primárne o podporu špecifických oblastí2, v ktorých sú klienti 

limitovaní, lebo ich zdravotný stav v niečom obmedzuje a podporu 

rodičovských kompetencií. Zamestnávanie v ranej ergoterapeutickej 

intervencii prebieha formou ponuky (pre dieťa v priestore 

terapeutickej miestnosti/herne/domácnosti), ktorá zohľadňuje 

samotný vývin, možnosti a aktuálne (pre)dispozície dieťaťa. 

Kováčová (2014) tvrdí, že vývinová hodnota hry v ergoterapii stúpa 

alebo klesá podľa toho, ako dieťa usilovne precvičuje (rozširuje, 

znovuobnovuje) novú (a pre jeho život potrebnú) kompetenciu. Jeho 

„usilovnosť“ záleží od mnohých faktorov, medzi ktorými dôležitú 

pozíciu zohráva aj samotný proces motivácie. Precvičovanie 

spomenutej kompetencie má byť súčasťou kvalitatívne rôznych 

zamestnávaní, ale zvyčajne s jedným terapeutickým zámerom. Dieťa 

tým, že je stimulované v rozličných zamestnávaniach si zároveň 

obohacuje vlastný repertoár doterajších akcií. Príkladom môže byť 

nácvik uchopovania predmetu. Dieťaťu sa samotné uchopovanie 

nedarí, preto je vhodné využiť rozličné druhy predmetov/vecí 

s kvalitatívne rozličným povrchom a taktiež s rozdielnou motiváciou 

k uchopovaniu zo strany ergoterapeuta. Základom každého ďalšieho 

zamestnávania v ranej ergoterapii, napriek tomu, že sa javí ako 

odlišné, zostáva stimulácia úchopu. V tomto kontexte obmena 

motivácií počas jednotlivých zamestnávaním je prospešnou pre 

celkové (znovu)nadobúdanie stimulovanej spôsobilosti klienta. 

                                                        
2 Zvyčajne ide o oblasti: motoriky, senzorickej modulácie, adaptívneho 

zvládania, sociálneho a emocionálneho rozvoja, každodenných životných 

zručností a hier (sprac. podľa Gorga, 1989). 
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Jednoznačne práve expresivitou a atraktivitou špecifických motivácií 

v rámci jednotlivých zamestnávaní môže terapeut dosiahnuť 

kvalitatívne lepšiu vzájomnú spoluprácu medzi ním a klientom3.  
 

Zamestnávania, ktoré sú súčasťou ranej ergoterapie možno 

diferencovať do troch skupín (Kováčová, 2014). Patria k nim 

zamestnávania: manipulačné, konštruktívne a kreatívne 

zamestnávania (bližšie Schéma 1). Poslednej spomenutej skupine, 

kreatívnym zamestnávaniam, budeme venovať svoju pozornosť 

v rámci predmetného príspevku. 
 

SCHÉMA 1 

Rozdelenie zamestnávaní v ranej ergoterapii 

 
Zdroj: sprac. podľa Kováčová (2014) 

                                                        
3 V zmysle spolupráce dieťaťa s terapeutom, dieťaťa so vzťahovo blízkou 

osobou, alebo celkovo vo vzťahu dieťaťa s inou dospelou osobou.  

kreatívne zamestnávanie

využívanie kreatívneho materiálu na vytváranie kreatívnych diel a 
výtvorov (alebo kombinácia viacerých typov zamestnávaní, ktoré sú 

spomenuté vyššie v schematickom spracovaní).

konštruktívne zamestnávanie 

stavanie zo 
stavebníc

budovanie 
konkrétnych 

situácií
strihanie

aranžovanie, a 
i.

manipulačné zamestnávanie

vkladanie rozkladanie ukladanie posúvanie, a i.
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V ergoterapeutickom procese je hra (aj ako súčasť zamestnávania) 

vnímaná ako dôležitá výchovná a aktivizačná metóda.4 Evans (1991) 

tvrdí, že klienta je vhodné počas ergoterapeutického stretnutia 

podporovať v myslení, a to jedinečným a originálnym spôsobom. 

Vtedy vzniká priestor pre stimulovanie spôsobilosti postupne začať 

riešiť problém kreatívno-hrovým spôsobom. Treba poukázať aj na to, 

že počas ergoterapeutickej intervencie je terapeut príkladom (pre 

dieťa, pre rodičov, pre iných odborníkov) ako rozvíjať kreativitu.  

Samotná stimulácia konkrétnej spôsobilosti počas ranej ergoterapie 

začína jednoduchým zamestnávaním s prvkami kreativity. Richards 

(2006) poukazuje na skutočnosť, že v rámci kreatívneho myslenia, 

ktoré je koncepčne spojené s originalitou, inteligenciou a intuíciou, je 

možné rozvíjať celkové psychické zdravie človeka (bližšie filozofia 

Franka Barrona).  
 

PRIBLÍŽENIE CHARAKTERISTIKY KREATÍVNYCH ZAMESTNÁVANÍ 
 

Nakoľko konkrétna charakteristika kreatívnych zamestnávaní 

nefiguruje v zahraničnej literatúre (Perruzza, Kinsella, 2010) vytvorili 

sme niekoľko premís, ktoré vychádzajú zo skúsenosti z ranej 

ergoterapeutickej intervencie (s doplnením o zdroje zo zahraničia) 

a zároveň je možné v nich nájsť aj základné charakteristiky a 

podmienky kreatívnych zamestnávaní.  
 

Kreatívne zamestnávanie:  

 je nevyhnutné vytvárať tak, aby počas procesu bol napĺňaný 

ergoterapeutický cieľ a zároveň, aby činnosť bola pre klienta 

zábavnou, atraktívnou a v neposlednom rade stimulačnou; 

                                                        
4 V ranej výchove dieťa získava „prvé pracovné predstavy“, poznatky, prvé 

elementárne „pracovné skúsenosti“ a kompetencie k ďalšiemu výkonu v 

nenáročnej práci (primárne to platí v kontexte ranej výchovy, bližšie 

Kováčová, 2014). 
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 je (alebo má byť) zmysluplnou aktivitou pre každého, kto je jeho 

súčasťou; 

 je potrebné opakovať z nevyhnutného dôvodu upevňovania 

a posilňovania. Samotná kreativita v kreatívnych zamestnávaniach 

umožňuje terapeutovi predstavovať jednu aktivitu rôznorodými 

spôsobmi a zároveň dieťa nepociťuje rigiditu v zamestnávaní 

a celkový nezáujem o spoluprácu;  

 je potrebné vytvárať tak, aby bolo zábavné a zároveň nestratilo 

plánovaný terapeutický zámer;  

 je špecifické aj integráciou prvkov umenia, ktoré majú pre tvorcu 

nielen socializačné, ale primárne aj upokojujúce účinky (por. 

Rothman, 1980).  

 umožňuje klientovi v ranej ergoterapii objavovať spoločné 

vlastnosti rozličných materiálov (môže porovnávať, určiť, 

priradiť), rozvíjať svoje praktické kompetencie pri práci s drobným 

materiálom i pomôckami (nožnice, špachtľa) a následne učiť sa 

poznávať (Kováčová, 2014);  

 znižuje izoláciu a zvyšuje výkon pri rozhodovaní sa v rámci 

skupinových kreatívnych zamestnávaní;  

 je stimulátorom k zvyšovaniu zručnosti, tvorivosti, fantázie, 

pozornosti a presnosti (Kováčová, 2014);  

 podporuje vyjadrovanie bez slov s dominantným využitím 

motoriky a jednotlivých zmyslov; 

 je prostriedkom na autentické vyjadrenie sa (Blance 2007) a 

spoznávanie nevšedného  materiálu5.  
 

 

 

 

 

 

                                                        
5 Napríklad: slané cesto, kinetický piesok, blato, piliny, či rôznorodý prírodný 

materiál. 
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KONKRETIZÁCIA KREATÍVNYCH ZAMESTNÁVANÍ V RANEJ 

ERGOTERAPII 
 

Schmid (2004) poukazuje na fakt, že v minulosti bolo v rámci 

ergoterapie začleňované kreatívne zamestnávania ako súčasť 

konkrétnych umeleckých a remeselných zamestnávaní. Takto 

špecificky orientované dielne s rozličným terapeutickým zameraním 

vznikali prevažne pre dospievajúcich a dospelých klientov, kde mali 

možnosť kreatívne tvoriť. Zvyčajne išlo o klientov so psychickým 

a mentálnym znevýhodnením. Využívanie kreatívnych zamestnávaní 

prinášalo klientom radosť, zlepšovali pocit sebaúcty a celkové 

podporovalo fyzické i psychické zdravie (podľa Richardsa, 2006). 

V súčasnosti sa využívanie kreatívnych aktivít/zamestnávaní v rámci 

ergoterapie výrazne znížilo (podľa Perruzza, Kinsella, 2010).  
 

Domnievame sa, že počas ranej ergoterapeutickej intervencie je 

potrebné zaradiť využívanie kreatívnych zamestnávaním už od raného 

veku. Thompson a Blair (2008) tvrdia že zaraďovať tvorivé činnosti 

v ergoterapii znamená „tvoriť, byť aktívnym a zároveň tým, riešiť 

problémy (napr. v zmysle zdravotného znevýhodnenia), ktoré z toho 

vyplývajú. V začiatkoch konkrétneho zamestnávania ergoterapeut 

ponúka činnosti klientovi rozličným kreatívnym spôsobom, tzn. môže 

kombinovať konštrukčné zamestnávanie s kreatívnym 

zamestnávaním, zároveň tak napĺňa plánovaný ergoterapeutický 

zámer. Kombinuje ukladanie papierových guľôčok na špirálovú líniu 

s následným lepením na líniu (s prácou s lepidlom terapeut dieťaťu 

pomáha podľa potreby) a následne papierové guľôčky zafarbí. Inou 

možnosťou môže byť ukladanie rôznofarebných kusov papiera na 

špirálovú líniu a následné dokreslenie jednotlivých detailov. Klientovi 

sa ponúka odstupňovaná pracovná činnosť a zároveň spoznáva 

rôznorodé materiály s dôrazom na podporu a posilnenie jednotlivých 

oblastí vo vývine. Kreatívne zamestnávania a ich prepojenie 

s materiálom je možné postrehnúť aj v myšlienkach Fröbela, ktorý 
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ohýbanie, skladanie a strihanie papiera (origami) považoval za 

významný učebný prvok v rozvíjaní schopností dieťaťa už na začiatku 

19. storočia (porov. Kováčová, 2014).  
 

Zo skúseností v rámci ergoterapeutickej intervencie tvrdíme, že deti 

sú motivované viac k výkonu, ak sa vedia, že niečo z toho vznikne, 

tzn. vznikne niečo hmatateľné6 (a v danom časopriestore je zo strany 

klienta viac preferovaný produkt ako proces). V danom prípade nejde 

o umelecké stvárnenie, ide o možnosť poskytnúť dieťaťu tvoriť (v 

začiatkoch často podľa inštrukcie zo strany terapeuta) a tešiť sa na 

výsledný produkt (videli ho, lebo im bol predstavený, vnímali ho, lebo 

ho mali možnosť hmatovo spoznávať, poznajú ho, lebo im bol opísaný 

a vysvetlený). ukázaný ako možnosť predstavy, čo sa bude robiť). 

Preto považujeme za významné, ak ergoterapeut zváži možnosť 

predstaviť dieťaťu konečný produkt.  
 

Z VÝSKUMU 1 

Produkt 1   

Ovocný strom  

(Zdroj: archív b.k.) 

 

Jakub  

vek: 6 rokov 5 mesiacov  

 slabozrakosť,  

 dyspraxia,  

 problémy s koncentráciou 

pozornosti  

 

 

 

                                                        
6 Napr. „že si vyrobia prekvapenie a môžu si ho zobrať domov.“ 

http://sk.wikipedia.org/wiki/19._storo%C4%8Die
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Jakub potrebuje k svojej aktivite šablóny, ktoré majú zvýraznenú líniu 

(hrubšiu). V rámci zamestnávania sme upevňovali ukladanie 

predmetov na líniu. Išlo zväčša ukladanie predmetov menšieho 

rozmeru ako kocky, plastové vrchnáčiky a  papierové guľôčky. Na 

priek tomu, že Jakub pomerne dobre zvládal túto činnosť, jeho 

koncentrácia pozornosti bola krátkodobá. Celkovo pracoval rád, ale 

pri činnosti, ktorá nemala vo finále výsledný produkt, bola jeho 

motivácia spolupracovať veľmi vlažná. V rámci automatizácie sme 

skombinovali všetky typy zamestnávaní. Využili strihanie papierových 

pásov na menšie papierové časti (konštrukčné z.), ktoré následne 

ukladal na líniu šablóny stromu (manipulačné z.). Následne jednotlivé 

papierové časti postupne nalepil na líniu stromu a rozdeľoval ich aj 

podľa farby. Pri vytváraní niečoho hmatateľného možno 

charakterizovať koncentráciu pozornosti  za dlhodobú, 

s verbalizovaním, že „stromček určite dokončí“. Pri lepení 

papierových častí svoju činnosť Jakub verbalizoval: „a budú sedieť 

ako lastovičky sedia na drôtoch.“ (zdroj, z poradenskej praxe autorky 

príspevku). 
 

EVALVÁCIA ERGOTERAPEUTICKÉHO STRETNUTIA 1  
 

Samotný proces strihania, ukladania, lepenia bol časovo pomerne 

náročný. Napriek skutočnosti, že pri obdobných zamestnávaniach bola 

Jakubova koncentrácia pomerne nízka, zvládnutie popísaného 

zamestnávania (Z výskumu 1) bolo zvládnuté s požadovanou 

koncentráciou pozornosti. Jakub počas činnosti nahlas popisoval svoju 

činnosť a viackrát verbalizoval, ako sa teší na svoj stromček. Celková 

činnosť s Jakubom (aj z dôvodu rýchlej unaviteľnosti) bola rozdelená 

do dvoch stretnutí: prvé stretnutie tvorilo samostatné strihanie 

zelených papierových pásov s ukladaním a následným lepením; druhé 

stretnutie tvorilo strihanie s pomocou hnedých a červených 
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papierových pásov7 s ukladaním a následným lepením. Lepenie bolo 

samostatné (na žiadosť Jakuba), prebiehalo natieraním lepidla 

pomocou drevenej pomôcky.  

Záverom možno konštatovať, že kombinácia zamestnávaní znížila 

požiadavky zo strany klienta aktivitu predčasne ukončiť, zvýšila 

koncetráciu pri pracovnej činnosti, podporila rozvoj emocionálneho 

nadšenia pre pracovnú výkonnosť.  
 

Z VÝSKUMU 2 

Produkt 2 

 

Chrobáčik lienka (Zdroj: archív 

b.k.) 

 

Eli8  

vek: 6 rokov 10 mesiacov  

 Oslabenie kresebného 

a grafomotorického prejavu 

 Problémy so spoluprácou 

 Rýchla unaviteľnosť  
 

 
 

Celková spolupráca s Eli je pomerne náročná. Nenadväzuje zrakový 

kontakt a fixne sa v rozhovore (a aj všetkých činnostiach) viaže na 

tému chrobákov. So sebou prináša formátovo menšiu knihu, v ktorej 

sú zobrazené rôzne druhy chrobákov9. Na ponúknutú činnosť reaguje 

                                                        
7 Konkrétne pásy boli dĺžkovo kratšie, čo zapríčinili u Jakuba zvýšenie 

neistoty pri samostatnom uberaní papiera nožnicami.  
8 aktuálne je klientka v diagnostickom procese neurológa a psychiatra 
9 Pri činnosti musí byť kniha položená vedľa Eli. Každé odloženie 

a posunutie spôsobí emocionálne rozrušenie a následný usedavý plač (o tejto 

skutočnosti matka informuje na začiatku nášho prvého kontaktu). 
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vyslovene preto, že témou je „dokončenie fotografie chrobáčika 

lienky“. Eli vysvetľujem, že ja som lienku odfotila a ona by mohla 

tohto chrobáčika dokončiť. Dokonca sa dohodnem s ňou, že 

dokončenú lienku zavesím do galérie10. Táto skutočnosť Eli zaujala 

a pomerne dlho venuje pozornosť jednotlivým dielam v galérii. 
 

Pri návrate do terapeutickej dielne požadujem od Eli ukladanie 

papierových častí na vopred predkreslené body. Na inštrukciu, aby 

body v lienke ukázala, je zjavné že nerozumie. Na fotografii reálne 

zobrazenej lienky tiež nevie ukázať body a až keď ich ukážem, zasmeje 

sa a zatlieska rukami. Po (na)vrátení sa k šablóne, body ani po 

opakovanom ukázaní, nevie identifikovať. Ponúknem jej farebné 

papierové časti, ktoré sú uložené v troch miskách (čiernej, červenej 

a modrej). Eli si vyberá červenú farbu a každú papierovú časť (kúsok) 

má snahu poukladať na hranicu figúry. Ukladá systémom položí prst 

na čiaru, povie „ťu“ a položí papierový kus. Okrem tohto 

verbalizovania je celková činnosť tichá. Eli pri rozprávaní 

niekoľkokrát zakryje matke ústa. Matka jej činnosť komentuje: „Eli 

chce, aby bolo ticho, keď toto ukáže nemôžeme hovoriť, jednoducho si 

to nepraje.“ Medzitým Eli dokončuje ukladanie papierových častí. 

Vyberie si ceruzu a maketu chrobáka vyfarbí. Kresebný prejav je 

v štádiu obsažnej čmáranice, ceruzu drží v hrsti a zobrazenú figúru 

vypĺňa kruhovými pohybmi ľavej ruky. Pri mojej požiadavke dofarbiť 

ešte časť figúry, zavrtí hlavou na znak nesúhlasu a činnosť ukončuje.  
 

Eli zostáva sedieť za stolíkom. Dielo spoločne zoberieme 

a inštalujeme ho do Galérie. Eli sa usmieva a tlieska rukami. 

Spolupráca môže byť nielen cieľom (a zmyslom), ale zároveň (ako to 

bolo v tomto prípade) viedla k nadviazaniu vzťahu medzi mnou a Eli. 
 

                                                        
10 Eli ukážem galériu prác malých umelcov (ide o časť terapeutickej dielne, 

kde je vytvorená pavúčia sieť zo špagátu, kde sú prichytené produkty 

klientov). 
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EVALVÁCIA ERGOTERAPEUTICKÉHO STRETNUTIA 2  
 

Na základe rozhovoru s matkou zisťujeme, že Eli zvyčajne svoje 

činnosť nedokončí. Odmieta spolupracovať a ak, tak pracuje tak podľa 

svojich pravidiel, nedá sa prerušiť, ani opraviť. Na takéto výzvy 

„vrátiť sa späť“, alebo „urobiť to tak ako to požaduje dospelý“ 

nereaguje. 
 

V začiatkoch spolupráca začala pri motivácii – dostať dielo do galérie. 

Celkovo je počas činnosti pozorovateľná snaha uspieť a byť úspešná. 

Eli počas činnosti veľmi pozorne sleduje okolie a často niektoré 

činnosti zrkadlí („akoby skúšala, či to dokáže“). Predpokladám, že 

kreatívne činnosti s výsledným produktom budú dostatočne silnou 

motiváciou k spolupráci a rozvíjaní sa v oblasti grafomotoriky 

a komunikácie. 
 

KREATIVITA V ERGOTERAPII 
 

Kreativita v rámci ergoterapeutických zamestnávaní zohráva zásadnú 

rolu, a to konkrétne v samotnej ranej podpore dieťaťa so zdravotným 

znevýhodnením. Kreativita je zároveň možným „materiálom“ ako 

vytvoriť deťom „cestu“ k rozvíjaniu kvality života. V tomto kontexte 

Royeen (2015, s. 3) tvrdí, že kreativita sa v rámci ergoterapie využíva 

na základe pracovných spôsobilostí klienta. Prvotným (bazálnym) 

aspektom v ergoterapii je využívanie kreativity ako podpory na 

obnovenie funkcie, ktorá je nevyhnutnou pre ďalší rast a zrenie klienta 

so zdravotným znevýhodnením. Postupne sa kreativita v ergoterapii 

využíva pri väčšej pracovnej pokročilosti klientať, kedy je kreativita 

využívaná ako nástroj na riešenie problémov v rámci zmysluplného 

zamestnávania (Schéma 2).  
 

Kreativita v ergoterapii poskytuje klientovi možnosť na rozvíjanie 

tvorivého vyjadrenia sa, ktorého súčasťou môže byť vynaliezavosť 

a predstavivosť ako súčasť plánovanej stratégie riešenia konkrétnej 

situácie (či z pohľadu terapeuta v rámci základného aspektu vnímania 
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kreativity v ergoterapii, alebo z pohľadu samotného klienta v rámci 

pokročilejšieho aspektu vnímania kreativity v ergoterapie). 
 

SCHÉMA 2 

Kreativita v ergoterapii 

 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa Royeen (2015) 
 

Kreativita by mala byť neodmysliteľnou súčasťou ergoterapie, tvrdí 

Smidt (2004), ktorá skúmala zmysel (a využívanie) kreativity 

v ergoterapii. Na základe špecificky orientovaného výskumu autorka 

vyvodila päť základných téz, ktoré sú prítomné (alebo sa objavujú) 

v praxi ergoterapeutov (Schéma 3). Z pohľadu autorky (ibidem) je 

kreativita ako jav v ergoterapii (ne)docenenou entitou. V ergoterapii 

má mnohostrannú štruktúru a jej využívanie stále nie je dostatočne 

zdokladované.  
 

 

 

 

KREATIVITA     

V ERGOTERAPII 
AKO ...

... podpora na 
obnovenie 

oslabenej/limitova
nej funkcie u 

klienta 

... stratégia 
riešenia 

konkrétneho 
problému klienta 
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SCHÉMA 3 

Tvorivosť ako súčasť ergoterapie 

 

Zdroj: sprac. podľa Schmid (2004) 

 

Samotná kreativita počas zamestnávania tvorí významnú súčasť ranej 

ergoterapeutickej intervencie a umožňuje tak ergoterapeutovi začleniť 

kreativitu do každodennej praxe. Zároveň tak ergoterapia môže byť 

doplnená okrem iných teoretických východísk aj východiská 

popisujúce využívanie kreativity v rámci zmysluplných zamestnávaní.  
 

Súčasťou východísk je napríklad aj teória tvorivej schopnosti (DeWitt, 

2005), ktorá sa dotýka toho, že existujú tri vzájomne závislé hľadiská. 

Priamo tie sú potrebné pre rast tvorivých schopností. Ide o tvorivú 

reakciu, tvorivú účasť a tvorivý akt, ktorých charakteristika je 

súčasťou Venovho diagramu (Schéma 4). V samotnom procese je 

potrebné poukázať na dôležitosť komunikácie. Fábry Lucká tvrdí 

(2019, s.75), že je potrebné poznanie špecifík komunikácie (pozri 

ukážky z výskumu 1). Na túto skutočnosť v kontexte kreatívnych 

zamestnávaní v ergoterapii upozorňujeme aj z toho dôvodu, že je pri 

celkovej analýze je nevyhnutné zohľadňovať komunikačnú reakciu 

klienta na tvorbu, napr. aj s využitím jeho neverbálne prejavy.  
 

Práve v tomto type diagramu sú zobrazené prekrývajúce hľadiská, 

ktoré sú zároveň aj vzájomne prepojené v procese rastu tvorivých 

schopností u klienta.  

kreativita ako 
súčasť 

každodennej 
praxe

kreativita ako 
vedomý prístup

kreativita ako 
výzva a risk  

kreativita ako 
podpora 

prostredia

kreativita ako 
spôsob 

využívania 
expresívnych 
terapií (alebo 

prvkov 
expresie)
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SCHÉMA 4 

Teória tvorivej schopnosti 

 

Zdroj: vlastné spracovanie podľa DeWitt (2005) 

 

POSUDZOVANIE TVORIVEJ SCHOPNOSTI V RÁMCI RANEJ 

ERGOTERAPII 
 

V prípade ergoterapeutickej intervencie (bližšie Z výskumu 2) je 

možné charakterizovať podľa teórie tvorivej schopnosti klientku, 

ktorá bola súčasťou ranej ergoterapie. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[tvorivá reakcia] 

Pozitívny prístup k príležitostiam a 
očakávaniam z strany klienta napriek 

obavám z výsledku spôsobilosti. 
Predchádza tvorivej účasti. 

[tvorivý akt]

Hmatateľný alebo nehmotný 
konečný produkt tvorivej 
reakcie a tvorivej účasti. 

[tvorivá účasť] 

Proces aktívnej účasti na 
každodenných činnostiach, ktoré 

sú výzvou pri uplatnení 
schopností človeka.
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TABUĽKA 1 

Zhodnotenie tvorivej schopnosti Eli 

Meno 

klienta: 

Eli 

Posúdenie správania 

klienta zo strany rodiča 

Posúdenie správania klienta 

zo strany ergoterapeuta 

Tvorivá 
účasť 

Pracuje len v prítomnosti 

matky (matka ako 

komunikátor s inou osobou) 

Zvyčajne nespolupracuje 

s inou osobou. Vytvára si 

vlastné pravidlá pri 

činnosti. 

Pracuje len vtedy, ak ju 

aktivita zaujme. 
Je fixovaná na knihu 

o hmyze. 

(+) Kontakt nadviazaný bez 

vážnych problémov. 

(−) Komunikácia 

prostredníctvom matky. 

(−) Nenadväzuje zrakový 

kontakt. 

(+) Téma hmyzu využitá ako 

zámer zamestnania. 

(+) Motivácia zaujala, je 
pomerne úspešná. 

(−) Fixovaná na predmet, 

ktorý si doniesla z domu. 

Tvorivá 

reakcia 

Nedokončí činnosť. 

Ťažko je udržateľná pri 

akejkoľvek činnosti. 

Málo komunikujúca. 

Nemá záujem o inštrukcie, 

zvyčajne si zakrýva uši 

(musí mať vyslovene „svoj“ 

deň). 

Neúspech nesie veľmi 

ťažko. 

(+) Galéria ako nástroj 

podpory v zmysle „byť 

súčasťou diel“ 

(+) Snaha zo strany klientky 

o pochopenia inštrukcie. 

(−) Zmena nastavenej 

inštrukcie počas činnosti. 

(+) Verbalizácia vlastnej 

aktivity, ktorá klientku zaujala. 

Tvorivý 

akt 

K ukončeniu aktivity sa 
zvyčajne s inou osobou 

nedostane. 

Odbieha od aktivity, nie je 

možné ju nijako inak 

motivovať. 

(+) Výsledný produkt má 
záujem dokončiť. 

(+) Zvýšená koncentrácia pri 

činnosti a zvýšená potreba 

uspieť. 

(+) Výsledný produkt 

umiestňuje sama do galérie 

a vyjadruje nadšenie 

(úsmevom a potleskom). 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Pri posúdení tvorivej účasti vzniká aj grafické zobrazenie, v ktorom je 

možné pozorovať prieniky v jednotlivých charakteristikách zo strany 

rodiča a ergoterapeuta (Graf 1). 
 

 

GRAF 1  

Zhodnotenie tvorivej účasti počas ergoterapeutickej intervencie 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

LEGENDA: 
1 samostatnosť    2 spolupráca 

3 pravidlá počas činnosti  4 fixácia na predmet 

5 zaujatie aktivitou  6 zrakový kontakt  
 

 

Samotná tvorivá účasť je jednou z podmienok v rámci kreatívneho 

zamestnávania. Uvedomujeme si, že pred ergoterapeutickou 

intervenciou je potrebné získať informácie o správaní sa klienta zo 

strany opatrujúcej osoby. Z grafického zobrazenia (Graf 1) je možné 

vidieť len jednu zhodu v posudzovaných podmienkach. Ostatné 

z posudzovaných podmienok boli hodnotené odlišne. Napriek tejto 

skutočnosti sú informácie ohľadom správania dieťaťa z pohľadu 
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rodiča vždy akceptovali a počas intervencie z nich vychádzali. 

Základom vzťahu medzi dieťaťom a terapeutom je jednoznačne 

v nadviazanej blízkosti a v samotnej činnosti, ktorú s dieťaťom 

terapeut realizuje.  

GRAF 2  

Zhodnotenie tvorivej reakcie počas ergoterapeutickej intervencie 

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

LEGENDA: 

1 pozornosť na činnosť    2 akceptácia inštrukcií 

3 špecifické zmeny počas činnosti  4 verbalizácia počas činnosti 

5 motivácia ako podpora   
6 produkt ako sebaprezentácia  
 

 

Pri posudzovaní správania sa Eli počas zámerne orientovanej činnosti 

boli posudzované dve podmienky z oboch strán posdzovateľov ako 

zhodné (bližšie Graf 2). Podmienka č. 3 bola posúdená matkou 

i ergoterapeutom ako riziková. Eli v rámci zamestnávania pomerne 

často menila a aj aktuálne mení postup, či zadanú inštrukciu. Svojím 

konaním má snahu ovplyvniť svoj výkon a vyhnúť sa neúspechu. 

Ďalšou zhodnou podmienkou, ktorá bola vyhodnotená obomi 
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posudzovateľmi ako šancová, bolo považovanie produktu za 

sebaprezentáciu. Matka potvrdzuje, že Eli má rada pochvalu, ktorá je 

hmatateľná a pomerne dlho trváca (vývesky, plagáty na viditeľnom 

mieste, fotografia, a pod.). Eli si uvedomuje skutočnosť, že nevie 

nakresliť, nedokáže vydržať pri činnosti dovtedy, pokiaľ ju 

nedokončí, preto vie hmatateľné ocenenie oceniť.  
 

 

GRAF 3  

Zhodnotenie tvorivého aktu počas ergoterapeutickej intervencie  

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

 

LEGENDA: 

1 tvorba produktu   2 spracovanie produktu 

3 dokončenie produktu   4 prezentácia produktu 
5 potreba byť úspešný  6 emocionálne prežívanie  

 

Poslednú z posudzovaných položiek považujeme za veľmi dôležitú aj 

v kontexte kreatívnych zamestnávaní. Eli ako klientka v rámci 

ergoterapeutickej intervencie rozdielne reaguje ak jej je ponúknuté 

zamestnávanie, pri ktorom je zjavné, že bude aj výsledný produkt, ale 

zamestnávanie bez finálneho produktu. Produkt, bez ohľadu z akého 

materiálu bude vytvorený, či ako bude zaznamenaný, musí mať 
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hmatateľnú podobu, ktorú si Eli priam vyžaduje. Prezentácia produktu 

je pre prežívanie Eli najvyššou pochvalou. V tomto kontexte sa aj 

posudzovatelia zhodli, že Eli považuje výsledný produkt v rámci 

ergoterapeutického zamestnávania za podstatný. Taktiež podmienka 

prezentácia produktu a potreby byť úspešný priamo zodpovedá 

správaniu sa Eli počas posudzovania tvorivého aktu. 

Zhodnocovanie tvorivej schopnosti u klienta v ranej ergoterapii je 

vhodným nástrojom pri začínajúcej ergoterapeutickej intervencii. 
 

 

ZÁVER 

Fletcher (2010) tvrdí, že kreativita v ergoterapii je výsledkom 

dynamickej interakcie ergoterapeuta a špecificky orientovaného 

kontextu viazaného k problémom klienta (tzn. čo je možné  považovať 

za relevantné a uspokojivé vzhľadom na reakcie klienta. Je to proces, 

alebo produkt?).  
 

Kreativita a tvorivé činnosti môžu byť jednou z foriem zamestnania 

v ranej ergoterapii. Začlenením kreativity do ergoterapeutického 

procesu znamená aj iným spôsobom sprostredkovať klientovi 

inštrukciu (zadanie), z čoho vyplýva aj iný spôsob práce s finálnym 

produktom. Mieru začlenenia kreativity v rámci ranej ergoterapie 

musí zvážiť každý pomáhajúci profesionál. Je dôležité posúdiť, či 

kreatívne zamestnávanie je tým, ktoré umožní zvýšiť spoluprácu 

klienta a zároveň ho motivuje k pracovnému výkonu. Aj z toho 

dôvodu je vhodné kreatívne zamestnávania zaraďovať s rozvahou 

a s prehľadom vzhľadom na zdravotný stav. Samotné kreatívne 

zamestnávanie je možné posúdiť aj v rámci tvorivej akcie, tvorivej 

reakcie a tvorivého aktu (DeWitt, 2005), ktoré sme bližšie popísali ako 

ilustratívnu možnosť posudzovania správania klientky v rámci ranej 

ergoterapeutickej intervencie. 
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MASKOVANIE VO VÝTVARNEJ EXPRESIVITE 

V KONTEXTE INTERDISCIPLINÁRNYCH PRESAHOV 
 

 

MASKING IN FINE EXPRESSIVITY IN THE CONTEXT OF 

INTERDISCIPLINARY OVERLAPS 
 

 

Jozef Zentko 
 

 

ABSTRAKT   
Príspevok venuje pozornosť charakteristike a analýze využívania výtvarnej 

expresivity vo výchovno-vzdelávacom procese v pedagogickej realite so 

zreteľom na umelecké aspekty. Zameriavame sa na spoznávanie dôležitých 
prvkov v kreatívnej práci v kontexte medzipredmetových presahov 

a interdisciplinárnych súvislosti uplatniteľných v podmienkach súčasného 

predprimárneho vzdelávania. Poukazuje na súvstažnosť výtvarného a 

dramatického a ich potenciál v modernom pedagogickom priestore. 
 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 

Expresivita. Maska. Maskovanie. Kostým. Edukácia. Vizuálna kultúra. 

Predškolská výchova. 
 

 

ABSTRACT 

The paper pays attention to the characteristics and analysis of using art 

expressivity in the educational process in pedagogical reality with regard to 
the artistic aspects. We focus on identifying important elements in creative 

work with regard to cross-curricular overlaps and interdisciplinary contexts 

applicable in the context of current pre-primary education. It points to the 

correlation between art and drama and their potential in modern 

pedagogical space. 
 

 

KEY WORDS 

Expressivity. Mask. Masking. Costume. Education. Visual culture. Preschool 

education. 
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ÚVOD 
 

Výtvarná expresivita ma svoje nosné postavenie vo viacerých 

umeleckých činnostiach či samotných technikách a môžeme ju 

označiť ako vyjadrenie emocionálneho alebo vôľového vzťahu s 

citovým zafarbením. Ide o istú spôsobilosť motivovaného človeka, 

vyjadriť sa prostredníctvom rôznych umeleckých podôb. Prejavom 

môžu byť rôzne výtvarné zobrazenia a realizácie v kresliarskych, 

maliarskych a kombinovaných technikách (Lištiaková, 2017). 

V rámci medzipredmetových presahov a interdisciplinárnych 

súvislosti môžeme expresivitu využívať v princípe súvsťažnosti 

výtvarného a dramatického, alebo výtvarného a pohybového. Našu 

pozornosť zameriavame práve na výtvarnú expresivitu vo viacerých 

zložkách estetickej výchovy v podmienkach predprimárneho 

vzdelávania. Konkrétny zreteľ kladieme na umelecké maskovanie 

a tvorbu masiek a jeho transfer do edukačného priestoru materskej 

školy. Maskovanie a masky patria medzi nosný kultúrno-

antropologický, historický a umenovedný fenomén. Tvorivou 

činnosťou môžeme záujem o túto tému výrazne podporiť. Rozmer 

interdisciplinárnych presahov je značný od receptívnej cez aktívnu 

činnosť v celom výchovnovzdelávacom procese súčasnej materskej 

školy. Receptívna oblasť je vhodne zastúpená v správnej prezentácií 

či už v podmienkach materskej školy (prezentácia prostredníctvom 

obrazového materiálu, rekvizít, vizuálnych podnetov či 

prostredníctvom súčasných technológií), alebo v externom prostredí 

kultúrnych inštitúcií (galérie, múzea, divadlá). Aktívnu zložku 

zastupuje samotná činnosť prípravy, technickej realizácie, výtvarného 

riešenia či tvorivého uplatnenia v kreatívnom procese. Jednotlivé 

zložky tak v jednom ucelenom technicko-kreatívnom postupe 

dotvoria procesuálnu stránku edukácie. 
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MASKA AKO NOSNÝ PRVOK MASKOVANIA 
 

Masku môžeme charakterizovať ako výtvarne spracovaný predmet 

resp. prostriedok slúžiaci k zakrytiu, alebo maskovaniu (Ebelová, 

2012) tváre umožňujúci jeho nositeľovi vystupovať v inej podobe. 

Môže byť tiež vytvorená prostredníctvom farby, či prírodného 

pigmentu, ktoré slúžia k zakrytiu tváre či celého tela za účelom 

premeny nositeľa v inú osobu či bytosť (Malina, 2009). Možno ju teda 

označiť za prostriedok, ktorý utajuje totožnosť a prepožičiava inú 

identitu (Ebelová, 2012). Maska väčšinou ožíva a získava svoj plný 

význam prostredníctvom mimiky, gest, choreografie, pohybom celého 

tela, uhlom svojho natočenia sa k divákovi ako aj celou svojou 

interakciou a komunikáciou so všetkými účastníkmi (Erban, 2017). 
 

Masku, ktorá nám predstavuje kultúrno-spoločenský fenomén, ktorý 

je zástupným prostriedkom vnútornej, alebo vonkajšej transformácie, 

môžeme rozdeliť do štyroch základných skupín. Toto členenie sa dá 

uplatniť aj pri rozdelení samotného maskovania (Ebelová, 2012): 

 masky materiálové (tzv. škraboška, polomaska, maska 

celotvarová, celohlavová (prilbovitá) nástavcová, štítová, 

celotelový objekt); 

 masky líčené (tvarová a telová maľba, divadelné a filmové 

maskovanie, body painting), maskovanie prostredníctvom líčenia 

môže značne zvýrazniť estetizáciu výsledného obrazu resp. 

podoby.(Banyár, 2019); 

 masky mimické (psychologické, zámerné a účelové výrazy tváre, 

masky v spoločenských a psychologických kontextoch);  

 masky symbolické (symbolický atribút postavy, rola, profesia, 

situácia, zastúpené, vyjadrenie prostredníctvom parochne, 

predmetu – varecha, okuliare, klaunský nos a pod.). 
 

V živote dieťaťa vystupujú masky ako objekty zábavy a hry. Deti sa 

s veľkou radosťou zúčastňujú na rôznych podujatiach s účasťou 
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masiek, karnevalových oslavách a tiež sprievodoch maškár. Pred 

samotnými podujatiami si masky sami s radosťou aj vyrábajú. 

Didakticky sa tento symbol masky dá využívať už v predškolskom 

veku, tým, že umožníme deťom, aby s maskami získali istú skúsenosť. 

Zapájame do tejto činnosti aj rozhovor o tom ktorú masku dieťa 

predstavuje a prečo a tiež aký vzťah majú k tomu čo chcú stvárniť 

a zobraziť. Najčastejšie sú deti ovplyvnené rozprávkovými príbehmi 

a ich hrdinami (Muchová, 2005). 
 

KOSTÝM AKO SÚČASŤ MASKOVANIA 
 

Významne postavenie má vo vizuálnej tvorbe v procese maskovania 

aj kostýmová tvorba. Pre diváka je kostým a maska, teda systém 

maskovania najdôležitejším vizuálnym faktorom divadelnej premeny, 

s osobitným významom pri postavách, kde identifikácia nositeľa nie 

je žiaduca, alebo musí byť zastretá, ak hra nemá stratiť zmysel.  

Dotvára charakter jednotlivca resp. bábky (Gasper-Ludiková, 2006). 

Nie je pre dieťa/herca len akousi ozdobou či vonkajším vizuálnym 

prvkom, ale je plynulým prepojením s jeho vlastným telom. Kostým 

striedavo alebo niekedy simultánne preberá vlastnosti živej bytosti 

a neživého predmetu. Zaisťuje prechod medzi vnútrom hovoriacej 

postavy a vonkajškom objektívneho sveta (Pavis, 2004).  

Súčasťou kostýmu môžu byť aj samotné masky a rôzne spôsoby 

maskovania a tiež odevné doplnky a rekvizity. Kostým ma 

v dramatizácií viacero funkcií, medzi nosné považujeme (Blech, a kol. 

1990, Zentko, Chanasová, 2011): 

 kryciu (zakrýva jednotlivcov osobný vzhľad a mení ho na inú 

bytosť); 

 zobrazovaciu (predmetne znázorňuje postavu hranú 

jednotlivcom); 

 charakterizačnú (bližšie určuje dramatickú postavu zo stránky, 

sociálnej, morálnej a psychologickej); 

 výtvarnú (zvyšuje efekt vizuálneho pôsobenia). 
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INTERDISCIPLINÁRNE PRESAHY A MEDZIPREDMETOVÉ VZŤAHY 

V TVORBE MASIEK A MASKOVANIA 
 

Maska a maskovanie ma svoje významne postavenie v priestore 

kultúrnej antropológie. Ide najčastejšie o výtvarný artefakt, ktorý je 

zastúpený v duchovnej ale aj materiálnej kultúre. Proces samotného 

návrhu, výroby a následného použitia vytvára prieniky medzi 

viacerými druhmi umenia a technickými zručnostiami. V materskej 

škole sú to viaceré zložky estetickej výchovy, či už hudobnej, 

literárno-slovnej, výtvarnej, dramatickej a tiež pohybovej.  Tvorivým 

spôsobom je možné tieto jednotlivé zložky naplniť aj pri realizácií 

jednej témy, ktorou je práve maskovanie či maska samotná. Ideálny 

spôsob sa ponúka prostredníctvom efektívneho využívania 

interdisciplinárnych a medzipredmetových vzťahov.  
 

MASKOVANIE A VÝTVARNÁ EXPRESIVITA 
 

Výtvarnú výchovu členíme na receptívnu a aktívnu zložku. Na 

základe tohto rozdelenia môžeme tvorivým spôsobom implementovať 

do výchovno-vzdelávacieho procesu materskej školy aj jednotlivé 

aktivity so zreteľom na obsah vzdelávacej oblasti, ktorý sa člení na 

šesť podoblastí: Výtvarné činnosti s tvarom na ploche, Výtvarné 

činnosti s tvarom v priestore, Výtvarné činnosti s farbou, Spontánny 

výtvarný prejav, Synestézia, Vnímanie umeleckých diel (ŠVP, 2016). 

Téma maskovania a masiek je tak vhodne uplatniteľná vo všetkých 

podoblastiach. V priestore motivácie a inšpirácie siahneme po 

možnom predstavení masiek v historickom, kultúrno-

antropologickom či umenovednom priestore. Možná prezentácia 

v priestore materskej školy prostredníctvom moderných technológií, 

alebo v rámci organizačných foriem s využívaním galerijnej či 

múzejnej pedagogiky (Uhrinová, Zentko, 2014).   
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Prostredníctvom masiek a maskovania môžeme vytvoriť zaujímavý 

a originálny výtvarný a divadelný jazyk (Bakošová-Hlavenková, 

2014), uplatniteľný vo viacerých podobách akčného umenia. 
 

Vo výtvarnej expresivite sa najčastejšie maskovanie a masky 

využívajú práve v moderných umeleckých tendenciách a formách. 

Ideálne zázemie tejto aplikácie nachádzame v body-arte, ktoré vo 

všeobecnosti nazývane tiež telové umenie. Ide o formu akčného 

umenia, kde výsledne dielo je vytvorené prostredníctvom vlastného 

tela, gesta alebo samotného konania. Ľudské telo sa v tomto prípade 

používa ako bezprostredné výtvarné médium (Šupšaková, 1999). 

Termín body-art, zahŕňa veľmi rozdielne umelecké stratégie, ktoré sú 

založené na ľudskom tele, ako hlavnom nositeľovi sociálnych a 

existenciálnych obsahov (Jablonská, In: Geržová, 1999).  
 

Iné možnosti sa ponúkajú v uplatnení happeningu, ktorý je formou 

akčného umenia s charakterom organizovanej skupinovej udalosti 

odohrávajúcej sa na hranici výtvarného umenia, divadla a hudby  

(Jančár, In: Geržová, 1999). Môže byť teda malým obsahovo 

a tematicky uzatvoreným výtvorom samostatnej detskej tvorivosti 

(Laborecký, 1997). Ďalšou možnosťou je intermediálna technika 

akčného umenia, performance /performancia obsahujúca prvky tanca, 

poézie, divadla, ale aj nových médií, napr. videa (Jančár, In: Geržová, 

1999). Jednotlivé prvky viacerých umeleckých druhov a foriem  

umenia sa spájajú a vytvárajú akciu pre skupinu/kolektív (Šupšaková, 

1999). Prepájanie týchto výtvarných a dramatických aktivít vnímame 

obojstranne prospešné a efektívne. Je ideálne ak sú dramatické 

aktivity súčasťou výtvarnej výchovy a výtvarné aktivity dotvárajú 

súčasť dramatickej výchovy (Stonová − Prančlová, 2014).  
 

V každom výtvarnom prejave dieťaťa sa najčastejšie odzrkadľuje 

súvis s výtvarnými formami kultúry, v ktorej sa dieťa nachádza. 

V tomto kontexte sa naskytá možnosť uplatňovania spomínaných tém 
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cez využívanie atrefiletiky, ktorej zámerom je sprostredkovať deťom 

cestu ku svetu kultúry a prírody, na základe ich vnútorného prežívania 

(Valachová, 2016). 
 

MASKOVANIE A DRAMATICKÁ EXPRESIVITA 
 

Dramatizácia či tvorivé aktivity s pohybom patria medzi nosné 

činnosti predprimárneho vzdelávania. Je v kompetencií každého 

učiteľa, aby svoj edukačný proces zefektívnil a zatraktívnil. 

V podpore dramatickej expresivity výrazne prispieva samotný proces 

výroby masiek prepojený s technickými či umeleckými 

kompetenciami každého dieťaťa. Maska vyrobená vlastnou 

technickou a tvorivou činnosťou (Lacová, 2003) prispieva k hlbšiemu 

zážitku (Skalová, 2017) pri následnej dramatizácií či kreatívnom 

pohybe (tanec masiek).  
 

Masky sú súčasťou viacerých hier, ktoré majú svoje zázemie 

v predprimárnom vzdelávaní. Ide napr. o hry mimikry, alebo hry 

z ľudového prostredia, ktoré nazývame nápodobivé hry a tance. 

Mimikry (z gréckeho. mimésis – napodobenie, napodobovanie), 

môžeme charakterizovať ako typ hier, ktoré sú založené na 

napodobňovaní, nemajú presne stanovené pravidla, sú značne závislé 

na predstavivosti, fantázií a interpretačných vlohách jedného, alebo 

viacerých hráčov (zúčastnených). Do tejto skupiny hier patria detské 

hry (na otecka a mamku, na učiteľa a učiteľku, na doktora a doktorku, 

na kovboja, indiánov, partizánov a pod.). Tento typ hier je prítomný 

v každej zábave v ktorej používame aj masky, maskovanie či 

kostýmy, ktorými sa deti menia na druhých (ľudí, zvieratá či 

predmety). Princíp „mimikry“ sa vyznačuje všetkými 

charakteristickými rysmi hry. Podporuje kreativitu, slobodu v ktorej 

sa výrazne eliminuje realita (Vodička, 2013). V kontexte divadelnej 

expresivity je teda podstatné pri maskách a maskovaní neostať len pri 

samotnej procesuálnej stránke (výroba/realizácia), ale pokračovať 

v procese kreatívno-aplikačnom. 
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Masku najčastejšie vnímame ako divadelný artefakt, ktorý ma svoje 

dominantné postavenie v prezentácií dramatickej postavy. Ideálnym 

príkladom pre uplatňovanie zložiek interdisciplinárnych presahov je 

divadelná syntéza pozostávajúca z viacerých umeleckých zložiek. 

Tieto zložky navzájom poprepájané spolu vytvárajú jeden vnútorne 

usporiadaný celok. V divadelnom umení a umení masiek a maškár ide 

o tieto zložky (Vodička 2013): 

 slovesné (text, dramatický text, scenár, námet); 

 herecké (správanie sa, vystupovanie); 

 hudobné (hudba, scénická hudba, scénické zvuky); 

 taneční (tanec, balet, štylizovaný pohyb, choreografia, pohybová 

improvizácia); 

 výtvarné (usporiadanie scénického priestoru, scénografia, 

rekvizity,  dekorácie, masky, kostým, svetlo apod.). 
 

Masky môžeme využívať z pohľadu súčasnej teatrologickej 

terminológií tiež vo výtvarnom, pohybovom či nonverbalnom divadle 

(Lazorčáková, 2007). 
 

Maska, ktorá sa najčastejšie v pedagogickej praxi materských škôl 

prezentuje len v oblastiach pracovnej, či výtvarnej výchovy má však 

viaceré estetické aspekty, ktoré umelecký priestor výrazne rozširujú. 

Kontext maskovania a masiek je vhodné v pedagogickej realite 

a výchovno-vzdelávacom procese materskej školy prezentovať práve 

so zreteľom na viaceré umelecké zložky. 
 

MASKOVANIE A PRÁCA S MATERIÁLOM 
 

V súčasnej materskej škole je pracovnej výchove venovaná 

vzdelávacia oblasť Človek a svet práce. Táto oblasť prispieva k 

utváraniu a rozvíjaniu základných zručností dieťaťa pri zvládaní 

úkonov bežného dňa a zručností pri používaní nástrojov potrebných v 

bežnom živote, pričom sa dôraz kladie na rozvíjanie tých, ktoré sú v 
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rámci vývinového hľadiska pre dieťa dôležité; napríklad vytvára 

grafomotorické predispozície, lepšie zvláda sebaobslužné činnosti, 

zvláda bežné úkony v domácnosti. Významnú súčasť vzdelávacieho 

obsahu tvorí rozvíjanie elementárneho technického myslenia. Dieťa 

spoznáva vlastnosti materiálov a učí sa využívať to, čo o materiáloch 

vie. Obsah tejto vzdelávacej oblasti sa člení do piatich podoblastí: 

Materiály a ich vlastnosti, Konštruovanie, Užívateľské zručnosti, 

Technológie výroby, Remeslá a profesie (ŠVP, 2016). Pri samotnej 

aplikácií masiek a maskovania do edukačného procesu 

predprimárneho vzdelávania môžeme obsiahnuť všetky podoblasti, 

štúdium materiálov pri výbere masiek (ohybnosť, pružnosť, pevnosť, 

trvalosť materiálov a pod.). Spôsob konštruovania a spájania 

vhodných, dostupných a bezpečných materiálov (lepenie, skladanie, 

zošívanie a pod.). V podoblasti remesiel môžeme venovať témam 

ľudových masiek z nášho kultúrneho prostredia, ale tiež maskám 

zo vzdialeného kultúrneho priestoru, v presahoch do multikultúrnej 

výchovy. 
 

Ľudové masky ako prostriedok pre podporu národného povedomia 
 

Maskovanie a tvorba masiek patrí medzi reprezentantov duchovnej ale 

aj materiálnej kultúry mnohých národov.  Ich poznávanie sa stáva 

neodmysliteľnou súčasťou regionálnej výchovy ako aj výchovy 

k národnému povedomiu.  
 

Maska nám v ľudovom priestore predstavuje plastické zobrazenie 

tváre alebo hlavy, ľudskej alebo zvieracej. Ak je doplnená o kostým, 

ktorý zahaľuje celú postavu, označujeme  ju ako maškaru. Od 

staroveku sú doložené najmä divadelné a komediálne masky. Na 

Slovensku sa využívali najviac v období na fašiangy. Masky 

môžu byť zvieracie (napr. turoň, koza, koník) a ľudské, niektoré majú 

zvieracie i ľudské črty. Zábavné masky sa používali na svadbách, 

priadkach, zabíjačkách a vo fašiangových hrách. Masky v zimnom 

období vo vianočných obchôdzkach a v hre o svätej Dorote 
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umožňovali divadelnú premenu. Najrozšírenejšie boli masky slamené 

a z obrátenej kožušiny – ako medveď či dedo (namiesto kukly je 

prítomná aj kožušinová náličnica, alebo je prostredníctvom líčenia 

začiernená sadzou a dotvorená konopnými fúzami). Masky sa dodnes 

používajú najčastejšie vo fašiangových sprievodoch a na maškarných 

báloch (Luther, 2011).  
 

V súčasnej materskej škole nie je vytvorená samostatná oblasť, ktorá 

by venovala pozornosť ľudovej kultúre. Je však viacero možností 

uplatnenia vo všetkých nosných vzdelávacích oblastiach. Vhodnú 

podoblasť (Národné povedomie) pre implementáciu prvkov 

regionálnej výchovy nachádzame vo vzdelávacej oblasti Človek 

a spoločnosť, ktorej úlohou je viesť dieťa k základnej orientácii v 

blízkom spoločenskom prostredí – v jeho časových, priestorových, 

sociálnych, medziľudských vzťahoch. Táto vzdelávacia oblasť sa 

orientuje na poznávanie spoločenského prostredia a na prosociálnu 

výchovu. Má podoblasti Orientácia v okolí, Geografia okolia, 

História okolia a Národné povedomie (ŠVP, 2016). 
 

 

ZÁVER 
 

Tvorivá práca spojená s využívaním umeleckej expresivity pri 

poznávaní kultúrneho a historického dedičstva je v modernom 

pedagogickom priestore pomerne pestrá. Ide o rôzne zážitkové 

aktivity spojené s transferom vybraných prvkov ľudovej kultúry do 

edukačného procesu. Pre činnosti tohto druhu sú najvhodnejšie 

súčasne možnosti výchovno-vzdelávacích postupov, moderných 

metód, foriem a koncepcií. Pri tvorivej práci môžeme výrazne 

podporovať rozvoj medzipredmetových vzťahov, ktoré sú 

nevyhnutnou súčasťou a efektívnym spestrením výchovno-

vzdelávacieho procesu v súčasnej materskej škole. Pre implementáciu 

tém spojených s maskami a maskovaním je vhodne využívať viaceré 
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zložky rôznych umení, ktoré edukačný proces v materskej škole 

zatraktívnia a oživia.  
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ZÁVER 
 

 

Vedecký zborník − Expresivita vo výchove III. − je zameraný na 

prezentovanie expresivity v troch kontextoch. Jednotlivé kontexty 

(umenie – edukácia – inklúzia) prezentujú príspevky autorov, ktorí 

v danej oblasti prinášajú vlastný a celkovo jedinečný pohľad na 

predmetnú problematiku. Viaceré príspevky prezentujú vedecké 

zistenia z výskumných šetrení a projektov. Diapazón tematiky iste 

prispeje k vedeckému obohateniu skúmania expresivity ako takej. 
 

Rôznorodosť obsahového zamerania príspevkov zaradených v troch 

tematických celkov sleduje zámerné usporiadanie obsahu tak, aby 

čitateľ našiel informácie z hľadiska príbuznej tematickej oblasti.  
 

Sme presvedčené, že zborník (tak ako tie predchádzajúce) si nájde 

svojich priaznivcov, ktorí nadobudnuté poznatky využijú v kontexte 

svojho teoretického i výskumného bádania.  
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