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PREDSLOV 
 

Expresivita má množstvo konotácií. Pozirme sa na tú, ktorá hovorí 
o expresii ako esenciálnom manifestovaní mysle. Rámcom expresie tak sú 
zrozumiteľné vyjadrenia istej emocionálnej, alebo kognitívnej 
reprezetnácie. V predložom zborníku vedeckých štúdií ide predovšetkým 
o reprezentovanie riešenie problému expresivity prostredníctvom vydrenia 
autora, či autorov.  

Už v poradí štvrtý zborník Expresivita vo výchove IV je reprezentáciou 
názorov a pohľadom autorov. Jemnou niťou spájajúcou všetky vedecké 
štúdie je tematika expresivity a expresie. Rôznorodosť pohľadom dáva 
zborníku jedinečnosť a zároveň mnohostrannosť.  

V prvom a druhom bloku príspevkov rezonuje expresivita a expresia 
v kontexte s umením. Výtvarnému umenie je venovaný prvý blok. Vedecké 
šútie reprezentujú umenie ako hybnú silu, ale aj ako experiment a náhodu. 
Spojenie umenia s on line tvorbou je práve dnes aktuálnou témou.  
Hudobné umenie je hlavnou oblasťou v druhom bloku vedeckých štúdií. 
V súvislsoti s hudbou sú prezentované témy súvisiace s tvorivosťou 
a hudbou. Tretí blok vedeckých štúdií sa venuje expresii a expresivite vo 
vzťahu k výchove. V tomto bloku sú vedecké štúdie o enszorických 
stratégiách, sociability, ale aj spojenie expresivity s prírodou. Vedecké 
štúdie sú silné svojimi autroskými emóciami ale aj vedeckým a odborným 
zameraním.  
 
Máj 2021       editorky 
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EXPRESIA – HYBNÁ SILA UMENIA 
 

EXPRESSION – THE DRIVING FORCE OF ART  
 

Xénia Bergerová 
 
 
Abstrakt   
Na príklady expresionistických diel maliarstva, sochárstva, hudby, či filmu 
a literatúry možno nazerať z perspektívy času. Skoro vždy vyplávajú z dobových, 
ale i individuálnych ľudských napätí a úzkosti. Možno stopovať od malieb Altamíry 
cez Sumerov, výrazne v stredovekom umení, ale i blízko našej súčasnosti 
a samotnom dnešku. Expresia je článkom umeleckej tvorby, môže vlastniť tak 
negatívne, ako i pozitívne emócie a znaky. 
 
Kľúčové slová 
Expresia, expresivita, maliarstvo, história, súčasnosť 
 
Abstract 
Examples of expressionist works of painting, sculpture, music, film and literature 
can be viewed from the perspective of time. They almost always result from 
contemporary and individual human tensions and anxieties. It is possible to trace 
those examples starting from the paintings in Altamira, through the Sumerian 
civilization, significantly in medieval art, in our recent past and also in our present 
day. Expression is a part of artistic creation, it can have both positive and negative 
emotions and signs. 
 
Key words 
Expression, expressivity, painting, history, present time  
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Citát z diela súčasnej rumunskej literatúry, knihy Solenoid od Mircea 
Cartarescu nám doslovne padol do oka na prvý pohľad. Napriek tomu, že 
podľa teoretikov a kritikov literatúry toto dielo takpovediac blízke 
Nobelovej cene, opus magnum rumunského spisovateľa je bližšie snovým 
surreálnym klímam, a možno i viac metafyzickému úniku z reality do 
„štvrtého rozmeru“, napovedá nám aj stav blízky širokoponímanému 
expresionizmu ... 

„Vždy som mal strach, čistý strach prameniaci ani nie z myšlienky na 
nejaké nebezpečenstvo, ako zo samého života. Neprestajne som prežíval 
strach slepca. Nepokoj niekoho, kto nepočuje. V noci som nikdy nemohol 
poriadne spať, lebo vo chvíli, keď som zatvoril oči, vedel som, že v izbe je 
niekto, kto sa potichu približuje k mojej zaspatej tvári. Ako som sa mal 
ubrániť, keď sa mi zmysly stiahli, keď som sa vzal ohromnému svetu? 
Moja hrôza vždy prichádzala z faktu, že nevieme, aký je svet, že poznáme 
iba jeho tvár osvetlenú zmyslami. Poznáme svet vybudovaný zmyslami 
v našej mysli, ako keby sme stavali maketu domu pod skleným zvonom. 
No ohromný svet, svet taký, aký je naozaj, svet neopísateľný ani miliónmi 
zmyslov otvorených ako také sasanky v ustavičnom prúde oceánu, je všade 
okolo nás a drví nám v objatí kosť po kosti. Asi v dvanástich rokoch sa môj 
strach voči svetu zostril. Vtedy som pochopil, že nie čeľuste, tesáky, spáry, 
pazúry, ihlice beštiálnych netvorov... ale prázdnota, ničota, neviditeľno...“ 
Môže sa nám zdať, že nemôžeme vystačiť so zaužívanými 
charakteristikami tak často stretávaného pojmu expresionizmus, či len 
expresie, alebo stretnúť takto oživené situácie, vlastnosti a prípadne tváre, 
osoby. Asi nemôžme vystačiť s dobovými pojmami a vzťahmi, celkom 
logickými následnosťami, aké nastali napríklad v uplynulom storočí po 
svetových kataklizmách, ktorými boli svetové vojny a popri nich prebiehali 
ďalšie a ďalšie, väčšie, či menšie katastrofy.  

V našom vnímaní zohráva individuálny pocit zážitok priamy, alebo 
sprostredkovaný, vyrozprávaný, či prečítaný významnú úlohu, preto sa 
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musí odrážať aj vo svete umenia, tvorby. Zážitok v rôznych druhoch 
umenia zohráva prvoplánovú úlohu a len ťažko by sme mohli vystačiť 
s dobovými, či slohovými ohraničeniami. Pravdepodobne musíme prijať 
výraz – expresiu, či expresívnosť vlastností a spôsoby vyjadrenia za niečo, 
čo je vlastné človeku, čo sa objavuje v našej reči, v našich pohyboch, 
i mimike, ale tiež vo všetkých jazykoch. A tak sa deje i v jazykoch umení, 
bez ohľadu na nástroje, ktoré používa. Rozmanitosť expresie prislúcha 
jednak vývojovým premenám a nášmu veku. Výtvarný prejav, ktorým sa 
prednostne prejavujeme od najútlejšieho veku popri plači a detskej 
hatlanine, smeruje k expresii. Od fyziologického gesta – záznamu sa detský 
prejav postupne presúva k vizuálne už bohatšej koloristickej expresii, ktorú 
ešte obohacujú, znaky rukopisu, dotyku štetca, či ruky. V nich sa 
intenzívnejšie hlási to, čo prichádza s vekom, naše osobnostné vlastnosti 
a potreby.  

Naše ponímanie umeleckého jazyka maľby, hudby, či plastiky, alebo 
literatúry, ako aj častejšie zdôrazňovaná historicita, do istej miery narúšajú 
otvorenejšie, ale i osobnejšie vnímanie znakov a vlastností, a to nielen tých 
artefaktov, u ktorých má expresivita dominantné postavenie. Zúžený 
pohľad, prípadne niečo ako návyk nás v súvislosti s expresiou – 
expresivitou, či expresionizmom, akosi automaticky navádzajú k dielam, 
ktoré svojimi znakmi rýchlejšie upútavajú pozornosť. Napr. Kirchner, 
Soutine, či Munchov Strach, alebo disonancie v hudbe Salome Richarda 
Straussa, prípadne Bartókovho Modrofúza, nesmieme zabúdať aj na F. 
Goyu s jeho čiernymi maľbami a portrétmi.  

„Prečítal som tisíce kníh, ale nenašiel som žiadnu, ktorá by bola krajinou 
a nie mapou. Každá ich strana je plochá, ako nie je sám život. Prečo by som 
sa mal ja trojrozmerná bytosť nechať viesť podľa dvoch rozmerov 
akéhokoľvek textu...“ (Cartarescu, 2015, s. 171). 
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Výnimočné dielo súčasnej literatúry z ktorého citujeme sa podľa všetkého 
vzďaľuje, ani vlastne nechce sugerovať akési priame znaky a vlastnosti 
expresivity. Podľa znalých je skôr ódou na lásku a život. Je pravdepodobné, 
že príčina, pre ktorú sme podľahli pokušeniu citovania, je akési vnuknutie. 
Zoči voči sme sa dostali priam k dokonalému príkladu, vzťahu detailu – 
fragmentu (citát) k mohutnému, objemnému, a i nesmierne zložitému 
a zahustenému textu knihy – celku. Otázkou teda je, či „úlomok“, aký 
využíva archeológ môže byť kľúčom k poznaniu celku? Možno to je len 
akási stopa, svojvoľnosť? Inak je to v maľbe, kde významnú rolu zohráva 
farebnosť, kde môže fungovať prvok súťaživosti tvarov a farebnosti?  

„...je iba jeden jediný výkrik opakovaný na každej strane: „Odíď! Utekaj 
odtiaľto! Pamätaj, že nie si odtiaľto!“ Lenže ja nepíšem preto, aby to niekto 
čítal, ale aby som sa pokúsil porozumieť čo sa so mnou robí, v akom 
labyrinte sa nachádzam, akému testu som to podrobený a ako mám 
odpovedať, aby som vyviazol bez úhony...“ (Cartarescu, s. 171)  

Popri extrémnych príkladoch „čistého expresionizmu“, ktorý v našej mysli 
a pamäti vyvoláva priame podoby a znaky výrazu naprieč dejinami. Mohli 
by sme sa tak vrátiť k Sumerom, či do Egypta, ale i do čias zrodu 
jedinečného antického gréckeho umenia a dokonca i ešte ďalej do expresie 
malieb v Altamire. Nám Európanom najbližšie tak geograficky, ako aj 
transcendenciou do stredoveku. Od ranej „neobratnosti“ do vyšľachtenej 
dokonalosti foriem, do hlbokej spirituality, až k paradoxu absolútnej krásy 
a negatívnych esencií.  

Umberto Eco, veľký znalec výtvarného umenia je sám akýmsi 
predstaviteľom už spomínaných paradoxov a protirečení, od dejín krásy nás 
vedie k dejinám ošklivosti (škaredosti). Asi nie náhodou nás vedie až 
prednostne k umeniu stredoveku, k nesporne veľkým príkladom maliarstva, 
odhŕňa z nich závoj mnohoznačnosti, ale určite nám odhaľuje aj 
extrémnosť doby a jej umeleckého posolstva. Zaujímavo zaplietol niečo 
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ako ošklivosť, do najabstraktnejšieho umenia, akým je hudba, v úvodnom 
texte venovanom hudbe, citujeme v českom preklade: ,,Ucho dávnych 
národů vnímalo určité hudební intervaly jako nelibozvučné a považovalo je 
za nepříjemné. Klasickým příkladem hudební ošklivosti byl po staletí 
interval zvětšené kvarty... Středověk pociťoval tuto disonanci jako natolik 
rušivou, že ji označoval za diabolus in musica. Nicméně psychologové 
vysvětlili, že disonance mají dráždivý účinek, a mnoho hudebníkú jich už 
od 13. století využívalo k vyvolání určitých efektů ve vhodném kontextu. 
Diabolus tak často sloužil k navození pocitu napětí či nestability, který si 
žádá dalšího rozvedení – používal ho Bach, Mozart v Don Giovanim, Liszt, 
Musorgskij, Sibelius, Puccini v Tosce, a dokonce Bernstein ve West Side 
Story...“ (Eco, 2007, s. 423)  

Na príklady diel maliarstva by sme mohli hľadieť z perspektívy času, ale 
paralelne sa nám ponúka možno len zdanlivá neusporiadanosť, ktorá 
vyplýva z nesmierneho množstva ľudských napätí, niečo čo smeruje 
k akejsi skaze sveta. Po stopách výrazu, skôr však bezpríkladných drám 
môžeme sa vydať od začiatku druhého milénia cez dlhé a členité obdobia 
k renesancii, ale i ďalej k našej blízkej, ale i vzdialenejšej dobe 
a súčasnosti, k dosť nezvyklým jedinečným príkladom krajného napätia, 
ktoré vyplývalo z dobových zvyklostí, ktoré tkveli priamo v ľudskej 
psychike a osobnostnom založení umelca. Dobová klíma, zvláštnosti 
prostredia a situácii zohrávali nesporne vážnu úlohu. Historické, presnejšie 
kunsthistorické zaradenie umelca, alebo jeho kruhu, môže cloniť iné 
a možno i podstatnejšie vlastnosti a determinanty jeho tvorby a diela. 
Takto, by sme mohli vstúpiť na teritórium “veličín“, na veľké príklady 
maliarstva rôznych dôb, kde za clonou slohov, geografických daností, 
konfesií a podobne by sme určite mohli dešifrovať rozsiahlosť základne 
expresie. 

Nebudeme sa asi veľmi mýliť, že expresia je nezbytným článkom 
umeleckej tvorby. Môžeme s istým rizikom konštatovať, že umelecké dielo 
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obsahujúce negatívnu emóciu, ale aj dielo pozitívnej emócie a harmonickej 
krásy je vždy nesené aj expresiou. Vlastnosti témy a motívu umeleckého 
diela dokáže v ňom zastreť – prekryť to čo je v umeleckom diele 
podstatnejšie. Pokúsime sa načrtnúť niekoľko príkladov, v ktorých sa 
„habitus“ diela javí svojimi znakmi, formou i obsahom, emóciami, ako 
zhodný s istým zaradením. Pri hlbšom pozorovaní, či analyzovaní zistíme, 
že dielo žije vďaka mocnej expresii, ktorá roznecuje naše zmysly a city. 
Všimli sme si, že mnohé veľké diela Rembrandta sú roznecované silnou 
expresiou, forma sa mení na vytekajúcu lávu. Napriek zdanlivo skromnému 
rozsahu použitých prostriedkov, aj v dielach Rembrandtovho súčasníka 
Halsa, toho výnimočného portrétistu tkvie silná vnútorná výrazovosť. 
Akýmsi ojedinelým akoby náhodným príkladom v renesančnom maliarstve 
je nesporne portrétne dielo Giorgiona Portrét starej ženy, je charakteristický 
svojou mimoriadnou ,,suchou,, vecnosťou, ktorá vzišla z čistej expresie. 
(zač. 16. st.) V bezprostrednej blízkosti si vieme predstaviť, vo veľkom 
časovom posune portrétne a figurálne maľby jedného z výnimočných 
maliarov francúzskeho romantizmu Gericaulta. Jeho expresivita sa obracia 
k intenzite psychických stavov modela, ale neskrýva psychický stav autora. 
U Gericaulta, podobne ako u ďalšieho romantika Delacroixa sa objavili 
veľké figurálne kompozície, ktoré by sme mohli tematicky priblížiť 
politicým dielam našej doby (Picasso – Guernica), teda k aktualite.  
Expresivita sa však v celej intenzite nachádza aj vo väčšine diel 
figuralistov, akými boli napr. El Greco (Sv. Sebastián), Carravagio. S 
expresiou iného typu, akú nachádzame v dielach baroka, manierizmu, či 
u spomínaných romantikov, by sme mohli vycítiť v celkovom duchovnom 
naladení, v klíme nemeckých romantikov, obzvlášť C. D. Friedricha, ale aj 
u predstaviteľov symbolizmu. Preto o expresii musíme hovoriť aj vtedy, 
keď dielo, autor sú pevne usadení v inej dobe, slohu a tendencii.  

V našej výchove dominovali skôr antické, najmä grécke diela sochárstva, 
ale i maľby (keramika), teda akýsi vzor esteticky dokonalej krásy. Napriek 
kodifikovanej „pravde“ o antickej kultúre, nemôžme zabúdať na grécku 
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mytológiu, v ktorej je prítomná aj opačná pravda, teda škaredosť. Kniha 
múdrostí hovorí, že Boh stvoril svet podľa dokonalých kritérií, čísla, váhy 
a miery. Kresťanstvo sa z hľadiska teologicko-metafyzického obracia 
k celému vesmíru – univerzu, ako k božiemu dielu. Keď myslíme na 
stredoveké kresťanské umenie nevyhnutne objavujeme také vlastnosti 
a dominanty, ktorými sú tézy blízke smrti a krížu Utrpenie Krista na Kríži.  
Akousi absolútnou esenciou týchto ideí je výnimočný Isenheimský oltár M. 
Grűnwalda. Maliar tu použil celú škálu maliarskych prostriedkov, aby 
dosiahol maximálnu expresivitu svojho diela. V tejto súvislosti 
pripomenieme dielo zvláštnej zvnútornenej, tichej expresie, majstra českej 
gotickej tabuľovej maľby Theodorica. Spomenieme v mnohom príbuzného 
Krista na stľme od H. Memlinga. Akousi samostatnou kapitolou 
stredovekého maliarstva by bolo možné pomenovať rozsiahle dielo H. 
Boscha. V jeho Zajatí Krista sa zračí jednak jeho výnimočná maliarska 
obrazotvornosť, v ktorej by sme objavili mnoho súvislostí s prvkami 
expresionizmu 20. storočia (najmä vo fragmentoch). Boschova 
obrazotvornosť smerovala až k akejsi „dokumentaristike“ maľby 
s nesmierne bohatou škálou precíznych vecností, ktorým nikdy nechýba 
maliarska a výtvarná zaujímavosť. Práve táto stránka jeho diel pomáhala 
v utváraní mnohých veristických postupov surrealizmu (S. Dali). 
Spomenieme tiež clekom inú expresiu, veľmi asketickú vo figurálnych 
maľbách L. Cranacha st.  

Napriek tomu, že o stredoveku sa niekedy hovorí ako o „zlatej“ dobe, ktorú 
by sme zrejme mali vnímať v nesmierne okázalej výtvarnej výzdobe, či 
priamej zásadnej súčinnosti vitrážových okien v architktúre v prevahe 
francúzskych a nemeckých katedrál, ale tiež v zložitých, výtvarne 
pôsobivých krídlových oltároch, či samostatných tabuľových maľbách, ako 
tomu bolo napríklad u majstra Theodorica. Smrť sa stala v stredoveku 
niečím stále prítomným, akousi skutočnou súčasťou života človeka. 
Symbolom takého života sa nestal len jej triumf. Táto jednoznačná 
morbídna fascinácia sa posúva aj do ďalších období našej civilizácie, čo sa 
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akosi prirodzene rodí v prítomnosti neustálych vojnových konfliktov, ale aj 
pravdepodobne z prítomnosti ľudskej stále sa opakujúcej potreby, ktorú 
môžeme často aj nazvať zvrátenosťou. O mnohých podobách týchto 
ľudských zvráteností, transponovaných do výtvarného umenia sa 
dozvedáme v knihe U. Eca. Umberto Eco zdôrazňuje paradoxnosť 
v ponímaní a realizovaní týchto tém. Podľa neho je smrť neustálym 
fenoménom i v našej dobe. Náš postoj sa voči smrti stáva stále viac 
neosobnejší a ľahostajnejší. Naša súčasnosť nás cez stále viac sa šíriace 
kanály komunikácie približuje k stupňovaným formám morbídneho záujmu 
a vystupňovávanej a divákovi servírovanej predstavivosti priam v desivej 
forme (film, TV, internet...). Paradoxom je to, že táto nápadná morbidita sa 
stáva jednoznačne prioritnou, pritom sa dostáva do rovnováhy široko 
uprednostňovaného kultu krásy a mladosti. V týchto imperatívoch doby (!) 
naša ľahkovážnosť a nevšímavosť vzrastajú. To všetko sa veľmi ťažko 
prijíma v neustálom „omieľaní“ o našich „hodnotách“. Len ťažko ich 
môžeme vnímať ako pravdivé a najmä ako prítomné v našej každodennosti.  

Popri významnej téme stredovekého Triumfu smrti (viď P. Bruegel st.), 
rovnako významnou témou, a živnou pôdou expresií sa stala apokalypsa, so 
zobrazovaním „nakopených“ hrôz, ale i s rozmáhaním sa stále desivejších 
foriem ľudskej predstavivosti, stále oživovanej žitými udalosťami dňa. 
Apokalypsa sa nám môže javiť v súvislosti s absolutizovaným 
kresťanstvom ako totálny paradox. Jej podstata vychádza, aspoň tak sa 
traduje zo zjavenia apoštola Jána, ktorý počul prikazujúci hlas, aby napísal 
a popísal všetko čo vidí a to potom šíril do siedmich cirkví (zborov) údajne 
v Malej Ázii... Celá zem obdivuje príšerne sa rúhajúcu šelmu... Antikrist 
učinil z ľudí otrokov... Prichádza chvíľa odvety, zjavuje sa Baránok... dielo 
dovŕšia anjeli siedmymi pohromami... Na Jánovom zjavení sa rozvinula 
široká škála predstavivosti, ktorá mala paralely so životom ľudí (pohromy, 
strašné hladomory...). Intenzita apokalyptickej myšlienky (ideológie) 
pretrváva nielen vo výtvarných druhoch umenia. Hrôzy vyšpičkované do 
krajnosti, tie hrôzostrašné vízie stredoveku, ale i ďalšie a novšie obdobia 
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ľudských dejín, ktoré tak nabrali opodstatnene prívlastok – temna. 
Stupňovali expresivitu, ako významnú silu umenia. Z rôznych, ale 
najčastejšie mocenských ambícií sa temno ,,reinkarnovalo,, k nám bližším 
časom, ako aj v novších formách. Sú stále prítomné blízko v rozličných 
oblastiach našej súčasnosti. 20. storočie prinieslo svoje triumfy smrti, ale 
tiež apokalypsy. Šokujú nás tie obrovské časové priepasti medzi miléniami, 
od najstrašnejšej kataklizmy, akéhosi už skoro ,,konca sveta,, (10., 11. 
stor.), ktoré symbolicky dokladá nepochopiteľne esteticky pôsobivý obraz 
R. Glaubera, apokalyptické príšery z Angers (1300), či z 11. storočia 
z Bambergu, po ozajstné reinkarnácie z 19. a najmä 20. storočia, ktoré 
vnímame v rozšírenej a technicky dokonalej kondícií. Myslíme na 
apokalyptické produkty filmového umenia, vlastne priemyslu. Je 
skutočnosťou fakt, že všetkým sprístupnené podoby našej vizuálnej, ale aj 
inej ošklivosti sa posúvajú do krajne úpadkovej sféry pestovanej 
bezuzdnosti. V nej, čo je poľutovaniahodné veľmi často aj odborná 
verejnosť i odborníci od umenia vnímajú dosť často ako jednu 
z reprezentatívnych vzoriek súčasnej expresie – expresívnosti – 
expresionizmu. 

,,Umelecké (a nielen umelecké) procesy sa odohrávajú v mnohoúrovňovom 
a mnohorozmernom superkomplexnom časopriestore. Orientácia v ňom je 
podmienená živou intuíciou a schopnosťou vhľadu. Zločinom totality je, že 
tieto archaické mechanizmy rozlišovania a orientácie blokuje, umrtvuje. 
Symbolicky povedan: umrtvuje Strom života, „ohrozené sú naše schopnosti 
rozlišovania biofilných a nekrofilných javov, tendencií. „  

„...Bez umenia to nepôjde. Umenie sensu stricto, tzv. veľké umenie, to sú 
„zázraky,,.“ Veľké umenie je preto také dôležité pre prežitie civilizácie, 
lebo odkazuje na podstatu sveta – bytia - na „zázračnosť“. Vyzýva človeka 
k Poriadku Bytia. Umenie vyzýva k poriadku aj školu. Škola totiž 
dezertovala z ľudského sveta, musí podstúpiť boj v záujme človeka.“ 
(Berger, 2012, s. 86) 
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NÁHODA, EXPERIMENT, EXPRESIVITA, 
PROJEKT  

 

ACCIDENT, EXPERIMENT, EXPRESSIVITY, PROJECT 
 

Martin Ševčovič 
 
 
Abstrakt   
V príspevku sa zaoberáme významom pojmov náhoda, projekt, experiment, 
expresivita, ktoré úzko súvisia nielen s vývojom, ale sú súčasťou výtvarného 
umenia. Naším cieľom je odhaliť a pomenovať najmä vzťahy medzi jednotlivými 
pojmami a tým čo zastupujú. 
 
Kľúčové slová 
projekt, experiment, náhoda, koncepcia, idea, expresivita 
 
Abstract 
In this article we deal with the meaning of the term’s accident, project, experiment, 
expressivity, which are closely related not only to development, but are part of the 
fine arts. Our goal is to reveal and name the relationships among individual 
concepts and what they represent. 
 
Key words 
project, experiment, accident, concept, idea, expressivity 
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V našom výtvarnom programe sa už z čias výskumu počas dizertácie 
zameriavame na problematiku spojenú s termínmi náhoda, experiment 
projekt (idea, expresivita, koncepcia,). Projektom, koncepciou, myšlienkou 
je experimentovať a z výsledkov experimentu dokázať, či náhoda existuje 
alebo neexistuje. Dokázať, že je a čím vlastne náhoda je? Alebo zistiť, že 
nič nie je náhoda. Ako tomu veria niektoré životné filozofie, čo 
odôvodňujú rôznymi významami, odkazujúc na zákonitosti, na ktorých táto 
ich ideológia stojí. Známe vyjadrenie profesora Slavíka: ˶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) nás nabáda ku konotácii, že v prípade 
ak by sme brali do úvahy expresivitu ako akt utvárania významu, či druh 
poznávania dôjdeme k poznaniu, že na podobnom princípe funguje aj 
experiment. ˶Na experiment kladieme aj požiadavku opakovateľnosti." 
(Olejár, 2012) Práve požiadavka opakovateľnosti z nášho pohľadu môže 
byť tým deliacim bodom medzi expresivitou a experimentom. Nie sú si 
synonymom, ale môžu sa navzájom dopĺňať. ˶Expresivitu môžeme 
nachádzať v základnej forme výtvarného prejavu, ktorou je kresba, cez 
klasické a súčasné výtvarné médiá, v experimentálnych polohách až po 
akčné prejavy. 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.̋  (Ševčovič, 2020, s. 39)  

Vráťme sa, ale k otázke náhody. Upriamenie pozornosti na čosi - náhodu, 
na základe nej postavíme experiment, ktorého výsledkom, výsledkami bude 
projekt, koncepcia, idea. Aby sme tomuto lepšie porozumeli, skúsme si 
najskôr objasniť čo je to náhoda. Aký význam zastupuje toto slovo? 
Náhoda sa vysvetľuje ako bezpríčinná udalosť, považuje sa za nepoznanú 
príčinu. Podľa Aristotela je náhoda to, čo môže nejakej veci tak patriť ako 
aj nepatriť. To čo môže byť takým, ale aj niečím iným. Slovo náhoda nemá 
ani priame synonymum v slovenskom jazyku, nápomocná nám je príslovka 
náhodne - akcidentálne. Akcidentálne nám asociuje významy v anglickom 
a francúzskom jazyku. Pri preklade slova náhoda do francúzštiny 
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dostaneme význam hasard alebo accident. Pri preklade do angličtiny slovo 
accident, či chance. Zaujímavý je aj preklad do nemeckého jazyka. Slovo 
náhoda prekladáme ako die Zufall. To sa skladá z dvoch častí. Predložky s 
datívom zu, znamenajúcej k a podstatného mena v mužskom rode der Fall - 
prípad. Doslovne preložené k prípadu. Ak by sme vzali do úvahy významy 
prekladov slova náhoda do nemeckého, anglického, či francúzskeho jazyka, 
dostali by sme odpoveď, že pod pojmom náhoda si predstavujeme niečo 
ako šanca, risk, nehoda... Ak by sme to zhrnuli tak je to niečo, čo môže 
upriamiť našu pozornosť na nejakú skutočnosť, k niečomu (die Zufall), čo 
nám dáva možnosť, šancu (chance), prípad (der Fall), risk (hasard). Čiže v 
nadväznosti na problematiku, ktorou sa zaoberáme sme si význam slova 
náhoda zadefinovali ako skutočnosť, moment, podnet, ktorý upriamil našu 
pozornosť, priviedol nás k prípadu a tým nám dal šancu tento impulz 
preskúmať. Mohli by sme tvrdiť, že náhoda vytvára ideu, privádza k 
prípadu, ktorý buď preskúmame, využijeme šancu, budeme riskovať...  

Na to, aby sme mohli pokračovať, potrebujeme experiment. Pre objasnenie 
významu slova experiment siahneme po viacerých dostupných definíciách. 
Napríklad slovník výtvarného umenia uvádza pod pojmom „experiment in 
Art and Technology význam kinetizmus.” (Trojan, 1996, s. 59) Slovník 
cudzích slov, nám ponúkol stručné vysvetlenie: „pokus, skúška; 
nevyskúšaná činnosť s neistým výsledkom.” Z metodologického hľadiska 
dostávame nasledovnú definíciu: „Experiment je základná metóda 
poznávania založená na tom, že v experimente máme možnosť cieľavedome 
a systematicky meniť podnety P, merať alebo pozorovať strany S, resp. 
výkony V v čase t. Táto definícia experimentu vychádza z paradigmy vedy 
ako celku, zapísanej ako systém. V experimente má poznávajúci subjekt 
možnosť meniť podnety či už v umelých alebo prirodzených podmienkach, 
na rozdiel od pozorovania, kde zmeny podnetov nie sú možné. Na 
experiment kladieme aj požiadavku opakovateľnosti." (Olejár, 2012) 
Predposledná veta tretej definície nám napovedá, že význam slova náhoda 
by sme mohli začleniť do oblasti pozorovania, kde zmeny podnetov nie sú 
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možné ako pri experimente. Mohli by sme povedať, že vybrané pozorované 
podnety sa pokúšame pomocou experimentu prebádať, preskúmať s cieľom 
tieto náhodné − akcidentálne skutočnosti uchopiť tak, aby splnili 
požiadavku opakovateľnosti, čím vlastne transformujeme vybraný podnet 
spôsobený náhodou, bezpríčinnou udalosťou na niečo uchopené, s čím 
môžeme v budúcnosti cielene narábať. Je zrejmé, že popri experimentovaní 
môžu vznikať nové akcidentálne podnety. Čo nám naznačuje neustály 
pohyb a objasňuje v našom ponímaní význam prvej definície experimentu 
ako kinetizmu. Definícia slova experiment vychádza z paradigmy vedy ako 
celku. Zastupuje svoju funkciu, či už v oblasti takzvaných silných − 
prírodných vied, hľadajúcich poriadok, zákonité spôsoby, schopné 
explikovať − vysvetľovať na základe všeobecných zákonitostí, podľa 
ktorých vie predvídať. Alebo v oblasti slabých − humanitných vied, 
hľadajúcich porozumenie v oblastiach, ktoré sú nad rámec, nemajú zákon a 
prostriedkom využívajúcim na vysvetľovanie je interpretácia.  

Inou definíciou, ktorá nám pojem experiment vysvetľuje v konotácii na 
problematiku, týkajúcu sa výtvarného umenia, je definícia z estetického 
slovníka: „Skúšanie nových spôsobov expresie v umení. Prebieha 
v niekoľkých smeroch, ktoré však spravidla prichádzajú súčasne – skúšanie 
nosnosti a znesiteľnosti nových tém, obsahov, ideí; overovanie 
neočakávaných účinkov umeleckého diela; overovanie nových formálnych 
postupov v tvorbe diela. V podstate každá umelecká tvorba v sebe nesie 
vysokú mieru experimentovania." (Mistrík, 2007, s. 27)  Táto definícia nás 
upozorňuje na významnú úlohu experimentu vo vývoji umenia, ale aj v 
súčasnosti. Treba poznamenať, že máme na mysli západné, európsko-
americké dejiny umenia, ktorých hnacou silou nebolo nasledovať ideál, 
tradíciu, ale neustála snaha po pokroku, originalite, vnášania nových 
otázok, problematík a riešení do sveta umenia. Tejto problematike sa 
venuje, Ernst Hans Gombrich v jednej z najznámejších 
umeleckohistorických publikácií Umenia a ilúzia. Zaoberá sa 
problematikou psychológie obrazového znázornenia, optickej ilúzia, 
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zákonitosťami videnia a percepciou. Tieto aplikuje na vývoj dejín umenia a 
taktiež má ambície apelovať na súčasné dejiny umenia, aby si kládli nové 
otázky spojené s dobou a pokrokom poznania. (Krása, 1985, s. 508) 
Popisuje dva protipóly, nemenné zákony egyptského kánonu zobrazovania 
a grécku revolúciu v zmysle „...cieľavedomého úsilia, v starých a 
systematických modifikáciách schém konceptuálneho umenia, pokiaľ tvorba 
nebola nahradená zhodou so skutočnosťou vďaka novej schopnosti s 
mimezis.... nejde o dielo obyčajného pozorovania, ale skôr o neustále 
experimentovanie. ̋  (Gombrich, 1985, s. 158) Dôležitá je zmena myslenia, 
ktorá sa v rámci gréckej revolúcie udiala. Neuspokojujúca sa so 
zobrazovaním autorovho poznania, vedenia, nasledovania ideálu a 
neprestupovania týchto hraníc. Myslenie sa zmenilo na vedomé rúcanie 
naučených schém vedenia a zameralo sa na analýzu videnia, ako sú 
skúmané veci videné a prenesené do obrazov. Gombrich sa o chápaní 
Constablových krajinomalieb ako experimentov vyjadril: „Myslel, a zcela 
právem, že jen experimentování múže umělci ukázat cestu z věznení stylu k 
větší pravde. Jen prozkoumáním nových efektú, které se v malížství nikdy 
neviděly, se mohl něčemu o přírode naučiť. Tvorba přichází vždycky před 
shodou." (Gombrich, 1985, s. 361) Tento citát je síce vyňatý z kontextu IX. 
kapitoly s názvom Analýza videnia umenia z Gombrichovej práce Umenie 
a ilúzia, napovedá nám a objasňuje význam chápania experimentu vo 
vývoji západných dejín umenia. Stála túžba niečo nové dokázať, zistiť, 
uchopiť. K tomu ale, aby experiment mal význam v súvislosti s odhalením 
niečoho nového, výnimočného je dôležité poznať stav poznania, do ktorého 
ľudstvo v danej problematike dospelo. „Umělec nemúže začít škrtancem 
přes tradici, ale múže kritizovat své předchúdce." (Gombrich, 1985, s. 363) 

Vrátime sa ešte k problematike pojmu náhoda, ktorú Ernst Hans Gombrich 
analyzuje v X. kapitole s názvom Experiment karikatúry. Kladie tu otázku, 
čo je náhoda v umení? Odvolávajúc sa na psychoanalýzu tvrdí, že naše 
vedomie a podvedomie budú mať vždy tendenciu ovplyvniť a riadiť spôsob 
ako na náhody reagujeme. Ako reagujeme napríklad na náhodne vzniknutú 
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škvrnu je determinované minulosťou. Nie je dôležité ako náhodné tvary 
vznikali, ale prečo si ich autor ponechal. Je dôležité vedieť ako si ich 
všimnúť a využiť. Ako Ernst Hans Gombrich píše, umelec sa náhody môže 
obávať, v zmysle chybnej interpretácie diváka, čo nám pripomína 
francúzsky preklad slova náhoda ako accident, či hasard. Alebo môže 
náhodou privítať ako spojenca, ktorý obohatí množinu jeho jazyka, čo nám 
pripomína anglický preklad slovo chance. (Gombrich, 1985, s. 407 - 409) 
Tou hazardnejšou stranou významu náhody v zobrazovaní je nepochopený 
zámer autora, preto ako Gombrich vykladá, je dôležité pri interpretácii brať 
do úvahy aj myseľ samotného diváka. Veľký experimentátor, ako nazval 
Leonarda da Vinci, František Mikš v knihe Gombrich, tajomstvá obrazu a 
jazyk umění, podnecoval svojich žiakov ku kresleniu napríklad 
nedokončených a nečitateľných skíc, ktoré ich môžu podnecovať k 
imaginácii a naznačovať im nové možnosti a smery, ktorými sa dá uberať. 
(Mikš, 2010, s. 107) Naznačuje novú tvorbu opory pre zobrazovania 
uložené v pamäti. V Úvahách o maliarstve Leonardo da Vinci radí 
umelcom aby si precvičovali svoju obrazotvornosť: „Budeš-li se dívat na 
opelichané a zašpinené zdi nebo na nestejnorodé kameny, můžeš tam vidět 
sestavy a podoby rúzných zemí (map), bitev rozmanitých, hbité pohyby 
osob, neobvyklé výrazy obličejú, oděvy a jiné věci do nekonečna, protože ve 
změti věcí důmysel se vschopuje k novým vynalézavostem." (Mikš, 2010, s. 
107 - 108) Iným príkladom, kde Ernst Hans Gombrich poukazuje na riziká 
spojené s využívaním náhody v zobrazovaní je nasledovný citát z 
rozhovoru medzi Leonardom da Vinci a Sandrom Botticellim: „Náš 
Botticelli žekl, že takové studium je zbytečné, protože když se houba 
nasáklá barvou jenom hodí o zeď, zanechá na ní skvrnu, v níž lze vidět 
krásnou krajinu" (Gombrich, 1985, s. 222) Leonardo da Vinci súhlasí, ale 
dodáva, že takýto spôsob nám poskytuje invenciu, ale neučí nás dokončiť 
detaily, čím sa autor vystavuje riziku, že divák majúci vlastné naučené 
schémy neuvidí to, čo tvorca. 
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OBRÁZOK 1  
Vladimír Boudník u zdi, 1949 – 1954, dokresľovanie náhodných škvŕn 
a prasklín v omietkach na stenách pražských ulíc, zdroj: 
https://artrevue.cz/nezny-barbar-vladimir-boudnik-a-graficke-dilo/ 

 
 
Druhým príkladom tohto tvrdenia je citát Alexandra Cozensa o novej 
metóde napomáhajúcej invencii pri kreslení pôvodných krajín v roku 1785: 
„Dělat kaňky znamená dělat rúzné skvrny... čímž se vytvárejí náhodné 
tvary, z nich mysl čerpá nápady... Skicovat znamená črtat ideje, dělat kaňky 
znamená dávat k nim podnět." (Mikš, 2010, s. 108) Ako poznamenáva 
František Mikš na konci analýzy Gombrichovej teórie schémy a obrazu, nie 
je dôležité, kde umelec svoju pôvodnú schéma väzme, ale čo z nej dokáže 
urobiť. Pri tomto princípe narábania s náhodnými vzniknutými tvarmi a 
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využitie následnej projekcie publika, spomenieme aktivity Vladimíra 
Boudníka, ktorý v rokoch 1949 - 1954 využíval tento princíp, kedy 
dokresľoval náhodné škvrny a praskliny v omietkach na stenách pražských 
ulíc, často za prítomnosti publika, s cieľom zapojenia obecenstva do 
samotného procesu dorábania tvarov, čím sledoval odstraňovanie bariér 
medzi umelcom, umením a obyčajným. 

Termín náhoda a naše vnímanie toho čo zastupuje, a ako tento pojem 
interpretujeme je spätý aj s otázkou slobody. Naznačili sme vymedzenie 
uvedeného termínu ako acidentálnej skutočnosti, ktorá môže byť podnetom 
pre ďalšie vedomé činnosti pozorovateľa. Uviedli sme príklady z 
niektorých myšlienok Ernsta Hansa Gombricha, ktorý sa venoval v rámci 
psychologickej analýzy spôsobu zobrazovania a vnímania obrazov počas 
vývoja dejín umenia a dokazoval, že experiment ako základná metóda 
poznávania je úzko spätý aj s vývojom výtvarného umenia. V oblasti 
grafického média tento vývoj vo svojom celoživotnom výskume sledovala 
výtvarná teoretička 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 expresivite 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 subjekt formujú. Tento neustály 
pohyb, ktorého hnacou silou je ľudská túžba poznávať a experimentom 
dokazovať, vnímame aj vo výtvarnom umení.̋ (Ševčovič, 2020, s. 37). Čo je 
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dôležité je fakt, že poznávaním človek získava nové vedomosti a odhaľuje 
následné zákonitosti, ktoré podnecujú k zmene myslenia s cieľom progresu, 
viditeľného najmä na vývoji dejín európskej a ňou neskôr ovplyvnenej 
americkej civilizácie. To či tento progres mal, alebo má pozitívny alebo 
negatívny vplyv na človeka, nie je naším zámerom definovať. Zámerom je 
všimnúť si momenty a skutočnosti z tejto obrovskej množiny vývoja 
spoločnosti a zamyslieť sa nad tým, aký dopad mal spomínaný progres na 
vývoj výtvarného umenia.  
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BAZÁLNE VÝCHODISKÁ MÚZEJNEJ 
A GALERIJNEJ PEDAGOGIKY 

 

BASAL STARTING POINTS OF THE MUSEUM AND 
GALLERY PEDAGOGY 

 
Daniela Valachová 

 
 

Abstrakt   
Príspevok prezentuje bazálny kontext problematiky múzejnej a galerijnej 
pedagogiky. Tematika je v národnom kontexte síce známa, avšak systematické 
spracovanie absentuje. Medzinárodný kontext je spracovaný komplexnejšie, preto 
je pre nás dôležité venovať sa práve komparácii národného a medzinárodného 
kontextu. 

 
Kľúčové slová 
Teoretický kontext, múzeum, galéria, múzejná a galerijná pedagogiky. 

 
Abstract 
The article presents a basal context of the museum and gallery pedagogy issue. 
Although the topic is known in the national context, its systematic processing is 
absent. The international context is processed more comprehensively, so it is 
important for us to focus on the comparison of the national and the international 
context. 

 
Key words 
Theoretical context, museum, gallery, museum and gallery pedagogy. 
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ÚVOD 
Galéria a múzeum predstavuje kultúrny priestor, v ktorom je možné 
sledovať kontext expresivity. Aby bolo možné sa vyjadriť k tomu ako, je 
nutné sa venovať bazálnym kontextom témy. 
Spomínané interpretácie týchto inštitúcií jasne definujú, že spoločenské 
uplatnenie týchto inštitúcií je takmer identické. Ide najmä o priestory, ktoré 
majú určitú expozičnú hodnotu. Predmety umiestnené v týchto inštitúciách 
majú pre širokú verejnosť unikátne, informačné a výchovno-vzdelávacie 
hodnoty. Prezentované predmety v týchto inštitúciách majú za hlavný cieľ 
ukázať svoj reprezentatívny zmysel. V tomto prípade teda môžeme 
jednoznačne tvrdiť, že z pedagogického hľadiska sú tieto inštitúcie veľmi 
dôležitým zdrojom pre rozvoj všeobecnej gramotnosti, či už detí/žiakov 
alebo širokej verejnosti. Prostredníctvom týchto inštitúcií môžeme teda 
povedať, že nielen estetická hodnota je hlavným kľúčom v tejto 
problematike, ale takisto aj postoje spoločnosti voči umeniu, ktoré 
pramenia do seba-rozvoja individuálnych osobností.  

Expresívne vyjadrenia v uvedených inštitúciách sú definované novým 
priestorom a obsahovým zameraním samotnej inštitúcie a preto sú pre 
aktérov také motivujúce. 

EDUKÁCIA V MÚZEÁCH A GALÉRIÁCH   
Múzeá a galérie ako inštitúcie predstavujúce miesta prezentácie 
umeleckých diel predstavujú stále najadekvátnejší priestor pre interpretáciu 
umenia.  
Prostredie, ktoré vytvára múzeum, nám prezentuje skutočnú, 
reprodukovanú i virtuálnu podobu umeleckého diela, predmetu, či 
dokumentu a súčasne tu môžeme pracovať s obrovským množstvom 
ďalších informácií, ktoré nám hodnotu a význam vystavovaných exponátov 
môžu obohatiť a zaradiť do súvislostí. Čiže ak má múzeum plnohodnotne 
plniť svoje poslanie, musí pôsobiť ako miesto, kde je návštevníkovi plne 
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umožnené sa v tichosti sústrediť, ale zároveň taktiež ako verejné 
informačné centrum schopné poskytnúť odpovede (Horáček, 1998). 
Múzejná kultúra z pohľadu Šobáňovej (2014) sa dnes vyznačuje značnou 
premenlivosťou – okrem nových poňatí z často veľmi kritickej reflexie 
historických prístupov k funkcií múzea a tvorbe expozícií sa v nej 
uplatňujú vplyvy celospoločenské – ide o demokratizáciu spoločnosti, 
pozornosť venovanú potrebám detí a znevýhodneným skupinám ľudí, 
o nástup nových médií alebo pád tradičných hodnotových systémoch a ich 
nahradených princípov konzumu a zábavy. S tým súvisí i vznik a rozvoj 
nových typov múzejných inštitúcií, ako je ekomúzeum, archeopark, detské 
múzeum, science center, mobilné múzeum alebo múzeum virtuálne.  
Mnoho z týchto múzeí uplatňujú vlastnú špecifickú metodiku tvorby 
expozícií a zavádzajú mnoho podnetných inovácií.  
Inovácie nachádzame aj v expozíciách tradičných múzeí, väčšinou sa jedná 
o prvky, ktoré významne podporujú a posilňujú ich edukačnú účinnosť. Ide 
o interaktivitu, nové média, didaktické a zábavné prvky alebo o expozičné 
prvky zohľadňujúce hendikepovaných návštevníkov. Zaujímavou 
inováciou je vytváranie expozícií alebo celých múzejných budov,  ktoré 
fungujú ako špecifický „exponát“ a k návštevníkovi hovorí pomocou 
expresívnych prostriedkov.  
Väčšina popísaných inovácií je výrazom obratu k návštevníkovi a k jeho 
vzdelávaniu. Definitívne sa však mení skorší obraz múzea ako neživotnej 
inštitúcie, ktorá je nezaujímavá a nemá čo povedať k našim súčasným 
problémom. (Šobáňová, 2014). 

MÚZEUM AKO INŠPIRATÍVNA INŠTITÚCIA 
Múzeum ako špecifická inštitúcia venujúca sa zbieraním, uchovávaním 
a vystavovaním určitých hmotných dokladov ľudskej kultúry a prírody 
vzniká v 18. storočí. Je však treba si uvedomiť, že dejiny celého múzejného 
fenoménu, teda javu, ktorý inštitúciu múzea presahuje a na jeho základe sa 
múzeá vyvíjajú, siahajú hlboko do minulosti a súvisia pravdepodobne 
s takmer celými dlhými dejinami ľudského rodu. Tu by bolo možné 
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povedať, že dnešné múzeá nie sú tie tradičné staré temné, že skôr prinášajú 
pohľad na históriu aj iným spôsobom ako výkladom, napr. múzeum hračiek 
alebo múzeum bábik.  

Dostatočne výstižná a zároveň široká definícia Medzinárodnej rady múzeí 
ICOM (International Council Of Museums), ktorá ako medzinárodná 
profesijná nevládna organizácia so statusom konzultanta UNESCO vznikla 
už roku 1946. Od svojho vzniku sa významne podieľa na rozmachu 
muzeológie i múzeí; združuje pritom takmer 13 000 členov zo 148 zemí 
sveta, ktorí zastupujú všetky mysliteľné druhy múzeí – vedy a techniky, 
umenia, archeológie a histórie, etnografie, prírodných vied atď. (ICOM, 
2006). ICOM definuje múzeum ako „stálu neplatenú inštitúciu v službách 
spoločnosti a jeho rozvoja. Múzejná inštitúcia je otvorená verejnosti, 
získava, uchováva, skúma, sprostredkuje a vystavuje hmotné doklady 
o človeku a jeho prostredie za účelom štúdia, vzdelávania, výchovy 
a potešenia.“ (Šobáňová, 2012, s. 18)  

V súvislosti so zbierkami je vhodné dodať, že múzeá nie sú samotné 
úložiská či skladištia prameňov vedných odborov. Múzeá pracujú 
s prameňmi, ale ich aj vyhodnocujú a selektujú z hľadiska reprezentácie 
systému fenoménu, ktorého sú svedkovia či fixáty svedectva. Pojem 
múzeum umenia je k pojmu galéria synonymum, ak sa v prípade danej 
galérie jedná o inštitúciu venujúcu sa zbieraniu, udržiavaniu 
a vystavovanou zbierok. Galériu však môžeme označovať inštitúciou, ktorá 
sa venuje organizovaniu výstav umeleckých diel, bez toho, aby nútene 
vytvárala, vlastnila a spravovala ich zbierky. 

Každé múzeum spracováva a zverejňuje svoju zbierkotvornú koncepciu, 
ktorá obsahuje hlavné priority v oblasti starostlivosti o stavajúcu sa zbierku 
múzea a ich využitia. Predmety prijímané do múzejných zbierok by mali 
byť v súlade s cieľom múzea, ako je stanovuje vo svojej zbierkotvornej 
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koncepcií. ICOM (2006) výslovne odporúča, že musia byť vybrané 
s dôrazom na trvalé uchovanie, nie s výhľadom na možné vyradenie.  

GALÉRIA AKO INŠTITÚCIA UMENIA A HRY 
Galéria predstavuje verejnosti objekty výtvarného umenia. Možno ju 
chápať ako špecifické múzeum, ktoré sa venuje výlučne výtvarnému 
umeniu. Obe tieto inštitúcie (múzeum a galéria) používajú podobné metódy 
a postupy. Homzová (2015) tvrdí, že v celosvetovom kontexte sú inštitúcie 
pracujúce čisto s výtvarným umením označované bežne ako múzeá.“ 
Takisto dodala, že: „(galéria) nezhromažďuje umelecké diela v podobe 
zbierky, ale zaoberá sa ich obchodovaním, predajom a kúpou. Návšteva 
galérie v zahraničí znamená malý či väčší výstavný priestor, ktorého 
hlavným zámerom je predaj umeleckých artefaktov.“ (ibidem, s. 11)  

Verejnosť môže pojem galéria chápať ako synonymum slova múzeum. 
Galériu teda chápeme ako neformálnu inštitúciu, ktorá si na rozdiel od 
múzea nevytvára vlastné umelecké zbierky, ale venuje sa najmä výstavnej 
činnosti. Môžeme ním označiť aj takú inštitúciu, ktorej zámerom je 
prezentovať prezenčnú a komerčnú aktivitu v oblasti výtvarného umenia. 
Menšie galérie, ktoré sa venujú predovšetkým výstavnej činnosti 
a neuchovávajú zbierky, mávajú častejšie súkromného zriaďovateľa, avšak 
múzeá a väčšie galérie sú obvykle financované z verejných prostriedkov 
a sú neziskové. Užívanie rôznych pojmov pre inštitúcie venujúce sa 
umeleckým zbierkam závisí na prispôsobení sa konkrétnej krajiny. 
v zahraničí sa môžeme stretnúť s označením, napr. centrum, inštitút 
(výtvarného umenia), kunsthalle a pod.. Tieto pojmy tak evokujú moderne 
koncipovaný a multifunkčný priestor otvorený širokému aspektu 
návštevníkov.   
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VÝCHOVNÝ ZMYSEL MÚZEA  A GALÉRIE 
Zo základných funkcií múzea, ako to definuje napr. rešpektovaný ICOM, 
tak k jeho funkciám patrí: získavanie, uchovávanie, skúmanie hmotných 
dokladov o človeku a jeho prostredia. Sú nimi sprostredkované 
a vystavované tieto hmotné doklady o človeku a jeho prostredím za účelom 
štúdia, vzdelávania, výchovy a potešenia.  
 
 

GRAF 1  
Výchovný zmysle múzea  

 
Zdroj: vlastné spracovanie 

Čo sa týka otázky, či múzeum môžeme považovať za výchovnú, resp. 
vzdelávaciu inštitúciu, sa vyjadrilo mnoho autorov. Niektorí výchovu 
a vzdelávanie v múzeu striktne odmietajú, iným sa stavia na prvé miesto. 
Prví sa skôr sústreďujú na vedeckú činnosť múzea a na tradičné spôsoby 
informovania ich výsledkoch. Druhý zase výchovný zmysel nadraďujú 
všetkým múzejným činnostiam. Múzeum v ich poňatí má zbierky nie len 
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ochraňovať, skúmať a vystavovať, ale má sa tiež zaujímať o to, či sú pre 
návštevníka čitateľné a sú im k úžitku.  
 
Výchovný potenciál totiž nepochybne vyviera z muzeality predmetov, a tak 
práve kvôli nedeliteľnému procesu muzealizácie získavame celkom 
jedinečný zdroj výchovných príležitostí. Muzeáliu stavia v celej jej 
komplexnosti do centra edukačného procesu, v rámci ktorého môže vydať 
svoje významy a prísť ku kultúrotvornému zmyslu svojej hmotnej 
existencie. Preto je múzeum nepochybne výchovnou inštitúciou – viaceré 
múzejné činnosti svojím dielom a možnosťami prispievajú k predávaniu 
a rozvoji kultúry, resp. celej civilizácie, čo je tak neskoršou úlohou 
výchovy (Šobáňová, 2012).  

Nielen múzejná prax, ale i teoretický prístup boli v dejinách úzko spojený 
s kultúrnym vývojom ľudstva a s myslením filozofickým, teologickým, 
pedagogickým, prírodovedeckým, antropologickým. K vymedzeniu 
poznávacej domény – teda múzejného fenoménu – pritom došlo postupne.  
Múzejný fenomén možno sledovať tiež pohľadom príbuzných 
spoločenskovedných disciplín, ako je história, filozofia, sociológia, 
teológia, antropológia, psychológia, teórie a dejiny umenia atď. Podľa 
nášho názoru tieto disciplíny pomáhajú odhaliť stopy múzejného fenoménu 
behom historického vývoja človeka a kultúry a umožňuje vysvetliť jeho 
prejav a zmysel. Akokoľvek je pojmový aparát týchto tradičných i menej 
tradičných disciplín bohatý, muzeológia zavádza nové pojmy, umožňujúce 
ešte len zachytiť špecifické prejavy múzejného fenoménu priamo 
a v úplnosti. Zásadným muzeologickým pojmom, ktorý bol už obsadený, je 
muzealizácia. Súčasná muzeológia nie je totiž vedou o múzeu, ale vedou 
o procesu muzealizácie a jeho motívoch, o múzejnom fenoménu, jeho 
pôvodu, historických prejavoch a zmysloch.   
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GALERIJNÁ PEDAGOGIKA   
Galerijná pedagogika je špecifickou oblasťou múzejnej pedagogiky. 
Všeobecne je múzejná pedagogika definovaná ako výchova a vzdelávanie v 
múzeu, múzeom iniciovaná a zároveň pre múzeum, smeruje k 
návštevníkovi, jeho potrebám i požiadavkám. V systéme vied je múzejná 
pedagogika čiastkovým odborom všeobecnej pedagogiky a odboru 
muzeológie, no opiera sa aj o ďalšie oblasti ako sociológia, psychológia, 
teória informácií, teória komunikácie, pedagogika voľného času. Je 
chápaná ako interdisciplinárny odbor, ktorý zasahuje do všetkých oblastí 
vzdelávania, čím sa podieľa na rozširovaní obsahu výchovno-
vzdelávacieho procesu. Na rozdiel od múzejnej pedagogiky sa galerijná 
pedagogika špecializuje na edukácie v galériách a múzeách umenia.  

Špecifikovanie jej pracovného poľa spočíva „...vo výraznej odlišnosti 
vnútorných edukačných podmienok a tým aj edukačných situácií v múzeách 
umenia a galériách, ktoré sú dané charakterom ich exponátov. 
Porozumenie výtvarných diel divákmi, ako aj spôsoby ich objasňovania 
edukátormi sa totiž výrazne líšia od edukačných procesov v iných druhoch 
múzeí“ (Sokolová, 2010, s. 58). 

Napriek istej špecifikácii obsahu galerijnej pedagogiky pod pojmom 
vzdelávanie v galériách, múzeách a iných kultúrnych inštitúciách radíme 
rôznorodé edukačné aktivity a rôzne formy práce so širokou kultúrnou 
verejnosťou. Nachádzame v ňom galerijnú/múzejnú pedagogiku ako 
samostatnú pedagogickú disciplínu, ktorá stavia na špecifikách učenia sa v 
galérii/múzeu a vychádza z predpokladu zážitku z vnímania originálneho 
umeleckého diela či historického objektu, pričom zohľadňuje jedinečnosť 
múzeí a galérií a neformálnosť vzdelávania sa v ich prostredí. 

Galerijná pedagogika na Slovensku sčasti nadviazala na jej príbuznú 
disciplínu, výtvarnú pedagogiku. Je postavená na výchove umením, ktorá si 
môže vo vzájomnej interakcii dovoliť zohľadniť individualitu dieťaťa, 
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učiteľa i pedagóga. Výtvarná pedagogika sa na Slovensku rozvíjala, 
prevažne vďaka autorom neoficiálnej výtvarnej scény, v období 70. – 80. 
rokov 20. storočia. Mnohí z autorov pôsobili na základných a stredných 
umeleckých školách a ako jednu z metód svojej pedagogickej činnosti 
využívali interpretáciu a analýzu výtvarného diela, ktoré sú podstatné aj pre 
prácu s originálom výtvarného diela v múzeu umenia, galérii. V dnešnej 
dobe tak predstavuje galerijná pedagogika samostatný a úplne rozvinutý 
odbor presahujúci hranice výtvarnej pedagogiky. 

GALERIJNÉ PROGRAMY  
Galérie a múzea v súčasnosti disponujú možnosťami, ako vzdelávať 
verejnosť, deti a mládež. Pri galerijných programoch ide o určitú formu 
komunikácie s verejnosťou, a následne aj dialóg, ktorý prebieha medzi 
umeleckým dielom a verejnosťou.  

Galérie ponúkajú rôzne škálu galerijných programov, ktoré sú vytvorené 
podľa zamerania danej inštitúcie. Galerijné programy sú vytvorené tak, aby 
podporili určitú formu komunikáciu medzi umeleckými dielami 
a verejnosťou. Na základe vystavovaných exponátov a dosiahnutej miery 
teoretických poznatkov, môžeme rozdeliť galerijné programy nasledovne. 

TABUĽKA 1  
Galerijné programy 

GALERIJNÉ PROGRAMY 

teoretické programy 

hlavný dôraz sa kladie na prácu 
s teoretickými poznatkami a výklad. Ide 
o rôzne prednášky, besedy 
a komentované prehliadky. 

praktické programy 

sú založené na praktických činnostiach 
účastníkov programov. Prostredníctvom 
praktických programov sú účastníci 
schopní spoznávať podstatné veci 
o vystavených dielach formou drobných 
praktických činností alebo rozsiahlejších 
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výtvarných programov. Medzi formy 
praktických programov môžeme 
jednoznačne zaradiť praktické kurzy, 
ateliéry alebo tvorivé dielne.  

animácia 

kombináciou teoretických a praktických 
foriem galerijných programov. 
Rozvíjanie kreativity je obsiahnuté 
nielen z praktického hľadiska, ale aj 
teoretické hľadiska, prostredníctvom 
ktoré sú nadobudnuté nové poznatky 
o umení.  

Zdroj: vlastné spracovanie 

Pri tvorbe galerijných programov je dôležité brať do úvahy najmä kritérium 
adresáta, teda pre koho bude daný galerijný program určený. V tomto 
prípade sa zohľadňuje najmä vek účastníkov programu, profesijná 
a záujmová orientácia, vzdelanostná úroveň. Na základe týchto faktorov 
môžeme galerijné programy kategorizovať na programy pre deti 
predškolského a školského veku, stredoškolskú mládež, vysokoškolákov, 
dospelých a seniorov. Osobitné galerijné programy však môžu byť 
vytvorené aj pre rôzne minoritné skupiny. V tomto prípade sú galerijné 
programy vytvorené tak, aby zahŕňali osobnostné záujmy návštevníkov, 
ktoré sú úzko alebo užšie orientované na oblasť umenia. Ide o teoreticko-
odborné, vedecké alebo umelecké programy. Ďalšou podstatnou zložkou 
pri tvorbe galerijného programu je frekventovanosť alebo stálosť konania 
galerijného programu. V prípade stabilného zastúpenia v ponuke podujatí, 
ako je napríklad vernisáž, prednáška alebo výtvarné dielne, ide o základnú 
formu galerijného programu. Ak ide o konanie programov príležitostne 
alebo pri určitých výročiach, ako napríklad deň múzeí a galérií, dni 
nočných prehliadok, hovoríme o príležitostných galerijných programoch. 

V prípade kritéria, ktoré zastupuje charakter a funkciu galerijných 
programov, rozlišujeme tri základné typy programov: kultúrne podujatia, 
odborné podujatia a edukačné podujatia. V prípade kultúrnych podujatí ide 
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o zviditeľnenie kultúrno-spoločenskej ponuky múzea a galérie pre širokú 
verejnosť. Do popredia sa teda dávajú rôzne koncerty, divadelné 
predstavenia, filmové predstavenia, rôzne umelecké akcie. Pri odborných 
podujatiach sa berie do úvahy kritérium adresáta, keďže sú určené najmä 
pre užší okruh odborníkov. V tomto prípade ide najmä o konferencie 
pracovníkov umeleckých inštitúcií, historikov umenia alebo výtvarných 
pedagógov. Posledný typ programov, edukačné podujatie, je určený pre 
účastníkov, ktorých cieľom je sa vzdelávať v oblasti umenia 
prostredníctvom prednášok, tvorivých dielní a pod. 

ZÁVER 
Tematika teoretických východísk je v texte naznačená v bazálnej rovine. 
Problematika je v domácom kontexte spracovávaná sporadicky a s menším 
akcentom na medzinárodný kontext, preto sme považovali za potrebné sa 
tematike venovať. 
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TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ VÝTVARNEJ 
EXPRESIE S PRESAHOM DO ONLINE TVORBY 

 
THEORETICAL RESOURCES OF ART EXPRESSION EXCEEDING  

TO ONLINE CREATING 
 
 

Hana Juhász Muchová 
 
 
Abstrakt  
Príspevok prezentuje model vzdelávacej stratégie s aktivačnými metódami vo 
virtuálnej interakcii. Digitálne médium tu reprezentuje funkciu umeleckého 
nástroja a zároveň simuluje prostredie online ateliéru. Teoretické východiská 
výtvarnej expresie definujeme formou e-learningového vzdelávania. 
 
Kľúčové slová 
Digitálne médium, online ateliér, výtvarná expresia 
 
Abstract  
The article presents an art pattern of educational strategy involving activation 
methods in virtual interaction. Digital media represent the function of an artistic 
device and also simulate the online atelier environment. We define the theoretical 
resources of art expression in the form of e-learning education. 
 
Key words 
Digital media, online atelier, art expression 
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ÚVOD 
Víziou našej budúcnosti je umenie ako liek, nástroj na zachovanie zdravej 
duše. Práve umenie aj výchova sú oblasti, v ktorých stojí na prvom mieste 
záujem o človeka a všetko, čo ovplyvňuje jeho podobu ľudstva (Stehlíková 
Babyrádová, 2016, s. 15).  

Umelecká výchova je ako koncept konštruovaná a prepojená na 
individuálnu psychiku jednotlivca, ale zároveň aj na koletívne nevedomie. 
Tvorivý proces je expresívnym reprezentantom vyjadrenia, sebavyjadrenia 
pocitov a myšlienkových konceptov. „Každý človek má predpoklady žiť 
svoj život a prekonávať vlastné problémy, k čomu potrebuje bezpečný 
vzťah, prostredie dôvery, rešpekt a vytvorenie príležitostí pre učenie sa. 
Umenie ako také (na)pomáha tieto predpoklady umocniť a hľadať riešenia, 
stotožniť sa, či vymyslieť iný spôsob ako situáciu uchopiť” (Bellová, 
Kováčová, Hnatová, Bartko, 2019). Vo vizuálnom umení je výtvarný 
prejav formou umeleckého vyjadrenia a postoja umelca. Významná je aj 
teória výrazu expresie zo Spojených štátov, kategorizuje emočnú expresiu 
na primárnu, sekundárnu a terciárnu (Davies, 2008). Primárnym 
vyjadrením emočného stavu rozumieme aktuálne prežívanie pocitov 
jedinca napríklad vzlykanie, je reakciou na smútok. Môžeme ich 
charakterizovať ako prirodzené. Sekundárnou formou sú činnosti vyvolané 
citovým motivačným pôsobením ako prostriedok vyjadrenia pocitov cez 
umelecké dielo. Je to vplyv pôsobenia emócií zhmotnený v artefakte. 
Terciárnou formou je produkt, zdroj, ktorý vyvoláva emočnú reakciu na 
základe obsahového posolstva, potrebuje diváka. Náš svet sa v súčastnosti 
stáva virtuálnym a tomu prispôsobujeme aj svoju existenciu. Expresivita 
umenia stavia na pocitoch umelcov tak ako slzy vychádzajú zo smútku.  

HRAVÁ VÝTVARNÁ EXPRESIA 
Hra vo vývojových etapách človeka umožňuje rozvíjať telesný systém, je 
prostriedkom učenia, socializácie, edukácie a vedie k sebautváraniu jedinca 
(Suchánková, 2014, s. 28). Hry aj technológie pôsobia proti podráždeniu, je 
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to spôsob ako sa prispôsobiť vonkajšiemu tlaku, ku ktorému dochádza 
v každej sociálnej skupine. Výtvarná hra predstavuje metódu rozvoja 
tvorivosti a všeobecne vychádza z troch základných zdrojov (Valachová, 
2010):  
a.) tvorivá činnosť – tvorba  
b.) tvorivý proces – tvorivosť  
c.) stratégia tvorivého riešenia problému – jeho podstatou je tvorba 
stratégie, výber činnosti. „Hry sú dramatické modely našeho psychického 
života, ktoré nám umožňujú uvoľňovať konkrétne napätie” (McLuhan, 
1991, s. 220).  

Predvádzanie umenia bolo oddávna spojované so slávnosťami a hrami: 
1. rituálna hra – súvisí s obradnými slávnosťami, oslavy sviatkov 
2. výtvarná hra  
 exploratívna, skúma vlastnosti materiálu alebo technologický postup, 

 asociačná motivačná hra je spôsob hľadania námetu, ktorá je 
prostriedkom na vyjadrenie témy, zasahuje do nevedomých obsahov 

 transformujúca, ide tu o prevádzanie výrazu z jedného média do 
iného, 

 skupinová relaxačná na odbúranie napätia, arteterapia (sprac. podľa 
Babyrádová, 2005, s. 205-207). 

Výrazová hra je pojem, ktorým sa zaoberá artefiletický vzdelávací prístup, 
sústreďuje sa na imaginatívne a expresívne udalosti, prebiehajúce v 
pedagogickom diele, navodená určitým námetom, viac, či menej 
vymedzená pravidlami (Slavík, 1997, s. 107). Hra ako motivačný aktivátor 
aj pri dištančnom vzdelávaní ovplyvňuje spontánne výtvarné vyjadrovanie, 
smeruje k potlačeniu a prekonaniu výtvarnej krízy.  

TVORIVO-HUMANISTICKÁ ONLINE DIMENZIA 
Človek je spájaný so zážitkami, ktoré sú výsledkom rôznych situácií v 
živote. V umení je spojenie vzťahu situácie so zážitkom podobné. Výchova 
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umením sa môže uberať dvoma prúdmi. Prvý, rozvíjajúci kreativitu vo 
virtuálnom prostredí, zdokonaľuje vizuálnu inteligenciu na stále meniace sa 
obsahy online prostredia. Druhý prúd reprezentuje výtvarná tvorba 
orientovaná na jednostranný vizualizmus, realizovaná digitálnou technikou 
(Stehlíková Babyrádová, 2016, s. 21). Dištančné vzdelávanie založené na 
dôvere v sily a schopnosti každého žiaka je konštruktom modelovej 
stratégie tvorivo-humanistickej výchovy. „Umenie nových médií 
nepochybne často zahŕňa interakciu medzi umelcom a pozorovateľom 
alebo medzi pozorovateľmi a umeleckými dielami, ktoré na ne reagujú” 
(Rani, 2018, s. 64). Aktuálnym fenoménom je e-learningové vyučovanie, 
systém priameho vzdelávania. Aktuálne reprezentuje dve formy výchovy. 
Prvá interpretuje tvorbu ako umelecký nástroj cez počítač a druhá simuluje 
online ateliér. Budeme sa musieť naučiť žiť vo veku automatizácie. 
Informačný vek si vyžaduje simultánne prežívanie všetkými našimi 
schopnosľami (McLuhan, 1991, s. 319).  

Schéma 1  
Dimenzia nonkognitívnych charakteristík 
 

 

 

 

 

 

 

Zdroj: vlastný archív 
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Zložky nonkognitívnych charakteristík:  
 Kognitivizácia – cieľom je naučiť človeka poznávať, riešiť problémy, 

schopnosti, predpoklady. 

 Emocionalizácia – cieľom je naučiť človeka cítiť, rozvíjať kompetencie 
prežívania, emócie, citové charakteristiky osobnosti. 

 Motivácia – cieľom je rozvinúť záujmy, potreby, túžby, chcenia 
osobnosti, jej aktivity. 

 Socializácia – cieľom je naučiť človeka žiť s druhými ľuďmi, širšie 
sociálne kompetencie, podmienené aj postojmi. 

 Axiologizácia – cieľom je rozvíjať progresívnu hodnotovú orientáciu 
osobnosti.  

 Kreativita – cieľom je rozvíjať v osobnosti tvorivý štýl života, je na 
vrchole osobnostných kvalít (Zelina, 1996, s. 23). 

Nové technológie stavajú na piedestál interaktivitu pri vzdelávacích 
modeloch vo virtuálnom prostredí. Zdravým vzťahom a zmysluplným 
využívaním nových technológií sa zaoberajú aj rôzne mobilné aplikácie, 
ktoré regulujú používanie online nástrojov na udržanie tzv. „digitálnej 
rovnováhy”. Tento výraz v našej vzdelávacej stratégii je označením 
optimálnej motivácie v prostredí počítaču pri výtvarných tvorivých 
činnostiach. 
 
VIRTUÁLNY ATELIÉR  
K najdôležitejším cieľom umeleckého vzdelávania patrí vhodné využívanie 
digitálneho média prostredníctvom virtuálnej interakcie smerom 
k osloveným skupinám edukantov. „Hlavným predmetom a stimulom 
kvalitatívnych zmien v poločnosti môže byť práve tvorivosť” (Szobiová, 
2004, s. 13). Spontánna tvorivosť neprichádza z ničoho nič, dôležitým 
momentom je motivácia. „Predpokladá sa, že spontánne myslenie sa deje 
viac asociatívnym a menej monitorovaným spôsobom ako myslenie 
zamerané na cieľ. Umožňuje radikálnejšie a hravejšie variácie” (Benedek, 
Jauk, 2018, s. 293). Systém tvorivo-humanistickej výchovy posiľňuje 
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metódy výchovy prežívania hodnotovej orientácie, motiváciu, city 
a tvorivosť. Je viac zameraný na život a riešenia divergentných úloh 
(Zelina, 1996, s. 12). Efektívna interakcia medzi objektom a subjektom, 
závisí od toho, akým spôsobom učiteľ nové poznatky začlení do už 
vytvorenej štruktúry vedomostí edukanta, aby ich vedel prijať a ďalej 
s nimi pracovať. Videokonfercia je forma účasníckeho jednania cez 
počítačové siete a definujeme ju ako dištančnú vyučovaciu metódu. 
Prenášaný obraz a zvuk je snímaný videokamerou, takže každý účasník sa 
môže pozerať na kohokoľvek a diskutovať s ním. Praktickým problémom 
je kapacita prenosových liniek, ktorá veľmi obmedzuje kvalitu obrazu 
a rýchlosť jeho zmien (Slavík, Novák, 1997, s. 85).  
 
Rozoznávame dva druhy e-learningu z hľadiska komunikácie:  
a.) synchrónna, výučba vedená v reálnom čase – živý prenos, 

videokonferencia, virtuálna trieda  
b.) asynchrónna, ide o samoštúdium formou informačno-komunikačnej 

technológie (Turek, 2010, s. 411).  
 
Zamerali sme sa na synchrónnu výučbu, ktorá je vhodnejšia pre menší 
počet poslucháčov. Autentickosť atmosféry prostredia sa pri dištančnom 
vzdelávaní obmedzuje na životný priestor edukantov. Počítač nahrádza 
tvorivý priestor, ktorý sme nazvali „online ateliér” a stavia na metódach 
motivácie k tvorivosti.  
 
Tvorivá osobnosť pre svoj výkon v oblasti výchovy potrebuje:  

 vedieť – schopnosti, vedomosti  
 chcieť – city, motivácia, hodnoty  

 mocť – mať podmienky pre prejav tvorivosti (Zelina, 1996, s. 218). 
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Schéma 2  
Charakteristika online ateliéru 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: vlastný archív 

TVORIVÉ FENOMÉNY 
Výtvarná výchova v kontexte mediálnej výchovy je zameraná na tvorivosť, 
jej cieľom je rozvíjať zmyslovú citlivosť, uplatniť žiakovu subjektivitu 
a získať schopnosť komunikačného overenia výsledkov činnosti edukanta. 
Umelecké kompetencie aktívne tvoriť sú vhodnou prevenciou proti snahám 
o manipulatívne uplatňovanie médií (Havlík, Pastorová, Vančát, 2015, s. 
97). Avšak komunita rodiny je úzko prepojená s generačným pôvodom, 
naučenými schémami a smeruje k nepriamemu ovplyvňovaniu pri utváraní 
rodového pohľadu na svet. „Pre každé dieťa je rodič, alebo iný dospelý 
obrazom toho správneho konania. Aj z toho dôvodu je nevyhnutné 
upozorňovať rodičov na skutočnosť, že ich správanie voči dieťaťu bude 
následne dieťaťom zrkadlené voči sebe samému. A ako rodič vníma a 
posudzuje svojho potomka, tak sa bude posudzovať aj on sám” (Kováčová, 
2018, s. 120). Domáce prostredie sa momentálne zmenilo aj na vzdelávací 
priestor a najdôležitejšou stránkou výtvarnej výchovy cez online ateliér je 
vzbudiť trvalý záujem u žiaka, aby sám objavoval, emancipoval sa, skúmal 
a získaval poznatky. Kooperatívne činnosti sú spojené s potrebou riešiť 
praktické činnosti v malých skupinách a zasádou je rovnoprávnosť 
a spolupráca. Riešenie vizuálneho problému vo výtvarnej výchove sa 
uskutočňuje dvoma spôsobmi pri dištančnej výučbe. Rozpracovaný nákres 
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sa dá ukázať na kameru, kde kompetencie učiteľa smerujú k verbálnemu 
usmerneniu, ale žiak môže taktiež odfotený výtvor poslať mailom 
a usmernenie práce vyučujúci zaznačí digitálnym náčrtom do obrazu. 
Výhodou skupinovej práce sú aspekty, ktoré v individuálnej práci nie sú 
dosiahnuteľné. Podporná sila viacerých zúčastnených môže byť veľkou 
oporou jednotlivcovi. „Skupiny ponúkajú príležitosť učiť sa a overovať 
interpersonálnne a iné sociálne vedomosti, poskytujú pocit 
spolupatričnosti.” (Navrátil, 2001, s. 126 − 127).  

ZÁVER 
Výchovno-vzdelávacie koncepty nám umožňujú progresívne rozvíjať 
kognitívne predpoklady, emocionálne schopnosti, sociálne kompetencie, 
tvorivý štýl a hodnotovú orientáciu každej osobnosti individuálne. Ateliér 
alebo dielňa obsahuje stimulačné, cvičné, poradenské a inšpiratívne 
metódy, ktoré smerujú k tvorivým prístupom (Hanuš, Chytilová, 2009, s. 
118). Výzvou pedagóga výtvarnej výchovy pri e-learningovom vzdelávaní 
je naplniť online priestor tvorivou silou, ktorá motivuje žiakov ku 
koncentrácii na tvorbu. Schopnosť viesť svoje emócie k určenému cieľu je 
do istej miery nadradená vrodenému nadaniu. Ide o maximálnu 
koncentráciu, neprerušovanú pozornosť, spontánny pocit radosti, ktorý nás 
vnútorne obohacuje pri činnosti (Goleman, 2020, s. 90). Digitálne 
technológie nám uľahčujú komunikáciu, prekračujú hranice priestoru 
a času, avšak nenahradia atmosféru vnímania všetkými zmyslami. Výhodou 
e-learningového učenia je priama komunikácia so žiakmi v rovnakom čase, 
skupinová spolupráca, dostupné učebné zdroje na internete, distribúcia 
študijných materiálov, videoprojekcia, zdielanie interaktívnej tabule, 
korekcia vizuálnej ukážky v procese tvorby integrovanou kamerou v 
počítači, podpora viacerých jazykov, personalizácia virtuálneho prostredia, 
komunikácia cez chat. Nevýhodou online programov býva často nízke 
rýchlostné pripojenie internetovej siete, čo spôsobuje vypadávanie obrazu, 
alebo zvuku, nedostatočné počítačové kompetencie pedagógov, celostné 
vnímanie všetkými zmyslami, nevyhovujúce učebné podmienky žiakov 
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v domácom prostredí. Teória vzdelávania centrovaná na človeka sama 
o sebe vedie k vzniku priateľstiev a spojenectiev, ktoré uľahčia vlastný 
proces stávania sa facilitátorkou (Rogers, Freiberg, 1998, s. 247). Hoci 
učiteľom môže byť napríklad samotný počítač, cez ktorý prijímajú žiaci 
informácie, objavnou cestou, cez atraktívne digitálne nástroje aktivizuje 
edukantov k tvorbe. Na ceste za poznaním nemusí človek stáť sám, delenie 
sa o zážitky a vytváranie príjemnej atmosféry vedie k efektívnejšiemu 
nadobúdaniu vedomostí aj pri e-learningovom učení. „Nesmieme však 
zabúdať, že počítač dá žiakovi (študentovi) nezištne svoje vedomosti, ale 
city, lásku mu môžu dať len ľudia. Iba osobnosť môže vychovať osobnosť, 
iba charakter môže formovať charakter” (Turek, 2010, s. 410). 
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EXPRESIVITA VE VÝTVARNÉ TVORBĚ DÍTĚTE 
PŘEDŠKOLNÍHO VĚKU JAKO DŮLEŽITÁ 

SOUČÁST SEBEVYJÁDŘENÍ  
 

EXPRESSIVITY IN ART CREATION OF A PRESCHOOL CHILD 
AS AN IMPORTANT PART OF SELF-EXPRESSION 

 

Milada Sommerová 
 

Abstrakt 
Teoretický text pojednává o důležitosti sebevyjádření skrze výtvarný projev u dětí 
předškolního věku. Expresivita se jako významný aspekt sebevyjádření promítá 
napříč všemi složkami výchovy, zejména pak ve výtvarné výchově je významnou 
součástí tvůrčího procesu, který pomáhá v utváření identity dítěte. Skrze expresivně 
zaměřenou výtvarnou činnost dítěti zprostředkováváme kontakt s okolním světem i 
se sebou samým. Zejména výtvarné aktivity, za nimiž stojí dětský spontánní 
výtvarný projev, jsou nepostradatelnou složkou rozvoje osobnosti dítěte a mimo 
jiné pak rozvoje konkrétních jeho dovedností. 
 
Klíčová slova 
Expresivita. Sebevyjádření. Spontánní. Výtvarný projev. Tvorba. Výchova. 
Dovednosti. 
 
Abstract 
The theoretical text deals with the importance of self-expression through artistic 
expression of preschool children. Expressiveness is reflected as an important 
aspect of self-expression across all components of education, especially in art 
education, it is an important part of the creative process that helps in shaping the 
child's identity. Through expressive art activities, we mediate the child's contact 
with the outside world and with himself. In particular, artistic activities, which are 
behind the children's spontaneous artistic expression, are an indispensable 
component of the development of the child's personality and, among other things, 
the development of specific skills. 
 
Key words 
Expressivity. Self-expression. Spontaneous. Artistic expression. Creation. 
Education. Skills. 
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EXPRESIVITA V KONTEXTU VÝTVARNÉ TVORBY DÍTĚTE PŘEDŠKOLNÍHO 

VĚKU 
Hovoříme-li o předškolním věku, jedná se zpravidla o děti ve věkovém 
rozmezí 3 až 6 nebo 7 let. Předškolní věk není ohraničen jen tímto 
věkovým rozmezím, ale zejména tím, že u dítěte dochází k upevnění jeho 
pozice ve světě a diferenciaci vztahu ke světu (Vágnerová, 2017).  
Expresivita je v této stati chápána jako pomyslný průsečík spontaneity, 
přirozenosti, činorodosti a u dětí dominující hravosti. Expresivitou v tomto 
kontextu rozumíme spontánní vizuální vyjádření, které se u dětí 
předškolního věku přirozeně vyskytuje. 

OSOBNOST DÍTĚTE V PREPRIMÁRNÍM VZDĚLÁVÁNÍ 
Jiří Pelikán, český pedagog (nar. 1932), ve své publikaci Hledání těžiště 
výchovy zdůrazňuje již dlouho přijatý fakt, že „počátky utváření osobnosti 
dítěte je třeba klást již do prenatálního období“ (Pelikán, 2007). Je známo, 
že již nejmenší děti si většinu dovedností osvojují nápodobou. Zejména v 
mladším předškolním věku je u dítěte patrná rozvinutá schopnost zrcadlení. 
“Dítě do mateřské školy nepřichází nevědomé, není to tabula rasa a učitel v 
mateřské škole není jeho prvním vychovatelem, neboť dítě přichází z 
rodiny (či prostředí, které mu rodinu nahrazuje) a má již tolik zkušeností, 
kolik mu jich toto prostředí poskytlo” (Kropáčková, 2019).  K dítěti je tedy 
třeba takto přistupovat, brát v potaz jeho individualitu a všímat si jeho 
přirozeného zájmu a ten v něm rozvíjet. 

Koncepce preprimárního vzdělávání se opírá o integraci všech složek 
výchovy: fyzické, psychické i sociální, a tím usiluje o komplexní rozvoj 
dítěte. Důležitým faktorem rozvoje osobnosti dítěte je zcela jistě socio-
kulturní prostředí, v němž dítě vyrůstá. Francouzští sociologové Pierre 
Bourdieu a Marcel Mauss hovořili o tzv. habitu (z lat. habitus), jako o 
“souboru dispozic či předpokladů, skrze něž člověk vnímá, myslí a jedná 
ve světě určitým způsobem” (Kessner, 2018). Habitus se u dítěte mimo jiné 
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stává důležitým předpokladem jeho vizuální gramotnosti, tedy ovlivňuje to, 
jak bude dítě později “číst” realitu, jak jí bude rozumět.  

Dítě spontánně projevuje touhu po poznání. Přirozeného zájmu dítěte 
využívá např. prožitkově zaměřená pedagogika, tzv. prožitkové učení, nebo 
činnostní učení. Zatímco prožitkově zaměřené učení se soustředí na 
prožitek a zkušenost, činnostní učení klade důraz na životní realitu dítěte, 
snaží se o multismyslovost a získávání zkušeností přímo v praxi (Bauer, 
2016, s.122). Dětské přirozené zvídavosti využívá i Montessori pedagogika 
nebo pedagogika Waldorfská a také některé moderní alternativní výukové 
směry.  

SEBEPOJETÍ A FORMOVÁNÍ IDENTITY 
Klíčovým aspektem sebevyjádření je zcela jistě sebepojetí. Zatímco 
sebevyjádření většinou pramení z nás, našich vnitřních hnutí, sebepojetí je 
velkou měrou ovlivňováno druhými a tím, jak nás posuzují. Utváření 
sebepojetí skrze teorii sociálního zrcadla (Looking-glass self) už na poč. 
20. století definoval americký sociolog Charles Cooley. Tento jev popsal 
již u velmi malých dětí, když si všiml, že obraz, který si člověk sám o sobě 
vytváří souvisí s tím, co si o něm myslí druzí. Zejména v raném dětství je 
pak tento mechanismus často uplatňován, když u dítěte dochází k 
formování vlastního sebepojetí (Helus, 2009). J. Bauer, který studoval 
zrcadlové neurony, má za to, že mezi dvanáctým a osmnáctým měsícem 
věku dítě k pocitu sociální identity vytváří identitu vlastní. V osmnácti 
měsících věku už dítě také cíleně pozoruje jednání druhých a snaží se o 
imitaci. Dítě si svoje jednání v jednotlivých rolích trénuje skrze hru (Bauer, 
2016). 

SEBEVYJÁDŘENÍ 
Sebevyjádření je zásadním aspektem formování dětské identity. 
Sebevyjádření pramení z potřeby komunikovat, interagovat se světem 
okolo. Dítě na svět přichází zvídavé a chce skrze smysly poznávat svět. 
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Výtvarná tvorba toto dítěti umožňuje, a navíc se v jisté fázi vývoje stává 
přirozenou formou komunikací stejně jako třeba řeč. Někteří autoři 
nahlížejí na sebevyjádření jako na multidimenzionální fenomén, který 
reflektuje emocionální stav dítěte a jeho procedurální behaviorální 
charakteristiky (Butenko, 2013). O sebevyjádření či sebe-prezentaci 
hovořil už v 60. letech Karl Jaspers, německý filozof, když tvrdil, že 
“existuje puzení k této sebe-prezentaci, která užívá klíčové symboly 
osobnosti v tvarování veškerých bezděčných gest. Přirozená, přímá 
expresivita je poté formována vědomějším výrazem, jehož si je dotyčný 
vědom” (Jaspers, 1963 in Kesner, 2018).  

EXPRESIVITA V POHYBU, EXPRESIVITA V KRESBĚ 
Ladislav Kesner, významný teoretik umění, poukazuje na to, že již v 
prvotních formách kultury nacházíme spojení mezi expresivitou lidského 
těla, pohybem a uměleckým vyjádřením, přičemž umělecké formy 
vycházely zřejmě z mimesis (nápodoby) a mimetického užívání vlastního 
těla (Kesner, 2018, s. 68). Piaget (2000) chápal kresbu jako obdobu 
sémiotické funkce, která je doprovázena funkční radostí. Dítě v ní 
zobrazuje realitu tak, jak se mu jeví (percepční znalosti) a jak jí samo 
rozumí (koncepční znalosti). Je typické, že v kresbě znázorňuje to, co 
považuje za důležité, jiné méně důležité znaky naopak vynechává. Kresba, 
stejně jako řeč nebo hra má expresivní funkci. Kresbou nám dítě odhaluje 
svoje vlastní vidění světa. Kresba však není jen odrazem jeho schopností, 
ale zrcadlí také emoce, dokonce by se dalo říci, že kresba je i určitým 
druhem chování – reflektuje osobnost autora a jeho postoje. U velmi 
malých dětí si můžeme povšimnout, jak je při kresebné činnosti fascinuje 
pohyb psacím nástrojem po papíře, nezřídka jim ani papír nestačí a 
rozhodnou se pokreslit například podlahu nebo stěny pokoje. V jisté fázi 
vývoje, většinou kolem 1 roku – tedy ve stádiu “čmáranic”, je dítě 
absolutně fascinované stopou tužky nebo pastelky, která je důsledkem 
pohybu jeho ruky. Je-li pedagog nebo rodič při práci s dětmi vnímavý a 
pozorný, může si všimnout, když dítě vyhledává větší prostor k 
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sebevyjádření, když chce být více expresivní a obyčejný kancelářský papír 
mu zkrátka nestačí. V takovém případě je dobré, nabídne-li dítěti například 
roli balicího papíru, kterou může rozvinout po celé podlaze. Existuje-li pro 
dítě někde prostor k svobodnému velkorysému vyjádření, je to právě v 
umění a v tvůrčí aktivitě.  Dle W. Lamberta Brittaina, teoretika výtvarné 
pedagogiky, umělecké aktivity nejen reflektují vnitřní já dítěte, ale 
pomáhají jej také formovat (Fazylova, 2016).  

MYŠLENKOVÉ OPERACE A META-REPREZENTACE 
Dle Piageta (2000) jsou původním zdrojem myšlenkových operací 
senzomotorické struktury. Zaměříme-li se na jednotlivé oblasti 
senzorického vnímání, jedná se o celý komplex neurobiologických 
mechanismů a složitého fungování nervových struktur. Dětem se tedy při 
kresbě, malbě, modelování a vůbec jakékoli tvůrčí činnosti aktivují 
senzorické buňky, které přenáší do mozku smyslové informace. Ve 
výtvarné tvorbě, zejména pak v prostorové se uplatňuje tzv. propriocepce – 
vnímání vlastního těla (Bauer,2016). Proprioceptivní vjemy jsou pro dítě 
velmi důležitou součástí vývoje, neboť mu pomáhají porozumět vlastnímu 
tělu a prožívání a tím se velkou měrou podílejí na utváření jeho sebepojetí. 
Kolem druhého roku věku se u dětí objevuje schopnost tzv. předstírané hry, 
kdy dítě předmětu přisuzuje jiné vlastnosti, než přirozeně má, např. vezme 
botu a použije ji jako telefon. Děti si tedy přirozeně budují modely, které 
jim “(...) umožňují reprezentovat minulost, budoucnost a fantazijní obsahy 
a dovolují tak oprostit se od přímého zpracování reality” (Nekovářová et 
al., 2016). 

IDEA TŘÍ SVĚTŮ DLE BOLZANA A POPPERA 
Rakouský filozof Karl Raimund Popper v návaznosti na českého filozofa a 
matematika Bernarda Bolzana vypracoval myšlenku tří světů, kdy chápe 
fyzikální svět jako Svět 1, svět zážitků, vědomých i nevědomých zkušeností 
jako Svět 2 a svět produktů lidského ducha jako Svět 3 (Hejný, Kuřina, 
2001). Tuto teorii pak dále interpretuje J. C. Eccles, který tvrdí, že Svět 1 je 
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už od okamžiku narození v našich hlavách a je založen na dědičnosti, 
kterou však ještě před naším narozením ale hlavně i po něm definují naše 
matky (Svět 2) a obsahy Světa 3, které v sobě mají naše matky a další 
členové rodiny, prostředí, ve kterém vyrůstáme a všechny okolnosti doby, 
ve které žijeme (Koukolík, 1995). Tato teorie se často interpretuje v 
mnohých vědeckých disciplínách a spousta autorů z ní vychází, např. Roger 
Penrose, současný matematik a fyzik z Oxfordu, vnímá Svět 1 jako 
fyzikální svět, Svět 2 jako duševní svět a Svět 3 považuje za svět kultury 
nebo také platonský svět. Milan Hejný a František Kuřina tyto teorie pak 
přenesli do vzdělávací oblasti, a společně vytvořili teorii, že se svět kultury 
a svět duševní překrývají, zatímco fyzikální svět je zde nepřímo zastoupen 
jako instituce - škola (Hejný, Kuřina, 2001). V procesu sebevyjádření tedy 
rozhodují i tyto proměnné, které přímo ovlivňují naše vnímání světa i sebe 
sama. Idea tří světů nám může pomoci porozumět, kolik faktorů se ve 
skutečnosti podílí na utváření sebepojetí a meta-reprezentací.  

PROSTOROVÁ PŘEDSTAVIVOST A PŘEDMATEMATICKÉ SCHOPNOSTI 
Představivost je důležitou součástí procesu poznání a zejména v 
předškolním věku je role fantazie nezpochybnitelná. Intuitivní uvažování 
dítěte ještě není svazováno logikou (Vágnerová, 2017), později v mladším 
školním věku se již logické uvažování u dětí rozvíjí a dítě se snaží o přesné 
znázornění reality. Prostorová představivost se u předškolního dítěte 
nejčastěji rozvíjí pomocí hry. Prostorovou představivost lze definovat jako 
„základní psychickou funkci, jež zajišťuje možnost aktuálního psychického 
zpřítomnění jevů, jež nejsou de facto přítomny” (Půlpán et al., 1992). Toto 
zpřítomnění se týká jak vzpomínek, tedy jevů z minulosti, tak také nových 
představ věcí dosud neexistujících. Verbální složka jazyka či jiná složka 
myšlení nemusí být rozvinuta na stejné úrovni jako prostorová 
představivost. Jednotlivé složky myšlení se mohou vyvíjet nerovnoměrně.  
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PROSTOROVÉ AKTIVITY S DĚTMI V NÁVAZNOSTI NA SOUČASNÉ UMĚNÍ 
Chceme-li u dítěte rozvíjet prostorovou představivost a zároveň jej vést k 
pochopení rozmanitých uměleckých výrazů a přístupů, můžeme jej 
obeznámit se současnou uměleckou scénou, např. s dílem významného 
českého autora Krištofa Kintery (1973). Kintera vytváří nápadité, 
originální, kinetické objekty, přičemž většinou využívá sekundární funkce 
daného materiálu nebo objektu, uplatňuje jeho další, alternativní využití. 
Není pro něj překážkou práce se spotřebním materiálem, odpadem (použité 
spotřební zboží, roztřepené kabely, počítačové součástky, ...), obohacená o 
jeho smysl pro humor a nadsázku. Kinterovo nejnovější dílo, na němž 
aktuálně pracuje je instalace z rozstřílených hudebních nástrojů české 
filharmonie, která je dle autora jakýmsi mementem, odkazem ke 
komplikovanosti této doby, kdy hudebníci nemohou hrát (Kintera, 2021).  
Některá jeho díla vypadají jako futuristické objekty, které se zrovna daly do 
pohybu. Kintera svým dílem obvykle reflektuje dichotomii jednadvacátého 
století – příroda versus technologie. Kintera často tvoří pohyblivé sochy, 
které vydávají zvuky apod., proto bývá považován za kinetického umelce. 
Kinetické umění využívá různých mechanických vlastností objektů a 
světla. Mezi známé kinetické umělce patří např. Zdeněk Pešánek, Nicolas 
Schöffer, Frank Malina a další. 

Kinterova tvorba je známá svým kontroverzním podtextem. Když v roce 
2014 vystavoval v Basileji monument s názvem Démon růstu, jednalo se o 
objekt, který mohl rozhodně spoustu dětí svým vzezřením fascinovat. Na 
fotografii níže vidíme obrovský komplex vánočních ozdob, tenisových či 
golfových míčků, míčů, koulí ze skla i plastu, ... který svým výzorem 
evokoval jakousi pseudo-molekulu DNA, či exponát nekontrolovatelného 
bujení. 
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Fotografia 1 Demon of the Grow II (zdroj: kristofkintera.com) 
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Fotografia 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj fotografií: archiv autorky 
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Fotografia 3, 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zdroj fotografií: 
archiv autorky 
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Na fotografiích výše vidíte proces, kdy dítě (5 let) nejprve postavilo objekt 
z taburetu, úložného košíku, čarodějného klobouku a pomlázky. Tento 
objekt poté dítě zpaměti nakreslilo na papír, kde v jeho okolí znázornilo 
celou scenérii. Vidíme tam bojovníky, překreslený prostorový objekt dítě 
pojmenovalo jako “strašidlo”. Po pravé straně od něj pak znázornilo portál, 
který nazvalo “jeskyně”. Dole pod jeskyní pak nakreslilo čtyři čtverce, z 
nichž každý je ohraničený a ven vychází různé stopy. Každou z nich nějak 
pojmenovalo - “díra, která vypouští panáčka, blesk, oheň, zimu”. Z této 
tvorby lze usuzovat, že prostorový objekt, který stál na počátku kresby 
pomohl dítěti jeho představu ze 3D prostoru přenést do 2D prostoru, nebo 
také z jeho fantazie na papír. Na znázorněném příkladu také vidíme, že 
prostorové uvažování dítěte předškolního věku je již velmi rozvinuté a 
prostorová tvorba tak může být velmi důležitým nástrojem k rozvoji jeho 
dalších schopností a dovedností. Lze také usuzovat, že toto dítě umí již 
používat meta-reprezentace a lze tedy s ním pracovat i s mentálními 
reprezentacemi. 

PROBUDIT SCHOPNOSTI DÍTĚTE 
Již v přístupu Montessori pedagogiky byla zdůrazňována myšlenka, že dítě 
samo disponuje rozmanitými schopnostmi a úkolem pedagoga nebo rodiče 
je tyto schopnosti v dítěti “pouze” probudit (Hainstock, 2008, s.8). Velký 
důraz by měl být kladen na intuitivní práci s dítětem, která v něm 
nepotlačuje, nýbrž podporuje expresivní vyjádření. Maria Montessori také 
často ve svých textech zmiňovala důležitost tzv. připraveného prostředí, 
kdy dítěti poskytneme všechny nástroje k tomu, aby se učilo a necháme jej, 
aby pracovalo vlastním tempem a způsobem, který respektuje jeho 
individualitu a zvídavost.  

Často se můžeme setkat s tím, že rodiče nechtějí dítěti některé (zejména 
výtvarné) aktivity v domácím prostředí dopřát, protože nechtějí, aby se 
ušpinilo apod. Také ve školkách mohou pedagogové preferovat spíše 
drobné činnosti u stolu než velkoformátovou tvorbu v prostoru. Abychom 
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však v dítěti integrovali všechny jeho smysly, je vhodné pracovat s celým 
tělem, umožnit mu volnější pohyb, nechat jej, aby například postavilo 
objekt a prozkoumalo jej. “Charakter dítěte formuje aktivita a práce v 
období mezi třetím a šestým rokem. Jestliže dítě v jeho činnostech v tomto 
období někdo neustále přerušuje a odrazuje jej od nich, rozvoj jeho 
charakteru odrazí tento zmatek” (Hainstock, 2008, s.17). 

ZÁVĚR 
Dítě je přirozeně učenlivé a tvárné. Rozvoji jeho expresivity prospívá, když 
mu umožníme spontánně prozkoumávat svět a používat k tomu rozmanité 
nástroje. Neměli bychom opomíjet některou ze složek jeho sebevyjádření, 
ať už se jedná o vyjádření pohybem, prostorovou tvorbou, kresbou či 
čímkoliv jiným. Dítě samo přirozeně prolíná jednotlivé složky učení. Při 
tvůrčích aktivitách je podstatné soustředit se více na proces tvorby a 
prožitek s ním spojený, než na samotný výsledek – dílo. Pro synkrezi 
prostorové představivosti, výtvarného, fyzikálního i matematického 
uvažování je výhodou děti seznámit s kinetickým uměním. Kinetická 
tvorba může dětem připadat fascinující a rozvíjet jejich další dovednosti. 
Dítě se učí hrou a prozkoumáváním rozmanitých materiálů. Skrze smyslové 
zážitky dostává nejvíce informací o světě a integrací rozličných 
smyslových vjemů si vytváří meta-reprezentace. Podnětné prostředí je 
takové, které dítěti nabízí prostředky k rozvoji všech smyslových zážitků. S 
neustálým rozvojem technologií, robotiky, IT a dalších vědeckých oborů se 
dá předpokládat, že kinetickému umění bude věnován větší a větší zřetel. 
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EXPRESIVNÍ VÝTVARNÝ PROJEV DÍTĚTE 
V PŘEDŠKOLNÍM VZDĚLÁVÁNÍ A MOŽNOSTI 

JEHO ROZVOJE 
 

AN EXPRESSIVE ARTISTIC DISPLAY OF THE CHILD IN 
PRESCHOOL EDUCATION AND POSSIBILITIES OF ITS 

DEVELOPMENT 
 

Hana Stadlerová 
 

Abstrakt:  
Výtvarné činnosti byly vždy součástí předškolního vzdělávání. Učitelům mateřských 
škol jsou známy jeho priority, cíle a obsahy, měli by ze závazného dokumentu i vyčíst, 
že výtvarná činnost by měla mít oporu ve spontánních aktivitách dětí, jejich plánech, 
představách, zájmech a zážitcích, což akcentuje i platný kurikulární dokument. 
Realizované výzkumné šetření, které proběhlo v roce 2020, poukázalo na skutečnosti, 
že nabízené výtvarné činnosti nejsou vždy souladu s obsahy předškolního vzdělávání. 
Upozornilo mimo jiné na to, že některé potlačují expresivní projev dítěte. Tato 
skutečnost se stala výzvou pro intervence do praxe mateřských škol. Příspěvek přiblíží 
příklady dobré praxe, které potvrzují možnosti, jak expresivní výtvarný projev dětí 
podporovat a rozvíjet, a to v kontextu s cíli předškolního vzdělávání.  
 

Klíčová slova:  
předškolní vzdělávání; cíle vzdělávání; výtvarný projev dítěte; expresivita; nabídka 
výtvarných činností; přínos tvorby 
 

Abstract:  
Artistic activities have always been part of preschool education. Kindergarten teachers 
are familiar with its priorities, goals and contents. They should also read from the 
binding document that artistic activities should have a foothold in children's 
spontaneous activities, their plans, ideas, interests, and experiences, which is 
accentuated by the valid curricular document. This research survey carried out in 2020 
highlighted that the artistic activities offered are not always in line with the content of 
preschool education. It pointed out, among other things, that some suppress the 
expressive expression of the child. It has become a challenge for interventions in the 
practice of kindergartens. This paper will give an example of good practice that 
confirms the possibilities of promoting and developing expressive artistic expression of 
children, in the context of preschool education objectives.  
Keywords:  
early childhood education; the objectives of education; the artistic expression of the 
child; expressiveness; offer of artistic activities; the contribution of creation 
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Výtvarná výchova byla vždy součástí předškolním vzdělávání v České 
republice. Sledovala konkrétní výchovné a vzdělávací cíle, což 
dokumentují i dříve platné osnovy a metodické materiály. V současnosti je 
pro učitele závazným dokumentem Rámcový vzdělávací program pro 
předškolní vzdělávání, od roku 2007 podle jeho obsahu všechny mateřské 
školy tvoří svoje školní vzdělávací programy. RVP PV vychází z nové 
strategie vzdělávání, která zdůrazňuje klíčové kompetence, jejich 
provázanost se vzdělávacím obsahem a uplatnění získaných vědomostí a 
dovedností v praktickém životě (RVP PV, 2018). K naplnění daných 
vzdělávacích cílů může přispívat i nabídka výtvarných činností.  

V roce 2020 pokračoval na Katedře výtvarné výchovy PdF MU Brno 
výzkum, který reagoval na zjištěné skutečnosti týkající se obsahu 
výtvarných činností v mateřských školách, (navázal na výzkumy z období 
2018–2019, které jsou zpracovány v publikaci Stadlerová a kol. Uměním tě 
proměním). Výzkumná data byla získána od studentek a studentů všech 
forem bakalářského programu jednooborového studia učitelství pro 
mateřské školy. Jejich zdrojem se staly záznamy hospitovaných a 
realizovaných aktivit, a následné rozhovory se studentkami a studenty v 
rámci výuky didaktiky. Studenti měli například popsat, jak probíhají 
výtvarné činnosti v době ovlivněné pandemií, kde a jak často tvorba 
probíhá, jaké jsou obsahy nabízených činností. Dále měli v rámci 
pedagogické praxe děti pozorovat při tvůrčím procesu a tvorbu 
zdokumentovat. Následující text bude reagovat na zjištěné skutečnosti a 
představí i dílčí výsledky intervencí do praxe mateřských škol. 

Z realizovaného výzkumu vyplývá, že mateřské školy vytvářejí příležitosti 
pro spontánní výtvarné činnosti, řízené a částečně řízené činnosti. 
Ztvárněné náměty reagují na situace, které děti v této nelehké době 
prožívají. Můžeme tedy říct, že děti mají možnost se výtvarně projevit a 
rozvíjet. Stále můžeme sledovat tendence mateřskou školu prezentovat, 
mnohé výtvory nejsou pouze v interiéru mateřských škol, ale i ve veřejném 
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prostoru (např. na plotech mateřských škol, v okolí škol, např. průchodech 
domů apod.). Učitelé vyhledávají inspirace z různých zdrojů (často tak na 
internetu získávají vzorové práce, postupy, jak dojít k očekávanému 
výstupu), inspirují se i navzájem příklady dobré praxe. Vždy je důležité, 
aby učitel přemýšlel nad smyslem výtvarných činností. Problém nevidíme 
např. v hledání nových možností výtvarného vyjádření, ale v mechanickém 
přejímání návodů, kdy si učitel není vědom přínosu této nabídky, nespojuje 
si ji s obsahem předškolního vzdělávání, nebo ji vidí značně zúženě.  

Chceme zdůraznit, že úkolem předškolního vzdělávání je „rozvíjet 
osobnost dítěte, 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“ 
(RVP PV, 2018, s. 7).  Nabídka výtvarných činností by tedy měla být 
vedena tímto úkolem, měla by být smysluplná a také přiměřená 
schopnostem dítěte. Není totiž v předškolním vzdělávání výjimečným 
jevem, že učitelé ve snaze udělat s dětmi něco neobvyklého nabízejí 
výtvarné postupy, které nejsou děti schopny bez výrazné dopomoci 
dospělého zvládat. Jdou tak proti požadavku, které je vymezen 
kurikulárním dokumentem. V něm se říká, že „předškolní vzdělávání se 
maximálně přizpůsobuje vývojovým fyziologickým, kognitivním, 
sociálním a emocionálním potřebám dětí této věkové skupiny a dbá na to, 
aby tato vývojová specifika byla při vzdělávání dětí v plné míře 
respektována“ (RVP PV, 2018, s. 7). Můžeme zmínit „dobré“ záměry 
učitelů, kteří mají dojem, že vše dělají ve prospěch dítěte, že mu chtějí 
pomoci, aby dítě zažilo úspěch, aby mělo pocit, že se mu něco „pěkného“ 
podařilo. Tuto skutečnost potvrzuje názor jedné z budoucích učitelek, která 
konfrontovala nové poznatky o dětském projevu a jeho vývoji s vlastním 
přístupem k dítěti, jehož výtvarný projev se se snažila poznat, pochopit a 
také rozvíjet. Reagovala i na zjištění Stehlíkové Babyrádové, že „zásadní 
chybou, které se dopouštějí dospělí – ať už jde o rodiče či vychovatele – je 
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to, že dosazují do hodnocení dětských výtvarných projevů svoje kritéria 
krásy“ (Stehlíková, 2014, s. 25), a proto říká: „Uvědomuji si, že jsem jistě 
párkrát řekla synovi, že si myslím, že takhle auto nevypadá, nebo že by 
dveře domečku měly být nakresleny v domečku, a ne mimo něj. 
Samozřejmě jsem to říkala v dobrém, aby se „naučil malovat“, ale uniklo 
mi, že tak jak to vidím já to nemusí vidět on“ (K. K., 2020).  

Každé dítě je jedinečné, jedinečný by měl být i jeho výtvarný projev. Je 
tomu tak vždy ve školní praxi? Co reálně ovlivňuje běžnou nabídku 
výtvarných činností a jak se v ní mohou děti jedinečně projevit? Jaké 
mohou být důsledky řízení výtvarného projevu, který je učitelem směřován 
k esteticky působivé formě, jak dítě přijímá opravování „chyb“, kterých se 
podle učitele dopouští v konfrontaci s vnímanou realitou? K zamyšlení jsou 
následující hodnotící reakce učitelky na spontánní tvorbu čtyřletého dítěte: 
„Bylo zajímavé sledovat, kam se chlapcova výtvarná tvorba posunula. 
Barvy jsou zvoleny správně … Postava je nakreslena trochu disproporčně. 
Můžeme si například všimnout nápadně velkých uší. Počet prstů na ruce je 
správný … Obrázek je docela přesně a podrobně nakreslen. Protože s ním 
byl Emanuel velice rychle hotový, zeptala jsem se ho, co by mohl ještě 
dokreslit. Dokreslil tedy žraloka, kterého se později snažil vygumovat, 
protože se mu podle jeho slov nepovedl … Pirátovo tělo je neumělé, ale 
počet prstů má správný“ (A.D., 2020). Můžeme se všimnout, že posun vidí 
autorka komentáře ve zdokonalování výtvarné formy, při hodnocení ji 
zajímá především formální stránka. Neuvědomuje si, že tímto přístupem a 
kontrolou „správnosti“ může snižovat např. sebedůvěru dítěte, radost 
z tvorby. Děti pak přestávají chtít spontánně tvořit, v mateřské škole 
výtvarné činnosti nevyhledávají nebo je přímo odmítají.  

Pokud má učitel v mateřské škole možnost sledovat spontánní výtvarné 
projevy dětí, měl by jim rozumět, měl by vědět, PROČ a JAK dítě tvoří, 
v čem a jakými prostředky ho chce rozvíjet.  V mateřské škole nejde totiž 
pouze o hlídání a hraní si s malými dětmi. Proto se mohou objevovat i 
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laické reakce, proč má mít učitel mateřské školy vysokoškolské 
pedagogické vzdělání, proč má být vybaven oborovými a 
psychodidaktickými znalostmi. Tento problém naznačuje i následující 
citace:  

„Vzpomínám si na jednu reakci, která se pro mě stala hnacím motorem. 
Zpochybňovala, zda učitelka mateřské školy musí mít vysokou školu. 
Vždyť si tam s dětmi jen hrajete. Už před tím jsem se pousmála, teď si čím 
dál více myslím, že je nutné mít pedagogické vzdělání. Hrát si s dětmi, ano, 
ale UMĚT si hrát s dětmi. Díky nynějšímu studiu si více všímám, jakou hru 
si děti vybírají a hledám odpovědi na otázky proč. Proč si zase hraje s touto 
stavebnicí? Co ho na tom baví, proč se k jedné aktivitě vrací a nevyzkouší 
novou? Zajímám se, proč děti tolik nekreslí? Momentálně jsem ve školce 
druhý školní rok a musím říct, že spontánně si kreslení děti příliš 
nevybírají. Přichází na řadu otázka, kde je chyba? Často dostávám 
odpovědi: Já to neumím. Já nevím, jak se to maluje. Mě to nebaví.  
Uvědomila jsem si, že podle toho, jaký přístup zaujmeme, můžeme u dětí 
zažehnout plamínek zájmu o spontánní tvorbu“ (I. P., 2020). Porozumění 
dětskému výtvarnému projevu je důležité nejen pro pochopení spontánnímu 
projevu, ale také jako východisko diferenciace nabídky námětů a 
prostředků tvorby. Jen tak budou výtvarné činnosti přiměřené, rozvíjející a 
dítěti umožní tvořit co nejsamostatněji a s porozuměním reagovat na 
konkrétní podnět směřující k výtvarné činnosti (např. něco prostřednictvím 
tvorby objevit, poznat, o daný objev se podělit s ostatními nebo se k 
„něčemu“ výtvarně vyjádřit a projevit tak důležitou individuální zkušenost, 
či zviditelnit osobní zážitek).   

Jak konstatují odborníci na dětský výtvarný projev, zážitek dítě popisuje 
v jistém nadhledu, odstupu. Je pohledem do určité situace, dění, které je 
vymezené místem, časem a obsahem. Dítě nikdy neuchopí danou situaci 
celou, zážitek je výběrovou částí situace (Slavíková, Slavík, Eliášová, 
2019). Znamená to, že jedna situace může přinášet dětem rozdílné zážitky, 
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na které následně rozdílně reagují, a to i výtvarně. Můžeme se také zabývat 
zmíněným „umění hrát si“. Hra dítěti přináší zážitky, ale také příležitosti se 
něco nového dozvědět. Je totiž ve vzdělávání účinnou vzdělávací metodou, 
a to nejen v předškolním vzdělávání. „Hra není věc, která se dělá, až 
všechno učivo proberu … hra je tou nejlepší edukací“ (Čapek, 2019). To 
potvrzuje i platný kurikulární dokument, který akcentuje prožitkové a 
kooperativní učení hrou a činnostmi dětí, které jsou založeny na přímých 
zážitcích dítěte, podporují dětskou zvídavost a potřebu objevovat, 
podněcují radost dítěte z učení, jeho zájem poznávat svět, který ho 
obklopuje, nabízejí možnosti získávat nové zkušenosti a dovednosti (RVP 
PV, 2018, s. 8). Souhlasíme s Opravilovou (2001), která upozorňuje na 
skutečnost, že předškolní dítě vždy pociťuje protiklad mezi hrou a 
povinností, volností a řízenou činností, spontánním získáváním zkušeností 
a záměrným učením. Předpokládáme také, že výtvarné činnosti v mateřské 
škole, stejně jako výtvarná výchova na dalších stupních vzdělávání umožní 
dítěti expresivní výtvarné vyjádření. Podle Slavíka (2017) se pojem 
expresivní obvykle používá tehdy, když chceme zdůraznit bezprostřednost 
nebo naléhavost a citovou intenzitu projevu.  V současné estetice a teorii 
umění je pojem exprese chápán jako zvláštní typ tvorby a symbolizace 
(Slavík, 2017). Podle Stuchlíkové a Mazehóové (2017) je exprese 
z uměleckého hlediska především výraz určitého tématu tvorby, emoce jsou 
buď reprezentantem hodnoty ztvárnění tématu nebo se ony samy mění 
v téma, hovoříme tedy o expresivní tvorbě. Je tedy důležité, aby si byl 
učitel vědom skutečnosti, že v předškolním vzdělávání nejde pouze o 
zážitek – ať už jako východisko, námět tvorby, či zážitek ze samotné 
činnosti. Souhlasíme s názorem, že jednotlivé zážitky by samy o sobě 
nestačily k učení a poznávání. K tomu je nutné, aby byly soustavně 
hodnoceny prostřednictvím paměti a komunikace (Slavíková, Slavík, 
Eliášová, 2019). Jen tak výtvarné činnosti přispějí k rozvoji dítěte a 
realizaci záměrů předškolního vzdělávání, tak jak jsou dané kurikulárním 
dokumentem. Pokud procházíme aktuální Rámcový vzdělávací program 
pro předškolní vzdělávání (2018), domníváme se, že jde o funkční 
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dokument, který srozumitelnou formou „vede“ mateřské školy a jejich 
učitele, nikoli je svazuje v konkretizaci obsahů a forem vzdělávání. Dává 
příležitost reagovat na podmínky a záměry vzdělávání konkrétní mateřské 
školy, proto existují „na míru ušité“ školní vzdělávací programy.  

Realizace cílů předškolního vzdělávání, jak již bylo naznačeno, úzce 
souvisí s profesionalitou učitele a jeho odhodláním dané cíle v praxi 
naplňovat. Učitelé by neměli svoji práci stavět pouze na vlastních 
zkušenostech a nápodobě zažitých modelů, jak děti vzdělávat. Sebepojetí 
učitele – self efficacy (Wiegerová, 2012) je totiž často vystavěno na 
zkušenostech z období vlastního vzdělávání, vzpomínkách a zkušenostech, 
které jsou negovány nebo napodobovány, aniž by byly konfrontovány 
s aktuálními vzdělávacími cíli předškolního vzdělávání nebo odbornými 
poznatky týkajícími se předškolního vzdělávání, vývoje výtvarného 
projevu, vývoje myšlení dítěte apod. Z výzkumného šetření např. 
vyplynulo, že v případě nabídky výtvarných činností se výrazně projevuje 
vztah učitele k výtvarnému oboru (ať pozitivní nebo negativní), ale také 
negativní zkušenosti z výuky výtvarné výchovy. Právě nízké 
sebehodnocení pak vede k mechanickému přijímání pedagogických 
„vzorů“. Pokud ale chtějí učitelé děti obohacovat a rozvíjet, měli by dítěti a 
jeho výtvarnému projevu rozumět, přijímat jeho zkušenosti s tvorbou jako 
důležité východisko pro další rozvoj. I proto je důležité poskytovat 
učitelům v mateřské škole zkušenosti nové, které promění jejich pohled na 
roli výtvarných činností v předškolním vzdělávání. Existují sice mnohé 
inspirativní publikace a další zdroje, důležité je ovšem mít i reflektovanou 
zkušenost s tvorbou. Proto vnímáme jako účinné rozvíjet tvořivé myšlení 
učitele, iniciovat jeho expresivní výtvarný projev a jeho reflexi, formou 
intervencí vstupovat do pedagogické praxe a přinášet zkušenosti nové. 
Z nich pak může učitel těžit, konfrontovat je se zprostředkovanými 
informacemi a zkušenostmi od jiného pedagoga (např. provázejícího), 
výsledky vlastního pozorování, ať už je zaměřeno na spontánní výtvarné 
činnosti dětí nebo na průběh činností řízených. Mohou reflektovat vlastní 
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pedagogické postupy, vyzkoušet si činnosti nové, které se ve školní praxi 
nevyužívají tak často, jak by mohly.  

Jako příklad realizovaných intervencí, které byly realizovány v roce 2020, 
můžeme uvést výtvarné činnosti probíhající ve venkovním prostředí. 
Z výzkumu totiž vyplynulo, že v běžném provozu tvorba probíhá 
v převážné míře v interiéru mateřské školy, přestože venkovní prostředí 
nabízí dětem velkorysý prostor, pocit svobodnějšího pohybu, příležitosti 
tvořit jinak. Děti mohou objevovat výtvarné materiály na místě, kde tvorba 
probíhá, přemýšlet o jejich uspořádání, přetváření, společně řešit výtvarný 
úkol (problém). Tvorba venku však nemusí být pouze doménou lesních 
mateřských škol, může výrazně „prospět“ dětem právě v době pandemie. 
Děti mohou reagovat na příběhy (např. výprava do lesa byla motivována 
pohádkou o Palečkovi, tam také děti získaly potřebný materiál na 
experimenty s otisky); výzvou se může stát třeba objev zajímavého 
přírodního tvaru, který je impulsem k přemýšlení, zjišťování informací, 
připomenutím pohádkového příběhu a rozvoje fantazie dětí (např. objevená 
dutina v kořenech stromu byla výzvou k dotváření, děti při tvorbě 
využívaly v okolí nalezený přírodní materiál nebo ho podle své představy 
různorodými postupy přetvářely (využívaly např. rampouchy, zmrzlou 
vodu, listy, seno, kameny aj.). Motivací k tvorbě se může stát i ilustrace 
knihy, na kterou je možné reagovat výtvarným experimentem realizovaným 
v exteriéru (např. detail ilustrace od Jana Kudláčka vedl k experimentování, 
přetváření plochy kartonové krabice akční malbou, otisky nalezených 
materiálů, kombinacím malby s dalšími materiály apod). Venku mohou děti 
experimentovat i s klasickými výtvarnými prostředky na netradičních 
podkladových materiálech, používat rozličné objevené instrumenty pro 
kresbu či malbu (akční malba bublifukem, napěněnou barevnou tekutinou 
apod., tvoření čajem, kávou, rozmíchanou hlínou apod). Výtvarně mohou 
děti reagovat i na venkovní pohybovou aktivitu (např. na přetahování lana 
děti navázaly experimentem s provázkem namočeným v barvě, který 
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pohybem vytahovaly z přeloženého papíru).  Můžeme citovat z jedné 
reflexe činnosti, která probíhala ve venkovním prostředí: 
„Výtvarná činnost inspirovaná tvorbou Jana Kudláčka přispěla k rozvoji 
tvořivosti, nabídla prostor pro sebevyjádření, probudila v dětech zvídavost, 
potřebu objevovat. Podpořila duševní pohodu dětí, pozitivně se odrazila 
v jejich sebehodnocení. Nabídla příležitost prozkoumat tvorbu konkrétního 
umělce, vyjádřit, čím je zaujala. Výtvarné experimenty poskytly nové 
zkušenosti s malbou, a to i v kombinaci s dalšími materiály. Např. jedna 
dívka do malby zakomponovala písek a zeminu a další přírodní materiály, 
jiná začala zkoumat, jak se malba promění na jiném podkladovém 
materiálu. Bylo patrné zaujetí dětí a radost z tvoření, i po několika dnech 
připomínaly zážitek z tvorby a projevily zájem o obdobnou činnost. Děti se 
staly soustředěnými pozorovateli okolního prostředí, měly možnost 
zkoumat dílo ilustrátora, poslouchat čtené příběhy z vybraných knih od 
Mileny Lukešové a Jana Kudláčka Bílá zima a Jakub a babí léto. Náměty 
příběhů vztažených k dění v přírodě děti motivovaly ke zkoumání a 
poznávání dění v přírodě“ (V. K., 2020). Můžeme předpokládat, že takové 
zkušenosti povedou k hlubšímu uvažování učitele o nabídce výtvarných 
činností, o jejich obsahu, ale také o dispozicích dětí. Můžeme doufat, že 
přiměřené činnosti, které budou učitelé moci sledovat, stejně tak i 
jedinečný přístup dětí k realizaci úkolu, omezí nepotřebná podpůrná 
opatření typu šablon, předloh k nápodobě, přesných instrukcí, jak si učitel 
výsledek představuje.  

ZÁVĚR 
Výtvarné činnosti v mateřské škole mají velký potenciál, jak přispět 
k realizaci cílů předškolního vzdělávání. Je však třeba, aby nabídka 
výtvarných činností nebyla formální, směřující k očekávaným výrobkům, 
nikoli výstupům daných RVP PV.  Pokud se např. výběr námětu opírá o 
jedinečné vnímání dítěte, zážitek z konkrétní události a nabídka výtvarné 
činnosti podporuje i tvořivou realizaci, pak umožníme dítěti prožít proces 
tvorby, zažít uspokojení, že se s úkolem samostatně vyrovnalo. Učitel by 
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měl vždy flexibilně reagovat na konkrétní situace, a nabídku přizpůsobit 
dítěti, ne dítě vmanipulovat do nechtěné činnosti a nutit ho plnit úkol, který 
je nepřiměřený. Měl by aktivně využívat znalostí specifik dětského 
výtvarného projevu, nabídku přizpůsobit dispozicím dětí, reagovat na jejich 
zájem, potřebu objevovat a něco nového se dozvědět. 
K zamyšlení vede i změna podmínek vzdělávání v důsledku pandemické 
situace. Můžeme hledat a ověřovat jiné, přirozenější cesty, jak dítě obohatit 
novými zkušenostmi a aktivní formou získat znalosti a dovednosti. Výzvou 
se může stát učení venku, v přírodním i městském prostředí. Učení venku je 
příležitostí k četnější nabídce výtvarných činností. Nabídce, která může 
oslovit i děti, které běžně nejeví o výtvarné činnosti zájem, protože si 
nevěří nebo nedostaly prostor a možnost volby, co a jak tvořit.  Učitel, 
který se zajímá o dítě, jeho zájmy a potřeby, bude tvořivé činnosti účinně 
využívat jako prostředek vzdělávání a podpoří a ocení i jeho expresivní 
vyjádření.   
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Z VÝSKUMU O VÝTVARNEJ EXPRESII S 
PRIENIKOM DO ONLINE VZDELÁVANIA 

 
FROM RESEARCH ON ART EXPRESSION PERMEATING TO 

ONLINE EDUCATION 
 
 

Hana Juhász Muchová 
 
Abstrakt  
Výsledkom edukačného modelu je analýza významových obsahov výtvarnej 
expresie v obraze a komparácia dvoch špecifických prípadov u edukantov na 
základnej umeleckej škole pri dištančnom vzdelávaní. Výskumnú sondu sme 
zamerali na konkrétne podmienky súrodencov v domácom prostredí s prienikom 
tvorivej činnosti v online ateliéri. 
 
Kľúčové slová 
Dištančné vzdelávanie, online ateliér, výtvarná expresia 
 
Abstract  
The result of the educational pattern is an analysis of semantic contents of art 
expression via image and comparation of two specific cases including educants on 
a primary art school level dealing with distance education. We aimed the research 
probe towards the specific conditions of siblings in their home environment 
permeating with creative activity in online atelier. 
 
Key words 
Distance education, online atelier, art expression 
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ÚVOD 
Umelecké dielo je zvláštny spôsob ako si osvojiť svet, v ktorom sa 
reprezentuje vzájomný prienik človeka s realitou (Bajnarová, 2018, s. 53) 
Pozitívne posolstvo vidíme vo variabilite digitálneho média ako 
umeleckého nástroja, ktorý vo virtuálnom prostredí posilňuje motiváciu pri 
tvorivých činnostiach. V príspevku máme ambíciu predstaviť model 
vzdelávacej stratégie využívania klasických a digitálnych výtvarných 
nástrojov expresiou v online ateliéri. „Expresia má vo všetkých podobách 
dva základné póly. Na jednej strane je to zmyslovo vnímateľná forma a na 
druhej strane je význam, ktorý je v tejto zmyslovo vnímateľnej podobe 
vyjadrený” (Valachová, 2016, s. 38). Využívanie nových médií má za 
úlohu efektívne sprístupnenie informácií a súboru poznatkov vzhľadom 
k predpísaným výkonovým a obsahovým štandardom na základnej 
umeleckej škole vo výtvarnom odbore. Škola má edukanta pripraviť na 
premenlivý svet. Pestovať jeho motiváciu, prijímať tento svet a to všetko 
bez toho, že nie je možné presne určiť, čo ho čaká (Sobota, 2016, s. 95). 
Mediálne obsahy predstavujú okno do sveta virtuálnych možností. 
„V tomto kontexte môžu médiá slúžiť na jednej strane ako inšpirácia a na 
strane druhej ako materiál na tvorbu.” (Zabadal, Satková, 2008, s. 149). 
Metódy rozvoja tvorivosti otvárajú priestor spontánne sa vyjadriť v rámci 
výtvarnej aktivity, podporujú aj ďalšie vlastnosti ako samostatnosť, lepšie 
zvládnutie úlohy, dobré vzťahy v kolektíve spolu s vyučujúcim.  

Zážitky sprostredkované v procesoch tvorivej expresie sa stávajú 
iniciačným faktorom k chápaniu a rešpektovaniu odlišnosti. 
Prostredníctvom vhodných kreatívnych techník a metód sa vytvára 
možnosť ovplyvňovať, formovať, budovať a posiľňovať modely 
tolerantného správania sa voči ostatným členom spoločnosti (Kováčová, 
2019, s. 45-46). Tvorivá atmosféra online ateliéru potrebuje interakciu 
účastníkov vo virtuálnom priestore. Ambíciou dištančného vzdelávania 
výtvarnej edukácie je viesť žiakov k tvorivej činnosti zážitkovým 
spôsobom a vnášať do učenia prekvapenie pomocou digitálnych nástrojov. 
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Ak výchova nie je len prípravou na život, ale život sám, dáva fenoménu 
tvorivosti, výsadné postavenie (Šicková-Fabrici, 2005, s. 28). 

CIEĽ VÝSKUMNEJ SONDY 
Cieľom výskumného šetrenia bolo analyzovať výtvarnú expresiu žiackych 
výsledných produktov pri dištančnom vzdelávaní v závislosti na 
schopnostiach, motivácii a prostredí. Predpokladáme, expresívnu 
spontánnu interpretáciu v obraze bezbariérovej tvorivosti s ohľadom na 
vybranú tému. Výskumná sonda je len čiastkovým vhľadom do skúmanej 
situácie, ktorá stále prebieha. 

VÝSKUMNÝ PROBLÉM A VÝSKUMNÉ OTÁZKY 
Z vedeckého hľadiska je aktuálnym problémom analyzovať súčasnú kvalitu 
dištančného vzdelávania dvoch špecifických prípadov pri tvorivých 
činnostiach. Výskum je kvalitatívne orientovaný s použitím viacerých 
výskumných nástrojov a metód. Súsredili sme sa na širšie súvislosti 
a konkrétne dva prípady súrodencov. Zisťované boli konkrétne podmienky, 
samostatná činnosť pri súbežnom a individuálnom pripájaní na online 
vyučovanie cez počítač. „Po vymedzení problémovej otázky a hypotézy 
výskumník uvažuje o tom, ako použije vybrané údaje zo zdrojov, aby mohol 
adekvátne odpovedať na problémové otázky a overiť platnosť hypotetického 
tvrdenia“ (Švec, 1996, s. 150). 

K samotnému problému sme koncipovali dve výskumné otázky ako súčasť 
sondy, ktorá bola realizovaná v mesiacoch od októbra do decembra 2020.  
Výskumné otázky uvádzame nasledovne: 
1. Akými konkrétnymi podmienkami disponujú žiaci v domácom prostredí 

pri výtvarnej tvorbe počas dištančného vyučovania? 
2. Akým spôsobom aktivizuje online ateliér žiakov k samostatnej činnosti 

v tvorivom procese? 
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VÝSKUMNÉ METÓDY 
Zber dát bol realizovaný formou participačného pozorovania, 
pološtrukturovaného rozhovoru a analýzy expresívnej detskej maľby. 
Skúmanie významových obsahov výtvarnej expresie prebehlo na základe 
schopností, motivácie a podmienok štyroch respondetov pri dištančnom 
tvorivom procese. Terénne zápisky boli výsledkom pozorovania, ktorého 
sme sa intenzívne zúčasťňovali počas troch mesiacov od októbra do 
decembra 2020. „Použitá triangulácia výskumných metód by mala pomôcť 
vysvetliť plne a komplexne ľudské jednanie z viacerých strán” (Švaříček, 
Šeďová, 2014, s. 204). 

VÝSKUMNÁ VZORKA 
Špecifickými prípadmi boli žiaci základnej umeleckej školy vyučovaní 
v menších skupinách.  

Prípad P1 
dvojica súrodencov staršieho veku, Laura 16 rokov 
a Barbora 15 rokov, ktoré sa vzdelávali dištančným 
spôsobom v rozdielnom čase, samostatne. 

Prípad P2 

dvojica súrodencov mladšieho veku, Nina 10 rokov 
a Tomáš 8 rokov, ktorá sa pripájala na online 
vyučovanie súbežne v rovnaký čas cez spoločné 
digitálne médium, počítač. 

Zdroj: vlastné spracovanie 

Vyučovanie prebiehalo v domácich podmienkach cez užívateľské rozhranie 
aplikácie Zoom s časovou dotáciou 2 x 45 minút raz za týždeň v oboch 
prípadoch. Štyria respondenti boli vzdelávaní v domácom prostredí so 
zachovaným počtom ôsmich žiakov v skupine.  

VÝSKUMNÁ AKTIVITA „BUBLINKA MÔJHO VESMÍRU” 
Pri výbere aktuálnej témy sme brali do úvahy celoplošnú zmenu 
vyučovania. Našou prioritou bolo aktivizovať respondentov v online 
priestore. Téma výtvarnej aktivity bola vysvetlená primerane veku všetkým 
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respondetom. Cieľom zadania bolo vyobraziť sabeprojekciou miesto úniku, 
škrýšu pred problémami. Výtvarným námetom bolo vyjadrenie priestoru 
v ploche technikou maľby (tempera, alebo akvarel). Hra s názvom „Umelec 
v galérii budúcnosti” bola motivačnou časťou výtvarnej aktivity a všetkých 
preniesla do virtuálnej galérie v simulovanom výstavnom priestore.  

Inštaláciu tvorili hyperrealistické maľby súčasných talianskych umelcov. 
Následnou projekciou „vidím sa v obraze” si mali žiaci vybrať konkrétne 
dielo, ktoré ich oslovilo a kresbou dotvoriť vlastnú ideu vo virtuálnom 
prostredí. Digitálnymi nástrojmi a zdielaním plochy počítača, parafrázovali 
edukanti diela. Išlo o hravé pretváranie malieb vo virtuálnej galérii, 
výtvarná hra na odbúranie napätia. „Uvedené nadštandartné postavenie hry 
v živote človeka vyplýva z jej bytostnej spriaznenosti s iným dôležitým 
ľudským fenoménom – slobodou” (Malík, 2008. s. 96). Celá výstava bola 
obsahovo zameraná na súčasnú situáciu (lockdown). Žiakov oslovila 
virtuálna prehliadka a zábavná aktivita. Digitálne nástroje, ktoré sú 
súčasťou Zoom aplikácie – ceruzka, štetec, guma, základné geometrické 
tvary a rôzne pečiatky, znásobili záujem o tvorbu. Aj žiaci, ktorí majú 
manuálne a technické zručnosti na nižšej úrovni, môžu  byť pomocou práce 
na počítači úspešní. Žijeme v akčnej dobe a tomuto javu by sme mali 
prispôsobiť aj prostriedky, ktoré používame v edukácii (Pondelíková, 2013, 
s. 236). Výtvarnou hrou sme predstavili tému, ktorá nasledovala po 
pretvárajúcich činnostiach. Aktivitu sme aplikovali vo všetkých skupinách 
rovnako. Počas tvorby sme sa respondentov pýtali otvorenými aj 
uzavretými otázkami k danej téme. Použili sme metódu 
pološtrukturovaného rozhovoru, kde sme sa zamerali na obsahovú časť 
výtvarnej aktivity. Zisťovali sme názory respondentov na súčasnú situáciu 
z hľadiska umenia. Obrazy vo virtuálnej galérii vyvolali u žiakov 
prirodzenú diskusiu o živote, o obmedzeniach, o voľnosti, či o 
priateľstvách. Na otázku, čo je dnes dôležité pre teba, vyplynuli odpovede 
ako zdravie, rodina, sloboda, kamaráti, bezpečie a umenie počúvať. Pri 
vizualizácii bezpečného miesta respondenti – sestry staršieho veku, Laura a 
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Barborka označili voľnú prírodu a kontakt so svetom za ideálne prostredie, 
kde sa cítia dobre. Súrodenci mladšieho veku Nina a Tomáš hovorili o 
prostredí detskej izby s kamarátmi ako o svojom úkryte pred problémami. 
Zistili sme preferenciu plošných výtvarných techník, Laura vyzdvihla 
médium maľby, Barbora, Nina a Tomáš si vybrali kresbovú techniku. 

Tabuľka 1  
Analýza rovnakých a rozdielnych znakov vo výtvarnom vyjadrovaní sa 

Vzorka  Rozdielne prvky Rovnaké prvky 

P1 

L
au

ra
 

temperová technika, tmavšie 
pozadie, emócia beznádeje,  
topenie sa, nahá polovica 
postavy, odkrývanie častí 

tela,  
rozvýrená hladina, vlasy v 

pohyb 

sebaznázornenie v obraze,  
kompozícia jednej postavy vo 

voľnom priestore,  
dominacia ľudskej figúry,  

element vody v obraze,  
znázornený dej,  

dynamika pohybu,  
vyvážená farebnosť,  

dôraz kladený na detaily,  
vyvážená kompozícia,  

tieňovanie,  
farebný realizmus 

B
ar

bo
ra

 

akvarelová technika, 
svetlejšie farby, emócia 

smútku, dážď/búrka,  
zahalená celá postava,  
skrývanie sa, padajúce 

kvapky,  
otvorená kniha s prírodou 

naokolo  
ako miesto pokoja  

P2 N
in

a 

ilustrácia posunutá do pravej 
časti, tmavšie pozadie, 

znázornenie troch postáv, 
grafický štýl komix 

sebaznázornenie v obraze, 
kompozícia viacerých postáv, 

dynamika pohybu,  
emócia radosti, znázornený 
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2. obrázok Barbora 15 
rokov  

T
om

áš
 

vyvážená kompozícia, 
znázornenie dvoch postáv, 

naznačený horizont, 
personifikácia, vizuálny 

realizmus 

dej, 
izba ako útočisko,  

dôraz kladený na detaily,  
farebná nadsázka 

Zdroj: vlastné spracovanie 
Prípad P1  

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

1. obrázok  

Laura 16 rokov 



Expresivita vo výchove IV. 
 

 

84 
 

 
Popis k obrázkom:  
Obrázok 1 
Prepis záznamu – zmyslom diela má byť znázornený dnešný svet ako sa 
topí pod pretvárkou ľudí. Nahé dievča na obraze zobrazuje krehkosť bytia 
ako môže človek ľahko stratiť život. Otvorená hruď symbolizuje naše 
vnútorné rozpoloženie. Srdce je miesto úniku, chýba tam schúlený malý 
človiečik a riasy okolo postavy. Výtvor je metaforou nenaplnenia 
obyčajného človeka. 
Obrázok 2 
Prepis záznamu – obraz znázorňuje voľný priestor, vykresľuje postavu, 
autorku diela, prikrytú perinou. Okolo nej je príroda zakomponovaná 
v knihe ako symbol vzdelania a učenia. Perina postavu na obrázku chráni 
pred okolitým svetom a dážď sa snaží všetko zlé akoby odplaviť. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3. obrázok Nina 10 rokov 
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Popis k obrázkom:  
Obrázok 3:  
Prepis záznamu – Ninka sedí na Tuli vaku vo svojej izbe a pozerá na 
obrázky v knižke. Znázornené ilustrácie sú zväčšené hore v bubline, aby 
bolo vidieť situáciu. Copatá Ket sa bije s ryšavou Mire, to je akcia. Vedľa 
Ninky sú naukladané knihy v poličke pred ňou je stolík s občerstvením. 
Tmavomodrá plocha znázorňuje nebo a žlté pozadie je stena izby. 
Obrázok 4:  
Prepis záznamu – Tomáš vytvoril veselú izbičku s tancujúcou krabicou, čo 
má ruky a nohy, autor obrázku sedí na stoličke, má v ruke ovládač od 
televízora, prepína s kľudom programy. Na poličke nad dverami je 
položený sivý televízor a obraz neznámeho chlapca visí v ráme na stene 
hneď vedľa rádia. Pokémon, kamoš v tvare krabice pozerá tiež televízor, 
takto vyzerá moja pohoda. 

4. obrázok Tomáš 8 rokov 
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OBSAHOVÁ ANALÝZA VÝTVARNEJ EXPRESIE  
Interpretáciu vizuálnych žiackych predstáv v maľbe sme hodnotili 
z hľadiska emocionálnej štruktúry, zobrazovaných dôležitých 
charakteristických znakov v obraze. Použili sme kritériá analýzy detského 
výtvarného prejavu podľa špecifík:  

 FLUENCIA: predstavuje množstvo predmetov, vecí, detailov a 
vyjadrených prvkov na detskom výtvore.  

 FLEXIBILITA: obsahuje efektivitu vystihnutia témy a opakovanie 
znakov výtvarného zobrazenia.  

 ORIGINALITA: predstavuje použitie neobvyklých prvkov, farieb, 
výraz.  

 KOMPOZÍCIA: predstavuje rozmiestnenie výrazových prvkov vo 
formáte, funkčne zaplnený priestor detskej výtvarnej tvorby.  

 FAREBNOSŤ: predstavuje výber a použitie farieb nápadito, 
harmonicky a vyvážene.  

 VEDENIE LÍNIÍ: kvalita línie vedená ľahko, línia je jasná, hladká a 
primeraná technike, je zrejmý koordinovaný grafomotorický pohyb.  

 ZOBRAZENIE POSTÁV: obsahuje všetky časti tela, správny počet 
prstov nie však vidlicovitého charakteru, je bohatá na detaily, má 
aspoň nejakú súčasť odevu, zobrazené sú všetky postavy a ich pomer 
veľkostí je primeraný skutočnosti (Valachová,  2012, s. 65). 

ODPOVEDE NA VÝSKUMNÉ OTÁZKY 
1. Akými konkrétnymi podmienkami disponujú žiaci v domácom prostredí 

pri výtvarnej tvorbe počas dištančného vyučovania? 
Z participačného pozorovania a terénnych zápiskov musíme konštatovať, 
že žiaci nemajú vyhovujúce podmienky s ohľadom na koncetráciu a iné 
rodinné vplyvy. Veľkú úlohu zohráva aj sieťové pripojenie internetu 
v danej domácnosti, kľudné prostredie, neuspôsobený priestor na tvorivé 
činnosti alebo slabá materiálna vybavenoť žiakov.  
V prvom prípade vyučovania (P1), boli žiačky viac koncentrované na 
výtvarnú tvorbu, ale menej komunikatívne ako v prípade druhom (P2), kde 
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dochádzalo skôr ku konfliktom v spoločnom domácom priestore namiesto 
spolupráce. Respondent Nina síce usmerňovala brata Tomáša ak potreboval 
pomoc, ale vzájomne sa vyrušovali pri tvorbe, boli nepozorní. 
Komunikácia v druhom prípade bola aktívnejšia. 

2. Akým spôsobom aktivizuje online ateliér žiakov k samostatnej činnosti 
v tvorivom procese? 

Tu môžeme konštatovať, že počítač ako učebnú pomôcku žiaci prijali 
veľmi pozitívne a jeho atraktivita ešte stúpla pri používaní rôznych 
digitálnych nástrojov. Rýchla distribúcia učebných materiálov, virtuálna 
galéria a personalizácia počítačového prostredia je výsadou v online 
vzdelávaní. Zistili sme, že pri dištančnom učení sa dajú rozvíjať 
kooperatívne kompetencie a skupinová spolupráca napríklad pri zdielaní 
elektronickej tabule, pri používaní digitálnych nástrojov alebo pri 
motivačných hrách.  

ZISTENIA A ZÁVERY VÝSKUMU 
Digitálny umelecký nástroj, počítač, pri aktivačných motivačných 
metódach je ideálnym prostriedkom klasickej expresívnej maľby v obraze. 
Symbolizuje novú formu masovej komunikácie, či inšpirácie a výtvarnej 
interpretácie. Výtvarná aktivita zameraná na hru v motivačnej časti 
vyučovania vo virtuálnom prostredí, umocňuje zážitok z tvorby. Formou 
dobrodružstva, objavovania, sebavyjadrovania – rozvíja osobnosť žiaka v 
úplnosti jeho cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analitického vnímania 
vedomých, či nevedomých duševných aktivít. Vo výtvarnej výchove sú 
typické učebné úlohy expresívne, tzn. založené na žiakovej expresívnej 
symbolizácii a tvorivé, tzn. smerujúce k inováciám, či originalite 
subjektívneho ponímania príslušného obsahu (Uhl Skřivanová a kol., 2014, 
s. 30). Osvedčila sa nám stratégia optimálnej kombinácie počítača pri 
motivácii a klasickej výtvarnej techniky pri tvorivej činnosti ako zdravý 
a zmysluplný spôsob využitia digitálnej technológie, či rovnováhy. Nie je 
prehnané tvrdiť, že budúcnosť ľudskej spoločnosti a jej stabilita vnútorného 
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života do značnej miery závisia na udržaní rovnováhy medzi silou 
komunikačnej techniky a schopnosti jednotlivca na ne reagovať (McLuhan, 
1991, s. 31). Pri výskumnom šetrení sa neobjavili počas troch mesiacov od 
októbra do decembra 2020 žiadne závažné udalosti, ktoré by popierali 
zistené fakty. Avšak výskum bol zameraný na malú vzorku respondentov, 
a preto sa skumané zistenia nedajú zovšeobecňovať.  
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DISPARÁTNE VNÍMANIE ZDRAVIA, CHOROBY 
A EPIDÉMIE VO VÝTVARNEJ EXPRESII 

 

DISPARATE PERCEPTION OF HEALTH, DISEASE AND 
EPIDEMY IN ART EXPRESSION  

 
Daniela Valachová 

 
 

ABSTRAKT   
Príspevok prezentuje disparátne vnímanie expresívneho vyjadrenia 
prostredníctvom vizuálnych symbolov. Jadro predloženej analýzy tvorili témy 
zdravia, choroby a epidémie. Analýza bola realizovaná vo viacerých vekových 
kategóriách respondentov, preto nám umožnila viacvrstvovú analýzu tematiky. 
Disparátna analýza napomohla k pochopeniu vekových osobitostí výtvarného 
zobrazenia vybraných podnetov. 

 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
Disparátna analýza, expresia, vizuálne symboly, zdravie, choroba, pandémia, 
život. 

 
ABSTRACT 
The paper presents a disparate perception of expressive expression through visual 
symbols. The core of the presented analysis was the topics of health, disease and 
epidemics. The analysis was carried out in several age categories of respondents, 
therefore it allowed us a multi-layered analysis of the topic. The dissertation 
analysis helped to understand the age peculiarities of the artistic representation of 
selected stimuli. 

 
KEY WORDS 
Disparate analysis, expression, visual symbols, health, disease, pandemic, life. 
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ÚVOD DO EXPRESIE 
Expresia a jej skúmanie nám umožňuje sledovať rôzne oblasti života a ich 
projektovanie do výtvarnej tvorby. Výtvarná tvorba môže byť v rôznych 
obdobiach života jedinca jedinečná a osobitná. Nesie znaky nielen veku, ale 
aj osobných životných skúseností a aktuality súčasnosti.   

Pojem expresia môžeme v najširšom slova zmysle vnímať ako výraz, to 
znamená konkrétne, materiálne alebo telesné, zmyslovo vnímateľné 
vyjadrenie nejakého konkrétneho významu. Tento pojem má vo všetkých 
podobách dva základné póly. Na jednej strane je to zmyslovo vnímateľná 
forma a na druhej strane je význam, ktorý je v tejto zmyslovo vnímateľnej 
podobe vyjadrený. Okrem toho expresia predstavuje proces, ktorý dáva 
vonkajšiu formu rôznym vnútorným obsahom. Slavík (1997) tvrdí, že 
expresiu je možné vnímať ako „špecifickú, citovo zafarbenú a viac alebo 
menej zámerne štruktúrovanú reprezentáciu vnútorného sveta človeka.“ 
V takto definovanom chápaní pojmu ide o nachádzanie zodpovedajúceho 
vyjadrenia pre vnútorné osobné vnímania človeka prostredníctvom 
výrazových prostriedkov ako sú gestá, tvary, farby, rytmus, melódia a pod. 
Kľúčovými aspektmi v tomto ponímaní expresie je pohyb z vnútra na von 
a akcent na emocionálnu a citovú povahu obsahov. Na základe uvedeného 
je možné výtvarnú expresiu vnímať ako vhodnú formu na poznávanie, 
diagnostikovanie a konštruovanie poznania prostredníctvom výtvarného 
vyjadrenia. 

Zamerali sme sa na vnímanie konkrétnych pojmov dotýkajúcich sa situácie 
spôsobené celosvetovou pandémiou COVID-19. Kováčová et al. (2017) 
tvrdia, že proces interakcie v kontexte s výtvarným umením je 
mnohodimenzionálne podmienený faktormi prostredia, situáciou i 
osobnosťou účastníkov (klientov), pozostávajúca z troch zložiek, a to: zo 
sociálnej percepcie a poznávania ľudí; z komunikácie (jazyk, symboly, 
gestá, signály) a zo správania a konania účastníkov, ktoré vytvárajú 
vzájomne sa podmieňujúci súhrn so spätno-väzbovými vplyvmi. V danom 
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kontexte Ťulák Krčmáriková et al. (2017) tvrdia, že ten istý človek na 
rôznom stupni vývinu môže mať úplne odlišnú schopnosť byť rezilientný. 
Naše následné výskumné šetrenie vychádzalo z načrtnutých teoretických 
východísk. 

Pri práci s umením, bez ohľadu na formu vyjadrenia, v záťažových 
situáciách sa predpokladá, že má jednoznačné benefity pre každého 
účastníka. Ide o zobrazovanie osobnej skúsenosti so záťažovou situáciou 
s využitím umenia (Davis, 1989) v procese eliminovania záťaže 
vyplývajúcej so situácie COVID-19. Využitie umenia ako infúzie je 
jedným z krokov ako (na)pomôcť deťom aj dospelým prežiť traumy, ku 
ktorým patria okrem prírodných katastrof aj rôzne pandémie a podobne. 
Westrhenen (2014) tvrdí, že samotné pocity môžu byť súčasťou 
nevedomého prežívania a práve projekcia je jedným z východísk vyrovnať 
sa so záťažou a následne posilňovať rezilientnosť voči konkrétnemu typu 
traumy. Analýza zobrazovaných symbolov môže priniesť zaujímavé 
kontexty. Podľa Beckera (2002) vedľa symbolov rozlišujeme ešte podobné 
alegórie, atribúty či emblémy, pričom rozdiely medzi nimi sú mnohokrát 
len ťažko zachytiteľné. Avšak symbol môže na rozdiel od alegórie, 
atribútov a metafor poskytnúť ucelenú výpoveď. Nie je však jednoduché 
rozdiely medzi týmito označeniami jasne vymedziť. 

Pri analýze výsledných produktov sme využili aj metódu obsahovej 
analýzy výsledných produktov. Všeobecne možno obsahovú analýzu 
označiť ako rozbor obsahu určitej komunikácie. Keď sa však bližšie 
pozrieme na spomínanú metódou, môže nastať problém. Obsahová analýza 
bola pôvodne kvantitatívnou výskumnou metódou. Definícia obsahovej 
analýzy B. Berelsona, ktorá sa považuje za zakladateľskú, ju vymedzila ako 
výskumnú techniku na objektívny a systematický kvantitatívny opis 
manifestného obsahu komunikátu (communication; Berelson, 1952, cit. 
podľa Krippendorffa, 2004, s. 18). Cieľom obsahovej analýzy je podľa tejto 
koncepcie získať kvantitatívny opis vybranej vzorky komunikátov. 
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V priebehu času, od svojho vzniku v päťdesiatych rokov minulého storočia 
prešla obsahová analýza žánrovým a tematickým obohatením vplyvom 
kvalitatívnej metodologickej stratégie. Ako vhodný komunikát môže byť, 
v našom zámere, proces výtvarnej tvorby alebo výsledný výtvarný produkt 
(Valachová, 2018). 

ANALÝZA VÝSKUMNÉHO ZÁMERU 
Cieľom výskumu bolo analyzovať disparátne expresívne prejavy jedincov 
v rámci prežívania záťažovej situácie v témach zdravia, choroby a 
pandémie. Ďalšími cieľmi bolo sledovanie disparátneho prežívania 
jedincov počas expresívnej akcie, doplnenie výtvarných expresií aj o ďalšie 
možné prejavy a ich analýza. Výskumný súbor bol rôznorodý a pomerne 
početný. 

VÝSKUMNÁ VZORKA 
Výskumnú vzorku tvorili celkom štyri skupiny respondentov. Práve takáto 
disparátna skupina nám umožnila štruktúrovanie jednotlivých pozorovaní 
a analýz. V prvej skupine respondentov boli deti vo veku päť až šesť rokov, 
v druhej skupine boli respondenti vo veku sedem až desať rokov, v tretej 
skupine boli respondenti vo veku jedenásť až sedemnásť rokov a v štvrtej 
skupine boli respondenti od osemnásteho roku veku. V rámci celkovej 
skupiny respondentov nebolo možné sledovať štruktúrovanejšie skupiny, 
nakoľko šetrenie prebiehalo individuálne a v malých skupinách z dôvodu 
pandemickej situácie. Štruktúra výskumnej vzorky je uvedená 
v tabuľkovom spracovaní (Tabuľka 1).  
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TABUĽKA 1  
Výskumná vzorka 

 skupiny počet 

1. skupina do 6 rokov 24 

2. skupina 7 – 10 rokov 28 

3. skupina 11 – 17 rokov 29 

4. skupina 18 a viac 25 

N  106 

 
REALIZÁCIA VÝSKUMU A INTERPRETÁCIA 
V rámci výskumu, ktorý sme mali koncipovaný v širšom kontexte v rámci 
výskumných skupín, sme zvolili štyri rovnaké podnety, ktoré súviseli 
s vnímaním zdravia a choroby v čase epidémie. Zároveň sme sledovali aj 
prežívanie záťažovej situácie respondentov.  
 

TABUĽKA 2  
Podnety na expresiu 

PODNETY  zdôvodnenie 
zdravie vnímanie podnetu ako základnej premisy  

choroba zobrazenie podnetu ako problémového elementu 

pandémia 
zobrazenie podnetu ako súčasnej záťažovej 
situácie 

život zobrazenie podnetu ako existenčnej premisy 
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INTERPRETÁCIA  

Výber podnetov na výtvarnú expresiu bol zámerný. Skupiny respondentov 
reagovali vo všeobecnosti na výtvarné podnety pozitívne. Nevyskytla sa 
žiadna reakcia, ktorá by naznačovala odmietanie činnosti. Pred a počas 
činnosti sme respondentov pozorovali a viedli s nimi rozhovor, aby sme 
mohli tak získať ďalšie relevantné údaje o priebehu činnosti a verbálne 
komentáre. K dispozícii mali respondenti biely papier formátu A3, ktorý 
bol rozdelený na štyri časti, farbičky, voskový pastel a fixky. Výtvarný 
materiál bol zvolený zámerne, aby sa s ním ľahko manipulovalo a bolo 
možné s ním zobraziť aj prípadné detaily. Respondenti si mohli výtvarný 
materiál zvoliť. 

PODNET ZDRAVIE 
Na uvedený podnet deti vo veku do šesť rokov (Obrázok 1) reagovali 
najskôr verbálne. Väčšina detí reagovala podnet zdravie: „veľa vitamínov“, 
„nie som chorá a môžem ísť na výlet“, „ovocie a zelenina“, „nie som chorý 
a neležím v posteli. V druhej skupine respondentov (7 – 10 rokov) sa 
verbálne vyjadrenia presne dopĺňali so symbolickým vyjadrením. Verbálne 
vyjadrenia oboch skupín respondentov vychádzali z prežitej, vlastnej 
skúsenosti detí a žiakov s tým, čo zažívajú. V zobrazovaní symbolov obe 
skupiny vychádzali z úrovne výtvarného zobrazenia, ktoré je na úrovni 
obsahových, konkrétnych predstáv (Obrázok 2). 

V symboloch sa objavilo: jablko, zelenina a ovocie, ľudské postavy 
zobrazujúcu obľúbenú činnosť, usmievajúca sa hlava. 
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Obrázok 1.  
Zdravie, dievča, 5 rokov 

Obrázok 2.  
Zdravie, dievča, 10 rokov 

V tretej vekovej skupine 11 – 17 rokov sa objavujú len vizuálne symboly, 
ktoré sú jasne výtvarne definované a priamo súvisia s otázkou, ktorá bola 
respondentov položená. Zaujímavá je jednoznačnosť výtvarného 
zobrazenia vo farbe, vedení línie a jednoduchom, skratkovitom zobrazení 
(Obrázok 3). Oproti tomu v štvrtej skupine respondentov, kde boli dospelí, 
sa objavuje prevažne zobrazenie prostredníctvom písomného prejavu, čo 
taktiež môžeme považovať za symbol, avšak absentuje výtvarné vizuálne 
zobrazenie (Obrázok 4). 
  

 
 

Obrázok 3  
Zdravie, muž, 16 rokov 

Obrázok. 4  
Zdravie, žena 32 rokov 
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PODNET CHOROBA 
Na podnet choroba vo verbálnom vyjadrení deti a žiaci reagovali tak, že 
opisovali seba keď boli chorí, napr.: musela som ležať, bolesť hlavy, úraz, 
ale iná zažitá nepríjemná situácia, ktorú prežili. Pri verbálnom opise bolo 
dôležité verbalizovať celú udalosť ako príbeh, ktorý prežili. V zobrazených 
symboloch (skupina do 6 rokov) sa objavili objekty, ktoré zobrazovali 
chorobu, deti ich pomenovali ako bacily, ležiace postavy v posteli 
(Obrázok 5). V druhej vekovej skupine (7 – 10 rokov) sa vizuálne 
zobrazenie obmedzilo na vizuálne skratky charakterizujúce chorobu 
(Obrázok 6). 

 

 

Obrázok 5  
Choroba, chlapec 6.rokov 

Obrázok 6  
Choroba, chlapec 11 rokov 

 
V tretej (11 – 17 rokov) skupine respondentov sa vizuálne vyjadrenia 
takmer zhodovali so štvrtou vekovou skupinou (nad 18 rokov). Objavili sa 
základné symboly injekcie, lieky, teplomer a slovné vyjadrenie lekár, 
nemocnica (Obrázok 7). Verbálny prejav bol potlačený a nahradený 
jasnými a jednoznačnými výtvarnými symbolmi (Obrázok 8). Úroveň 
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výtvarného zobrazenia symbolov je príznačná vekovej kategórii a môžeme 
konštatovať až sa prejavuje strata záujmu o výtvarné zobrazenie, typická je 
deformácia a výtvarná skratka. 

 

 

Obrázok 7  
Choroba, chlapec 12 r. 

Obrázok 8  
Choroba žena 40 rokov 

 
PODNET PANDÉMIA 
Podnet pandémia vyvolal veľmi živú diskusiu vo všetkých vekových 
skupinách respondentov, čo sme aj očakávali, nakoľko išlo o podnet, ktorý 
bol veľmi aktuálny a zároveň pre každého neznámy a nový. Pandémiu 
všetci respondenti vnímajú v priamej súvislosti so súčasnosťou, s corona 
vírusom, s nosením rúšok, umývaním rúk a s rôznymi obmedzeniami. Vo 
vekovej skupine do šesť rokov deti konkrétne informácie nemali, ale 
hovorili len o tom čo hovorili rodičia, prípadne iný členovia skupiny 
a komunity (Obrázok 9). V skupinách starších vekových skupín sa vo 
verbálnych vyjadrenia objavili aj slová ako celosvetová pandémia, panika, 
nová neznáma skúsenosť. Vizuálne symbolické vyjadrenie je pomerne 
rovnaké vo všetkých vekových skupinách. Najčastejšie zobrazovaným 
symbolom bol vírus a rúško (Obrázok 10). Až nasledovne to bolo 
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umývanie rúk, alebo iné zobrazenie, ktoré jednoznačne napovedá prvým 
dvom najčastejšie zobrazovanými symbolmi.  

  

Obr. č. 9. Pandémia, chlapec 12 rokov Obr. č. 10. Pandémia, dievča 19. 
rokov 

 

PODNET ŽIVOT 
Podnet život vyvolala v skupinách respondentov diskusiu, čo sme aj 
očakávali vzhľadom na vek respondentov. 
S deťmi do šesť rokov bolo potrebné viesť širšiu diskusiu, aby pochopili 
zadanie. Potom diskutovali a svojich pozitívnych zážitkoch, ktoré sa 
dotýkali ich vlastného prežívania. Zobrazované vizuálne symboly 
vyjadrovali radosť a domov. Uvedené symboly sú typickými zobrazeniami 
v rámci výtvarného vyjadrenia (Obrázok 11). V skupinách respondentov 
staršieho veku sa vyskytlo zaujímavé zobrazenie u 10. ročného dievčaťa, 
ktoré výtvarne zobrazilo narodenie dieťaťa (Obrázok 12).  
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Obr. č. 11. Život dievča 6 rokov Obr. č. 12. Život, dievča 10 rokov 

 

V skupine respondentov do 18 rokov sa objavili symboly zeme ako života 
(Obrázok 13. Pre vekovú kategóriu adolescentov možno považovať takéto 
symbolické zobrazenie za príznačné. V skupine dospelých respondentov 
boli zaujímavé aj nejednoznačné symbolické zobrazenia ako napr. včely 
(Obrázok 14). 
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Obr. č. 13. Obr. č. 14. 

 
Na základe prezentovania expresívneho vyjadrenia štyroch vybraných 
podnetov v rôznych skupinách respondentov sme sledovali disparátne 
vnímanie prezentovaných podnetov. Potvrdili sa nám predpoklady, že 
disparátne sledovanie je dôležité, nakoľko každá veková kategória má svoje 
špecifiká, ktoré vyplývajú z vekových špecifík, skúsenostného potenciálu 
a súčasnej situácie.  

Záver 
V rámci sledovania expresie sme sa zamerali na viaceré vekové kategórie 
a disparátnu analýzu. V rámci nej sa najvýznamnejšie rozdiely vyskytli pri 
podnete život. Na rozdiel od podnetu pandémie sa disparátna analýza 
ukázala ako jednoznačne rovnaká. Je zrejmé, že nová a aktuálna životná 
skúsenosť ktorou pandémia je sa rovnako premietla do vizuálneho 
zobrazenia vo výtvarných symbolov. 
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ŽALMY V EXPRESÍVNEJ TERAPII 
 

PSALMS IN THE EXPRESSIVE THERAPY 

 

Lenka Bednárová 
 

Abstrakt   
V minulosti ľudia verili v liečivú silu slova, hudobného prejavu a dnes sú tieto 
historické bádania vedecky podložené. Príspevok sa zaoberá muzikoterapiou, 
poetoterapiou a špecifickou formou expresívnej terapie prostredníctvom žalmov. 
V závislosti od stále vzrastajúcich čísel duševných porúch u mladistvých sme došli 
k záveru, že je potrebné zaradiť terapeutické prvky hudby a slova do výchovy 
nielen v špeciálnej pedagogike. 
 
Kľúčové slová  
Žalmy. Expresívna terapia. Muzikoterapia. Poetoterapia. 
erapia žalmami. 
 
Abstract  
In the past, people believed that words and musical expression have healing 
power. These historical understandings are scientifically based nowadays. The aim 
of the paper is to focus on the history and current research of music therapy and 
poetry therapy. Paper explains the meaning of Bible texts in the expressive therapy 
and represents a new form of therapy with psalms application. The partial aim of 
this article is to discuss the data about mental health of children and youth. Our 
findings show that in the context of increasing number of mental disorders it is 
necessary to include therapeutic elements of music and words into educational 
process not only in special pedagogy. 
 
Key words  
Psalms. Expressive Therapy. Music Therapy. Poetry Therapy. 
Therapy with Psalms. 
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VYMEDZENIE TERAPIE  
Terapia je vo všeobecnosti spôsob odborného a cieľavedomého 
zaobchádzania s človekom, ktorý smeruje k odstráneniu alebo zmierneniu 
nežiadúcich účinkov či k odstráneniu ich príčin k istej prospešnej zmene 
(Müller a kol., 2007, s. 13). Terapia v rámci špeciálnej pedagogiky čerpá zo 
psychoterapie a fyzioterapie. Špeciálnopedagogické terapie možno 
vymedziť dvojakým spôsobom. Prvým je úloha terapie nadviazať na liečbu, 
resp. ju dopĺňať. Druhý spôsob chápe špeciálnopedagogické terapie ako 
samotný druh pomoci pri ťažkostiach z kultúrnych alebo sociálno-
adaptačných odlišností (Müller a kol., 2007, s. 19). Terapie v špeciálnej 
pedagogike sú zamerané na ľudí so zníženými schopnosťami normálnej 
životnej sebarealizácie ako je napríklad schopnosť vzdelávať sa, pracovať, 
samostatne bývať či vykonávať voľnočasové aktivity. Úlohou terapeuta je 
odstraňovať individuálne ťažkosti, ktoré bránia hendikepovaným klientom 
plne sa zúčastniť na vyučovaní a mať osoh z edukácie (Kantor a kol., 2009, 
s. 31). Müller rozdelil terapie v špeciálnej pedagogike do piatich oblastí: 
terapia hrou, činnostná a pracovná terapia, psychomotorická terapia, 
expresívna terapia a terapia s účasťou zvierat (Müller a kol., 2007, s. 25). 
V príspevku sa zaoberáme expresívnou terapiou1, konkrétne 
muzikoterapiou a poetoterapiou, ktoré sú súčasťou arteterapie2. Na 
arteterapiu sa možno pozerať ako na umenie pre umenie, umenie pre 
človeka (s liečivým potenciálom) alebo ako na umenie pre zdravie (s 
liečivým a preventívnym potenciálom). Pričom nemožno zabúdať, že 
v arteterapii je dôležitý nielen výsledok, ale primárne proces tvorby 
(Šicková, 2007, s. 42 − 43). 

 

                                                           
1 Expresívne terapie možno nazvať aj neverbálnymi, umeleckými alebo art 
kreatívnymi terapiami (Kantor, 2007, s. 169). 
 

2 Arteterapiu môžeme chápať v širšom význame ako liečbu umením (hudba, 
poézia, próza, divadlo, tanec, výtvarné umenie), ale aj v užšom význame ako 
liečbu výtvarným umením (Šicková, 2007, s. 47). 
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MUZIKOTERAPIA VO VŠEOBECNOSTI 
Pojem muzikoterapia vznikol spojením dvoch termínov: latinského musica 
(hudba) a gréckeho therapeia, therapeineio (liečenie, cvičenie, 
vzdelávanie) (Kantor, 2007, s. 169). V rámci muzikoterapie sa 
nesústreďujeme len na liečebné účinky hudby, ale aj na výchovné účinky 
(Mátejová, 1991, s. 9). „Hudobné umenie hlboko ovplyvňuje nielen bázu 
emocionálnej a estetickej percepcie, ale aj oblasť poznávania, etického 
cítenia a konania človeka. Svojím nedirektívnym, výrazovo mnohotvárnym 
charakterom hudobné umenie pôsobí ako intenzívny komunikačný 
a integračný stimul“ (Mátejová, 1991, s. 5). Výchovná sila hudobného 
umenia je nenahraditeľným prostriedkom v muzikoterapii. AMTA3 
podporuje hudbu pre všetkých a váži si snahu hudobníkov, ktorí sa 
takémuto skladaniu venujú. Heslo asociácie je: „Čím viac hudby, tým 
lepšie!“ Avšak AMTA vymedzuje, že klinická muzikoterapia je postavená 
len na profesionálnej báze a je výskumne podložená4 (AMTA, 2021). Titul 
muzikoterapeuta si vyžaduje poznatky v oblasti muzikoterapie, 
psychológie, psychoterapie, hudobnej pedagogiky, hudobnej 
teórie, psychosomatickej medicíny a psychiatrie. Pedagógovia, na základe 
súčasnej legislatívy, nie sú oprávnení vykonávať terapeuticko-výchovnú 
a terapeutickú činnosť. Výchovný poradca môže odbornú terapeutickú 
činnosť sprostredkovávať a v prípade potreby nasmerovať žiakov 
k psychoterapeutickým službám. Spolupráca pedagogických, odborných 
zamestnancov a špecialistov je veľmi dôležitá, aby kolektívne napomáhali 
k zdravému a normálnemu vývinu žiaka (Krušinská, Zeleiová, 2011, s. 39-
41). 

                                                           
3 AMTA je skratka Americkej muzikoterapeutickej asociácie. Celosvetovo 
združuje viac ako 5 000 muzikoterapeutov a príslušných členov asociácie (AMTA, 
2006). 
 

4 Muzikoterapeut musí mať bakalársky alebo vyšší titul v oblasti muzikoterapie. 
Štúdium takéhoto odboru je garantované samotnou AMTA, pričom v ich 
organizácii sa nachádza 72 osvedčených fakúlt a univerzít. (AMTA, 2021). 
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K ochoreniam, pre ktoré je muzikoterapia vhodná, môžeme zaradiť 
duševné choroby, mentálnu retardáciu, autizmus, telesné postihnutie, 
poruchy komunikácie, zrakové a sluchové postihnutie, špecifické vývojové 
poruchy učenia a správania ako aj terminálne štádiá ochorení. Tam, kde 
muzikoterapia doposiaľ nie je organizovaná žiadnym oficiálnym spôsobom, 
sa s muzikoterapeutickými metódami môžeme stretnúť v rámci iných 
profesií. Muzikoterapia sa v súčasnosti nespája len s významom terapie vo 
svojom pôvodnom význame, zahŕňa v sebe aj neliečebnú aplikáciu hudby 
za účelom rehabilitácie, vzdelávania či psychohygieny (Kantor, 2007, s. 
170). Hudba ako terapia má pozitívne účinky v oblasti impulzívneho 
správania, práce s agresiou či napomáha k zvýšeniu sebavedomia. Jej 
využitie je priaznivé v oblasti sociálnych interakcií, kde pomáha pri 
posilňovaní nezávislosti, identity, pri rozvoji sociálnych vzťahov 
a prospieva k zníženiu izolácie jedincov. V neposlednom rade je významná 
jej funkcia relaxácie. Muzikoterapiu nemožno obmedzovať len pre cieľové 
skupiny so špeciálnymi potrebami, ale aj pre širšie vrstvy populácie 
rôznych vekových skupín a schopností (Kantor, 2007, s. 171). Slovami 
amerického psychológa a spisovateľa Irvina Davida Yaloma možno 
povedať: „Terapia je príliš dobrá na to, aby sa obmedzovala len na 
chorých. Človek nemusí byť chorý, aby mohol byť uzdravený“ (Valenta, 
2005, s. 102). 

RECEPTÍVNA A AKTÍVNA MUZIKOTERAPIA 
Receptívna muzikoterapia využíva dva druhy hudby: hudba improvizovaná 
muzikoterapeutom a reprodukovaná hudba. Hudba, ktorú muzikoterapeut 
predvádza, je pôsobivejšia, pretože terapeut dokáže prispôsobiť počúvanie 
hudby. Reprodukovaná hudba nie je náročná na hudobné zručnosti 
terapeuta, avšak vyžaduje dobré technické vybavenie danej miestnosti. 
Výber hudby je veľmi podstatný. Pri výbere hudby musíme dbať na 
individuálne charakteristiky daných recipientov (Kantor, 2007, s. 178-179). 
Pozornosť receptívnej muzikoterapie sa sústreďuje na počúvanie hudby, 
zvukov, šumu alebo ticha (Zeleiová, 2007, s. 142). 
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Okrem receptívnej muzikoterapie existuje aj aktívna forma muzikoterapie. 
V nej možno pracovať s hrou na tele, s hlasom či s hudobnými nástrojmi. 
Podstatou aktívnej muzikoterapie je aktívne zapojenie jedinca do 
terapeutickej činnosti. Ide tak napríklad o hlasovú improvizáciu, 
vokalizáciu, rytmizáciu alebo jazzové sketovanie. Hra na hudobnom 
nástroji vo všeobecnosti zvyšuje pocit úspešnosti a sebaocenenia. Na 
aktívnu muzikoterapiu sú vhodné tradičné západné nástroje (klavír, gitara, 
Orffove nástroje), etnické nástroje (zvonce, bongo, tibetské misy) alebo 
vlastnoručne vyrobené nástroje. Najlepšiu efektivitu majú nástroje 
vyrobené z prírodných materiálov (drievka, mušličky, zvončeky na šnúrke) 
(Kantor, 2007, s. 173-175). 

HISTÓRIA MUZIKOTERAPIE 
Počiatky vzniku muzikoterapie ako najstaršieho spôsobu liečenia siahajú na 
začiatok histórie ľudstva, teda štyritisíc rokov pred Krista. Hudba sa 
využívala ako odpoveď človeka na pud sebazáchovy s tendenciou odvrátiť 
od seba chorobu a smrť, bola spojená s formami magického liečenia. 
Takúto terapiu vykonával čarodejník, zaklínač alebo mág. Súčasťou spevov 
boli výrazovo pôsobiace slová s jemne stúpajúcou a klesajúcou melódiou. 
Tempo spevu sa prispôsobovalo podľa nálady a odpovede ducha 
(Mátejová, 1991, s. 10). Indiáni verili, že spev ovplyvňuje liečenie, preto 
chorých svojho kmeňa nútili spievať niekoľko hodín denne. Gréci 
a Rimania spájali počúvanie hry s blahodarnými účinkami na trávenie. 
V Egypte liečili duševne chorých pomocou hudby tak, že sa s nimi plavili v 
člnkoch po Níle a upokojovali ich hrou na primitívnych hudobných 
nástrojoch. Známych je niekoľko mien ľudí, ktorí v minulosti boli 
považovaní za liečiteľov. Z Grécka sú to napríklad Orfeus, Timoteus či 
postava zo Starého Zákona – kráľ Dávid5. Liečebné účinky sa pripisovali 

                                                           
5 Šaul, prvý kráľ Izraela, bol zmietaný zlým duchom. Jeho sluhovia mu radili, aby 
vyhľadal muža, ktorý vie hrať na citare: „A keď prišiel na Šaula duch od Pána, 
vzal Dávid do ruky citaru a hral. Šaulovi sa uľavilo a bolo mu lepšie, zlý duch od 
neho odstúpil“ (1 Sam 16, 23). 
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daným tóninám a hudobným nástrojom6. V stredoveku si bohaté mestá 
najímali gajdošov a pištcov, aby upokojovali chorých ľudí, ak by na 
verejnosti dostali nervový záchvat. V kresťanstve sa hudba využívala 
v rámci náboženských obradov. V 18. storočí Pargeter odporúčal tomu, kto 
sa zaoberá muzikoterapiou, aby mal špecifické znalosti o hudbe. V prvej 
polovici 19. storočia sa na našom území aplikovala muzikoterapia 
v psychiatrických liečebniach. S príchodom 20. storočia niektorí autori 
nevideli v muzikoterapii budúcnosť. Dôvodom takýchto dohadov bolo 
presvedčenie, že moderný človek sa menej viaže na hudbu a je zatvorený 
voči emóciám (Mátejová, 1991, s. 10-15). 

V 20. storočí však muzikoterapia našla svoje využitie. Tento pojem sa začal 
vzťahovať na moderný vedný odbor, ktorý vznikol na americkom 
kontinente v nemocniciach pre vojnových veteránov za prvej a druhej 
svetovej vojny. Amatérski a profesionálni hudobníci hrávali veteránom, 
ktorí utrpeli fyzické či psychické poranenia. Terapeutické výsledky boli 
prekvapivo veľmi pozitívne, preto si lekári ako aj ošetrujúci personál začali 
pýtať viac hudobníkov do zdravotných zariadení (Kantor, 2007, s. 169). 

MUZIKOTERAPEUTICKÉ VÝSKUMY 
Porozumeniu liečebných účinkov hudby v minulosti sa začali zaoberať 
mnohí vedci 20. a 21. storočia a svoje poznatky priniesli v 
rôznych štúdiách. Český pedagóg Jiří Pelikán vo svojej publikácii ako 
príklad uviedol prácu psychologičky Frances Rauscherovej. Táto 
psychologička pracovala so skupinou trojročných detí. Deťom na klavíri 
hrala klasické skladby a viedla ich k zborovému spevu. Výskum dokázal, 
že deti po ôsmich mesiacoch takejto hudobnej výchovy boli schopné ľahšie 
a bez závažných problémov riešiť úlohy vyžadujúce si priestorovú 
orientáciu. Išlo o 80% zlepšenie oproti deťom, ktoré podobnou výchovou 
neprešli. Zároveň bol dokázaný aj intenzívny pokrok v matematike 
                                                           
6 Dórsky módus v sebe niesol duchovnú silu. Lýdický módus pozitívne pôsobil na 
malé deti (Mátejová, 1991, s. 13).  
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(Pelikán, 2007, s. 83). Výskumy v oblasti ľudského hlasu priniesli taktiež 
veľa potrebných informácií. Spev najlepšie odkrýva stav duše človeka. 
Hlasivky, ako aj hrtan sú súčasťou ľudského organizmu, preto sú 
najspoľahlivejšími spoločníkmi na analýzu prežívania daného jedinca. 
Hlasivky sú stiahnuté, keď človek prežíva strach alebo úzkosť. Spev 
napomáha k tomu, aby sa hlasivky uvoľnili a týmto prospievajú aj 
k celkovému emocionálnemu uvoľneniu či vyrovnanosti človeka 
(Sláviková, 2019, s. 31). V roku 1997 tím výskumníkov bádal zlepšenie 
srdcovej činnosti, okysličenia krvi, úzkostlivého správania sa, príjmu 
kalórií a nárastu telesnej hmotnosti u predčasných novorodeniatok. 
Novorodeniatka boli vystavené mužskému a ženskému spievaniu trikrát do 
dňa po dobu 4 dní. V roku 2002 sa na dobrovoľníckej skupine ľudí 
dokázalo, že každodenné polhodinové spievanie alebo počúvanie spevu má 
pozitívne a okamžité výsledky zlepšenia nálady (Faunce, Kenny, 2004, s. 
55). 

„ŽALMOTERAPIA“7  
Poetoterapiu8 opisuje Svoboda ako využitie poézie k pozitívnemu 
ovplyvneniu prežívania a konania človeka. Je zaraďovaná do expresívnych 
terapií, kde je neobmedzená miera práce s expresiou a expresivitou vo 
vzťahu k človeku. Celkovo možno konštatovať, že poetoterapia ako aj 
ostatné expresívne terapie pôsobia na estetické vnímanie človeka. Tento 
druh terapie nie je bolestivý a riziko poškodenia klienta je minimálne 
(Svoboda, 2007, s. 169). Prepojením poznatkov, podložených výskumami 
o pozitívnych účinkoch hudby a slova na osobnosť človeka, môžeme tieto 
dva druhy terapií efektívne prepojiť v terapii žalmami. Slovenský pojem 
žalm je odvodený z gréckeho slova „psalmós“. Označuje pieseň, ktorá sa 
má prednášať za sprievodu strunového nástroja (SSV, 2001, s. 993). „Žalm 
                                                           
7 Doteraz nekodifikovaný pojem „žalmoterapia“ použila sr. Dagmar Králová, 
FMA (Kráľová, 2016). 
 

8 Možno priblížiť aj ako terapiu prostredníctvom slov, ktorá má svoju typickú 
skladbu a štruktúru (Kováčová, Kaščáková, 2020). 
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by mal byť spievaný. A tým má v sebe viac dimenzií. Jednak slovnú- niečo 
nám hovorí, ale potom aj spevavú, ktorá zapája vnútro človeka, jeho city, 
prežívanie (Kráľová, 2017). 

Donna C. Owens sa vo svojej štúdii zamerala na využitie žalmov 
v psychoterapii. V heuristicky orientovanom výskumnom procese klient 
čítal žalmy, verš za veršom a na každý verš písal svoje vlastné poetické 
odpovede. Podstata terapie spočívala v tom, že klient sa stotožnil so 
slovami žalmistu a verše tvorivo prepísal do vlastnej situácie. Na základe 
štúdie a pozitívnych výsledkov možno hovoriť o vhodnom využití 
literárnych biblických textov v poetoterapii (Owens, 2005). Dnes je 
známych niekoľko odôvodnení, prečo je žiadúce využívať Bibliu v rámci 
terapií (Ritblatt, Ter Louw, 1991, s. 96-98): 

 Biblické texty podporujú rôzne psychologické teórie. Psychológovia 
Maslov, Jung či Frankel dávali do pozornosti fakt, že človek ako zdravá 
a celistvá bytosť by sa mal zaoberať duchovnou stránkou psychiky. 

 Biblia obsahuje široké spektrum literárnych foriem, má veľkú estetickú 
a literárnu hodnotu. 

 Mnoho klientov je s Bibliou oboznámených, faktom je, že Biblia bola 
doteraz kompletne preložená do 704 jazykov9. 

 V Biblii je opísané množstvo problémov, s ktorými sa ľudia v rôznych 
obdobiach svojho života stretávajú. Klienti vďaka týmto textom môžu 
spoznávať druhých ľudí, ktorí zažili podobné životné situácie alebo čelili 
podobným emóciám. 

 Biblia do života ľudí vštepuje dôležitosť nádeje, pretože je v nej často 
znázornené obdobie víťazstva po ťažkom období10. 

                                                           
9 Viac štatistík dostupných online na: 
https://www.wycliffe.net/resources/statistics/. 
 

10 Príkladom sú žalmy, ktoré sa na prvý pohľad javia ako žalospevy, resp. prvá 
polovica žalmu má charakter žalospevu, avšak často sa objavuje zmena 
žalmistovho „osudu“ a týmto sa žalm mení z pôvodného žalospevu na chválospev. 
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Tieto dôvody sú podložené aj skúsenosťami terapeutov. Gelberman 
a Kobak (1969) pracovali v rámci individuálnej a skupinovej terapie 
s veršami zo žalmov. Blanton (1969) písal o žene, ktorá si zbierala malé 
kartičky s veršami z Biblie, aby týmto spôsobom bojovala so svojou 
chorobou. Smith a Counsell (1991) žalmy využívali v rodinnej terapii 
(Ritblatt, Ter Louw, 1991, s. 98). Dagmar Kráľová dáva do povedomia 
účinky žalmov: „Pomocou úprimnej modlitby žalmov môžeme spontánne 
identifikovať, čo sa deje v nás. Slová žalmistu nám pomáhajú uvedomiť si 
emóciu, ktorá nás znepokojuje. Čo si vieme pomenovať, to sa dá rozumom 
ľahšie spracovať. A nielen to. Žalm nás vedie vo vnútornom uzdravení 
i ďalej. Pomáha nám spoznané vysloviť a správne nasmerovať: odovzdať 
svoje city Pánovi a zapojiť ich do Božej oslavy. A ak to robíme znova 
a znova, postupne sa uzdravujeme aj z tých najťažších citových zranení. Pri 
žalmoch môžeme koktať aj sa opakovať či točiť okolo toho istého. Môžeme 
si ich improvizovane zaspievať či „zanôtiť“ na strunách svojho srdca. Tak 
nám žalmy pomáhajú „poskladať“ seba samých ľudsky i duchovne“ 
(Kráľová, 2016). Salezián Róbert Flamík11 označuje žalmy za slová nádeje 
a útechy, ktoré sa nedajú nájsť v žiadnych ľudských slovách (Flamík, 
2017). S nárastom počtu duševných porúch, stresových či úzkostných 
stavov u detí a mladistvých v čoraz nižšom veku je potrebné uvažovať 
o tom, ako zaradiť terapeutické účinky hudby a slova do vyučovacieho 
procesu. 
 
SÚČASNÉ ŠTATISTIKY PORÚCH MENTÁLNEHO ZDRAVIA 
V roku 2004 profesor Miron Zelina vo svojej publikácii uviedol štatistiky, 
ktoré zverejnil Fond na ochranu detí. Fond priniesol informácie týkajúce sa 

                                                           
11 Autor a spoluautor desiatok žalmových nápevov skomponovaných pre hlas, dva 
hlasy a kapelu. Kapela pozostáva predovšetkým z akustických gitár, klávesov, 
niekedy aj z dychových nástrojov (ide najmä o flauty) a perkusií. Tieto žalmové 
nápevy sú dnes v liturgickej praxi na Slovensku u mladých kresťanských 
hudobníkov známe a zvyknú byť interpretované v rámci mládežníckych omší 
v saleziánskom prostredí. 



Expresivita vo výchove IV. 
 

 

113 
 

detí a mládeže v USA v prepočte na jeden deň. „Traja mladí ľudia do 25 
rokov zomrú na HIV, zatiaľ čo 25 sa týmto vírusom nakazí. Šesť detí 
spácha samovraždu. 342 neplnoletých detí je odsúdených kvôli ťažkým 
zločinom. 1 407 detí sa denne narodí neplnoletým matkám. 2 833 detí 
prestane chodiť do školy. 6 042 detí je uväznených. 135 000 detí nosí so 
sebou do školy pištoľ“ (Zelina, 2004, s. 185).  Uvádza sa tu taktiež fakt, že 
epidémia depresie za posledných päťdesiat rokov v USA vzrástla takmer 
desaťnásobne a objavuje sa stále v nižšom veku. Najrozsiahlejší a najnovší 
výskum z roku 2020, ktorý sa zaoberal pacientami s diagnostikovaným 
COVID-19, preukázal zvýšenú mieru neurologických alebo 
psychiatrických porúch. Výskum sa realizoval na vzorke 236 379 pacientov 
po dobu 6 mesiacov. Štúdia ukázala, že existuje vysoké nebezpečenstvo 
diagnostikovania neurologických či psychiatrických porúch pacientov 
nakazených COVID-19 do 6 mesiacov odo dňa nákazy. Išlo o 33,62% 
výskyt takýchto ochorení u osôb, ktoré prekonali COVID-19. Vo 
výsledkoch sa objavilo číslo 23,98%, ktoré označuje percento ľudí trpiacich 
úzkosťami, poruchami nálady či psychotickými poruchami (Taquet a kol., 
2021, s. 4). Súčasná slovenská epidemiologička Alexandra Bražinová 
v diskusii spomenula, že nedokážeme merať duševné poruchy, iba ich 
príznaky. Faktom je, že momentálne je nápor na psychiku obrovský, pocity 
neistoty a stresu prispievajú k tomu, že ľudia trpia poruchami. Duševné 
zdravie populácie sa zhoršilo, na Slovensku nejestvuje dostatok výskumov, 
avšak vychádzame z výskumov okolitých krajín. V Česku v roku 2017 bolo 
s takýmito poruchami diagnostikovaných 20%, najnovšie výskumy ukázali, 
že sa toto číslo vyšplhalo na 30%. Zo všetkých ľudí s duševnými 
poruchami až 2/3 populácie sa nelieči, v oblasti úzkostných porúch 
a závislostí sa nelieči až 80% v systéme psychickej starostlivosti 
(Bražinová, 2021). Psychológ a programový riaditeľ IPčka12 Marek Madro 

                                                           
12 IPčko je slovenská internetová poradňa pre mladých ľudí. Tvoria ju 
psychológovia, sociálni pracovníci a študenti, ktorí stoja na troch dôležitých 
pilieroch: prijatie, profesionalita a priateľský prístup (IPčko, 2021). 
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opisoval, ako sa zmenila situácia počas pandémie. Ľudia ich linku pomoci 
kontaktujú päťkrát viac. Na internetovej linke dôvery spozorovali 33% 
nárast symptómov depresie pri deťoch a mladých ľuďoch do 18 rokov. 
Výrazne sa zvýšil aj počet kontaktov v najakútnejších krízových situáciách 
(domáce násilie, samovraždy), od decembra 2020 to činí 5 000 kontaktov 
mesačne (Madro, 2021). Tieto údaje môžu byť akýmsi výkričníkom 
v pedagogickej praxi a pohnútkou hľadať spôsoby, ako zapojiť 
terapeutické, obzvlášť muzikoterapeutické prostriedky v procese 
vyučovania v motivačnej fáze vyučovacej hodiny či ako prvok v metóde 
výkladu v bežných školách.  

Žalmy sú vhodným príkladom na to, aby sme slová nádeje a útechy aktívne 
zaradili do života. Psychológ Zdeněk Šimanovský vytvoril publikáciu, 
ktorú odporučil učiteľom, terapeutom, vychovávateľom, ale taktiež aj 
rodičom. Obsahuje veľké množstvo hier a metód, ktoré môžeme využiť pri 
práci s deťmi a mladými. Na základe niektorých hier sme si všimli možné 
prieniky so žalmami. V nasledujúcich riadkoch ponúkame niekoľko 
možných obmien vybraných hier pre inšpiráciu: 

 Hru Spev a situácie v živote možno prispôsobiť životným situáciám detí 
a mladých a prepojiť ich s príbehmi zo Svätého Písma13. Podstatou hry 
je vybrať si daný námet, v skupinách si ho pripraviť a rozohrať príhody 
so spevom. Hra pomáha žiakom kooperovať, dôraz sa kladie na súhru 
tímu. K úspešnej realizácii hry je možné do skupín rozdať žalmové texty 
podľa situácie, ktorú si vybrali (Šimanovský, 1998, s. 177). 

 Počúvanie, záznam pocitov. Hra využíva receptívnu muzikoterapiu. 
V uvoľnenej a príjemnej atmosfére počúvame 5 až 10 minút vybrané 

                                                           
13 Pre príklad uvádzame námety zo Žalmov, ktoré možno prepojiť so životom 
dnešného človeka: Mladý človek si spieva v uponáhľaných dňoch o tom, ako túži 
po pokoji (Dávidova túžba po pokoji v Žalme 23). Kamarát sa dostal do konfliktu 
s druhým kamarátom a chce tento konflikt vyriešiť (Túžba žalmistu, aby Boh 
rozhodol o spore s ľudom v Žalme 43). Žiak si spieva, lebo úspešne zvládol ťažkú 
písomku (Žalmista spieva ďakovnú pieseň v Žalme 66).  
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žalmové skladby. Každý žiak si na papier zaznamenáva pocity, ktoré 
v ňom rezonujú. Po doznení hudby sa názvy čítajú nahlas a spoločne sa 
o nich rozprávame (Šimanovský, 1998, s. 209). 

 Príbehy v hudbe. Podstatou hry je opakované počúvanie hudobného 
úryvku žiakmi. Každý žiak si napíše krátky príbeh, ktorý podľa neho 
daná hudba vypovedá. Príbehy sa prečítajú nahlas alebo sa zahrajú so 
spolužiakom (Šimanovský, 1998, s. 214). 

ZÁVER 
Doterajšie poznatky a výskumy o účinkoch hudby, poézie a žalmov na 
duševné a telesné zdravie človeka môžu byť inšpiráciou, ako využívať 
žalmové texty, žalmové nahrávky v rámci aktívnej alebo receptívnej formy 
muzikoterapie. Okrem ich terapeutických vlastností sú bohatým zdrojom 
hodnotnej literatúry, ktorou je prospešné obohatiť vyučovací proces. Žalmy 
je vhodné zaradiť do zborového repertoáru či do repertoáru hlasovej 
výchovy. Úryvky žalmov možno využívať v rámci hlasových rozcvičiek 
ako artikulačné cvičenia, ale aj ako samotné hlasové cvičenia (to závisí od 
improvizačnej a skladateľskej schopnosti pedagóga).  

Terapia žalmami je svojím špecifickým obsahom vhodná pre kresťanov či 
veriacich ľudí. Tvorí „čistú“ alternatívu k terapiám, ktoré vychádzajú 
z východných náboženstiev či sú ovplyvnené východnými filozofiami. 
S nárastom duševných porúch u detí a mladistvých potrebujeme hľadať 
možnosti, ako priaznivo pôsobiť na mentálne zdravie žiakov, a to nielen 
v špeciálnych školách. Samotné žalmové texty, prvky muzikoterapie 
a poetoterapie, ako aj zaradenie žalmových textov do jednoduchých hier 
môžu byť prínosom v pedagogickom procese. 
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HUDOBNÁ TVORIVOSŤ A EXPRESIVITA V 
PREDŠKOLSKOM A ŠKOLSKOM VEKU 

 

MUSIC CREATIVITY AND EXPRESSION IN PRESCHOOL 
AND SCHOOL AGE 

 

Mária Habalová  
 

Abstrakt 
Expresivita v hudobnom prejave dieťaťa je prirodzenou súčasťou hudobnej 
tvorivosti. Premieta sa do nej osobnosť dieťaťa a obsahy jeho psychiky, keďže 
vnútorné prežívanie a vonkajšie prejavy nie je možné úplne oddeliť. V príspevku sa 
venujeme vývinu hudobných schopností a postupnému prenikaniu do možností 
hudobnej komunikácie, ktorá vďaka voľbe hudobných výrazových prostriedkov 
umožňuje cielené vyjadrenie prežívania a psychických obsahov. V závere 
predstavujeme hudobnú improvizáciu a kompozíciu, prostredníctvom ktorých dieťa 
môže nadobudnúť nové hudobné aj nehudobné zručnosti a hľadať tvorivé riešenia 
a hudobné východiská pri vyjadrovaní svojich myšlienkových pochodov a emócií. 
 

Kľúčové slová 
Hudobná tvorivosť. Hudobná expresia. Výchova. Vývin hudobných schopností. 
Improvizácia. Kompozícia. 
 

Abstract 
Expressiveness in a child's musical performance is a natural part of musical 
creativity. It reflects the child's personality and contents of his mind, as internal 
experience and external manifestations cannot be completely separated. In this 
paper, we focus on the development of musical abilities and the gradual insight 
into the possibilities of musical communication, which, thanks to the choice of 
musical means of expression, enables an expression of inner experiences and 
psychic contents. Finally, we present musical improvisation and composition, 
which helps the child to acquire new musical and nonmusical skills and seek 
creative solutions and musical ways of expressing his thoughts and emotions. 
 

Key words 
Musical creativity. Musical expression. Education. Development of musical 
abilities. Improvisation. Composition. 
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ÚVOD 
Hudba je silné médium. Prostredníctvom v čase a priestore zoskupených 
tónov dokáže v pomerne krátkom čase vyvolať alebo umocniť emócie, 
ovplyvniť náladu, facilitovať komunikáciu, vniesť rytmus do vykonávanej 
činnosti, prinavrátiť spomienky a iné. Pôsobí na človeka prostredníctvom 
svojich výrazových prostriedkov – rytmu, melódie, harmónie, intenzity 
a farby. Vynára sa postupne, prebieha v čase, mení sa. Zmeny je možné 
zachytiť v obmenách tempa, dynamických zmenách, gradácii, vzostupných 
a zostupných radách tónov, prítomných pauzách a pod. Aj na základe 
vnútorného usporiadania prvkov, ktoré tvoria hudobný pohyb, môže hudba 
naplniť očakávania, ale aj prekvapiť, upokojiť aj vyrušiť.  

TVORIVOSŤ A EXPRESIVITA V HUDOBNOM PREJAVE DIEŤAŤA 
Deti od raného veku prirodzene prejavujú záujem o hudbu a spontánne na 
ňu reagujú (spočiatku najmä vokalizáciou a pohybom). Tento vzťah k 
zvukom, k reči a hudbe sa formuje ešte pred narodením. Dieťa vníma 
zvukové podnety už od piateho mesiaca vnútromaternicového vývinu 
(Vágnerová, 2005). Po narodení rozlišuje hlasy svojich najbližších, a tak, 
okrem iného, aj cez zvuky, hlasy a piesne postupne preniká do sveta ľudí, 
ktorí ho obklopujú. V oblasti hudobného vývinu je okrem vrodených 
predispozícií významným determinantom aj hudobne podnetné rodinné 
prostredie, z ktorého dieťa vychádza (Krbaťa, 2008). 

Nástupom dieťaťa do materskej školy je jeho hudobný vývin systematicky 
rozvíjaný aj vďaka hudobnej výchove, ktorá tvorí súčasť predprimárnej a 
primárnej edukácie. Derevjaníková, Dzurilla (2014) o nej hovoria ako o 
spoločensky organizovanom procese hudobného rozvoja človeka, 
zameraného na osvojenie si istého hudobného poznania a na 
sprostredkovanie skúsenosti s hudbou. Vo vzťahu k expresii autori 
uvádzajú, že: „hudba je v tomto procese prostriedkom rozvoja umeleckej 
expresie dieťaťa, podporuje jeho hudobnú sebarealizáciu v komplexe 
aktívnych aj receptívnych hudobných činností. Prejavy jeho hudobnej 
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expresie vo všetkých jej podobách sú vyjadrením jedinečného spôsobu 
detskej hudobnej kreativity ako prirodzenej súčasti psycho-fyziologického 
správania sa detí, ako ich životný prejav.“ (ibidem, s. 4)  

Sedlák a Váňová (2016) konštatujú, že pre označenie detskej hudobnej 
tvorivosti sa v odbornej literatúre stretávame s viacerými pojmami, medzi 
inými aj s pojmom hudobná expresia. V tomto prípade je na hudobnú 
tvorivosť nazerané s dôrazom na prítomné prvky  sebavyjadrenia, 
vyjadrenia vlastných myšlienkových pochodov a emócií, ktoré sú 
obsiahnuté v hudobnom prejave dieťaťa. Toto prepojenie hudobnej 
tvorivosti s prvkami expresie je prirodzené, keďže vnútorné prežívanie a 
vonkajšie prejavy nie je možné úplne oddeliť. Podobne aj Popaďáková 
(2020) poukazuje na vzťah medzi hudbou a expresiou, pričom považuje 
expresivitu za permanentne prítomnú súčasť hudby. 

Postupne, ako sa dieťa vyvíja, sa hudba môže stať prostriedkom na cielené 
vyjadrenie vnútorného prežívania. K tomu je potrebné zameranie 
pozornosti na vlastnú osobu, na vlastné prežívanie, ako aj schopnosť vedieť 
sa vyjadriť prostredníctvom tónov, zvukov, tempa, rytmu, agogiky, 
intenzity atď. Gajdošíková Zeleiová (2012) uvádza, že cez hudobnú 
expresiu je možné prepožičať výraz obsahom psychiky a prostredníctvom 
voľby hudobných výrazových prostriedkov ich stvárniť a komunikovať 
navonok. 

Schopnosť cielene pretaviť hlboké subjektívne prežívanie do hudby a jej 
výrazových prostriedkov nadobúda dieťa postupne. Vzhľadom na 
zameranie príspevku sa budeme tejto téme bližšie venovať v rámci obdobia 
predškolského a školského veku, kedy dieťa prechádza obdobím výrazných 
vývinových zmien vo všetkých vývinových oblastiach – telesnej, 
pohybovej, kognitívnej, emocionálnej a spoločenskej. Tieto oblasti 
navzájom súvisia a nie je možné ich oddeliť. Podobne, aj hudobný vývin je 
neoddeliteľnou súčasťou celkového harmonického rozvoja osobnosti.  
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PREDŠKOLSKÉ OBDOBIE 
Predškolské obdobie sprevádzajú mnohé vývinové zmeny. Dieťa je v tomto 
období veľmi aktívne a mnohé podnety si dokáže diferencovane zaobstarať 
samé na základe svojich individuálnych preferencií. Ústrednou činnosťou 
je hra, prostredníctvom ktorej preniká do sveta, ktorý ho obklopuje. Preto 
sa toto obdobie označuje ako vek hry (Vágnerová, 2005). Hra poskytuje 
bezpečný priestor na oboznamovanie sa s hudobnými a nehudobnými 
zvukmi, rytmickými dejmi (exogénnymi a endogénnymi), ako aj inými 
zvukovými podnetmi, či už cez vlastné experimentovanie alebo 
prostredníctvom ponuky hudobných činností a hier. Reakcie detí na 
hudobné podnety sú v tomto období veľmi bezprostredné. Hudobná reč 
upútava dieťa svojimi výrazovými prostriedkami, vyvoláva pohybové 
reakcie, ktoré sú doprevádzané emocionálnym prežívaním (Kodejška, 
Váňová, 1989).  

Citlivosť pre časový priebeh sa upevňuje v činnostiach, ktoré vychádzajú z 
hudobného kontrastu. Už na začiatku tohto obdobia deti rozlišujú rýchle a 
pomalé tempo a dokážu na rýchlu alebo pomalú hudbu reagovať 
prispôsobovaním svojich pohybov, aj keď pohyby zatiaľ nebývajú presne 
synchronizované s rytmickou pulzáciou hudby. Zvyšuje sa tiež citlivosť na 
zmeny tempa v priebehu skladby, na ktoré deti reagujú rytmickým 
prispôsobovaním sa – zrýchľovaním a spomaľovaním pohybov.  

Zlepšenie koordinácie telesných pohybov na hudbu vytvára predpoklady 
pre osvojenie si hry na jednoduché hudobné nástroje. To je dôležitým 
predpokladom pre elementárnu hudobnú improvizáciu (Kodejška, 1991). 
Deti najčastejšie prichádzajú do kontaktu s nástrojmi Orffovho 
inštrumetnária, v ktorom sú zastúpené najmä rytmické ale aj melodické 
hudobné nástroje. Výhodou týchto nástrojov je jednoduchá manipulácia, čo 
umožňuje aktívne zapojenie sa do hudobnej produkcie. Tradičné hudobné 
nástroje sa využívajú najmä pri receptívnej forme stretnutia s hudbou. Ale 
aj v tomto prípade môže byť dieťa prizvané k hre. Môže napr. brnkať na 



Expresivita vo výchove IV. 
 

 

123 
 

struny gitary, vyhrať rôzne asociácie a pozorované kontrasty na klavíri 
(nízke tóny – medveď, vysoké tóny – vtáčiky a pod.), improvizovať na 
čiernych klávesoch klavíra (pentatonika), byť súčasťou hudobného dialógu, 
ktorý je možné realizovať ako rozhovor dvoch nástrojov (s využitím napr. 
gitary, ukulele, kantely), ktoré majú naladené struny na určitý akord   (v 
prípade gitary je to D-A-D-Fis-A-D alebo E-H-E-Gis-H-E ) a pod.  

Okrem pohybu na hudbu a inštrumentálnej zložky patrí k obľúbeným 
hudobným činnostiam detí aj spev. Podobne ako na iné hudobné 
schopnosti, aj na neho vplýva nadanie, podnetné prostredie a skúsenosti 
dieťaťa. Rozvoj sluchových diferenciačných schopností, vplyv učenia a 
zrenia spolu s kognitívnym vývinom, umožňuje posun v hudobnom 
vnímaní od elementárneho zmyslového vnímania k hudobno-analytickým 
operáciám, podmieneným intelektovými schopnosťami a emocionálnym 
zážitkom. Postupne sa tieto operácie zdokonaľujú a ku koncu tohto obdobia 
umožňujú deťom diferencovať detaily a výraz skladby (Krbaťa, 2008). 
Významný podiel na zdokonaľovaní týchto procesov má hudobná pamäť a 
predstavivosť. Vďaka nim je možné vybaviť si obrazy tónov, skladieb 
a hudobných výrazových prostriedkov, ktoré boli vnímané v minulosti. 
Hudobná predstavivosť umožňuje v mysli vytvárať či pretvárať hudobné 
predstavy a zámerne s nimi operovať (Sedlák, 1990). To vytvára 
predpoklady pre tvorivú činnosť, ktorá býva v tomto období realizovaná 
najmä v podobe jednoduchej speváckej, inštrumentálnej alebo hudobno-
pohybovej improvizácie (Sedlák, Váňová, 2016). Tá sa zatiaľ vyznačuje 
určitými stereotypmi. V pohybovom a inštrumentálnom prejave na hudbu 
ide o opakovanie tých istých pohybových a rytmických vzorcov. Podobne 
je tomu aj pri vokálnej improvizácii, pri speve vlastných piesní. Ide napr. o 
spev v rozsahu molovej tercie, opakovanie melodickej linky, rytmického 
vzorca a pod. Obsahovo sa tieto improvizované piesne viažu na dojmy, 
zážitky, plány a pod. (Krbaťa, 2008).  
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OBDOBIE MLADŠIEHO PREDŠKOLSKÉHO VEKU   
Oproti hre, ktorá sprevádzala predškolský vek, narastá podiel povinností 
vplyvom organizovaného školského vyučovania. Pre myslenie detí je v 
tomto období charakteristický synkretizmus, ktorý sa podľa Balcárovej 
(2004) prejavuje tým, že dieťa vníma celostne (nevníma jednotlivé časti 
celku). V dôsledku toho dieťa vníma ponúknuté hudobné činnosti – ich 
spojenie s pohybom, so sluchovým vnímaním a prežívaním ako celok. 
Krbaťa (2008) uvádza, že u 6-ročného dieťaťa celkom dobre funguje 
hudobná pamäť (vie si zapamätať jednoduchý hudobný motív, 
reprodukovať vypočutú melódiu, vybaviť si hudbu, ktorú počulo v 
minulosti). Zlepšuje sa aj zámerná pozornosť a s ňou aj schopnosť dlhšie sa 
sústrediť na činnosť. Deti majú v tomto období vyvinutý sluch pre farbu 
tónu, hlasitosť (dokážu vnímať aj menšie dynamické rozdiely v skladbe). 
Zmysel pre metrum je dobrý v prípade pravidelnej metrickej pulzácie. 
Rozvoj hudobnej tvorivosti u detí v tomto veku sa vyznačuje 
elementárnymi rysmi umeleckej tvorivosti a je prejavom spontánnej 
aktivity dieťaťa (Mazurek, Stiborová, 1988). S rozvojom kognitívnych 
funkcií súvisí aj výraznejší rozvoj hudobného vnímania. Krbaťa (2008) 
uvádza, že okolo 10 roku nastupuje kritickosť, odstup, pozvoľná abstrakcia, 
schopnosť preniknúť hlbšie k podstate veci (čo sa v hudbe môže prejaviť 
ako schopnosť pochopiť myšlienku a zámer hudobného diela).  

V ponuke hudobných aktivít býva menej zastúpené pôvodné prepojenie 
hudby s pohybom, hravosťou, spontaneitou a tvorivosťou, ktoré bolo 
príznačné pre materskú školu. Aj to považujú niektorí autori za príčinu 
straty spontánnej hudobnej aktivity (Amtmannová, Jarosová, Kardos, 
2007), ktorá sa u detí objavuje približnej od 2. ročníka (7 rokov) s tým, že 
tento stav kulminuje v 5. ročníku; (Melicher, 1991 citovaný podľa Krbaťu, 
2008). Autori sa zhodujú na tom, že je potrebné vhodnými podnetmi a 
motiváciou rozvíjať detskú hudobnú tvorivosť, ponechať dieťaťu priestor 
pre sebarealizáciu a neutlmiť rozvíjajúcu sa fantáziu a imagináciu. 
Rovnako je dôležitá aj osobnosť pedagóga, ako aj jeho odborná 
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pripravenosť a atraktívne metódy práce, ktoré majú dôležitý význam pri 
rozvíjaní hudobnej tvorivosti detí.  

STARŠÍ ŠKOLSKÝ VEK – OBDOBIE DOSPIEVANIA  
Hudobný vývin detí v staršom školskom veku je významne ovplyvnený 
zmenami, spôsobenými telesným dospievaním, spojeným s pohlavným 
dozrievaním – pubertou. Nástup puberty sa u dievčat objavuje skôr ako u 
chlapcov. Okrem zreteľne sa prejavujúcich anatomicko–fyziologických 
zmien dochádza k zmenám v psychickej a sociálnej oblasti, čo ovplyvňuje 
vzťah detí v období dospievania k sebe, k svojmu okoliu a tiež k hudbe a k 
umeniu ako takému.  

V oblasti poznávacích procesov naďalej dochádza k zmenám v dôsledku 
interakcie zrenia a učenia. Myslenie sa stáva abstraktnejšie, čo sa prejavuje 
uvažovaním o variantoch, ktoré reálne neexistujú (Vágnerová, 2005). 
Zlepšenie pamäti a pozornosti súvisí so zámerným a cieleným využívaním 
rôznych stratégií na udržanie pozornosti a zapamätanie si potrebných 
informácií. Emocionálny vývin je v tomto období poznačený výkyvmi 
hladiny hormónov v krvi, ktoré môže spôsobovať rôzne reakcie, prudké 
zmeny nálady a pod. Pre toto obdobie je charakteristické zvýšené 
zameranie pozornosti na vlastnú osobu, najmä na vlastné prežívanie, citový 
život. Viac ako v predchádzajúcom období, sa prejavuje fantázia, ktorá 
umožňuje odpútanie sa od reality a aspoň symbolické zvládnutie rôznych 
situácií prostredníctvom snenia a želaní. Zmeny v oblasti psychických 
procesov umožňujú prehĺbenie hudobného vnímania. Narastá záujem o 
umenie, hudba sa stáva akýmsi zrkadlom sebareflexie, k skúmaniu 
vlastného správania a prežívania (Krbaťa, 2008). V piesňach sú často 
opísané rôzne životné skúsenosti, pričom svojím obsahom oslovujú 
kognitívnu oblasť a svojou hudbou emocionálnu. Počúvanie hudby má pre 
deti v období dospievania veľký význam. Svojím pôsobením dokáže vnášať 
stabilitu do výkyvov v oblasti psychického života, zmierňovať citové 
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konflikty, vyjsť v ústrety sklonom k introverzii a sebareflexii, typickej pre 
tento vek (Mazurek, Stiborová, 1988).  

Vývin hudobných schopností tiež napreduje, dochádza k rozvoju 
analyticko-syntetických schopností, k rozvoju tonálneho i harmonického 
cítenia a k prenikaniu do základov hudobnej komunikácie. To sa prejavuje 
aj v oblasti hudobno-tvorivých procesov. Dieťa v období dospievania 
dokáže vstúpiť do kontaktu samé so sebou a prostredníctvom hudby a 
hudobných výrazových prostriedkov zámerne stvárňovať obsahy svojho 
vnútorného prežívania. Ak je pre neho zážitok spojený s hudobnou 
produkciou dostatočne významný, zasahuje celú osobnosť – jeho 
psychickú, racionálnu, emocionálnu, vôľovú sféru, ako aj oblasť predstáv 
(Mazurek, Stiborová, 1988). Dieťa si ho môže opätovne vybaviť ako 
spomienku alebo predstavu (Gajdošíková Zeleiová, 2012). Cez takýto 
tvorivý akt sa teda dieťa nielen prejavuje, ale samé seba pretvára. Zároveň 
v tvorivých aktivitách dieťa zaujíma aktívny postoj k sebe a k svetu, čím je 
možné podporiť jeho spoločenskú aktivitu a angažovanosť.   
Hudobná expresia býva najčastejšie súčasťou improvizácie alebo 
kompozície. 

HUDOBNÁ IMPROVIZÁCIA 
Improvizácia je prejavom ľudskej kreativity v rôznych oblastiach ľudského 
života. Vo všeobecnosti možno povedať, že predstavuje schopnosť vynájsť 
sa a tvorivo reagovať na prítomné dianie. Pri hudobnej improvizácii ide 
o spontánne, tvorivé vytváranie hudby, ktorého obsah sa odvíja od 
prežívania prítomného momentu. Vzniká postupne a zmeny v rámci 
hudobného pohybu sú reakciou na momentálne inšpirácie, ktoré môžu 
vychádzať z vnútra človeka alebo sú reakciou na vonkajšie dianie (napr. pri 
skupinovej hre). 

U menších detí je hudobná improvizácia často prejavom experimentovania 
a hry. Improvizácia môže vzniknúť spontánne, pri experimentovaní 



Expresivita vo výchove IV. 
 

 

127 
 

s vlastným hlasom, alebo s hudobnými nástrojmi pri objavovaní ich 
zvukových kvalít a možností hry. Sedlák, Váňová (2016) uvádzajú, že 
takýto prejav plne zodpovedá ontogenetickým zákonitostiam a svojou 
spontaneitou a emocionálnosťou vyhovuje detskej prirodzenosti a hravosti. 
Hudobný repertoár a možnosti vyjadrenia sa postupne rozširujú, k čomu 
prispieva hudobne podnetné prostredie. Prvé improvizačné pokusy často 
vychádzajú z predchádzajúcich hudobných skúseností. Dieťa v svojej 
improvizovanej hre využíva opakujúce sa rytmické vzorce, melodické 
linky, mieša naučené piesne s vlastnými nápevmi a pod. (Krbaťa 2008, 
Bunt,1994). 

Námetom a podnetom pre hudobnú improvizáciu sa môže stať pieseň, príp. 
skladba, ktorú deti doprevádzajú svojou hudobnou improvizáciou a kde 
vlastnou hrou reagujú napr. na dynamiku a rytmus skladby. Hudobne 
improvizovať môžu tiež na určité témy, napr. čerpať inšpiráciu z prírody 
(hudobné stvárnenie dažďa; príbeh, ako sa z potôčika stáva rieka a pod). 
V takomto prípade môže ako pomôcka k hudobnému stvárneniu poslúžiť 
verbálna deklamácia pedagóga, ktorý ich sprevádza príbehom. Podobne je 
možné prostredníctvom hudobnej improvizácie dotvárať atmosféru pri 
rozprávaní príbehov, rozprávok a pod. Pri takýchto aktivitách má hudobná 
expresia charakter akéhosi hudobného vyjadrenia, sprievodného 
zhudobneného slova, ktoré reaguje na vonkajšiu pozorovanú skutočnosť. 
Pre deti je takého hudobné vyjadrenie často hrou, ktorá má však význam 
v tom, že jej prostredníctvom sa deti oboznamujú s možnosťami zvukového 
vyjadrenia rôznych emócií, nálad (pokoj, napätie), kontrastov, analógií 
a pod. Tieto skúsenosti im neskôr umožňujú využiť hudobnú improvizáciu 
aj na vyjadrenie vlastného vnútorného prežívania prostredníctvom zvukov 
a tónov.  

Pri hudobnej improvizácii, ktorej obsahom je vyjadrenie vnútorného 
prežívania, sa čas odvíja od subjektívneho prežívania, a preto nemusí 
podliehať reálnemu času. Skôr je časovým priebehom dielčích zážitkov, 
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ktoré sú prostredníctvom hudby bezprostredne vyjadrované (Sedlák, 
Váňová, 2016). Takáto hudobná improvizácia má mnoho podôb. Môže sa 
jednať o jednoduchú rytmickú improvizáciu, alebo môže mať podobu 
zložitej skladby, v ktorej sú obsiahnuté melódie, rytmické, dynamické 
a harmonické zmeny. Dôležité však nie je ani tak samotné prevedenie, ako 
hĺbka, s akou jedinec prišiel do kontaktu so svojím prežívaním, a ktorému 
dovolil vyjsť na povrch cez hudbu.  

Zaujímavý pohľad na improvizáciu predstavuje Brusciu (2001), podľa 
ktorého je možné hudobnú improvizáciu zachytiť a analyzovať v rámci 
troch vrstiev, ktoré sú nerozlučne integrované v rámci hudobného prejavu. 
Jedná sa o:  

 proces – ktorý predstavuje priebeh udalostí a hudobného a nehudobného 
správania, ako sa odvíjajú krok za krokom v rámci prebiehajúcich 
situácií a prítomných okamihov. V tomto kontexte je pozornosť 
primárne zameraná na to, čo sa deje, kto čo robí a čo sa v dôsledku toho 
stane.  

 produkt improvizácie – ide o výsledný hudobný materiál, výsledok 
improvizácie, ktorý môže mať charakter určitého rytmického vzorca, 
melodickej linky, piesne, skladby a pod. Pri hudobnej expresii špeciálne 
platí, že dôležitá nie je jeho estetická hodnota, ale obsah, ktorý je 
prostredníctvom neho vyjadrený.  

 skúsenosť – je daná tým, čo si človek z tejto aktivity odnáša, aký 
význam dáva tomuto zážitku.  

Každá z týchto vrstiev môže mať pre dané dieťa význam a môže byť 
mostom medzi prežívanými emóciami a ich vonkajším prejavom, 
preneseným do hudobnej hry a procesu jej vzniku. Preto je dobré venovať 
každej z nich pozornosť, ako pri sledovaní samotnej hry, tak aj v rámci 
následnej reflexie dieťaťa. 
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HUDOBNÁ KOMPOZÍCIA 
Hudobnú kompozíciu je možné chápať ako kreatívne vytváranie piesní, 
textov, hudobných skladieb a iných hudobných produktov (Kantor et al., 
2009). Na rozdiel od improvizácie, komponované dielo vzniká plánovane, 
postupne. Tento vlastný umelecký prejav dieťaťa je často inšpirovaný 
aktuálnymi témami a záujmami. Prežívanie, ktoré je tiež zhudobnené 
v procese kompozície, sa odvíja viac od vzťahu k zvolenej téme, ako od 
momentálneho psychického rozpoloženia. Preto môže komponované dielo 
vznikať postupne, pričom môže byť upravené, rozširované o nové hudobné 
nápady. Komponovanie býva často spojené so znalosťou notového písma 
alebo inej formy grafického záznamu, aby bol umožnený opätovný návrat 
k skladbe a jej interpretácia cez činnosti ako je spev a hra na hudobný 
nástroj (Sedlák, Váňová, 2016). Časť z týchto kompetencií môže u malých 
detí prebrať na seba pedagóg, ktorý facilituje detskú tvorbu. Dieťa 
predostiera svoje nápady, hovorí o témach, ktoré by chcelo hudobne 
stvárniť a pedagóg mu pomáha pri tvorbe textu, spolu s dieťaťom hľadajú 
možnosti hudobného vyjadrenia detských želaní, zakomponováva návrhy 
dieťaťa do výsledného diela a vytvára grafický záznam piesne/skladby. 
Miera pomoci zo strany pedagóga je určená potrebami dieťaťa. Staršie deti, 
ktoré už disponujú uvedenými hudobnými schopnosťami, môžu svoje 
skladby vytvárať samostatne. Okrem rozvoja hudobných schopností 
a tvorivosti, kompozícia napomáha dieťaťu plánovať a organizovať svoju 
činnosť, prevziať zodpovednosť za proces aj výsledný produkt. Okrem 
individuálnej formy je možné kompozíciu realizovať aj v skupine. Kým pri 
individuálnom prístupe sa vychádza z potrieb a prežívania toho ktorého 
dieťaťa, ciele kompozičných aktivít, realizovaných v rámci skupiny, môžu 
podľa Kantora, Weber (2009) podporiť kooperatívne učenie a zdieľanie 
pocitov, myšlienok a skúseností v kolektíve detí. Pri takomto spoločnom 
tvorení detí má veľký význam pozitívna klíma, ktorá by mala byť podľa 
Švábovej (2018, s. 62) „príjemná, plná vzájomnej empatie a porozumenia“. 
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ZÁVER 
Potenciál hudby vo výchove nie je len v hudbe samotnej, ale ide o 
komplexnú skúsenosť a emocionálny zážitok, ktorý má ako zmyslové, tak 
aj psychické a sociálne dimenzie. Dobré vzťahy, pripravené prostredie a 
správne načasovanie podporujú jej prínos, ktorý môže sprostredkovať 
zmyslový zážitok, estetický zážitok, kognitívnu skúsenosť, v prípade 
skupinových aktivít podporiť vzťahy a sprostredkovať pocit príslušnosti ku 
skupine, relaxáciu (uvoľnenie od napätia) a v neposlednom rade podnety 
pre sebarozvoj – sebapoznávanie, sebarealizáciu. Tieto ciele je možné 
naplniť prostredníctvom hudobných improvizačných a kompozičných 
aktivít, cez ktoré môže dieťa hľadať tvorivé riešenie a hudobné východiská 
pri formovaní vlastných hudobných nápadov. 
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HRAVÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA ANEB NECHME 
DĚTI TVOŘIT 

 

PLAYFUL MUSIC EDUCATION OR LET CHILDREN CREATE 
 

Daniela Taylor 
 

Anotace:  
Role a postavení hudební výchovy se pomalu, ale jistě mění nejen v čase, ale 
hlavně v jejím obsahu. K obohacení hudební výchovy mohou přispět například 
nové hudební žánry a styly, netradiční hudební nástroje, setkáváme se 
s inovativními učebními metodami, jsou nabízeny nové učební materiály a 
didaktické pomůcky. Navazují na změny v kurikulárních dokumentech, na ně musí 
náležitě progresivně reagovat i vzdělávací instituce. Potenciál hudební výchovy, 
která v sobě skrývá spoustu pozitivních „nej“, je přesto opomíjen jak širokou 
veřejností, tak i některými pedagogy či odborníky jiných oborů. Je třeba obhajovat 
přínos hudební výchovy, a to pro rozvoj dítěte, jeho emocí, ale i poznávání 
okolního světa. Může také obohatit jeho schopnosti se expresivně verbálně či 
nonverbálně umělecky vyjadřovat.  
 

Klíčová slova:  
hudební výchova; expresivita v hudební výchově; emocionalita; hudebně-tvořivé 
činnosti; didaktické materiály  

 

Annotation:  
Music education's role and position are slowly but surely changing not only with 
time but mainly in its content. For example, new musical genres and styles, non-
traditional musical instruments, innovative teaching methods, new teaching 
materials and didactic aids can enrich Music education. They follow up on 
changes in curricular documents, to which educational institutions must also 
respond appropriately progressively. Nevertheless, the potential of Music 
education, which contains a lot of “the best" aspects, is neglected by the general 
public and some educators or experts of other disciplines. It is necessary to defend 
the contribution of Music education, which is to the development of the child, 
helping to develop their emotions, and getting to know the outside world. It can 
also enrich a child's ability to express themselves artistically verbally or 
nonverbally.  
 

Keywords:  
Music education; expressiveness in Music education; emotionality; musical-
creative activities; didactic materials. 
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V náplni hudební výchovy jako estetickovýchovného předmětu by mělo být 
prioritou činnostní pojetí. Potenciál tohoto předmětu, který v sobě skrývá 
spoustu benefitů, je však často opomíjen nejen širokou veřejností, ale i 
některými pedagogy či odborníky. Může tomu být kvůli nedostatečné 
informovanosti o pozitivech propojení jednotlivých hudebněvýchovných 
složek v procesu výuky i v rámci dalších předmětů či kvůli vlastním 
negativním zážitkům s hudebním vzděláváním.  
Na činnostním pojetí staví rovněž hudební psycholog, pedagog a sbormistr 
František Sedlák, který zastával názor, že při výuce hudební výchovy by se 
vždy měla prolínat výchova k hudbě a výchova hudbou, tj. prostřednictvím 
variabilních hudebních činností. Výchova k hudbě by měla vést žáka 
k tomu, aby porozuměl hudební řeči a jejím hudebně-výstavbovým 
prostředkům, uměl ji vnímat, emocionálně prožívat, esteticky hodnotit a 
v neposlední řadě i interpretovat. Výchova hudbou by měla přispět k tomu, 
aby žák uměl dát do vzájemných souvislostí i další nabyté zkušenosti 
a vědomosti z ostatních předmětů, jež vedou k lepšímu pochopení 
společnosti a orientaci v okolním světě (Sedlák, 1984, s. 11).  
 
Praktické hudební činnosti totiž vedou i k pozitivním změnám i v různých 
mimohudebních oblastech. Různé výzkumy potvrzují, že praktické 
provozování hudby má vliv na zlepšení vizuálně-motorických dovedností a 
prokazatelně zlepšuje kognitivní operace (zpracovávání informací různého 
charakteru, učení apod.), rozvíjí prostorově-časové chápání a představy i 
některé matematické operace. Aktivní hudební činnosti mají prokazatelně 
velký účinek v oblasti chování a sociálních vztahů. Pozitivně ovlivňují 
chování dětí a mládeže – výuka hudby zlepšuje určité osobnostní vlastnosti, 
jako je sebedůvěra, týmová spolupráce, zdravé sebeprosazování, 
koncentrace, spolehlivost, odpovědnost, disciplína a tolerance. Hudební 
prožitky dávají též prostor k uvolňování agresivních sklonů, napomáhají 
psychohygieně a mají relaxační účinek.  
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Přestože tyto skutečnosti hudební pedagogové intuitivně vnímali, nyní již 
máme k dispozici také vědecká fakta. V posledních několika desetiletích 
neurologové učinili průlom v pochopení nejen toho, jak náš mozek funguje, 
ale i jak na něj působí hudba. S využitím speciálních skenerů sledovali 
mozkovou aktivitu v reálném čase. Při samotném poslechu hudby se 
zaktivizovaly různé části mozku najednou, kdy mozek zpracovává ve 
zlomku sekundy daný zvuk – rozděluje jej na jednotlivé složky, jako je 
například melodie a rytmus, a následně vše opět dává dohromady do 
jednotného hudebního zážitku. Ještě intenzivnější je to při samotném 
provozování hudby, zejména při hře na hudební nástroje, kdy je zapojena i 
jemná motorika, jež je kontrolována v obou hemisférách mozku. Při hře na 
hudební nástroj se tedy aktivizují prakticky všechny oblasti mozku, 
zejména vizuální, sluchové a motorické centrum. Hraní na hudební nástroj 
zahrnuje porozumění emocionálnímu obsahu skladby. Hudebníci mají často 
vyšší výkonnost, schopnost lépe se soustředit a plnit složitější úlohy, které 
zahrnují plánování, taktizování nebo vnímání detailů a které vyžadují 
simultánní analýzu kognitivních a emocionálních aspektů (Collins, 2015). 
Podobného názoru je i Franěk, který uvádí: „…hudební aktivita není 
zdaleka jen nenáročná zábava. Hra na hudební nástroj (resp. zpěv) zahrnuje 
velice složité procesy vnímání a činnost kognitivního systému. Jedná se 
o zpracovávání značně komplexních vizuálních informací v symbolické 
formě (hudební notace), které je třeba v mozku převést do hudební formy a 
tuto formu předat do systému motorických příkazů. Hudební činnost dále 
vyžaduje akustickou i motorickou zpětnou vazbu, kdy hudebník provádí 
velmi rychlou a přesnou analýzu, zda to, co hraje, odpovídá jeho vnitřní 
představě a zda (pokud se jedná o ansámblovou hru) je jeho hudební výkon 
v souladu s tím, co hrají ostatní. Hudební činnost tedy vyžaduje nepřetržitě 
provádět dosti složité a rychlé analýzy značně komplexních informací. 
Můžeme tedy říct, že dítě při výuce hry na hudební nástroj procvičuje svůj 
mozek stejně tak, jako když se učí jiné školní předměty (nebo dokonce i 
více).“ (2007, s. 157–158) 
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Během hudebních aktivit dochází k propojení řady činností, které využívají 
odlišné myšlenkové postupy. Pracujeme s jemnou motorikou 
(grafomotorika, logomotorika, oromotorika, vizuomotorika, mimka, gestika 
či haptika), ale i hrubou motorikou v rámci hudebně-pohybových činností – 
jde o účinný prostředek, který je žákům mladšího školního věku zcela 
přirozený a aktivizující. V činnostním pojetí hudební výchovy dochází 
k propojování jednotlivých hudebních složek, ve kterých žáci neuplatňují 
pouze svůj rozum a nabyté vědomosti, ale pracují se svými emocionálními 
prožitky a pocity, rozvíjejí své hudební schopnosti.  
 
V rozvoji žáka může výuka hudební výchovy sehrát výraznou roli při jeho 
poznávání okolního světa, vlastních emocí, ve schopnosti umět se verbálně 
či nonverbálně expresivně vyjádřit. Měli bychom poskytnout 
nenahraditelný prostor pro rozvoj jejich dovednosti exprese, kdy hudbu 
nejen vnímají, ale i tvoří. Hudební výchova, zvláště pak u mladších dětí, 
nevychází pouze z racionálního pohledu na svět a osvojených vědomostí, 
jak je tomu v převažujících naukových předmětech, ale nabízí především 
možnost nahlédnout na okolí skrze estetické cítění a emocionální prožitek. 
Emocionální cítění a přirozená potřeba dítěte něco nejen rozumově, ale i 
vjemově objevovat a vytvářet je totiž často v běžném edukačním procesu 
vědomostní složkou upozaďována. Dochází k tomu velmi často dokonce i 
v hodinách samotné hudební výchovy, kdy jsou jejich hlavní a někdy i 
jedinou náplní naukové poznatky z hudební teorie či historie. V lepším 
případě je podporován zpěv písní s využitím pouze nahraného hudebního 
doprovodu (bohužel i různé úrovně). Není výjimkou, že je zařazován i 
poslech interpretů z internetu, a to spíše z oblasti nonartificiální hudby.  
 
Ve vzdělávací oblasti Umění a kultura, kde jsou povinné vzdělávací cíle 
definovány, se často liší reálné výstupy běžné výuky hudební výchovy 
s těmi očekávanými, jak již bylo výše zmíněno. Tato vzdělávací oblast dle 
RVP „umožňuje žákům jiné než racionální poznávání světa …“  Jedná se 
zde o umělecké osvojování světa s estetickým účinkem. „Předkládá umění 
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jako proces specifického poznávání a dorozumívání, v němž vznikají 
informace o vnějším a vnitřním světě a jeho vzájemné provázanosti, které 
nelze formulovat a sdělovat jinými než uměleckými prostředky.“ Nabízí 
možnost nalézat a nechat na sebe působit různé formy umění, zamyslet se 
nad jejich vývojem a významem pro člověka i lidstvo a dále je rozšiřovat 
pro následující generace. V tvořivých činnostech, které neodmyslitelně 
patří do této oblasti, jsou rozvíjeny schopnosti nonverbální exprese 
prostřednictvím „tónu a zvuku, linie, bodu, tvaru, barvy, gesta, mimiky 
atp.“ (RVP ZV, 2021, s. 81). Nabízené učební materiály však ne vždy 
dostatečně podporují hudebně-tvořivé aktivity, které patří mezi metodicky 
nejnáročnější hudební aktivity, jež se prolínají všemi hudebněvýchovnými 
činnostmi. 
 
Základem povinného hudebního vzdělávání je umožnit žákům aktivní a 
tvořivý styk s hudbou v rámci všech hudebněvýchovných činností. Měli 
bychom cíleně rozvíjet jejich hudebnost, hudební schopnosti, dovednosti i 
návyky a pozitivně podporovat jejich všestrannou hudební aktivitu; pomocí 
různorodých činností procvičovat jejich dovednosti tak, aby mohli hudbu 
nejen vnímat a prožívat, ale též i provozovat (interpretovat vokálně, 
rytmicky, pohybově, instrumentálně) a v neposlední řadě i tvořit 
(produkovat). V tvořivých aktivitách by mělo být žákům poskytnuto 
dostatečné množství příležitostí spontánně se projevit, měly by být 
rozvíjeny jejich schopnosti sluchově-percepční, sluchově-pohybové i 
analyticko-syntetické, taktéž jejich rytmické, tonální a harmonické cítění i 
schopnost emocionální reakce na hudbu. Učitel by se měl soustředit na 
hudebně-intelektové schopnosti (např. hudební paměť, hudební myšlení, 
hudební a tvůrčí fantazie a představivost), ale také na využívání již 
nabytých zkušeností a vědomostí. 
 
Nezastupitelnou roli v povinném vzdělávání zastává právě pedagog, který 
děti doprovází v jejich hudebním objevování a poznávání. Měl by být jejich 
průvodcem a rádcem, který se snaží postupně dorovnávat rozdíly mezi 
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jednotlivými žáky a posouvá je v jejich hudebním poznávání dál. Jak uvádí 
Vágnerová, důležitým faktorem je též i prostředí, ze kterého dítě pochází. 
To mu formuje způsob chování, prožívání i vlastní osobitý projev ve 
společnosti (Vágnerová, 2012, s. 313). Je-li žák zvyklý na hudební aktivity 
z domova či předškolního vzdělávání, bude se v nich s velkou 
pravděpodobností cítit mnohem přirozeněji a jistěji než žák, který se 
s hudebním prostředím setkal jen minimálně, pokud vůbec.  
 
Kromě svých vědomostí a hudebních dovedností by měl učitel hudební 
výchovy podporovat tvořivé myšlení, díky němuž dokáže žáky rozvíjet a 
vytvářet jim nové hudební podněty a kreativní situace. Právě takto 
koncipované hodiny jsou náročnější nejen na samotnou přípravu, ale i na 
následné provedení, nicméně přináší žákům radost a příležitost 
k expresivnímu tvoření. Ne vždy je však sám učitel na prvním stupni 
dostatečně vědomostně a dovednostně vybaven či je od přírody hudebně 
tvořivý. Zde jsou pak důležité dostatečně podnětné didaktické materiály, 
které mu pomohou v jeho hudebně-pedagogické praxi. 
 
V dostupných učebních materiálech, které jsou používány v rámci výuky 
hudební výchovy na prvním stupni, jsou různě zpracované učebnice a 
metodické příručky, které se velmi liší ve svém pojetí. Na základě 
výzkumného šetření nakladatelství TAKTIK, kdy bylo v rámci celé České 
republiky rozesláno 500 dotazníků, bylo zjištěno, že oslovení učitelé 
(celkem odpovědělo 87 respondentů) používají učebnice, jež jsou pro 
výuku hudební výchovy na prvním stupni ZŠ určeny spíše okrajově. Jako 
příčinu uvádějí, že jim v publikacích chybí například výběr vhodných 
hudebních ukázek, zpracování mezipředmětových a průřezových témat, 
dostatečný počet a rozmanité typy úloh, dobré grafické zpracování, aktuální 
písně vhodné pro děti, zařazení netradičních nástrojů, různorodé hudební 
hry, dobré zpracování teorie a vhodné úlohy k jejímu procvičování. Velmi 
často se objevovala i odpověď Učebnice ani pracovní sešity hudební 
výchovy nepoužívám.  
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V nově vydaných publikacích Hravá hudební výchova 1. a 2. od 
nakladatelství TAKTIK se pro autory stalo prioritou činnostní pojetí hodin 
hudební výchovy. Žák by se měl stát aktivním recipientem (vnímatelem), 
ale hlavně interpretem (provozovatelem) hudby pomocí zpěvu, hry na tělo 
či jednoduché dětské hudební nástroje, percepcí sluchových 
a poslechových skladbiček či nonverbálním vyjadřováním pomocí pohybu, 
výtvarných technik apod. Důležitou roli hraje i integrativní pojetí výuky, 
tedy uplatnění tvořivého přístupu nejen v hodinách HV, ale i v propojení s 
ostatními předměty (ČJ, PRV, VV, TV, DV a dalšími). Žákům jsou 
postupně předkládány různě náročné hudební aktivity, ve kterých žák 
zaujímá odlišné role – je zpěvákem, instrumentalistou, choreografem, 
improvizátorem, skladatelem apod., i když zatím jen v elementární formě, a 
dochází tak k poznání sama sebe a svého místa v kolektivním tvoření. Je 
však důležité vždy vycházet z momentálních schopností žáků, s nimiž 
pedagog pracuje (Taylor, 2020). Měl by vždy postupovat od jednoduchého 
k náročnějšímu, od blízkého ke vzdálenému, od konkrétního 
k abstraktnímu, od hudebního zážitku k vědomostem, a ne naopak. „Celý 
hudebněvýchovný proces musí vycházet z hudby a směřovat zpět k hudbě.“ 
(Linhart, 1981, in: Pastorová, 2019, s. 8) 

První projevy tvořivosti navazují na napodobování vzoru, v našem případě 
pedagoga, kdy žáci pomocí hry na ozvěnu co nejvěrohodněji opakují 
předvedený model. Může se jednat o rytmickou, pohybovou, vokální či 
melodickou formu imitace. Žák si postupně osvojuje hudební pohotovost 
a porozumění, například při výstavbě jednotlivých hudebních prvků a 
forem apod. Ve hře na otázku a odpověď už můžeme mluvit o skutečné 
tvořivosti, kdy vyučující položí hudební otázku (předvede 
rytmický/melodický příklad), nejlépe za stále znějícího metra, které vede 
k udržení stálé pulzace (tempa), a žák mu na hudební otázku odpoví vlastní 
odpovědí, která by měla být odlišná od toho, co slyšel od vyučujícího. 
Doporučuje se vyjít nejprve z rytmické složky, kdy žáci zkoušejí procítit 
jednotlivé rytmické prvky (rytmus, metrum, těžká a lehká doba, ostinato, 
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takt a tempo), přičemž se využívají různé prostředky ztvárnění (deklamace, 
hra na tělo, hra na jednoduché rytmické nástroje a pohyb). Později 
zařazujeme i rytmicko-melodickou složku, kde je ke společnému 
muzicírovaní kromě hlasu vhodné využít i jednoduchých rytmicko-
melodických nástrojů. Mohou být nejen z Orffova instrumentáře (dětský 
xylofon, zvonkohra, metalofon; nověji trubice boomwhackery, ozvučná 
zvonkohra, ruční zvonky, handpany aj.). 
 
Vzhledem k tomu, že ve školách nebývají rytmické nástroje v dostatečném 
množství i variabilitě zastoupeny (nejčastěji se jedná o nástroje Orffova 
instrumentáře, dále rytmická vajíčka či drumbeny), jsou v publikaci 
(Taylor, 2020) postupně předkládány návody a doporučení na alternativní, 
ručně vyrobené hudební nástroje a pomůcky, které si mohou žáci sami 
vytvořit ze zbytkových, recyklovatelných a přírodních materiálů v rámci 
mezipředmětového propojení s výtvarnou a pracovní výchovou. Z praxe je 
patrné, že z vlastnoručně vyrobeného nástroje mají žáci nejen radost, ale 
i s mnohem větším zaujetím a určitou opatrností na něj hrají.  
 
Tvořivost můžeme rozvíjet v mnoha hudebněvýchovných činnostech, které 
lze interdisciplinárně prolínat s dalšími výstupy z jiných předmětů. 
Například jednoduchý literární text mohou žáci nejprve deklamovat se 
zvýrazněným rytmem, následně jej mohou zrytmizovat pomocí hry na tělo, 
doprovodit na rytmické hudební nástroje, popřípadě vyjádřit rytmus 
pohybem, tanečně či je jednoduše zmelodizovat, například s využitím 
modelů intonační metody „ku-ku“. 
 
Kurková (1981) upozorňuje na skutečnost, že první krůčky k dětské 
tvořivosti vedou právě přes využívání lidové tvorby a slovesnosti, která s ní 
má mnoho společného nejen pokud jde o jednotlivé umělecké tvary, ale i 
principy improvizace a tvorby drobných forem. Lidová tvorba vědomě 
neusiluje o vytváření nových, originálních hodnot, neovládá teoretické 
zákonitosti umělecké tvorby. „Charakterizuje ji převaha citu and 
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rozumovou, konstruktivní stránkou tvorby…, typické jsou drobné, 
miniaturní formy, melodika a rytmika dětských písňových útvarů…, ve 
slovesném projevu dětí se objevuje množství zdrobnělin…, stále dominují 
náměty z přírody a nejbližšího prostředí, …stálým pramenem je věčná 
změna ročních dob, přinášející oblíbené náměty pro hudbu, pohyb i 
výtvarné vyjádření.“ (1981, s. 12)  
 
Pro žáky je též velmi přínosná intuitivní deskripce. Jedná se o formu 
poslechu, kdy různými výtvarnými prostředky nonverbálně expresivně 
reagují na hudbu – například kresbou či haptickou malbou vyjadřují své 
emocionální prožitky z poslouchané ukázky. Následně mohou vlastní 
výtvory použít jako grafické partitury, podle kterých zpětně interpretují své 
záznamy pomocí jimi zvolených prostředků (vokálně, instrumentálně či 
pohybově).  
 
Předkládaný metodický text a učební postupy jsou v Hravé hudební 
výchově v souladu s RVP ZV i s povinnými vzdělávacími cíli. Jsou účelně 
vybrány a zpracovány na základě řady ověřených a osvědčených metod a 
zdrojů. Nejsou tedy koncipovány pouze jako opora pro naukové učivo a 
zpěv, i když právě vokální činnosti mají u dětí mladšího školního věku 
dominantní postavení. Pedagog by se měl v hodinách hudební výchovy 
citlivě věnovat péči o dětský hlas a pomocí metodicky promyšlených a 
systematických postupů napomáhat již od počátku vytváření správných 
vokálních návyků a dovedností. Dále by měl žáky vhodně motivovat ke 
spojení hudby a pohybu, jenž je přirozený projevem dětí mladšího školního 
věku. K tomu, aby se žák naučil pohybovat do rytmu, jsou v publikaci 
nabízeny aktivity využívající deklamace textů (přísloví, pranostiky, 
přirovnání, krátká říkadla, básničky aj.). Ty mohou být spojené s rytmizací, 
především hrou na tělo, a posléze i na dětské hudební nástroje nejen 
z Orffova instrumentáře. V mnoha aktivitách je využíváno hry na poněkud 
nový rytmicko-melodický nástroj – ozvučné trubice (boomwhackery) 
(Taylor, 2020). Různě dlouhé plastové barevné trubice, které po úderu 
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vydávají určitý tón, nejenže obohatí hodiny hudební výchovy, ale mohou 
žákům zábavnou formou zprostředkovat i méně oblíbené hudebněnaukové 
učivo či mohou být nápomocné při sluchové analýze, vnímání rytmu, 
interpretačních a tvořivých činnostech apod. (Taylor, 2019, s. 5).  

Percepční (poslechové) činnosti zařazené do publikace Hravá hudební 
výchova nejsou pojaty formou pasivního poslechu, ale mají žáky vést 
k aktivnímu vnímání nejen vážné hudby, ale i hudby lidové, populární a 
hudbě věnované přímo dětem. Nedílnou součástí výuky hudební výchovy 
jsou i hudebněnaukové činnosti, které se nenáročnou formou vštěpují do 
dětské mysli a jsou vždy propojeny s nenáročnými aktivitami z Pracovní 
učebnice určené žákům. Hudebněnaukové učivo však není v hodinách na 
prvním stupni prioritní a nesměřuje k osvojení co největšího množství 
teoretických pojmů či údajů z dějin hudby. Tyto informace jsou zařazeny 
pouze z důvodu jejich potřebnosti pro praktické hudební činnosti. 
Hudebněnaukové poznatky můžeme rozdělit na ty, které se vztahují k tzv. 
hudební gramotnosti dětí a vycházejí ze zpěvních aktivit dítěte a dále na 
poznatky vycházející z percepčních činností zahrnující porozumění 
jednotlivým hudebně-vyjadřovacím prostředkům (melodie, tempo, 
dynamika, rytmus apod.), základním poznatkům o hudebních formách 
(například malá písňová forma, variace, kánon, rondo), u žáků velmi 
oblíbenou nauku o hudebních nástrojích či zajímavosti o vybraných 
hudebních skladatelích v rámci seznamování se základními poznatky z 
dějin hudby (Taylor, 2020). 

Jako opora pro tvořivou činnost žáků i samotného pedagoga jsou k 
jednotlivým písním nabízeny hudební podklady, které mohou sloužit ke 
společnému muzicírování a tvoření různých doprovodů. Mohou být využity 
zejména při opakování písní, aby vyučující měl prostor se s žáky podílet na 
doprovodných rytmických, instrumentálních či pohybových činnostech, či 
k improvizaci. Součástí jsou i nahrávky zvuků, vybraných poslechových 



Expresivita vo výchove IV. 
 

 

143 
 

skladeb a písní v nezpívané verzi, aby se vyučující mohl soustředit na zpěv 
či dirigování a nemusel zajišťovat hudební doprovod. 
Výsledné tvoření, ke kterému se žáci postupně dostávají skrze promyšlené 
aktivity, obsahuje prvky spontánnosti, exprese, novosti a originality. Není 
zde důležitý výsledek, tedy daný finální výtvor či výstup, který pro okolí 
nemívá příliš vysokou hodnotu, ale důležitý je samotný proces tvoření, 
který je pro žáka motivací pro další činnost, jelikož ze sebe vydává to 
nejlepší (Sedlák, Váňová, 2013, s. 333).  

Pro každé dítě je velmi lákavé, když může objevovat a vytvářet něco 
nového, svého, může se realizovat a výsledky se pak pochlubit i ostatním. 
Na tomto principu je založen rozvoj dětské tvořivosti, kterou podporuje 
samostatná hudební činnost. Není novým poznatkem, že si děti velmi rády 
hrají, jsou ve svých hrách a projevech bezprostřední, zjišťují nové možnosti 
nejčastěji metodou pokus – omyl. Všechny tyto znaky jsou projevem 
spontaneity a momentálního nápadu. Zdroj elementárních hudebních 
činností tedy můžeme najít právě v hudební hře, jejichž prostřednictvím a 
na základě již nabytých zkušeností se děti postupně hravou formou 
dopracovávají k vlastním pokusům o tvořivou expresi. Matějček ve své 
publikaci připomíná slova Jana Amose Komenského, že škola má být hrou. 
Hra je pro děti opravdová a vážná, jsou do ní plně ponořeny, postupně se 
zdokonaluje a rozvíjí. Pokud vyučující dokáže žáky zaujmout natolik, aby 
pro ně byla škola hrou, bude docházet k rychlému rozvoji ve všech 
oblastech (Matějček, 1986, s. 129–130). 

Hudební tvořivost se projevuje ve dvou formách. Je to jednak improvizace, 
kdy se v daném okamžiku realizuje nějaký nápad ve zvukové či pohybové 
podobě. Podle Sedláka a Váňové (2013, s. 314) se jedná o „vnitřní zápas“ 
hudebních myšlenek a intuitivních nápadů, fantazijních představ a dalších 
podnětů, které člověk vnímá, hodnotí a realizuje. Jedná se o náročný 
proces, u kterého je zapotřebí inspirace, naprosté soustředěnosti, 
rozvinutých hudebních a tvořivých schopností i s doposud získaných 
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hudebních zkušeností. Druhou formou jsou prvky elementárního 
komponování, tj. hledání nejvhodnějšího hudebního útvaru (formy), a to 
samostatně nebo pod vedením vyučujícího. Vlastními kompozicemi 
současně žáci projevují své pocity a vnitřní prožitky, fantazii, nápady, 
myšlenky; i z toho důvodu se hudební improvizace využívá například v 
muzikoterapii. Zařazení improvizace do běžné výuky hudební výchovy 
představil ve svém díle Schulwerk německý hudební skladatel Carl Orff 
(1950). Detailně zde propracoval myšlenku začlenit do hodin hudební 
výchovy nejen improvizaci, ale propojovat i všechny hudebněvýchovné 
činnosti. Mělo by se jednat o jednotu mluveného projevu, zpěvu, poslechu, 
instrumentální hry a pohybu. Tuto metodiku v českém prostředí upravili 
a prosazovali Ilja Hurník a Petr Eben ve společném díle Česká Orffova 
škola (1969–1972).   

Dříve převládal názor, že improvizaci se nelze naučit. Dlouhodobá praxe 
však dokazuje, že s improvizací je to stejné jako s ostatními 
hudebněvýchovnými činnostmi. I průměrně nadaní žáci mohou tvořit a 
hudebně improvizovat, a to díky systematické přípravě v hudebně-
vzdělávacím procesu. K vlastní tvořivé činnosti by měl být každý žák 
vybaven určitými dovednostmi, zkušenostmi a vědomostmi. Kvalita 
improvizace pak závisí jednak na úrovni žákovy dosavadní hudební 
přípravy a zkušenosti a jednak na míře jeho kreativity a fantazie. Velice 
důležitou úlohu zde hraje i osobnost učitele, který by měl být žákům 
dobrým muzikantským vzorem, a který vede výuku tvůrčím způsobem.  

Pecháček (1991, s. 270) předkládá metodický postup rozvíjení tvořivosti 
dětí, kdy se zamýšlí nad otázkou vztahu mezi spontánním a řízeným 
tvořením. Domnívá se, že je nutné žáky náležitě směřovat k pochopení 
zákonitostí hudby, jejich hudebně-formotvorných a vyjadřovacích 
prostředků. Na základě postupného poznávání a upevňování jistých 
hudebních „pravidel“ se žák postupně oprošťuje od napodobování 
hudebních modelů (například rytmických a melodických), se kterými se 
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dříve setkal. Postupně se žákova tvorba stává samostatnější a originálnější, 
jeho hudební projevy jsou nápaditější, dokonalejší, pomoc učitele nebývá 
již tolik vyžadována. Mezi etapy tvořivosti Pecháček řadí míru řízenosti, 
kdy se děti mladšího školního věku posouvají od spontánních hudebních 
vyjádření bez bližší znalosti logiky hudební řeči k uvědomělé orientaci 
v základních hudebních souvislostech a následné volbě hudebně-
výrazových i formotvorných prostředků. Další etapou je originalita, kdy 
dochází k postupnému osamostatňování od pouhého napodobování modelů 
a hudebních příkladů a přechodu k přetváření povědomého hudebního 
materiálu v relativně původní tvořivé výtvory a výstupy. Jako poslední 
Pecháček uvádí míru samostatnosti – na prvním stupni základního 
vzdělávání má tato činnost spíše formu kolektivní tvořivosti. Individuální 
samostatná práce totiž vyžaduje vyšší stupeň tvořivosti, jejž se na 
základních školách málokdy daří naplnit. 

Otázkou, zda ovlivňovat či neovlivňovat, zasahovat či nezasahovat do 
tvořivých činností žáků se zabývala i Kurková (1981, s. 10). Doporučuje 
nenechávat žáky pouze u intuitivních a spontánních projevů. Říká, že „bez 
systematického vedení by byla dětská tvorba i u nejtalentovanějších 
pouhým hromaděním nahodilých výtvorů postrádajících vývoj kupředu, růst 
kvality“. Doporučuje, aby vyučující nenásilně určoval směr, který je 
povede k rozvíjení tvořivých schopností a zdokonalování dovedností. Též 
se zmiňuje o potřebě naučit žáky v určité míře proniknout do základních 
zákonitostí hudby a umělecké tvorby i do samotné podstaty umění a jeho 
zpracovávání, jelikož s sebou nese určitá pravidla. Vyučující by měl též 
působit na rozvoj žákova uměleckého vkusu. Míra jeho působení je při 
tvořivých pokusech velmi rozdílná. Žáci mívají různé kreativní nápady, 
mnohdy je však nedokážou náležitě převést do určité podoby. Pedagog by 
jim měl být zejména pomocníkem a rádcem, když o radu požádají; měl by 
je náležitě nasměrovat a ukázat jim, že existují i jiná řešení, a nechat žáky 
opět samostatně pracovat na konečném výsledku. S tímto přístupem souvisí 
i cíl těchto činností, kterým je vedení žáka k samostatnosti. Velmi vhodná a 
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v kolektivním vzdělávání nezastupitelná je i spolupráce s ostatními, kdy se 
mohou žáci sami vzájemně pozitivně ovlivňovat a inspirovat (například při 
souborové instrumentální hře, taneční choreografii apod.). 

Sedlák a Váňová (2013) uvádějí, že nelze na žácích tvořivost vynucovat, 
ale je třeba dát jí dostatečný prostor, podmínky a podněty, aby mohla 
vznikat. Je doporučováno předložit některé obecně platné zásady a 
pravidla, která platí za každých okolností, a navrhnout postup tvorby tak, 
aby nedošlo k přílišnému ovlivňování dětské tvořivosti, spontaneity a 
fantazie. Přesto však doporučují některé zásady – například vhodně 
zařazovat tvořivost do konceptu hudební výchovy; maximálně respektovat 
osobnost žáka, vycházet z jeho vnitřní motivace; využít přirozenou 
spontaneitu, experimentování se zvuky a tóny, uplatňování dosavadních 
interpretačních zkušeností; přinášet do hodin podněty pro rozvoj fantazie, 
imaginace apod. spojené s asociacemi vedoucími k rozvoji hudebních 
schopností podporujících tvořivost; vést žáky k rozeznávání různých 
sluchových vjemů; pokud možno formativně hodnotit kreativní práci žáků; 
vážit si každého člena skupiny, ve které probíhá proces tvoření, a tím 
i kladně přijímat názory druhých aj. (Sedlák a Váňová, 2013, s. 331 – 332). 

V závěru si dovolím citovat slova předního českého hudebního didaktika 
Ladislava Daniela: „V hudební výchově neplatí ,čím více naučíš, tím lépe‛, 
nýbrž naopak ,čím lépe naučíš, tím je to více‛.“ Dejme našim malým 
hudebníkům dostatečně bohaté podněty a prostor k jejich tvořivým 
projevům, v jejichž rámci budou moci uvolnit svoji fantazii, kreativitu i 
emocionální prožitky a expresí reagovat na své momentální citové 
rozpoložení. 

BIBLIOGRAFIA 
COLLINS, A. (2015, 11. září). Vliv hudby na mozek. [vid. 2021-03-16]. 

Dostupné z http://bystre-deti.cz/vliv-hudby-na-mozek/. 
FRANĚK, M. (2007). Hudební psychologie. Praha: Karolinum. 



Expresivita vo výchove IV. 
 

 

147 
 

HURNÍK, I., & EBEN, P. (1969–1972). Česká Orffova škola I.–III. Začátky. 
Pentatonika, DUR – MOLL. Praha: Editio Supraphon.  

MATĚJČEK, Z. (1986). Rodiče a děti. Praha: Avicenum. 
ORFF, C., & KEETMANN, G. (1950). Musik für Kinder I. Mainz: Schott.  
PASTOROVÁ, M. a kol. (2019). Podkladová studie – hudební výchova. Praha: 

NÚV. 
PECHÁČEK, S. a kol. (1991). Praktické úkoly z didaktiky hudební výchovy 

pro 1. stupeň ZŠ. Praha: Karolinum. 
Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání. (2021). Praha: MŠMT.    
SEDLÁK, F. & SIEBR, R. (1985). Didaktika hudební výchovy I. Praha: SPN. 
SEDLÁK, F. & VÁŇOVÁ, H. (2013). Hudební psychologie pro učitele. Praha: 

Karolinum. 
SEDLÁK, F. a kol. (1984). Didaktika hudební výchovy na 2. stupni základní 

školy. Praha: SPN. 
TAYLOR, D. (2019). Metodika hry na ozvučné trubice BOOMWHACKERY. 

Brno: MSD. 
TAYLOR, D. a kol. (2020). Hravá hudební výchova 1. Metodická příručka pro 

vyučující hudební výchovy 1. ročníku ZŠ. Praha: Taktik. 
TAYLOR, D. a kol. (2020). Hravá hudební výchova 1. Pracovní učebnice pro 

1. ročník ZŠ. Praha: Taktik. 
VÁGNEROVÁ, M. (2013). Vývojová psychologie: Dětství a dospívání. Praha: 

Karolinum. 
 
KONTAKTNÍ ÚDAJE: 
Mgr. Daniela Taylor, Ph.D. 
Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, katedra hudební výchovy 
Poříčí 7, 62300 Brno 
taylor@ped.muni.cz 
  



Expresivita vo výchove IV. 
 

 

148 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. 
EXPRESIA & EXPRESIVITA  

VO VÝCHOVE A VO VZŤAHU 
 

 

 



Expresivita vo výchove IV. 
 

 

149 
 

EXPRESIA VO VÝCHOVE 
 

EXPRESSION IN EDUCATION 

Barbora Kováčová 

ABSTRAKT   
Výskumy za posledných niekoľko desaťročí opakovane ukázali, že existujú rôzne 
oblasti vývoja, kde jedna oblasť môže ovplyvniť rast a zrenia dieťaťa v druhej 
oblasti. Príspevok predstavuje tému expresie vo výchove v práci poradenského 
pracovníka. Ide o konkrétny popis individuálnej práce s dieťaťom vychádzajúceho 
z pozorovania. Na charakteristike konkrétnych krokov je zachytená autentickosť 
a originalitu výtvarnej tvorby.  
 
KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
Expresia. Poradenstvo. Art. Individuálna tvorba.  
 
ABSTRACT 
Research in the last few decades has repeatedly shown that the different domains 
of development are not silos as much as they are interconnected gears: 
development in one area can influence development  
in another. The paper presents the topic of expression in education in the work of a 
counselor. It is a specific description of individual work with a child based on 
observation. The characteristics of specific steps capture the authenticity and 
originality of art. 
 
KEY WORDS 
Expression. Counseling. Art. Individual creation. 
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EXPRESIA VO VÝCHOVE 
Prežívanie emócií a spôsob, akým sú tieto emócie vyjadrené človekom 
vo vzťahu k sebe samému, ale aj k ostatným, vytvárajú komplexnú sieť 
konkrétnej udalosti a pohľadu na ňu. Táto sieť je charakteristická tým, 
že obsahuje udalosti a zážitky, ktoré človek vyjadruje s využitím 
expresie a to prostredníctvom vybraného média (kresby, pohybu, hudby, 
...). Práve počas expresívne orientovanej činnosti človek (bez ohľadu na 
vek a zdravotný stav) prezentuje svoje emócie (a jednoznačne využíva 
pri svojej aktivite expresiu). Zároveň emócie, ktoré sú pre neho, čo sa 
týka prežívania, považované za záťažové alebo náročné, takýmto 
spôsobom môže ventilovať. Danú emóciu, situáciu, alebo prežívanie má 
príležitosť spracovať aj iným ako verbálnym spôsobom. Takto 
charakteristické situácie Stadlerová et al. (2013) popisuje ako neľahké, 
ktoré ovplyvňujú kvalitu života človeka, ktorý ich prežíva. Dokonca 
autorka naznačuje, že činnosťou človeka vzniká aj otvorenie priestoru 
k tomu, že z neriešiteľnej situácie vstupuje tento človek do priestoru, 
kde je mu možné pomôcť. Tento priestor mu poskytuje oporu a pomoc 
zo strany iných ľudí, alebo inštitúcií (ibidem).  
Príbeh, ktorý zobrazuje tak vytvára možnosti byť účastným (Chanasová, 
2020) , ale zároveň má činnosť dieťaťa aj katarzívny charakter nakoľko 
má k spracovanej situácii nadhľad (toto nie som ja, to je on, medvedík, 
a ja medvedíkom nie som!... ani nie som zlý, len niekedy, ale to je 
v poriadku. Každý zdravý chlapec musí byť aj trošku zlý. Takže aj 
medvedík môže byť trošku zlý ..., Damián, 6 rokov). 

VYUŽITIE KOMIKSU NA „ZOBRAZENIE“ VZŤAHU 
Animácia príbehu prostredníctvom komiksu je podľa Farinella (2018) 
možným nástrojom vedeckého poznávania. Z hľadiska vzdelávania 
môže komiks byť vnímaný z hľadiska výhod: 
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- väčšina textu je postavená na integrácii textu a obrázkov (ak dieťa 
nezvláda zložku zobrazovania, zvládne zložku odkomunikovania, 
(Mayer a Gallini, 1990); 

- multimodalita komiksu má potenciál zvýšiť zapojenie sa do tvorby 
príbehu výtvarne spracovaného, zvyšovanie aktivity účastníkov, 
uľahčuje proces učenia sa (Eilam, Poyas, 2010) a predostiera iný 
pohľad na zobrazenú situáciu (Kováčová, 2018); 

- použitie postáv a situačných modelov v komikse poskytuje základ 
pre emocionálnu pripútanosť a sebareferenciu, čo môže tiež uľahčiť 
vytváranie nových spomienok (Symons, Johnson, 1997). 

Komiks prináša zobrazenie osobného príbehu alebo viacerých príbehov. 
V ňom je vizualizovaná konkrétna skutočnosť a práve tvorca (i čitateľ) 
sa s príbehom pravdepodobne ľahšie stotožní. 

Výtvarne zobrazené príbehy (komiksy) vytvárali deti, ktoré mali 
špecifické adaptačné ťažkosti, ako aj problémy v nadväzovaní vzťahov 
v rámci sociálnej skupiny. Netvrdíme, že výtvarná tvorba je od detí, 
ktoré v prostredí materskej školy vystupovali v pozícii obete, skôr išlo 
o deti, ktoré v rámci pedagogického posudzovania vykazovali nižšie 
sociálne spôsobilosti v nadväzovaní vzťahu. Komiks ako nástroj nie je 
štandardne využívaným, ale považujeme ho za vhodný najmä 
v predškolskom i mladšom školskom veku, ako nenásilne odhaliť 
možné problémy v oblasti správania sa v sociálnej skupine, prípadne 
spätne zistiť „o čo ide“, z akého podnetu problémy alebo špecifické 
reakcie vznikli.  

VIZUÁLNA EXPRESIA V OBRAZE  
Komiks (comics), alebo kresebné/výtvarné zobrazenie situácie („tá je 
špecifikckou pre samotného autora) je využívaný v situáciách, v ktorých 
je zobrazená sekvenčne usporiadaná postupnosť obrázkov. Tieto 
obrázky sprostredkovávajú informácie (príbeh alebo popis deja). 
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V rámci interpretácie využívame v materských školách autorské 
komiksy, ktorými deťmi zobrazovali priateľstvo, alebo situácie 
korešpondujúce posolstvo byť s niekým kamarát (Kováčová, 2018). 
Nejde o štandardizovaný nástroj, jeho využitie v identifikovaní agresie 
nie je vylúčené. Zároveň predstavuje novodobú formu získavania 
informácií od účastníkov predškolského veku. Napriek tomu, že dieťa 
predškolského veku sa s komiksom pravidelne nestretáva, skôr 
s výtvarným zobrazením príbehu, využívame tento pojem aj z toho 
dôvodu, že ide o nástroj, ktorý má všetky charakteristiky komiksu. 
Animácia príbehu prostredníctvom komiksu je podľa Farinella (2018) 
možným nástrojom vedeckého poznávania konkrétneho javu, či 
situácie. Komiks je kombináciou vizualizácie so silnými metaforami a 
charakterovými príbehmi, vďaka čomu sú vedecké predmety 
prístupnejšie a pútavejšie pre širšie publikum.  

Príkladom samotnej vizuálne zobrazenej expresie vo výchove môže byť 
rodič/dospelý, ale aj odborník, ktorý podporuje dieťa (7 rokov) vo 
vyjadrovaní sa. Nemusí to byť dieťa výsostne s výtvarným nadaním. 
Práve naopak, ide o každé dieťa, ktoré má záujem, príležitosť 
a motiváciu svoje prežívanie, napr. dotýkajúce sa predstavy hrdinu, 
o ktorom čítali v škole pretaviť do vlastnej originálnej tvorby. Aby bol 
hrdina skutočne originálny venuje jeho vytvoreniu pomerne dlhšiu 
pozornosť. Odmieta sa inšpirovať knihou14, konkrétnym príbehom 
o hrdinovi, ktorý čítali v škole. Spojením bodov do lineárnej kresby 
vytvorí náčrt tváre hrdinu (Obrázok 1). Postupne pri kresbe príbehu 
(komiksu) je tvár hrdinu viackrát skorigovaná, neskôr zaoblená v rámci 
detailného spracovania v prebiehajúcom príbehu.   

                                                           
14 Konkrétne učebnicou, ktorú nepovažuje v tej danej chvíli za dôležitú (pozn.) 
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Samotná tvorba, ktorá je popisovaná v príspevku, je zo strany autora 
pomerne rýchla bez verbálneho komentovania. Počas pozorovania je 
výrazné emocionálne prežívanie, konkrétne sa dieťa teší sa pri každom 
zobrazení, ktoré sa mu podarilo. Tu ide nielen o podporu expresie 
prostredníctvom „výtvarna“, ale aj v prospech rozvíjania fantázie bez 
ohľadu na skutočnosť, či dieťa má výtvarné nadanie alebo nie. Samotná 
tvorba je zaujímavá v tom, že dieťa ju postupne pri dokončení dopĺňa 
slovom, pri otázkach zo strany dospelého minimálne pozmení dej, ale 
predsa každú zmenu zaznamená doplnením čiary, či drobného detailu. 
V tomto priestore ide o proces, ktorý sa mení v čase a zároveň je 
otvorený v expresívnom vyjadrovaní sa. 

VIZUALIZÁCIA PRÍBEHU 
Príbeh je koncipovaný do prostredia viacerých výsekov, v ktorých sa dej 
mení. Ide o zobrazenie príbehu, kedy sa centrálna postava stáva na 
základe konkrétnej udalosti hrdinom. Hrdina nemá pomenovanie, 

jednoducho je len hrdinom. 

Ide, ide, ide a narazí do 
nádoby so sklom (aj hrdinovi 
sa može stať, že sa udrie, 
možno nevidel.  

Komentár:  
Autor (chlapec) nosí okuliare, 
s touto situáciou sa na 
začiatku mosenia pomerne 
často stretával. Verbalizáciu 
je možné hodnotiť za prienik 
s identifikovaním sa.  
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Ej, nevšimol si, že na 
nádobe bolo niečo položené 
a padlo mu to. Aha, sem na 
hlavu! Čo to môže byť ? 
pýta sa hrdina sám seba.  

Fíha, čo to je? Poznám to? 
Nepoznám to?  

Komentár: Chlapec sa otočí 
k administrátorovi: Preto 
som nakreslil ten otáznik, 
že hrdina nad tým uvažuje, 
čo to môže byť).  

Expresia počas tvorby 
ponúka mnoho benefitov. 
Prvým benefitom je 
prostredie, ktoré zvyčajne 
býva pre prítomných 
príjeným. Zároveň istá miera 
komunikácie je využívaná na 
základe uváženia oboch 
strán. Napriek tomu, že 
popisujeme expresiu vo 
výchove, je vhodné 
prihliadať na celkový 
proces, aj keď produkt je 
nemenej zaujímavý.  
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Ďalšou výhodou je samotná forma dorozumievania sa, ktorá môže byť 
bez slov, alebo samotný hovorený prejav je súčasťou ukončenia 
produktu. Ide o vytváranie autentického kresebného diela, v ktorom 
dieťa vyjadruje svojsko-inviduálnym miešaním emócie, expresiu 
a neposlednom rade aj samotný zážitok. Vytvára sa priestor pre 
vyjadrovanie ďalších, možno nových emócií pri predstave určitého 
pokračovania stvárňovania situácie formou príbehu (Valachová, 2016). 
Komentovaním zo strany autora je produkt ako taký animovaný, slovom 
je zvýraznený význam a zároveň je vytváraný priestor pre diskusiu.  
 
Schéma 1: Benefity expresie vo výchove 

zdroj: vlastné spracovanie 
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Centrálnym pojmom v predloženej schéme sa stáva pojem expresia vo 
výchove a nasledovné zložky sú centralizované vo vzťahu 
k spomenutému pojmu. Sú nesekvenčné a ich počet je vzľadom na 
samotný popis aj obmedzený. Tie následne môžu byť diferencované na 
drobnejšie, viac špecifikované k samotnej zložke.  

ZHODNOTENIE 
Samotnému vytváraniu komiksu predchádzalo objasnenie pojmu 
komiks (Vieš mi povedať, čo je komiks? Kde si mohol vidieť? Pozri na 
tento komiks prečítaš ho bez toho, aby si poznal písmená?). Následne 
(po inštruovaní a motivačných otázkach) mali deti možnosť vytvoriť si 
komiks. Zvyčajne líniu tvoril základný, väčšinou jednoduchý príbeh. 
V rámci objasňovania dejovej línie je zrejmé, že deti si priateľstvo, resp. 
mať nejakého kamaráta, vysvetľovali na základe zobrazenia konkrétnej 
vlastnosti (najčastejšie išlo o mať niekoho rád a poskytnutie pomoci). 
Túto formu práce je možné ponúknuť aj deťom so špeciálnymi 
výchovno-vzdelávacími potrebami, napr. na podporu sociálnych 
vzťahov v skupinách v rámci spoločného (párového) zobrazovania. 

Využitie komiksu poskytuje rôzne možnosti práce primárne v skupinách 
detí predškolského i mladšieho školského veku. Nemusí to byť 
dieťaťom vytvorený komiks (ako sme to prezentovali v danom 
príspevku), môže to byť vopred vytvorená séria viacerých obrázkov, na 
ktorých sú zobrazené konajúce postavy (ľudské alebo zvieracie) bez 
emocionálneho zobrazenia prežívania s bublinami alebo bez bublín. 
Podstatné je, že zobrazené animácie neustále vyžadujú od tvorcu, aby 
ich aktívne interpretoval a zároveň sa nimi zaoberal. Takto počas 
rozhovoru vznikajú metafory s obsahovým súladom s popisovaným 
problémom. 
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Využitie komiksu významne zvyšuje príťažlivosť nepríťažlivých tém, 
ktoré dieťa považuje za záťažové a zároveň sú témami, ktoré nie sú 
ničím zaujímavé (aspoň z pohľadu dieťaťa). Komiks je možné 
považovať za jeden z podporných (doplnkových) prieskumných 
nástrojov, ktorý inovatívnym spôsobom odkrýva možnú vzťahová 
agresiu (ohrozujúcu sociálne vzťahy) a zároveň prostredníctvom tohto 
nástroja je možné pracovať aj z aspektu retrospektívy. Sociálnymi 
vzťahmi zranené deti sa pomerne často vracajú k situácií, ktorá je pre 
nich bolestivou. Práve využitie obrázkového seriálu im môže napomôcť 
očistiť sa a vypovedať reality z ich pohľadu (je možné prirovnať to 
k hre s niečím v rámci procesu katarzie, pozn.).  
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SENZORICKÉ STRATÉGIE V PREDŠKOLSKOM 
VEKU DIEŤAŤA  

 

SENSORY STRATEGIES IN THE PRESCHOOL AGE OF THE 
CHILD  

 
Zuzana Fábry Lucká 

 
 

Abstrakt   
Príspevok sa zameriava na vymedzenie problematiky senzorických stratégií 
v predškolskom veku dieťaťa z pohľadu výskumných štúdií realizovaných v tejto 
oblasti a predostiera čiastkové výsledky z aktuálne realizovaného výskumu. 
Vymedzuje senzorické stratégie pre dieťa v predškolskom veku s poruchou 
senzorického spracovania v jednotlivých zmyslových systémoch, ktoré vedú 
k pochopeniu problematiky porúch senzorického spracovania. 
 
Kľúčové slová 
Senzorické stratégie. Dieťa v predškolskom veku. Expresia. 
 
Abstract 
The paper focuses on defining the issue of sensory strategies in the preschool age 
of children from the point of view of research studies carried out in this area and 
presents partial results from current research. It defines sensory strategies for 
preschool children with sensory processing disorders in individual sensory 
systems, which lead to an understanding of the issue of sensory processing 
disorders. 
 
Key words 
Sensory Strategies. Preschool child. Expression. 
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Senzorické elementy sa v hre prirodzene vyskytujú už od raného veku 
dieťaťa. Dieťa prirodzene vyhľadáva rôznorodé podnety z okolia, ktoré mu 
umožňujú lepšie pochopenie hry, či situácie, ktorá sa práve odohráva. 
Senzorické procesy sa teda prirodzene odohrávajú, z hry ako základnej 
jednotky činnosti dieťaťa, ich nie je možné vynechať. Ich funkčnosť je 
predpokladom pre expresiu, ktorá je vyjadrením vzťahu medzi verbálnym 
a neverbálnym prejavom, jeho vzájomnej previazanosti v kontexte 
vizuálneho, akustického, haptického vnímania, imaginácie či reči (Slavík, 
2009). 

Práve expresia ako vyjadrenie sa, je primárnym prejavom dieťaťa v hre už 
od raného veku, kedy sa nevie verbálne vyjadriť. V neskoršom veku je 
hlavným prejavom najmä v prípade, ak má dieťa rizikový či ohrozený 
vývin a problémy v oblasti komunikácie. 
V prípade, ak je u dieťaťa v predškolskom veku identifikovaný rizikový, 
ohrozený vývin, porucha autistického spektra, je porucha v senzorickom 
spracovaní často manifestovaná (Pavão, Rocha, 2017; Barton et al., 2015; 
Schaffler et al., 2019; Okumura et al., 2019). Poruchu senzorického 
spracovania je často veľmi náročné oddeliť od ďalších fenoménov iného 
problému, ktorý sa navonok manifestuje najvýraznejšie (Schaaf et al., 
2010). Priama súvislosť medzi symptómami poruchy senzorického 
spracovania, poruchami učenia a pozornosti (Dionne-Dostie et al., 2015; 
Ghanizadeh, 2011), viacnásobným postihnutím (Thye et al., 2018) 
a poruchou autistického spektra (Schaffler et al., 2019) je fenoménom 
intenzívneho skúmania v poslednom desaťročí. 

V uvedenej problematike sa realizujú výskumy aj v prostredí Slovenskej 
republiky (Lessner Lištiaková, 2019; Fábry Lucká, 2019). Odlišnosti 
v správaní môžu byť príčinou problémového správania, ktoré je často 
nesprávne identifikované (Lessner Lištiaková, 2017).  
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Etiológia poruchy senzorického spracovania nie je známa, môžu sa 
vyskytovať vo všetkých senzorických systémoch, alebo izolovane len 
v jednom z nich (Bundy et al., 2002). 

Poznanie senzorických procesov a stratégií na ich podporu vedie ku 
lepšiemu pochopeniu dieťaťa, umožňuje upraviť podmienky a prostredie 
tak, aby dieťaťu zabezpečili priestor pre učenie sa a spoznávanie. Lessner 
Lištiaková (2017) uvádza, že odborník by mal postupovať v klinickom 
zdôvodnení postupu práce podľa otázok zameraných na typ senzorického 
problému, adaptívnej odpovede a možnosti aktivít, ktoré dieťaťu ponúknuť 
(Tabuľka 1). 

TABUĽKA 1  

Klinické zdôvodnenie postupu práce v terapii senzorickej integrácie 
OTÁZKA 

V KLINICKOM 
ZDÔVODNENÍ 

VYSVETLENIE 

1. Aký 
senzoricky 

podmienený 
problém dieťa 

má? 

A) Problém v registrácii podnetov – hyposenzitivita 
B) Problém v modulácii podnetov – hypersenzitivita 
C) Problém v diskriminácii podnetov – problém 
v zručnostiach (motorických a akademických) 

2. Akú adaptívnu 
odpoveď chcem 

u dieťaťa 
dosiahnuť? 

Adaptívna odpoveď je znakom, že činnosť je pre dieťa 
zmysluplná. Vykonáva ju samostatne, užíva si ju, zažíva 
pocit úspechu. Terapeut musí vopred vedieť, akú 
adaptívnu odpoveď očakáva, aby vedel, že aktivita má 
terapeutický vplyv. 

3. Akú aktivitu 
môžem dieťaťu 

ponúknuť? 

Terapeut vie, aký vplyv má použitie konkrétnych aktivít 
/ pomôcok / hier na nervový systém dieťaťa a následne 
na rozvoj jeho zručností. Dieťa má možnosť výberu, ale 
terapeut je zodpovedný za vytvorenie primeranej 
ponuky ušitej na mieru potrebám klienta. 

Zdroj: Lessner Lištiaková, 2017, s. 163) 
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Dieťa v predškolskom veku je v súčasnej dobe často vystavované 
neprimeraným požiadavkám zo strany okolia. Často sa objavuje fenomén 
neprimeraného zaťažovania dieťaťa v snahe rozšíriť jeho obzory a umožniť 
mu tak v neskoršom veku väčšie možnosti uplatnenia. Na deti sú kladené 
vysoké nároky, ktorým nie je schopné fyzicky ani psychicky vyhovieť 
(Podprocká, 2013). Hra je v tomto veku stále jediným zamestnaním 
dieťaťa, jeho hlavnou aktivitou pomocou ktorej získava informácie 
o prostredí a vzťahov, a je základnou jednotkou pre procesy učenia sa. Hra 
je v tomto kontexte senzorickou stratégiou využívajúcou viaceré senzorické 
podnety zamerané na podporu jeho zdravého vývinu.  

Ak sa u dieťaťa klinicky manifestuje porucha senzorického spracovania, je 
potrebné na túto skutočnosť zareagovať. Porucha v senzorickom spracovaní 
sa môže manifestovať v jednotlivých senzorických systémoch, ktorými sú: 

 Vizuálny systém; 

 Auditívny systém; 

 Taktilný systém; 
 Olfaktorický systém; 

 Proprioceptívny systém; 

 Vestibulárny systém. 

V roku 2020 sme začali realizovať výskum, zameraný na problematiku 
senzorického spracovania u detí v predškolskom veku, a to najmä v zmysle 
porozumenia tejto problematiky zo strany pedagogických a odborných 
zamestnancov materských škôl, ale aj budúcich profesionálov v tejto 
problematike. V rámci organizácie výskumu boli a v súčasnosti sú, 
realizované vzdelávania na lepšie pochopenie problematiky, ale tiež 
zameranie sa na možnosti podpory, senzorické stratégie, ktoré umožnia 
dieťaťu lepšiu orientáciu v situácii ktorá práve prebieha, zlepšovať procesy 
učenia sa a pochopiť prostrediu procesy jeho motorických a konatívnych 
odpovedí. Na základe zrealizovaného výskumu boli zadefinované 
senzorické stratégie v jednotlivých systémoch, ktoré je možné využiť pre 
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komplexný prístup ku dieťaťu s poruchou senzorického spracovania 
v predškolskom veku.  
Vo vizuálnom systéme sme identifikovali nasledovné odporúčané 
stratégie: 

 Zabezpečiť optimálnu polohu dieťaťa pri vizuálnych podnetoch; 

 Vytvoriť dieťaťu primeraný časový rámec na registráciu vizuálneho 
podnetu; 

 Zabezpečiť primeranú vzdialenosť od vizuálneho podnetu, v 
závislosti či ide o dieťa s hypersenzitivitou alebo hyposenzitivitou v 
zrakovom vnímaní; 

 Zabezpečiť primerané osvetlenie, nie ostré svetlo pri aktivitách 
vyžadujúcich sústredenie; 

 Neposkytovať viaceré vizuálne podnety súčasne, ale izolovane. 

V auditívnom systéme sme identifikovali nasledovné senzorické stratégie: 

 Pracovať s hlasom, ktorým na dieťa hovoríme; 

 Spájať auditívny podnet, napríklad pri oslovení, s taktilným 
podnetom – dotykom, alebo vizuálnym podnetom. 

 Popisovať slovne situáciu, ktorá sa okolo dieťaťa práve odohráva; 

 Dávať zvuky do súvisu s konkrétnymi činmi; 
 Dávať zvuky do súvisu s konkrétnymi predmetmi; 

 Pri hypersenzitivite dieťaťa v auditívnej oblasti zabezpečiť možnosť 
byť mimo “centra diania”, kedy viaceré zhluky zvukov môžu na 
dieťa pôsobiť až bolestivo. 

V taktilnom systéme sme identifikovali nasledovné senzorické stratégie:  

 Umožniť dieťaťu samostatný pohyb; 

 Sprostredkovať dieťaťu podnety, s ktorými môže bezpečne 
manipulovať aj v kolektíve; 

 Zabezpečiť fyzický kontakt pri deťoch s hyposenzitivitou formou 
pevného dotyku; 
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 Zabezpečiť fyzický kontakt pri deťoch s hypersenzitivitou, ktorý je 
bezpečný a neohrozujúci, a je pre dieťa predvídateľný a očakávaný. 

V olfaktorickom systéme sme identifikovali nasledovné senzorické 
stratégie: 

 Poskytovať dieťaťu rôznorodé čuchové vnemy spojené s ďalšími 
senzorickými systémami; 

 Umožniť dieťaťu zažiť si portfólio nových vôní a chutí; 
 U dieťaťa s hypersenzitivitou zabezpečiť, aby neprichádzalo do 

kontaktu s viacerými čuchovými stimulantmi naraz. 

 Nenútiť dieťa do konzumovania potravy, ktorá mu svojou 
konzistenciou nevyhovuje. 

V proprioceptívnom systéme sme identifikovali nasledovné senzorické 
stratégie: 

 Zvýrazňovať dieťaťu hranice tela; 

 Umožniť dieťaťu fyzicky sa unaviť; 
 Umožniť dieťaťu svoje telo zaťažiť, najmä pred a po plnení 

náročných úloh súvisiacich s koncentráciou pozornosti. 

Vo vestibulárnom systéme sme identifikovali nasledovné senzorické 
stratégie: 

 Umožniť dieťaťu meniť polohu tela v priestore vo vertikálnej línii; 

 Umožniť dieťaťu meniť polohu tela v priestore v horizontálnej línii; 
 Využívať hry so zmenou polohy hlavy a jej pohybov v priestore; 

 Poskytovať priestor pre vestibulárnu stimuláciu – hojdanie v deke, v 
hojdačke, počas relaxačných aktivít. 

Záver 
Jednotlivé senzorické systémy sa navzájom prepájajú a ovplyvňujú, preto je 
potrebné poznanie ich špecifík. Prístup ku dieťaťu s poruchou senzorického 
spracovania vyžaduje poznanie jeho citlivosti voči vonkajším podnetom. 
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Ak ide o hypersenzitivitu, stratégia spočíva v odstránení, resp. kompenzácii 
rušivých elementov v prostredí, a to z hľadiska jednotlivých senzorických 
systémov. Ak ide u dieťaťa o hyposenzitivitu, naopak sa môže javiť ako 
dieťa, ktoré podnety vo zvýšenej miere potrebuje. V oboch prípadoch je 
nutné pracovať s ich množstvom a intenzitou. Ak prispôsobíme podnety 
a prostredie pre dieťa tak, že mu uľahčíme orientáciu v situácii, zlepší sa 
jeho koncentrácia a tiež sociálne fungovanie v skupine. Podnety 
a prostredie sa tak pre dieťa stanú čitateľnejsie a zrozumiteľnejšie, ale 
môžu viesť aj ku eliminácii problémového správania, sebapoškodzovania, 
či ubližovania iným.  
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SOCIABILITA DIEŤAŤA PROSTREDNÍCTVOM 

AKČNÉHO UMENIA A LITERÁRNYCH MOTÍVOV  
 

CHILD SOCIABILITY THROUGH THE ART OF ACTION AND 
LITERARY MOTIVES 

 
Zuzana Chanasová 

 
 

Abstrakt   
Cieľom príspevku je charakterizovať, ako sa literárny motív môže vďaka potrebe 
dieťaťa predškolského veku po združovaní sa prejaviť v situačných akčných 
modeloch. Príspevok je parciálnym výstupom projektu KEGA 002KU-4/2019 
Stelesnená skúsenosť s využitím art action. V závere príspevku prezentujeme daný 
typ umenia prostredníctvom fotografického materiálu. 
 
Kľúčové slová 
dieťa predškolského veku, sociabilita, akčné umenie, literárne motívy  
 
Abstract 
The aim of the paper is to characterize how a literary motif can be reflected in 
situational action models due to the need for a preschool child after association. 
The paper is a partial output of the project KEGA 002KU-4/2019 Embodied 
experience with the use of art action. At the end of the article, we present the type 
of art through photographic material. 
 
Key words 
preschool child, sociability, action art, literary motives 
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ÚVOD 
Dieťa predškolského veku má neutíchajúcu potrebu byť aktívne v rôznych 
oblastiach − motorickej, verbálnej, ale aj hernej činnosti. Najviac ho 
frustruje, ak túto potrebu nemá možnosť prejaviť, či už vo vzťahu k 
vrstovníkom, alebo dospelým (Šulová, 2019). 
V našom príspevku sa zaoberáme tým, ako sa potreba aktivity, konkrétne 
súvisiaca so sociabilitou dieťaťa môže prejaviť v akčnom umení, ktoré je 
inšpirované literárnym motívom. Ide o expresívne konanie, ktorého 
výstupy prezentujeme v závere príspevku prostredníctvom fotografií.  

SOCIABILITA DIEŤAŤA 
Vychádzajúc z termínu − iniciatíva, ktorý používa Erikson (2015) vo svojej 
vývinovej teórii, je pre obdobie predškolského veku iniciatíva podstatná v 
mnohých smeroch. Ide o iniciatívu v komunikácii, v hrách, v pohyboch, v 
myslení, v reči a pod. (Čáp - Mareš, 2001).  
V súvislosti s obdobím batoľaťa, kde sa dieťa hralo prevažne samé, v 
období predškolského veku táto iniciatívna hra smeruje k väčšej kooperácii. 
Pre dieťa často nie je podstatné, ako dlho a ako dobre pozná iné dieťa, ale 
je pre neho dôležité ísť sa s  týmto dieťaťom hrať. Významné miesto v 
tomto období plní hra s niekým. Môže to byť súrodenec, vrstovník, ale aj 
rodič, či starý rodič.   

Túžba po hre s niekým vyplýva z hlbokej potreby po združovaní sa.  Zo 
začiatku má dieťa niekedy problém správne sa prihovoriť inému dieťaťu, 
respektíve komunikovať s ním na základe jeho a nie svojho hľadiska, no 
cieľom je nadviazať určitý druh spolupráce s ním. „Dieťa pracuje každé pre 
seba, ale cíti sa v spoločenstve a súzvuku s druhými susedmi” (Piaget, 
Inhelder, 2014, s. 94). Prostredníctvom hry sa dieťa začleňuje do 
spoločnosti, rozširuje okruh kamarátov, ale aj osvojuje spoločenské 
skúsenosti (Říčan, 2004). Prítomnosť druhého dieťaťa mu stačí na to, aby 
sa k nemu rozbehlo s túžbou zahrať si naháňačku, či skrývačku 
(Chanasová, 2020). 
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Opravilová (2001) povyšuje hru za najlepší spôsob postupne zvládať 
predpoklady všetkého, čo bude v živote v budúcnosti potrebovať.  

LITERÁRNY MOTÍV 
V našom príspevku za zameriavame na umenie, ktoré vyplýva z tejto 
potreby po hre a združovaní sa v danom vývinovom období. „Participácia 
na tvorivej hre vo fiktívnom priestore a čase, na vciťovaní sa do fiktívnych, 
rozprávkových postáv je prirodzená a pre ďalší rozvoj osobnosti dieťaťa, 
ale aj jeho vzťahu k vnímaniu umenia veľmi dôležitá” (Mitrová in 
Liptáková, 2011, s. 498).  
Akčné  umenie vytvorené deťmi, ktoré prezentujeme je súčasťou projektu 
KEGA 002KU-4/2019 Stelesnená skúsenosť s využitím art action 
realizovanom na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku 
v rokoch 2019 až 2021. Tieto situačno-akčné modely pracujú s potenciálom 
umenia v kontexte stelesnenia skúseností človeka, pričom vychádzajú zo 
spomínanej Eriksonovej koncepcie epigenézy psychiky. Ako podnet na 
tvorbu pre deti slúži nejaký literárny motív, ktorý deti poznajú, pričom 
vznikajú zaujímavé modely s prvkami land-artu, ale aj akcie 
zanechávajúcej určitú výtvarnú stopu.  

AKČNÉ UMENIE A DIEŤA 
„Umenie čerpá z hry jej schopnosť vtiahnuť do situácie, zainteresovať 
diváka do diania bez ohľadu na nutnosť sledovať výsledok. Poskytnúť v 
reálnom čase a priestore možnosť momentu radosti alebo spontánneho 
uvažovania. Umenie nie je iba hrou a hra nie je iba umením. Umelecká 
akcia často odkazuje k hlbším metaforickým a alegorickým situáciám 
sprostredkujúcim skutočnosť, ktoré možno v rámci hry zažiť. Hra vytrháva 
zo všeobecnosti, ale umožňuje ju plne realizovať” (Kralovič, 2014, s. 166).  
Pri výtvarnom spracovávaní literárneho motívu v období predškolského 
veku sa výtvarná, resp. umelecká tvorba prepája s hrou. „Na začiatku je to 
skôr hra so vznikajúcou stopou, neskôr by sa to dalo prirovnať k divadelnej 
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hre, v ktorej si vytvára dieťa - dramatik aj svojich hercov a rekvizity, scenár 
a dialóg, dá sa povedať - všetko” (Uždil 2002, s.103).  
Keďže podstatou akčného umenia je akčná udalosť, v ktorej ide o živý 
proces, ktorý dáva do pohybu: vnímanie, emócie, imagináciu, myslenie 
(Štofko, 2007, s. 15),  v období predškolského veku dieťa nevníma, že 
výtvarne tvorí.  Je výrazne sociabilné, iniciatívne, hravé.    

Keďže v akčnom umení niekedy ide o event, v zmysle akcie, ktorá sa 
realizuje v súkromí a nevyžaduje prítomnosť divákov (Kaščáková 2019), 
jednou z možností ako pracovať s art action s deťmi predškolského veku je 
práca v teréne/krajine (Biarincová, 2020). „V akčnom umení je možné 
vnímať telo, ktoré existuje a pohybuje sa v rôznorodo charakteristickom 
priestore...Nakoľko akčné umenie možno primárne považovať za vizuálne 
umenie, v ktorom sa využíva vytvorenie dojmu akcie v priestore bežných 
prvkov, pohyb môže byť súčasťou kompozície. S akýmkoľvek pohybom 
priestor (o)žije” (Kováčová, 2020, s. 293).  

V našom prípade z akcie, ktorá prebieha v priestore, bez ohľadu na hranice, 
sa vytvárajú individuálne i skupinové obrazy, stvárňujúce realitu (Geržová, 
Hrubaničová, 1998, s. 15-16), alebo aj rozprávkový príbeh. 

UKÁŽKA TVORBY - ROZPRÁVKA JANKOVE HRAČKY 
Ako ukážku uvádzame zimnú tvorbu na literárny motív rozprávky Jankove 
Hračky od Antona Habovštiaka (1991). Príbeh hovorí o tom, ako chlapec 
Janko pomohol svojej rodine v čase Vianoc, z dôvodu, že Jankov otec, 
ktorý dovtedy zabezpečoval pre rodinu peniaze ochorel. Janko sa rozhodne 
pomôcť. Ide do mesta na jarmok, aby predal ním vystrúhané drevené 
hračky. Najprv sa zdá, že ich nik nekúpi, ale napokon, keď jarmok končí, 
postupne prichádzajú ľudia a kupujú hračky. Janko sa vracia  s množstvom 
zarobených dukátov, ktoré dáva mamke na jedlo. Po ceste z jarmoku ešte 
tajomne dostane zázračné predmety, vďaka ktorým im v dome pribudne 
napríklad aj vianočný stromček. „Naozajstný stromček! Kde sa tu len vzal? 
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Keď si ktorési z detí pretrelo oči od jasu a prekvapenia, pribehlo k 
stromčeku a výskalo od radosti” (Habovštiak, 1991, s. 92).  
Príbeh je rozsiahlejší, ale deti si na svoju tvorbu zvolili len jednoduché 
sekvencie, ktoré vidíme na fotografiách č. 1 - 3.  Tvorili v nimi 
zhotovenom snežnom domčeku, do ktorého si doniesli stoličky a za pomoci 
dospelého použitý vianočný stromček.  

Akčná tvorba je najvýraznejšia v podobe fotografických sekvencií, ktoré 
hovoria o udalosti − evente zobrazujúcej literárny motív, vychádzajúcej z 
improvizácie dramatického deja.  Prvá fotografia znázorňuje biedu rodiny. 
Druhá rozhodovanie Janka ako pomôcť mamke. Tretia znázorňuje moment 

štedrej večere plnej jedla.  
Zároveň sa ukázala aj ich výrazná 
potreba po kooperácii, pretože 
znázorniť dej jednému dieťaťu 
nebolo možné.  
 

 
Fotografia 1 
Akčná tvorba Jankove hračky 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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Fotografia 2 
Akčná tvorba Jankove hračky II 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: vlastné spracovanie 
 
 

Fotografia 2 
Akčná tvorba Jankove hračky III 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zdroj: vlastné spracovanie 
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ZÁVER 
Celý tvorivý proces bol pre deti zároveň aj hrou, z ktorej sa veľmi tešili. 
Vymýšľali ako-ktorú čas deja výtvarne spracujú, resp. podajú vo forme 
fotografií. Na základe toho na záver súhlasíme s Cameronovou a 
Livelyovou (2017, s. 87); „Ak dáme deťom pomôcky a materiály k začatiu 
nejakého projektu, umožníme im tak aby sa mohli slobodne rozhodovať o 
svojich tvorivých aktivitách. Ako náhle sa vydajú touto cestou, sú schopné 
urobiť z mála veľa a zaplniť tak priestor vďaka svojej fantázii.”  
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METÓDA  „UŽASNÚŤ – ZAKÚSIŤ − PREMENIŤ“ 
MIESTO PRE ESTETICKÚ SKÚSENOST 

V NÁBOŽENSKEJ VÝCHOVE  
 

THE „ASTONISH–EXPERIENCE–TRANSFORM“ METHOD: 
A SPACE FOR AESTHETIC EXPERIENCE IN RELIGIOUS 

EDUCATION 
 

Veronika Blažek Iňová 
 

Abstrakt   
Cílem tohoto příspěvku je vyznačit teoretická základy i metodologické podněty, 
které autorku vedly k vytvoření zde dále představeného nábožensko-didaktického 
konceptu „Užasnout–zakusit–proměnit“. Společným jmenovatelem uvedených 
závěrů a metod je rozvíjet u svých příjemců kritické uvažování, schopnost 
porozumět specifickému jazyku náboženství a dovednost kreativního vyjádření 
prožívané spirituality, a to za pomoci zkušenosti s krásou či prostřednictvím 
vizuálního umění. Tento nábožensko-didaktický koncept si klade za cíl zpřístupnit 
náboženský směr uvažování názorově a konfesně rozmanitému okruhu posluchačů, 
nejen v nábožensko-edukační a pastorační praxi. 
 

Kľúčové slová 
Krása, zkušenost, spiritualita, didaktika, náboženská edukace. 
 

Abstract 
The aim of the contribution is to indicate the theoretical foundations and 
methodological incentives, which led the author to create the presented of 
religious-didactic concept of "Astonish–Experience–Transform". The common 
denominator of these conclusions and methods is to develop critical thinking 
among their recipients, the ability to understand the specific language of religion, 
and the skill of creative expression of the spirituality experienced, with the help of 
experience of beauty and visual arts. This religious-didactic concept 
aims to make open the religious way for thinking opinion and a confessional 
variety of audiences, not only in the religious-education and pastoral practice. 
 

Key words 
Beauty, experience, spirituality, didactics, Religious Education. 
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METODA „UŽASNOUT-ZAKUSIT-PROMĚNIT“: MÍSTO PRO ESTETICKOU 

ZKUŠENOST V NÁBOŽENSKÉ EDUKACI 
Cílem tohoto příspěvku je vyznačit teoretická základy i metodologické 
podněty, které autorku vedly k vytvoření zde dále představeného 
nábožensko-didaktického konceptu „Užasnout-Zakusit-Proměnit“. 
Společným jmenovatelem uvedených závěrů a metod je jejich schopnost 
rozvíjet u svých příjemců kritické uvažování, schopnost porozumět 
specifickému jazyku náboženství a dovednost kreativního vyjádření 
prožívané spirituality, a to za pomoci prožitku krásy či prostřednictvím 
vizuálního umění. Tato zde stručně představená didaktická metoda si klade 
za cíl zpřístupnit náboženské uvažování širokému a názorově či konfesně 
rozmanitému okruhu posluchačů v nábožensko-edukační  praxi. 

ÚVOD 
Každý z nás reaguje na krásu vyzařující z přírody či z uměleckého díla 
originálním a individuálním způsobem. Stejná rozmanitost se objevuje i 
v případě našeho prožívání spirituality. Někomu může být náboženská 
zkušenost zpřístupněna skrze estetické podněty, jiný člověk se bude více 
orientovat na hledání harmonického vztahu s Bohem při naslouchání 
Božímu slovu, na navazování vztahů s druhými lidmi a prožitky sdílené 
v komunitě souvěrců, či při řešení etických a morálních otázek svého a 
společenského života. Možnost zprostředkování duchovní zkušenosti 
prostřednictvím estetické zkušenosti má tedy výrazně subjektivní rozměr. 
Není to snad příliš omezující pro metodu, jíž zde v závěru stručně 
představíme, totiž že díky vnímání krásy a umění může člověk objevovat, 
rozvíjet či dokonce utvářet svoji spiritualitu a víru? V návaznosti k 
závěrům psychologa a filosofa Williama Jamese (srov. 1902, s. 487), je 
nutné podotknout, že cesta k jádru duchovní dimenze člověka je z části 
obecná, tudíž můžeme předpokládat, že určité nadání k porozumění 
náboženskému způsobu vyjádření má každý jedinec, ale zda to bude 
opravdu významný krok v jeho duchovní cestě, záleží čistě na něm a na 
jeho intersubjektivních preferencích. Nyní zde budou představena 
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teoretická a metodologická východiska dále uvedeného didaktického 
konceptu, určeného pro náboženskou edukaci, který se snaží naslouchat a 
odpovídat na spirituální potřeby dnešních, často vizuálně a „na zážitky 
orientovaných“ adresátů. 

VZTAH NÁBOŽENSKÉ A ESTETICKÉ ZKUŠENOSTI V NÁBOŽENSKÉ 

EDUKACI 
Kromě aktuálních závěrů empirických výzkumů o spiritualitě dětí a 
mládeže (Hamplová, 2011) musíme vzít při sestavování didaktického 
konceptu v úvahu také možnosti, které nám poskytuje náš kulturní prostor a 
to, jak s těmito estetickými podněty reagují naše rozmanité subjektivní 
preference. K jedné ze spirituálních nabídek dnešní společnosti řadí 
teoložka Denisa Červenková (2018, s. 54) současnou uměleckou, zvláště 
pak literární tvorbu, která dokáže svému divákovi či čtenáři zprostředkovat 
nonkonformní prožitek transcendence. 

Také další vjemy, jakým je například poslech hudby či percepce obrazu, 
nám mohou pomoci objevit nějakou novou zkušenost, nebo nám umožní 
uvidět stejnou věc z nové perspektivy. Tyto prožitky a zkušenosti nám pak 
zpětně pomáhají orientovat se v prostoru, pohybovat se v něm, přičemž 
nejzásadnějším smyslem je zrak, který nám, ve spolupráci s paprsky světla, 
dodává 80–90 procent informací z vnějšího světa. Hovoříme zde tedy o 
vizuální zkušenosti, která je pro běžný život nutná a zároveň nás 
obohacuje. Dalším distančním smyslem určeným nejen k orientaci, ale i 
k vnímání krásy je sluch, je založený na přijímání mechanických vibrací 
okolního prostředí, čímž nám "otevírá bránu vědomého kontaktu s druhými 
lidmi a porozumění vyslovenému.“ (Vácha, 2013, s.30) 

Estetická zkušenost je však podle Davida Skalického (2017, s. 76-77) 
kontinuálním, strukturovaným procesem, v němž člověk prožívá určitý 
vývoj se vzdáleným výsledkem. Tento druh zkušenosti přináší také 
porozumění, formuje a přeměňuje naši osobnost a ovlivňuje způsob našeho 
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jednání a prožívání. D. Skalický zde navazuje na myšlenky amerického 
pragmatika Johna Deweyeho, který popsal zkušenost jako dynamický, 
neukončený proces. Člověk díky ní dochází ke stále novým prožitkům, 
z nichž si postupně vytváří celek zkušenosti, který mu následně pomáhá 
k lepšímu pochopení celku světa. 

Ve snaze porozumět estetickým významům se od nich máme občas 
odpoutat a obrátit se k silám a podmínkám obyčejné, každodenní 
zkušenosti, kterou obvykle za estetickou nepovažujeme. Dewey (1980) 
však pokládá za umění již samotný proces získávání zkušenosti. V řádu 
porozumění estetice, v její konečné podobě, je nutné ji hledat v událostech 
a scénách, které sleduje pozorné oko a ucho člověka, jimiž můžeme vidět, 
slyšet a cítit, tedy zakoušet všemi smysly to, co v nás probouzí zájem, 
poskytuje zábavu a potěšení, ale rozvíjí i náš kognitivní a duchovní rozměr. 
Tuto zdrojovou zkušenost je proto nutné chápat v celé její komplexnosti, 
tedy i se zapojením imaginace a racionálního uvažování. Dewey (1980, s. 
12–14) zde jako příklad uvádí obraz hořícího dřeva, kdy člověk 
fascinovaně sleduje, jak se z něj postupně tvoří řeřavé uhlíky a přikládá 
další dřívka, aby se rozhořela další scenérie, fascinující pestrobarevné 
drama, měnící se před jeho zrakem, na němž se podílí svojí imaginací. To 
vše mu nedovolí zůstat jen chladným divákem, a stává se tak spolutvůrcem 
vlastní zkušenosti.  

Na otázku účelu a příčiny toho, odkud se bere tato výjimečná schopnost 
člověka, se nyní zeptáme oboru religionistiky a teologie, abychom mohli 
nahlédnout fenomén zkušenosti z jejího náboženského rozměru. 

VZTAH LIDSKÉHO UMĚNÍ K POSVÁTNÉMU ROZMĚRU SKUTEČNOSTI 
Jestliže člověk může prožívat estetickou zkušenost jako fascinaci krásnem, 
objevuje se zde první styčný bod, na kterém se může tento druh zkušenosti 
setkat s tím, co Rudolf Otto určil jako iracionální druh poznání 
nadpřirozené sféry, tedy posvátna. Tento německý fenomenolog a 
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religionista, autor přelomového díla „Posvátno“ (1998) zde specifickým 
způsobem popisuje proces lidského prožívání náboženské zkušenosti, která 
by se podle jeho slov měla spíše než za zkušenost náboženskou považovat 
za prožitek „numinózního“ charakteru, který má svůj racionální i 
emocionální rozměr. 

V archaických a "lidových" kulturách, bez jakéhokoliv systému filosofie či 
ustálené slovní zásoby, byla podle francouzského religionisty rumunského 
původu, Mircei Eliadeho funkce umění vyznačena snahou převádět 
náboženskou zkušenost metafyzické koncepce světa i lidské existence do 
konkrétních reprezentačních forem. Tento předpoklad nebyl považován za 
výhradní práci člověka, protože samo božské také participovalo na zjevení 
sebe sama člověku a dovolovalo samo sebe vnímat v určitém tvaru nebo 
postavě. Každé náboženské vyjádřením v umění reprezentovalo tento vztah 
a umožňovalo tak setkání člověka s božstvem. (1985, s. 55–63) Tato 
setkání mohla být na jedné straně osobní náboženskou zkušeností, na druhé 
straně způsobem vnímání světa a objevováním toho, že svět je božským 
dílem. 

Navíc podle jezuity Gerarda O'Collinse (1993) má každá náboženská 
zkušenost symbolický charakter. Bůh se v našem světě zjevuje 
prostřednictvím zvláštního druhu komunikace. Způsobem jeho sebe-
komunikace směrem k člověku jsou posvátná znamení, symboly a obrazy. 
Člověk díky rozvinuté schopnosti vnímat a rozeznávat symboly může podle 
O'Collinse prožít náboženskou zkušenost. (1993, s. 108–120). 

Smyslem a podstatou umění je proto podle Ladislava Hanuse představit a 
zpřístupnit neviditelné tajemství, zasáhnout smysly člověka a převést jej do 
vnitřní hloubky náboženské víry, a to vše „v důvěrně lidské formě“, která 
přibližuje nadpřirozené Tajemství, Zjevení Boží, pozemskému člověku. 
(2001, s. 203) Umění je podle českého teologa Josefa Zvěřiny také jedním 
ze způsobů, jak člověk odpovídá na náboženskou zkušenost, kterou se snaží 
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zachytit a uchovat v uměleckém díle. (2003, s. 22-29). Tato díla pak v sobě 
obsahují tuto zvláštní hodnotu a svým uměleckým jazykem, který pro 
Zvěřinu reprezentuje „znak“ (1971, s. 168) odkazující svého diváka nazpět, 
ke svému transcendentnímu pramenu, ke Zjevení. 

Abychom mohli tyto teoretické předpoklady zpřístupnit a účinně 
zprostředkovat našim žákům, je nutné vycházet z dobře osvědčených 
didaktických konceptů. Tyto metody pomohou učitelům a studentům 
zprostředkovat atmosféru vzájemné důvěry a bezpečím, vést s nimi 
konstruktivní diskuzi, vytvářet správnou skupinovou dynamiku a kreativně 
přemýšlet a tvořit. Toto vše umožní posluchačům projít cestou od 
prvotního úžasu až k proměně vlastního života, který může spočívat 
v nalezení víry a životního smyslu. 

METODOLOGICKÁ VÝCHODISKA PRO PRÁCI S ESTETICKOU ZKUŠENOSTÍ 
První z metod, která disponuje téměř všemi výše uvedenými předpoklady 
pro vhodné didaktické zacházení s obecnou i náboženskou zkušeností spolu 
s estetickými prvky je metoda „Themenzentrierte Interaktion“ (dále jen 
TCI). Jedním z hlavních důvodů, které prý vedly německou psycholožku a 
pedagožku Ruth Cohn k vytvoření metody TCI (též „Interakce soustředěná 
na téma“), bylo najít přístup, který by pomohl zefektivnit 
psychoterapeutickou a pedagogickou práci s malou skupinou. Toto úsilí 
vyplynulo z jejího bytostného vědomí nezbytnosti naučit posluchače 
vnímat individuální i společenské hodnoty jako rovnocenné, což znamená 
vykročit z individualismu a kolektivismu směrem k lidství a společenství, 
jež jsou vzájemně neoddělitelně spojeny. Tak může tato metoda, podle její 
autorky, pomoci přemáhat sobectví, nepřátelství a krutost, které nám 
vnucují různé diktatury s cílem dosáhnout alespoň v rámci skupiny její 
„dynamické vyváženosti“. (Cohn, Clein, 1993, s. 133) Vycházela přitom 
zejména z psychoanalýzy, gestalt psychologie, sociální psychologie a 
existencialismu. 
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Výraznější vliv, než psychoanalýza měla na vznik metody IST již gestalt 
psychologie a pedagogika. (Chanasová, Jablonský, 2013). Pro tento směr je 
zásadní prohlášení, že „celek je více než suma jednotlivých částí.“ Tento 
fenomén se projevuje jak ve vnímání, kde má mozek člověka tendenci 
spojovat neuzavřené obrazce či melodie do jednoho celku, ale také 
v myšlenkových operacích, pocitech a volních aktech. Zde vnímání a 
prožívání člověka upřednostňuje a hledá tzv. „dobrý tvar“, který dodává 
našim vztahům kladnou perspektivu.  

Z tohoto psychologického směru se později vyvinula také gestalt terapie, 
založená na uvědomování si svého bytí „teď a tady“, které napomáhá 
jedinci k vědomému vnímání svého vlastního života, prožitků a zkušeností, 
jež člověka ovlivňují nejen v přítomnosti, ale v celku a jedinečnosti jeho 
bytí. Jedině tak může vstupovat do vztahů s ostatními lidmi. (Muchová, 
2011, 192–197) Proto je tento proces uvědomění si vlastní i skupinové 
identity klíčový jak pro skupinovou práci v rámci TCI, tak i pro náš 
didaktický model.  

Metoda TCI jedinci umožňuje vstoupit do probíraného tématu se svojí 
individuální zkušeností a sdílet ji pak s ostatními členy skupiny. Tak se 
z individuální zkušenosti jednotlivce stane součást tématu, které se 
postupně propojuje se zkušenostmi ostatních členů skupiny a stává se z něj 
společné téma. Úvodním námětem může být určitá existenciální zkušenost 
společná všem lidem, na níž je možné navázat zkušeností náboženskou či 
dialogem o smyslu života. V našem případě tyto zkušenosti posluchačů 
rozšíříme ještě o zkušenost estetickou, která bude součástí každého zde 
dále uvedeného návrhu výukového celku. 

O nový prakticko-teologický rozměr obohatila toto jedinečné schéma 
metody Interakce soustředěné na téma rakousko-německá dvojice autorů, 
náboženský pedagog Matthias Scharer a systematický teolog Bernd J. 
Hilberath (2005). Svůj inspirativní koncept s názvem „komunikativní 
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teologie“ založili na předpokladu, že teologie vždy byla a musí být 
komunikativní. To mj. znamená, že musí umět formulovat své obsahy 
srozumitelným jazykem. Vědní obor komunikativní teologie vychází 
z filosofických základů, z nichž Scharer akcentuje zejména filosofickou 
teologii, která vzešla ze spojení biblické teologie a antické filosofie, 
k němuž došlo již v prvních staletích křesťanské církve. Již v samotném 
slově „teologie“ je totiž obsažen jeho komunikativní rozměr. Obor teologie 
má být tedy „mluvením o Bohu“ a zároveň vědeckým pojednáním o Slově, 
v němž se Bůh dává poznat člověku v podobě Ježíše Krista. Tím naplňuje 
praktická teologie své kérygmatické, evangelizační a misijní poselství 
dodnes. Aby se však její slova dotýkala skutečného života, doporučuje 
Scharer vycházet při uvažování o jejím praktickém uplatnění 
z antropologického předpokladu, že samotný lidský život je Božím 
zjevením. (2005, s. 204-205) K uvedení tohoto konceptu do praxe proto 
dále M. Scharer a B. J. Hilberath použili didaktický model výše popsané 
metody „Interakce soustředěné na téma“ Ruth Cohnové a důkladně jej 
teologicky propracovali.  

Sám zakladatel, M. Scharer, vnímá potenciál komunikativní teologie pro 
katechetiku a náboženskou pedagogiku v tom, že je klíčem k pochopení a 
srozumitelným nástrojem pro předávání náboženských témat, navzdory 
dnešní vědecky orientované, informační, globalizované společnosti. Není 
ale nutné odvrhovat moderní technologie, které nám umožňují rychlé a 
přesné zpřístupnění vědomostí, tak jak to v tradičních systémech nebylo 
dosud možné. Navíc také urychlují přenos výzkumných závěrů a témat do 
praktických úvah.  

Teologická náboženská pedagogika se vždy snažila k virtuální komunikaci, 
kterou dříve mnozí kritizovali, přistupovat s porozuměním a respektem. Na 
prvním místě by se však měla zabývat otázkami náboženství, vzájemného 
lidského porozumění, lidské důstojnosti, svobody a zodpovědnosti a dalších 
světonázorových témat. Stejně tak by v teologicko-náboženském 
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vzdělávání měla mít své pevné místo i konkrétní určení, zaměřující se na 
rozvoj přirozené lidské komunikace. (Scharer 2015, s. 102) 

Jakýkoli dialog, který může probíhat „elektronicky“ nebo zcela „klasicky“ 
formou skupinové diskuze v plénu, vždy vyžaduje svého vedoucího a 
předem jasně stanovený teoretický rámec, aby diskuze měla pravidla a řád, 
který je nutné dodržovat. Kromě metody „Filosofie pro děti“, zavedla 
Ludmila Muchová do české náboženské pedagogiky vlastní dialogickou 
metodu s názvem „Filosofické a teologické dialogy s dětmi“ (2018), která 
svým zaměřením ještě lépe odpovídá požadavkům zde uvedených 
didaktických metod, které pracují s estetickými i teologickými pojmy a 
tématy. 

K nutnosti nabytí „nábožensko-estetické kompetence“, jež má zásadní 
význam pro současnou náboženskou edukaci, vyzývá také australská 
náboženská pedagožka Peta Maria Goldburg, když navrhuje nový přístup, 
ve kterém představuje zajímavou provázanost mezi biblickými texty a 
tvůrčím uměním. Tuto metodu autorka nazývá „Critically Engaging 
Creative Arts (v českém překladu “kriticky poutavé kreativní (tvůrčí) 
umění“, dále jen „CECA“) a tvoří jednu z dalších součástí našeho zde dále 
představeného didaktického postupu. Sama P. Goldburg charakterizuje svůj 
přístup jako „hledání, které se těší z možností pro budoucnost, vystavěných 
na tom, co bylo užitečné v minulosti.“ (2010, s. 182) Do svého 
konstruktivního didaktického přístupu P. Goldburg zahrnuje dřívější 
postupy a aplikuje je na současný kontext náboženské edukace. Její 
koncept pracuje také s širším okruhem znalostí, schopností a dovedností 
studentů a jejich kompetence rozvíjí zejména v oblasti vizuální, náboženské 
a multimodální gramotnosti a v jejich schopnosti kritického uvažování. 
(ibidem, s. 182-192) 

Didaktická práce s vizuálními médii a estetickými prostředky může být 
podle Pety Goldburg pro náboženskou edukaci zprostředkujícím nástrojem 
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k předávání biblických textů a jejich poselství. Pro práci s biblickými 
příběhy používá tato autorka koncept zpětného „hermeneutického plynutí“ 
oxfordského biblisty L. J. Kreitzera, který vnímá umělecké „reprezentace 
biblických textů jako formu midráše a imaginativní expanzi biblické 
tradice.“ (ibid., s. 183) Kreitzer totiž říká, že literární texty zpracované ve 
filmu mohou být „dobovými nástroji“, které nám mohou pomoci objasnit a 
znovu objevit význam hermeneutického kruhu. Takže tradiční „výrazové 
prvky“ kultury, mezi něž patřil v druhé polovině 20. století zejména film, 
mohou být zásadním nástrojem vedoucím diváka k porozumění biblickým 
textům. Role vizuálních médií nám k jejich pochopení dodávají potřebné 
informace. Tento předpoklad umožňuje podle P. Goldburg studentům 
„zaujmout místo v hermeneutickém kruhu“ a má tak pozitivní vliv na jejich 
nápady, které v nich asociují tyto vizuálně interpretované biblické texty. 
Proto je podle ní vhodné tyto „vizuální nástroje“ používat i v náboženské 
výchově. Tento přístup dále kombinuje také s názory feministických 
teologů, kteří poskytují náboženské edukaci alternativní způsoby v přístupu 
k biblickým textům. (ibidem, s. 183-185) 

Ačkoliv tato metoda předpokládá u svých příjemců alespoň elementární 
znalost biblických příběhů, jeví se nám i tento přístup s úpravami ke 
specifikům středoevropského kontextu pro náboženskou edukaci mládeže 
jako vhodný. Většina žáků a studentů se zejména v literární výchově 
s biblickými texty již někdy setkala. Tato jejich zkušenost se projevuje 
základními znalostmi biblických a náboženských textů, ale studenti je již 
neumí dále navázat na svoji osobní zkušenost, kreativně s nimi pracovat a 
kriticky je zhodnotit tak, aby mohlo dojít k interiorizaci jejich duchovního 
poselství.  

NÁBOŽENSKO-EDUKAČNÍ MODEL „UŽASNOUT – ZAKUSIT – PROMĚNIT“ 
V závěru zde stručně představím vlastní didaktických model náboženské 
edukace, v němž kombinuji výše uvedené teoretické závěry a metody 
didaktické práce s krásou a uměním.  
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1.KROK: UŽASNOUT 
Tento první a našemu viditelnému pozemskému světu nejbližší krok může 
být zároveň pro dnešního studenta krokem nejobtížnějším. Ačkoli křesťané, 
kteří nějakým způsobem tuší přítomnost Boží v kráse stvořeného světa mají 
tendenci objevovat krásu v umění či v přírodě kolem nás pokládat za 
samozřejmou součást našeho smyslového vnímání, u našich studentů to 
vůbec nemusí být tak jednoznačné. S ohledem k pastoračním kontextu 
dnešní zprostředkovaně vizuální a mediální kultury je tato lidská dovednost 
vnímat krásu značně zredukována. Jak ale přivést studenty k tomu, aby 
nastoupili na tuto „via pulchritudinis“, ke které vyzývá i sám papež 
František: „Je dobré, když každá katecheze věnuje zvláštní pozornost 
„cestě krásy“ (via pulchritudinis). Zvěstovat Krista znamená ukazovat, že 
věřit v Něj a následovat Jej, není jenom něco pravého a správného, ale také 
krásného, schopného dát životu nový lesk a hlubokou radost i uprostřed 
zkoušek. V této perspektivě mohou být všechny výrazy autentické krásy 
rozpoznány jako stezka napomáhající setkání s Pánem Ježíšem.“ (EG 167)? 
Svatý otec nám doporučuje k tomuto účelu využít bohatství obrazů, soch, 
posvátných prostor či ikon, které doprovázeli křesťanství jeho dosavadními 
dějinami spásy, stejně jako současných uměleckých děl: „Je zapotřebí 
odvahy nalézat nová znamení, nové symboly, nové tělo pro předávání 
Slova, různé formy krásy, které se objevují v rozličných kulturních 
prostředích, včetně oněch nekonvenčních modalit krásy, které mohou být 
málo významné pro hlasatele evangelia, ale staly se zvlášť přitažlivé pro 
druhé“ (EG 167). 

Ale nejsou to jen díla člověka, která mohou naše posluchače zcitlivět pro 
vnímání mystických obsahů. Studenti mohou pomocí vlastní každodenní 
zkušenosti prožít krásu přírody. Jejich úkolem je navštívit nějaké konkrétní 
či jim blízké místo v přírodě a detailně si zde prohlédnout nějakou 
přírodninu, vytvořit z ní nějaký jednoduchý artefakt, výtvarně zachytit 
atmosféru přítomného okamžiku nebo vyfotografovat to, co je zde osloví. 
Tuto zkušenost potom mohou dále sdílet s ostatními spolužáky ve skupině 
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v následující hodině náboženství pomocí dialogu o vlastních estetických 
zkušenostech nebo o samotné podstatě krásy. Jiným druhem 
zprostředkované zkušenosti s krásou pak může být meditace nad 
uměleckým dílem, kterou lze pojmout jako součást úvodní motivace do 
probíraného (např. biblického) tématu nebo jako ústřední téma samotné. 
Dalším zajímavým postupem je tvorba společného obrazu či koláže, 
kterými studenti v závěru setkání rekapitulují probírané učivo. 

2. KROK: ZAKUSIT 
Aby si mohli naši edukanti vyzkoušet, co to znamená "činit dobro", budou 
mít s pomocí katechety či učitele náboženství za úkol uspořádat nějaký 
charitativní projekt pro lidi v hmotné či „existenciální“ nouzi (návštěva 
domova pro seniory, dětí v dětských domovech, na dětském oddělení 
v nemocnici, uspořádání sbírky pro charitu, dobročinné představení apod.). 
Zde je nutné zprostředkovat posluchačům setkání se skutečnými lidmi a 
jejich příběhy a prožít tak dobro ukryté v kvalitě mezilidských vztahů. Tím 
mohou naplnit to, co ortodoxní církev považuje za krásné, v morálním 
významu tohoto slova. Neboť „Pokud jde o morální obsah katecheze, jež 
zve k růstu ve věrnosti evangelnímu životnímu stylu, je vhodné vždycky 
poukazovat na kýžené dobro, nabídku života, zralosti, realizace, plodnosti, 
v jejímž světle lze chápat naše pranýřování nešvarů, které ji mohou 
zatemňovat.“ (EG 168) Také zde papež František připomíná největší 
paradox, ve kterém v opozici vůči zlu vyniká dobro jako něco, oč je třeba 
usilovat. Cílem tohoto kroku je umožnit posluchačům vyzkoušet si, že v 
tomto „boji o dobro“ mohou vítězit také v každodenním životě. 

3. KROK: PROMĚNIT 
S pomocí výše uvedeného postupu bychom v ideálním případě mohli 
dospět až k tomuto závěrečnému kroku. Jeho podoba však záleží na 
skupině žáků, studentů, či posluchačů, se kterou takto systematicky 
pracujeme. Ale tím, co je pro tento krok nejpodstatnější a rozhodující je 
dílo Boží milosrdné lásky. Naši edukanti by už měli být díky předešlým 
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krokům připraveni zaslechnout jeho Hlas. Zde ale přichází na řadu již 
tajemné působení Ducha svatého, který zjevuje nejvyšší Pravdu (Jan 14,6), 
uskutečněnou a nám darovanou ve vtělení a zmrtvýchvstání Ježíše Krista. 
A ten vede člověka po cestě, která je pro každého zcela jedinečná a 
originální. Proto je nutné znovu připomenout slova z úvodu, že tento 
postup je jen jeden z mnoha dalších, takže se může ale nemusí setkat 
s očekávaným úspěchem. Tato poslední etapa se totiž odehrává již 
v myslích a srdcích našich svěřenců, kteří jsou již disponováni k tomu 
svobodně se otevřít a přijmout víru v Boha jako integrální součást svého 
života. Evangelizace je také z velké části nikoliv naším, ale především 
Božím Dílem. Zde už nebudeme jednat my, jak je to analogicky uvedeno 
v onom prosociálním schématu, ale zde jedná už samotný Bůh. 
Náboženská zkušenost s krásou vede člověka k senzitivnějšímu 
uvědomování si a vnímání Boží přítomnosti. Krása je doslova „atributem 
Božího zjevení“. Často se přitom nemusí jednat o krásu viditelně 
vnímatelnou v podobě uměleckého díla, ale již samotný vztah člověka 
k Bohu a k druhému člověku činí jeho život krásným. 
 
Pokud hned nevidíme úspěchy našeho úsilí, neznamená to, že naše snaha 
byla zbytečná. Možná právě jen to malé semínko, které jsme zaseli do srdcí 
našich žáků, aby mohlo v budoucnu vyrůst v plný klas (Lk 8,5-15). Nebo 
tímto můžeme studentům alespoň zprostředkovat to, co rovněž zasahuje do 
samé podstaty života každého člověka, a sice probudit u nich vůli 
k nalezení smyslu života. (Frankl, 2006) Vždyť tento smysl je oním Logos, 
které nám dodává sílu vytrvat, hledat a nacházet cíl našeho bytí. Ať už to je 
v podobě prožitků krásy, které nás vytrhují ze stereotypu všednodenních 
obstarávek (Palouš, 1991) směrem k tomu, co je slovy neuchopitelné a 
přesažné, nebo zakoušení smysluplnosti vlastního jednání v pomoci 
bližnímu či jen zodpovědné jednání vůči sobě samému, k druhým lidem, 
k přírodě… 
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Naším úkolem je zde zprostředkovat onen kousek tajemství, který jsme 
přijali ve svém svobodném rozhodnutí my sami, a to pomocí svědectví 
vlastního života ve víře, která dodává našemu životu smysl. Zároveň 
musíme tuto radostnou zvěst předávat v celistvosti její nauky, nezkresleně, 
sebevědomě a pravdivě, aby bylo zřejmé, že zde jde o něco více, než o 
pouhé učení či pravidla, ale že je to skutečný Dar, který nám byl darován 
díky nekonečné Boží Lásce. 
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PRÍRODNÉ A UMELECKÉ PROSTRIEDKY PRI 
UTVÁRANÍ VZŤAHU DIEŤAŤA K LESNÉMU 

PROSTREDIU 
 

NATURAL AND ARTISTIC TOOLS IN THE PROCESS OF 
SHAPING CHILD’S RELATIONSHIP TO FOREST 

ENVIRONMENT 
 

Dana Kollárová 
 

Abstrakt 
Učenie deti o lese a témy lesného prostredia ako súčasť environmentálnej výchovy 
môžeme integrovať do každej vzdelávacej oblasti a rovnako aj do denných činností 
v podmienkach materskej školy. Témami o lesnom prostredí môžeme vplývať na 
environmentálne cítenie, emócie a správanie detí. Je to však podmienené aj 
tvorivým prístupom pedagóga. Pedagóg môže v podmienkach materskej školy 
realizovať také umelecko-výchovné činnosti, aby deti vnímali a porozumeli aj 
prírodným a umeleckým prostriedkom, ktoré súvisia s prírodným prostredím. 
Cielené vnímanie týchto prostriedkov aj v reálnom prostredí lesa môže potom 
pozitívne vplývať na prežívanie a emocionálnu stabilitu dieťaťa. 
 

Kľúčové slová 
Prostredie lesa, umelecko-výchovné činnosti, prírodné a umelecké prostriedky, 
zmyslové vnímanie, environmentálne cítenie. 
 

Abstract 
Teaching about forest and the forest environment topics can, as a component of 
environmental education, be integrated into any educational area as well as into 
everyday activities in pre-elementary schools. By the forest environment topics, we 
can affect children’s environmental consciousness, their emotions, and behaviours. 
However, this is conditioned by the creative approach of a teacher. A teacher can, 
in the pre-elementary school setting, implement those artistic-educational 
activities, which will help children to perceive and understand natural and artistic 
tools related to natural environment. Children’s targeted perception of these tools 
in actual forest can then have a positive impact on their well-being and emotional 
stability. 
 

Key words 
Forest environment, artistic-educational activities, natural and artistic tools, 
sensual perception, environmental feeling. 
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ÚVODOM 
Dieťa predškolského veku spoznáva svoj najbližší environment 
pozorovaním, porovnávaním, ale aj počúvaním, či otázkami smerovanými 
k odpozorovaným javom v prírode, či k správaniu a konaniu ľudí. Práve 
cez dospelých sa dieťa učí porozumieť rozdielom, ktoré sú v okolitej 
krajine – prírodnej, kultúrnej, či poškodenej. Predmetom nášho príspevku 
je ozrejmiť, ako možno utvárať u detí predškolského veku záujem o lesné 
prostredie, ako ho vnímať a porozumieť jeho osobitostiam cez cielené 
umelecké aj mimoumelecké činnosti. Spoločnými činnosťami s deťmi - 
čítaním či piesňami o prírode, prípadne pozorovaním stromov, živočíchov, 
ich spevu či sfarbením môžeme prebúdzať u dieťaťa záujem o životné 
prostredie.  

Cieľom nášho príspevku je v teoreticko-aplikačnej rovine objasniť, aký 
význam má a ako môžeme pre rozvíjanie osobnosti dieťaťa predškolského 
veku utvárať u neho povedomie o krásach prírodného prostredia, čo to 
človeku prináša a zároveň ho viesť k tomu, aby porozumelo vzájomnej 
dôležitosti lesného prostredia pre človeka, a to nielen z hľadiska fyzického, 
ale hlavne duševného zdravia. Významnú úlohu v predškolskom veku pri 
spoznávaní tohto špecifického prostredia by mali zohrávať kategórie 
krásna. Ich nositeľmi sú prírodné, umelecké aj mimoumelecké prostriedky. 
Cez cielené esteticko-výchovné činnosti, prípadne cez využitie názorných 
učebných pomôcok môžeme dieťa vtiahnuť do procesu objavovania 
a spoznávania aj reálneho lesného prostredia. Dôsledky takéhoto prístupu 
môžu priniesť aj to, že deti ho budú vnímať citlivejšie.  

V úvodnej časti príspevku sa venujeme podstate estetickej výchovy 
a expresívnej rovine jej umelecko-výchovných činností. Dávame ich do 
súvislosti s vnímaním prírodnej krásy. Konkrétne sa venujeme lesnému 
prostrediu a potrebe environmentálnej výchovy už v predškolskom 
vzdelávaní. Objasňujeme opodstatnenie učenia sa detí predškolského veku 
o lese ako predpoklad bazálnej environmentálnej gramotnosti, pričom 
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staviame na umelecko-výchovných činnostiach. Vysvetľujeme ich 
potenciál cez prírodné a umelecké prostriedky, ktorými môžu deti 
objavovať krásy javov v prírode, konkrétne v lese. Môžeme ich tak nielen 
viesť ku kráse, kultivovať ich, ale aj viesť k uvažovaniu o potrebe chrániť 
všetko živé. Obsahom príspevku sú aj konkrétne námety na esteticko-
výchovné činnosti, ktorými môžeme vtiahnuť deti do problematiky formou 
vlastnej tvorivej činnosti – literárnej, dramatickej, hudobnej, výtvarnej, 
tanečnej, prevažne v ich expresívnej rovine.  V tomto veku dieťaťa by malo 
ísť o spôsob sprístupnenia informácií, ktorý je pre dieťa primeraný, 
zaujímavý, aktivizujúci a súčasne zážitkový. Je to jeden zo spôsobov, ako 
môžeme dieťaťu vysvetliť to, akými nesprávnymi zásahmi človeka sa môže 
prírodná krajina zmeniť na poškodenú. 

VÄZBY ESTETICKEJ A ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY 
Estetickú výchovu môžeme považovať za pedagogický prístup, v ktorom sa 
zameriavame na vyzdvihnutie krásna všade okolo nás. Výnimkou nie je ani 
prírodné prostredie, konkrétne prostredie lesa. Práve v lese môžeme objaviť 
jedinečné výtvory prírody. Mnohé stromy sú originálne umelecké diela. 
Pohľad a vnímanie vôbec takýchto osobitých prírodných javov sú spojené 
s prežívaním, s emóciami, ale aj s predstavivosťou, pamäťou a myslením. 
Tieto vnemy, ktoré sú súčasťou kognitívnych procesov, stimulujú dieťa 
nielen k hľadaniu krásy, ale aj k schopnosti krásu chrániť a dotvárať ju.  

Uvedenými podnetmi môžeme u dieťaťa klásť základy rovnako estetickej 
aj environmentálnej výchovy. Obidva vedné odbory majú v sebe aj 
pedagogický rozmer. Práve výchova, ako súčasť pedagogiky im pomáha 
hľadať vhodné metódy a prostriedky výchovnej práce. Mistrík (2007) 
považuje estetickú výchovu za pedagogické a zámerné vplývanie na 
estetický vkus, estetickú hodnotovú orientáciu, pomáha pri rozvíjaní 
estetického vnímania, ktorého výsledkom je estetický zážitok. Estetické 
zážitky, ktoré sú výsledkom pozorovania osobitých prírodných javov môžu 
viesť k expresívnym estetickým činnostiam a k estetickým postojom, čo 
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uspokojuje aj naše estetické potreby. Henckmann a Lotter (1995) definujú 
estetický zážitok ako pripravenosť človeka na to, aby si mohol udržiavať a 
rozvíjať estetické skúsenosti. Súhlasne s Mistríkom (2007) pripomenieme, 
že týmto spôsobom môžeme u detí utvárať aj estetickú hodnotovú 
orientáciu,  aby dokázali oceniť a vážiť si estetické hodnoty, teda aj vzťah 
človeka k predmetom a javom, ktoré vytvorí prostredníctvom estetického 
zážitku. 

Průcha, Walterová a Mareš (2007) uvádzajú, že estetická výchova rozvíja 
najmä estetické schopnosti a cítenie, schopnosť pozorovať estetické 
hodnoty v ľudských produktoch, a to v každodennom živote, aj v prírode a 
pestuje vzťah k umeniu a kráse. Aj preto môžeme v súlade s Mistríkom 
(2007) rozlišovať prírodné umelecké a mimoumelecké estetično alebo 
krásu. Za prírodné estetično môžeme považovať ojedinelé prírodné útvary 
či deje, prípadne ak vytvárame umelecké diela z kôry, plodov, prípadne 
koreňov stromov a pod. Umelecké estetično je výsledkom tvorivej 
umeleckej činnosti (literárny text, keramika, hudobná skladba, choreografia 
a pod.). Pod mimoumeleckým estetičnom myslíme objavovanie krásy cez 
módne doplnky, cez dizajn, alebo v športových výkonoch a pod. Keď 
chceme u detí v predškolskom veku rozvíjať estetickú výchovu, snažíme sa 
ju realizovať hlavne cez esteticko-výchovné činnosti – hudobné (spevácke, 
inštrumentálne, percepčné, hudobno-pohybové či hudobno-dramatické), 
výtvarné (kreslenie, maľovanie, modelovanie, grafika, fotografia a pod.), 
literárne (hra so slovom, rytmom a rýmom, detský slovesný folklór, poézia, 
próza, literárno-dramatické), tanečné (aj ako súčasť hudobno-pohybových 
činností).   

Vo všetkých esteticko-výchovných oblastiach vzdelávania umožňujeme 
deťom cez stretnutie s umením, teda cez umelecko-výchovné činnosti krásu 
vnímať, prežívať a tvoriť, čím u nich rozvíjame aj schopnosť utvárať 
a spracúvať estetický vkus. Keďže v expresívnej rovine umelecko-
výchovných (v prípade detí predškolského veku esteticko-výchovných) 
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činností ide o prezentovanie svojho názoru cez výtvarné, hudobné slovné 
alebo pohybovo-tanečné vyjadrovanie predstáv, utvárame u detí aj dôležitú 
schopnosť hodnotenia okolitej reality a utváranie aj kritických postojov. 
Práve táto schopnosť je nevyhnutná pri vnímaní a hodnotení okolitej 
reality, teda aj prírodného prostredia.  

K ochrane životného prostredia vedieme deti cez environmentálnu 
výchovu. Činčera (2007) uvádza, že filozofia environmentálnej výchovy 
vychádza z environmentálnej etiky. Environmentálnu výchovu považujeme 
za dôležitý prvok vo výchove každého dieťaťa, pretože v budúcnosti bude 
svojim každodenným konaním ovplyvňovať stav svojho najbližšieho 
životného prostredia. Aj z toho dôvodu by sme mali u nich stimulovať 
a otvárať tému vo viacerých vzdelávacích oblastiach potrebu prírody pre 
človeka, potrebu vnímať krásu prírodných javov, ale aj hovoriť o zásahoch 
človeka do prírodných podmienok, či o potrebe chrániť životné prostredie 
pre nás aj pre budúce generácie. Témy, ktoré sa viažu k ochrane životného 
prostredia, k trvalej udržateľnosti, ale aj k ochrane zdravia človeka 
nachádzame v Štátnom vzdelávacom programe (2015) vo viacerých 
vzdelávacích oblastiach, najčastejšie – Človek a príroda, Človek 
a spoločnosť, Človek a svet práce, Človek a hodnoty, aj Zdravie a pohyb. 
V každej z týchto oblastí nájdeme úlohy, ktoré vedieme deti k 
environmentálnemu zodpovednému konaniu. 

V rámci Štátneho vzdelávacie programu je podľa Frýdkovej (2010) 
environmentálna výchova vnímaná ako prostriedok, ktorý do istej miery 
môže ovplyvniť environmentálne cítenie a správanie detí. Aj keď sa 
autorkine tvrdenia skôr vzťahujú na staršiu vekovú kategóriu, dovolíme si 
tvrdiť, že rovnako aj v predškolskom veku tu má nezastupiteľnú úlohu 
učiteľka, ktorá vďaka svojim profesijným kompetenciám môžu prispieť k 
prehĺbeniu environmentálneho cítenia detí. Dôležité je, aby ciele súvisiace 
s environmentálnou výchovou boli napĺňané motivačnými a aktivizujúcimi 
metódami. Skôr, než začneme deti predškolského veku učiť o ochrane 
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životného prostredia a viesť ich k jeho ochrane, mali by sme ich najskôr 
naučiť, čo to príroda je a aký má pre každého z nás význam. Jedným z 
oblastí špecifických sociálno-emocionálnych cieľov environmentálnej 
výchovy v predprimárnom vzdelávaní sú aj ciele, ktoré smerujú:  

 ku kráse prírody,  

 k hodnoteniu prírodného prostredia,  

 k ochranárskym postojom k prírode. 

Uvedieme niektoré z nich: citlivo vnímať krásu prírody, jej čaro a 
jedinečnosť, hodnotiť prírodné prostredie, prejaviť vzťah a ochranárske 
postoje k prírodnému prostrediu a stvárniť ich prostredníctvom rôznych 
umeleckých výrazových prostriedkov, prakticky uplatniť návyky 
starostlivosti o prírodu (nezahadzovať odpadky, hrabať lístie a pod.), 
rozprávať pocity, zážitky, dojmy zo starostlivosti o prírodu a zobraziť ich. 
Ako sme uviedli vyššie, ciele environmentálnej výchovy môžeme napĺňať 
vo všetkých vzdelávacích oblastiach. Samozrejme, že akákoľvek 
vzdelávacia oblasť, či prierezová téma (hoci ich explicitne v predškolskom 
vzdelávaní nemáme), nie je možná bez Jazyka a komunikácie, resp. cez 
funkčnú jazykovú gramotnosť. Základom je spôsob myslenia a rozvíjanie 
vyšších myšlienkových procesov, čo je veľmi úzko prepojené 
z hodnotovým systémom človeka. Súhlasíme s Kelcovou (2015), že 
porozumenie je základnou podmienkou aktívneho prístupu dieťaťa. 
Zdôrazníme len dva dôležité ciele, ktoré autorka uvádza a ktoré súvisia 
s predškolským vekom: 

 komunikovať s deťmi o stave životného prostredia, posilňovať u nich 
pocit k zodpovednosti a k ochrane všetkého živého, 

 viesť ich k zdravému životnému štýlu a vnímaniu estetických kvalít 
prostredia, viesť ich k vnímaniu a citlivému prístupu k prírodnému 
a kultúrnemu dedičstvu (bližšie ŠVP, 2015). 

Zvedavosť dieťaťa dozvedieť sa o najbližšom prostredí čo najviac sa odvíja 
aj od podnetov rodičov, ich spôsobov spoločného kontaktovania sa, 
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spoločného objavovania prírody a spoločnosti. Ich starostlivosť, láska, 
citlivosť sa odrazí vo vzťahu dieťaťa k prírodnému environmentu s 
dôrazom na ekologický prístup. Okrem rodinného prostredia tu výraznú 
úlohu zohráva osobnosť učiteľky materskej školy a jej individuálna 
výchovná koncepcia. Je dosť pravdepodobné, že učiteľka, ktorá má v sebe 
zodpovednosť a rešpekt k ochrane životného prostredia, to svojím 
prístupom vštepuje aj deťom. Nie vysvetľovaním, ale vlastným vzorom a 
skúsenostným či zážitkovým učením. 

LES A JEHO HODNOTY PRE ČLOVEKA 
Ako sme uviedli v úvode, v našom príspevku zužujeme prírodné prostredie, 
na prostredie lesa. Dovolíme si tvrdiť, že práve objavovaním krás lesného 
prostredia, cez jeho farby, zvuky, tiene, pohyb, nečakané prírodné zátišia 
rastlinnej či živočíšnej ríše môžeme práve v lesnom prostredí s deťmi 
objavovať aj prírodné a umelecké aj mimoumelecké prostriedky. Tie sa 
nám môžu stať bázou pre expresívnu rovinu estetických činností 
v edukácii. V receptívnej rovine môžeme deti stimulovať názornými 
ilustračnými didaktickými prostriedkami. Môžu to byť rozprávky s lesným 
motívom, či básne, ilustrácie, fotografie, alebo nahrávky zvukov zvierat, 
ktoré znázorňujú prostredie lesa.  

Les je teda témou, resp. aj zdrojom námetov, ktorý zasahuje významne aj 
do vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra. Dá sa predpokladať, že ak 
budeme dieťaťu sprostredkúvať cez umelecké prostriedky život v lese, pri 
vstupe do reálneho lesného prostredia bude k tomuto prostrediu dieťa 
citlivejšie vnímať jeho špecifické podnety. Dá sa rovnako predpokladať, že 
si tak dieťa bude utvárať k lesu vzťah a bude sa chcieť do neho vracať 
a bližšie ho spoznávať. Aj Loyová et al. (2018) uviedla, že les je miesto, 
ktoré nám priamo umožňuje dotyk s prírodou a poskytuje priestor na 
zážitkové učenie. Svojou priestrannosťou poskytuje veľa príležitostí na 
jeho vnímanie, spoznávanie, ale aj budovanie vzájomných vzťahov 
a postojov, na rozvoj motorických zručností človeka. Pri témach, v ktorých 
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učíme deti o lesnom prostredí - voľne žijúce zvieratá, listnaté a ihličnaté 
stromy, zvieratá v zime, mravenisko, tvárnosť krajiny, vodstvo v krajine 
a pod., asi treba vychádzať z myšlienky, že les je jedným z najcennejších 
bohatstiev, ktoré ľudstvo má aj pre jeho samo obnoviteľné schopnosti. 
Okrem stromov, ktoré sú pre les charakteristické a pozitívne vnímajú na 
človeka, v učení o lese smerujeme s deťmi aj k významu  lesa smerom: 

 k vzduchu – účinky lesných drevín na ovzdušie, 

 k vode – z hľadiska kolobehu vody v prírode je les nenahraditeľný. 
Takmer všetky zdroje pitnej vody sa tvoria vo vysokohorských lesoch, 

 k pôde – ako upozorňujú Čaboun, Kliment (2011), bez pôdy by sa 
kolobeh látok a energia v prírode (zvetrávanie a rozklad tiel rastlín 
a živočíchov) zastavil. 

Les nám prináša aj estetické podnety. Čaboun et al. (2011) pripomína, že 
les má aj špecifické psychicko-estetické účinky na človeka, vytvorené 
kombináciou svetla a tieňa, farbami, tvarmi, vôňou, mikroklímou, zvukmi 
a pod. Významný je pocit pokoja, ticha a dojem samoty. Naopak, faktory, 
ako nadmerný hluk, elektromagnetický smog, rýchle životné tempo, či 
nedostatok pohybu na čerstvom vzduchu vedú k nárastu novodobých 
chorôb.  Mnohé štúdie dokazujú, že príroda a pobyt vo vonkajšom prostredí 
ma priamy vplyv na fyzické a psychické zdravie človeka. V roku 2013 bola 
publikovaná štúdia pod  názovom „Green Public Health - Benefits of 
Woodlands on Human Health and Well-being“, na ktorej sa podieľal tím 
odborníkov z Lekárskej univerzity vo Viedni, Centra pre verejné zdravie, 
Viedenskej univerzity a Spolkové výskumné stredisko pre lesy. Štúdia 
ukázala, že pobyt v prírode je zdravý a prírodná krajina podporuje 
psychickú pohodu tým, že napomáha zotaviť sa z únavy, odbúrava stres a 
budí pozitívne emócie. Tiež ukázala, že pre deti sú kontakt a skúsenosti s 
prírodou prospešné (bližšie Chlpošová, Kollárová et al., 2020). Fyzické a 
emočné výhody pobytu v prírode sa silno odrážajú v zážitkoch z detstva. 
Pre vývoj detí je nevyhnutné venovať sa prírode. Materiály, farby, tvary a 
vône sú mimoriadne dôležité. 
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Lesy už nie sú len stromy a ich primárna funkcia nespočíva len v ťažbe 
drevnej suroviny. O lesy sa starajú lesníci. Oni si uvedomujú potrebu 
aktívnej komunikácie s verejnosťou ako aj zodpovednosť podieľať sa na 
zvyšovaní povedomia o význame lesov pre spoločnosť, a vstupovať do 
environmentálneho vzdelávania. Jedným z účinných nástrojov je koncept 
lesnej pedagogiky. Na Slovensku bola vypracovaná Koncepcia lesnej 
pedagogiky ako súčasti environmentálnej výchovy (bližšie Marušáková et 
al., 2010), rovnako máme na Slovensku vzdelávanie lesníkov, je pre nich 
akreditovaný vzdelávací program Lesná pedagogika, podobne sa nám 
podarilo aj v rámci projektu, ktorého súčasťou je aj táto štúdia pre učiteľky 
materských škôl akreditovať inovačné vzdelávanie Učenie o lese – 
environmentálne vzdelávanie na príklade lesa (bližšie 
www.lesnapedagogika.sk). Vzdelávanie odborne zastrešuje Pedagogická 
fakulta UKF v Nitre a organizačne ho zabezpečuje Národné lesnícke 
centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania vo Zvolene. 
Odborne aj pedagogicky pripravení lesní pedagógovia môžu prísť do 
materskej či základnej školy odučiť témy, ktoré sa viažu k lesnému 
prostrediu. Lesní pedagógovia majú niekoľko overených programov lesnej 
pedagogiky v rámci formálnej aj neformálnej roviny vzdelávania. Lesnou 
pedagogikou vieme súčasne pôsobiť na rozvíjanie povedomia o potrebe 
ochrany lesa, o potrebe jeho udržateľnosti a súčasne o potrebe trvalej 
udržateľnosti prírodných zdrojov, pričom akcentujeme tri dôležité aspekty:  

 environment (životné prostredie); 

 ekonomický aspekt, 

 sociálny aspekt. 

Z praxe môžeme potvrdiť, že deti, sa po návšteve lesa cítia uvoľnene. 
Lesná pedagogika je učenie na princípe aktivizujúcich metód a foriem 
zážitkového učenia. Do učenia teda zapájame čo najviac zmyslov 
a staviame na princípe učenia vlastnou skúsenosťou. Poskytujeme tak 
deťom nielen vedomosti, ale rozvíjame aj psychomotorickú a sociálno-
emocionálnu stránku ich osobnosti. Deti vedieme k tomu, že je dôležité 
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lesy chrániť pre človeka, nie pred človekom. Práve deti sú často náchylné 
citlivo vnímať každý vyťatý strom, preto je potrebné ukázať, že 
hospodárenie je súčasťou nášho života. Keď tieto súvislosti pochopia už 
ako malé deti, je menšia pravdepodobnosť, že v dospelosti, keď budú mať 
možnosť ovplyvňovať verejné dianie, nebudú podliehať jednostranným 
názorom. 

UTVÁRANIE VZŤAHU DIEŤAŤA K PROSTREDIU LESA PROSTREDNÍCTVOM 

UMELECKO-VÝCHOVNÝCH ČINNOSTÍ 
Vieme, že práve expresívna rovina umelecko-výchovných činností nám 
pomáha zvládať psychofyzicjké napätie. V lese to môže byť len pohyb – 
chôdza, beh, úspešné prekonávanie prírodných prekážok, ktoré priaznivo 
vplývajú nielen na fyzické, ale aj duševné zdravie. Pomôcť nám môže aj 
starostlivosť o životné prostredie, a to priamo v lese – vysádzanie 
stromčekov s odborníkmi, prikrmovanie zvierat tiež s odborníkom, prípadne 
starostlivosť o ne, alebo turistika s konkrétnym cieľom, ktorá je spojená 
síce s únavou a s prekonávaním samého seba, ale na konci pri konkrétnom 
objekte sa dostaví zážitok, ten pôsobí uvoľňujúco. Môže to byť aj krátka 
prechádzka lesom za účelom odstraňovania odpadkov v lese.  

Učenie o lese presahuje svojim obsahom aj do vzdelávacej oblasti Umenie 
a kultúra – živá a neživá príroda poskytuje rozmanité inšpirácie  pre 
vnímanie a prežívanie, pre vytváranie kultúrnych a umeleckých hodnôt a 
estetických kvalít životného prostredia. Môžeme ich realizovať cez 
modelové situácie, diskusie, hry či interaktívne metódy, pričom si môžeme 
prizývať odborníkov z externého prostredia – lesných pedagógov. Okrem 
toho, že lesní pedagógovia môžu prísť do materskej školy odučiť konkrétnu 
tému, ktorá sa viaže k lesnému prostrediu, uskutočňujú pre školy aj 
programy v rámci záujmovej činnosti. V rámci výchovy vo voľnom čase - 
Zelený svet, Zelená škola, Deň Zeme, Deň mokradí, Les ukrytý v knihe atď. 
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Podobne, ako dieťa stvárňuje svoje odpozorované situácie z reálneho sveta 
vo svojich námetových hrách, tak má záujem pretvárať a dotvárať rôznymi 
zástupnými predmetmi svoje najbližšie okolie. V interakcii s dospelými má 
možnosť svojou zvedavosťou sa dozvedieť o zachytených neznámych 
zvukových, čuchových, či hmatových podnetov v prostredí lesa. Vnímaním 
prírodných jedinečných javov v lese (sfarbenie lístia stromov, tóny 
a rytmické úseky spevu vtákov, let zvierat, štruktúra kôry stromu a pod.), to 
sú všetko podnety pre estetický prejav dieťaťa, či už líniou, tónom, alebo 
pohybom (let včiel, ihlice stromov), alebo farbami (farebné zátišie stromov, 
prípadne srsť zvierat), prípadne grafikou (z prírodniny si vyrobiť pečiatku, 
alebo voskové otlačky kôry). Tieto prírodné motívy môžu preniesť aj do 
mimoumeleckých prostriedkov v podobe návrhov vzorov na látky, alebo do 
rôznych prírodných predmetov, ktorými si môžu dekorovať odev, alebo 
izbu. Tu ide skôr o priestorovú tvorivú činnosť, ale aj takéto manuálne 
činnosti sú pre deti dôležité z hľadiska rozvíjania ich jemnej motoriky 
a grafomotoriky, ale aj priestorovej predstavivosti. Treba si tu uvedomiť, že 
každá umelecko-výchovná činnosť sa významne podieľa na citovom 
rozvoji dieťaťa. Príkladom môžu byť tanečné, resp. pohybové činnosti detí, 
v ktorých stvárňujú vietor, prípadne let a padanie lístia, alebo svadobný 
tanec včiel, či tanec vo vzduchu javorových plodov. Dieťa ich let môže 
vyjadrovať lomenými či oblúkovými tanečnými pohybmi. Motiváciou 
k tanečným variáciám môže byť aj námet cez rozprávkové motívy - tanec 
lesných víl, alebo motivovanú chôdza lesných zvierat v rôznych situáciách, 
pričom už k tanečným či pohybovým vyjadreniam pridáme dramatické 
vyjadrenie, ktoré je už podmienené rozhodovaním dieťaťa.  

Deti prichádzajú do materskej školy s novými informáciami o lese, ktoré 
zachytili v rodinnom alebo lokálnom prostredí, či už rozhovormi alebo 
informačnými technológiami, prípadne inými médiami. Úlohou učiteľky 
materskej školy je reflektovať a adekvátne využiť v edukačnej praxi už 
získané informácie detí a pomôcť im primeranými metódami včleniť tieto 
informácie do ich vedomostného systému. Nestačí deťom len vysvetliť, že 
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človek robí často nevhodné a nebezpečné zásahy do životného prostredia, 
ale motivovať ich, aby cítili potrebu zapojiť sa aj do riešenia týchto 
nevhodných zásahov človeka, aby cítili aj potrebu ochraňovať životné 
prostredie. Uvedieme niektoré inšpiratívne prvky, ktoré môžu učiteľkám 
materskej školy pomôcť v týchto environmentálnych otázkach pri 
štruktúrovaní edukačných postupov. Ako prvú môžeme uviesť už 
spomenutú publikáciu Hederera Životní prostředí a výchova. Autor nás 
primeraným spôsobom – príbehom Kvapôčky Jarky inšpiruje k pokusom a 
približuje, akým spôsobom môžeme deti oboznámiť s dôležitosťou čistej 
vody na Zemi. Z príbehu, ktorý si môžu deti samy zažiť prostredníctvom 
naratívnej pantomímy, sa deti zároveň oboznámia aj s kolobehom vody v 
prírode. Na základe uvedeného príbehu môžeme s deťmi naplánovať výlet 
k čističke odpadových vôd alebo k vodnej nádrži, k prameňu. Zároveň 
môžeme upozorniť na znečisťovanie vody. Ďalšou publikáciou, ktorá nás 
môže motivovať k edukačným aktivitám so zameraním na environmentálnu 
výchovu, je publikácia Pauliniovej a Pätoprstej Ako zachrániť Zem. 
Učiteľka tu nájde rozmanité aktivity na vysvetlenie, ako ľudia znečisťujú 
vodu. Spomenieme tiež realizovaný projekt Zdravá škola (bližšie 
Kollárová, Leitmannová, 2014). Na túto tému bol realizovaný  projekt 
Adamko – hravo, zdravo (Gubricová, 2005). Vhodným prostriedkom, ako 
možno napĺňať ciele environmentálnej výchovy, je aj dramatická tvorivosť 
detí alebo detské divadlo, prípadne hra s mimickou bábkou (Zentko, 
Kováčová, 2017). Ďalší významný počin v tejto oblasti je multimediálna 
metodická príručka na realizáciu environmentálnej výchovy na základných 
školách, ktorá vyšla pod názvom Na vlnách environmentálnych aktivít 

(Fenyvesiová, 2008). Napokon, ako sme už spomenuli, aj Lesní 
pedagógovia pôsobia v rámci celého Slovenska a zabezpečujú 
kvalifikovanú výučbu environmentálneho vzdelávania zameraného na 
spoznávanie prírody, života v lese a objavovanie prírodných tajomstiev 
prostredníctvom hier, ktoré rozvíjajú všetky zložky osobnosti. 
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Významné miesto v predškolskom vzdelávaní majú aj Ekohry, ktoré možno 
zaraďovať do všetkých organizačných foriem v podmienkach materskej 
školy. Ekohry sú vhodné na rozvíjanie poznania nielen o prírode, ale 
prinášajú množstvo emotívnych zážitkov a zároveň rozvíjajú pohybové 
zručnosti detí a do istej miery rozvíjajú aj odvahu detí. Rovnako ich možno 
využiť aj v rámci výtvarnej a technickej výchovy na prácu s prírodným 
materiálom v kombinácii s technickým materiálom – výtvarne dotvoriť 
kôru stromu, otláčať listy, tvoriť figúrky z listov či plodov, tvoriť herbár, či 
zdobiť kraslice. Pri námetoch pre tvorivé činnosti detí s tematikou lesa je 
vhodný aj detský časopis Šikovníček. Ponúka deťom predškolského veku 
námety na pracovné činnosti aj s využitím prírodnín. Dôležitosť využívania 
zmyslov v edukačnej oblasti Umenie a kultúra je rovnako dôležité ako 
zapájanie zodpovedajúcich motorických úkonov. 

Sprostredkovať environmentálnu výchovu cez umelecko-výchovné činnosti 
môžeme aj dramatickou činnosťou detí. Často sú to práve rozprávky, 
ktorých dej sa odohráva v prostredí lesa. Ak je rešpektovaný vek dieťaťa so 
všetkými jeho náležitosťami, môže sa pre dieťa stať divadelné predstavenie 
nielen pobavením, ktoré prináša estetický a emotívny zážitok, ale aj 
ponaučením k rozšifrovaniu určitých životných záležitostí, teda aj 
simulované skúsenosti s lesným prostredím. Takouto skúsenosťou môže 
byť aj naštudovanie inscenácií s deťmi na motívy literárnej predlohy. 
Realizovali sme tak s deťmi divadelné predstavenia D. Mrázkovej Ako šumí 
les alebo Uplakaná muchotrávka. Urbanová (In Králová, 2002) nám 
pripomína, že, dieťa potrebuje umenie divadla k tomu, aby mu pomohlo 
vyznať sa v chaose života. Témy, ktoré môžeme riešiť prostredníctvom 
divadelného predstavenia určeného detskému divákovi z oblasti 
environmentálnej výchovy, teda aj z námetom života v lese sú aktuálne a 
dieťaťu známe. Problematickejšie je už ich didaktické uchopenie. Môže ísť 
o tieto témy: záchrana ohrozených druhov živočíchov či rastlín, výrub 
lesov, zaťažovanie pôdy a výstavba, lov zvierat pre kožu či kožušiny, 
znečistenie riek, lesov, dym a popol v ovzduší,  recyklácia a triedenie 
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odpadu či nezodpovedné narábanie s odpadom. Niektoré z uvedených tém 
sme spracovali  aj v scenároch pre deti predškolského veku (bližšie 
Kollárová, Leitmannová, 2014).  

V lese nachádzame veľa tém a námetov pre estetické (či pokusy 
o umelecké) vyjadrovanie predstáv detí. Určite by sme mali v pedagogickej 
praxi odlišovať tému a námet. Téma je širšia, než námet. Témou môže byť 
Jar v lese, ale námetom môžu byť Zvieratá a ich mláďatá v lese, Stromy na 
jar. Pri stretnutí detí s umením a s krásou ich zjemňujeme. Tu ide 
o humanistický prístup k vzdelávaniu, netreba žiadne špeciálne stratégie 
učiteľa. Ak však chce učiteľ zoznamovať dieťa s umením a s estetickými 
podnetmi v čo najväčšej miere, toto učenie musí byť založené na dôvere, 
pretože v tomto procese vzdelávania sa vo vysokej miere stavia na 
prežívaní, čo v žiadnom prípade nemôžeme u detí podceňovať, prípadne 
niekoho zosmiešňovať. Tento vzťah musí byť plne založený na dôvere – 
učiteľ a dieťa, učiteľ a deti, dieťa a deti. Objasníme to na príklade. Keď 
čítame deťom z knihy Počuješ rozprávať stromy? (Wohlleben, 2017) 
a spoločne objavujeme cestu lesom prostredníctvom básní, obrázkov, 
fotografií, musíme deťom vysvetliť niektoré obrazné až básnické 
vyjadrenia, dieťa to berie vážne. Aj niektoré námety vznikli práve 
z kontextu uvedenej knihy.  

Nikdy nesmie dospelý povedať, že je to hlúposť, že to nie je reálne. Dieťa 
cez umenie citlivo spoznáva svet okolo seba, hrou, teda aj estetickými 
hrami. Dieťa musí zistiť, že cez rozmanité činnosti, ktoré sú aj s prírodným 
materiálom, môžu objaviť tajomstvá a krásy lesa. Každé tvorivé 
dobrodružstvo mu môže priniesť radosť a pozitívny silný zážitok. 
Príkladom môže byť rozprávanie o tom, ako dýchajú listy, alebo 
vysvetlenie vyjadrenia, že list má veľa úst. Určite by sme mali tieto 
myšlienky deťom aj konkretizovať. Môžeme s deťmi vydýchnuť na 
sklíčko, alebo na okno, a niečo nakresliť na vodnú paru.  Alebo na sklíčko 
môžeme nakresliť voskovkami, aby sme deťom vysvetlili, že aj list má na 
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sebe akoby vosk, aby sa chránil pred slnkom. Môžu si tak vyskúšať, čo to 
je vosk a akú ma schopnosť. Napríklad aj na voskovú tabuľku môžeme s 
deťmi obkresľovať listy stromov, ich tvar kresliť podľa predlohy. Podobne 
môžu na papier kresliť línie, či zúbkované línie, aby pozorovali tvary 
okrajov listov, a tak sa ich môžu spoznávať, porovnávať, triediť. Zaujímavé 
môže byť aj kreslenie ihlíc, prípadne ich zoradenie to môžeme využiť aj 
ako motiváciu pri grafomotorických cvičeniach, aby sa pokúsili o také isté 
línie – dlhšie a kratšie a ich rovnomerné rozmiestnenie. Ihlice stromov 
môžeme aj otláčať do plastelínovej plochy. 

Zaujímavou pre farebné zobrazenie môže byť aj farba kôry. Deti môžu 
obkresľovať kôru. Môžeme im vysvetliť, že kôra je ako koža u človeka. 
Pozorovaním, alebo pretláčaním papiera a pasteliek môžu objavovať jej 
štruktúru, prípadne ju otláčať. Nielen štruktúra, ale aj farba kôry je 
zaujímavá pri niektorých stromoch – buk striebristo sivá a hladká, až 
neskôr zvráskavie, alebo platan zhadzuje kôru rozmanitých tvarov. Táto 
kôra sa nám môže stať základným motívom pri výtvarnom dotváraní 
estetického diela. Podľa umiestnenia kôry na papier ju farebne dieťa 
dotvorí. Touto technikou nám vznikli loďky, ponorky, vázy, či vták. 
Inšpiratívna je aj srsť zvierat alebo sfarbenie peria vtákov, prípadne spev 
vtákov. Napríklad ďateľ môže vyťukať (vyslabikovať) nejaký verš. 
Inšpiráciou môžu byť aj kvety stromov. Taký buk kvitne každé 3 – 5 rokov 
a potom narastú bukvice. Práve z bukvíc si môžeme s deťmi vyrobiť 
zvieratká. Rovnako sa môžeme s deťmi hrať rôzne pohybové hry na 
udržanie rovnováhy – pohybové hry so štronzom (zastaviť sa a udržať 
rovnováhu), aby sme porozumeli, prečo sú dôležité pre strom korene. 
Deťom vysvetlíme, že je to niečo, ako naše kosti. Kmeň stromu, ktorý 
vyrastá z koreňov je pevný a tvrdý ako kosť. Prípadne sa môžeme zahrať 
kruhové hudobno-pohybové hry (Zázračné koleso), aby sme 
sprostredkovali deťom, ako rastie strom a zväčšuje svoj obvod kmeňa. 
Určite nám spílený strom môže poslúžiť ako motív pre výtvarné činnosti, 
ale aj pre grafomotorické cvičenia. Tu deťom vysvetlíme, že korene sú ako 



Expresivita vo výchove IV. 
 

 

207 
 

pumpa, ktorou sa pumpuje voda cez kmeň až do koruny stromu. Aj toto 
môže byť námet na výtvarné či pohybové vyjadrenie, alebo slovnú 
rytmickú hru.  
Pri vnímaní lesných stromov zistíme, že niektoré stromy majú v kmeni 
dutiny rôznych tvarov. Každá nám môže niečo pripomínať a deti ju môžu 
kresbou vyjadriť, prípadne vymodelovať a dotvoriť, čím by mohla byť. 
Môžeme ich pofotiť a rozprávať sa v skupine, čím u detí vieme rozvíjať 
predstavivosť a schopnosť vyjadriť slovne svoj názor. Niektoré stromy 
majú odhalené korene. Je to krásny inšpiratívny prvok pre rozvoj nielen 
motoriky a prekonávanie prírodných prekážok, ale aj fantázie pre 
vyjadrovanie výtvarných predstáv. Treba však deťom povedať, že 
spôsobené rany na koreňoch sú pre strom nebezpečné. Do rany sa môžu 
rozširovať choroba a strom postupne zahynie. Práve v lese nám môžu 
v nerovnom teréne pomôcť tieto korene, aby sme sa zachytili a pomohli si 
tak zvládnuť výškový rozdiel na turistickom chodníku.  

Na jar sú v lese vidieť zvieracie rodinky. Práve tie môžu byť námetom pre 
výtvarné, literárne či hudobné činnosti. Ale aj pre pohybové vyjadrenie pri 
kultivovaní pohybu – dospelý jedinec a mláďa, alebo motivovaná chôdza, 
napríklad zakrádanie sa v lese, aby sme nevyplašili zvieraciu rodinku. 
Stromy či lesné zvieratá môžu byť námetom pre literárne hry - rôzne 
rečňovanky, rapotanky, vyčítanky, hádanky. Môžu v sebe obnášať prírodný 
námet – vŕba, topoľ, breza, líška, vlk a pod. Aj statické aktivity zamerané 
na pozornosť a vnímanie môžu byť inšpiratívne – stáť ako odpozorovaný 
strom (priamo, krivo).  

Už sme spomenuli, že pre deti sú príťažlivé literárno-dramatické, alebo 
hudobno-dramatické činnosti. Deti môžu rozohrať dialóg vlka 
s poľovníkom, vlka s líškou, alebo s medveďom, prípadne s užovkou. 
Mnohé mláďatá, napríklad vtáčie sú slepé. V dramatickej činnosti 
využívame slepecké cvičenia na vytváranie dôvery v skupine. Pohybovými 
cvičeniami alebo pantomímou môžu deti vyjadrovať aj motýlie rodiny, 
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chrobáky, muchy, pričom pohyb sprevádzajú zvukovým vyjadrením. 
Stromy sa chránia aj pachom, ak niektoré zviera na nich zaútočí, resp. do 
nich zahryzne, pumpujú do listov jed. Deti si môžu tento proces 
zdramatizovať. Prípadne môžeme pozorovať huby, ktoré sa živia aj kôrou 
niektorých stromov. Nie je dodnes jasné, či sú huby rastliny, alebo 
živočíchy. Mnohí lesníci však považujú huby za lesný internet (hubový). 
Tenkými bielymi nitkami posielajú huby stromom správy, ak na niektorý 
strom zaútočí hmyz. Deti sa môžu zahrať na takéto pretkávanie. Hubový 
internet neprenáša len správy, ale aj cukor. Ak by zahynul strom, ktorý 
nemá cukor, zahynie aj huba, lebo nemá strom, ktorý jej dodáva cukor. 

Vtáčí spev je inšpiratívny skôr pre hudobnú výchovu, pretože vtáci 
vydávajú tóny, často v rytmických úsekoch. Sú pozorné a spievajú vtedy, 
keď vycítia prestávku spevu iného vtáka. Je to v pravidelných intervaloch, 
riadia sa podľa slnka. Toto sú výborné cvičenia na psychomotoriku a na 
rozvíjanie pozornosti a počúvania. Deti môžu najskôr počúvať spev 
napríklad škovránka, trilkovanie pinky, červienky a na základe obrázkov 
slnka – vychádzajúceho, vyjdeného a pod. sa budú ozývať ako jednotlivé 
vtáky. Hovoríme tomu vtáčie hodiny. Príkladom sú tiež ďatle tie nespievajú 
tóny, ale skôr bubnujú – aj tu môžeme využiť hru s rytmom, alebo hrať sa aj 
na hádanky. Hádať, čo nám chce povedať podľa rytmického úseku a počtu 
slabík. Tvoríme s deťmi verše, alebo sa hráme na hru s rytmom a rýmom. 
Drozd nám oznámi, keď uvidí veveričku (čvak-čvak-čvak). Opäť sa môžeme 
zahrať s obrázkami, alebo fotografiami zvierat na naháňačku, alebo na 
schovávačku. Ono niektoré trilkovanie vtákov je výborné ako hlasová 
rozcvička, resp. aj jazykolamy. Napríklad taká pinka spieva -  pink, pink, 
pink, čaj-raf-čák. Dážď nám oznamuje ako triii, triii. 

S deťmi sa môžeme zahrať aj vokálne hry napríklad na havrany – ktoré sa 
tešia, keď uvidia kamaráta, alebo nepriateľa (vysoké a nízke tóny, stúpavá 
a klesavá melódia). Tiež môžeme s nimi vyjadrovať volanie srncov 
pomocou lístia v dlaniach, alebo využiť krhličku na polievanie (hrdlo 
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k ústam a zvolíme ouuuuáááá). Môžeme hľadať aj rôzne predmety v triede, 
ktorými vytvoríme ozvenu. Vo dvojiciach môžeme viesť dialóg  
(krochkaním diviakov) tzv. svojštinou a druhá dvojica detí môže hádať 
o čom sa rozprávajú. Týmito všetkými aktivitami môžeme cez estetickú hru 
deťom priblížiť život v a zaujímavosti v lese. Aby boli zvedavé, ale hlavne 
vnímavé a aby si dokázali cez tieto aktivity uvedomiť, že v lese môžeme 
nachádzať veľa krásnych farebných, zvukových aj pohybových podnetov, 
ktoré môžeme vnímaním a pozorovaním intenzívne prežívať a postupe les 
cez tieto prostriedky spoznávať a chcieť mu porozumieť. Rovnako aj okolie 
lesa môže byť inšpiratívne. Upozorníme napríklad na zdvíhanie pary nad 
lesom, na stopy v pôde (turistické, stopy stroja). Takéto stopy môžu byť 
námetom pre výtvarné činnosti alebo pre vokálne či inštrumentálne 
činnosti, prípadne pohybovú činnosť (vytvárať stopy traktora).  

Hry na schovávačky sú tiež inšpirované lesným prostredím. Priblížiť 
deťom, že srnec sa vie schovávať, keď cíti nebezpečenstvo. Vtedy zavýjajú, 
aby dali signál iným srncom. Aj tieto zvuky môžu byť podnetom pre 
pohybovú hru. Rovnako sa môžeme zahrať na veveričky, ktorá si schováva 
potravu. Pri jej zábudlivosti jej deti môžu pomáhať signálmi a navigovať 
ju, pomôcť jej rozpamätať sa. Húsenica môže byť nielen výtvarným 
námetom, ale aj motivácia k lezeniu. Naháňačka je tiež inšpiratívna, ak sa 
zahráme na salamandru škvrnitú, ktorá je jedovatá a boja sa jej vtáky, 
odplaší ich svojim sfarbením.  Naháňať môže aj vlk, keď vyháňa a chce 
vyplašiť srncov pri obžieraní mladých stromčekov. Alebo sa môžeme 
zahrať aj na lesný telefón. Keď nájdeme spílený strom, každé dieťa 
z dvojice ide na jeden koniec stromu. Kamienkom jedno dieťa ťuká na 
jednom konci a druhé dieťa môže zopakovať počutý zvuk. Ide o rytmické 
cvičenia, ktoré prinášajú deťom radosť a úspech. Už aj s najmenšími deťmi, 
ktoré sa tešia z prvých  pokusov s farebnou líniou môžeme vyjadrovať 
kresbou let vtákov na ploche, alebo chodbičky v mravenisku, prípadne 
kresliť krmelce, alebo do krmelcov dokresľovať potravu pre zvieratá - 
kukuricu, gaštany či seno. Všetky tieto estetické hry môžu byť aj vhodnými 
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cvičeniami pre rozvíjanie hudobných, pohybových výtvarných či 
grafomotorických zručností. Jadrom však je - v námete týchto cvičení by 
mala byť akcentovaná krása prírody. 

ZÁVEROM 
Motivovaním detí umelecko-výchovnými činnosťami ich kultivujeme - ich 
rozprávanie, ale aj ich motoriku – chôdzu, postoj, gestá. Kultivujeme ich 
estetické vnímanie a estetické hodnotenie. Samozrejme, že pri predkladaní 
umeleckých diel, alebo pri voľbe rozmanitých umelecko-výchovných 
činností máme pred sebou cieľ vzdelaného a kultúrneho človeka, ktorý 
dokáže tvorivo spracovať tieto podnety. Cez umelecko-výchovné činnosti 
v ich receptívnej aj expresívnej rovine rozvíjame u dieťaťa schopnosť 
vnímať a individuálne hodnotiť podnety z oblasti umenia. To súvisí aj 
s oblasťou prírodného či mimoumeleckého estetična. Veď práve prírodné 
javy sú častým inšpiráciou a teda aj bázou pre tvorbu umelcov, ktorej 
výsledkom je umelecké dielo. Prístupom k výchove cez estetické vnímanie, 
cez vlastné pokusy tvorivej esteticko-výchovnej činností detí ich vedieme 
k utváraniu si a k schopnosti prezentovať vlastný názor. Pre estetickú 
výchovu v súčinnosti s environmentálnou výchovou je základným 
menovateľom vnímanie a prežívanie. Nevytvorený dostatočný vzťah k 
ochrane životného prostredia sa môže neskôr prejaviť ako koristnícky 
vzťah, z ktorého bude profitovať len človek. Aby sme predišli tejto 
nerovnováhe, mali by sme venovať v predškolskom vzdelávaní väčší 
priestor otázkam vzájomného vzťahu človeka a prírody. Mali by sme 
hľadať a nachádzať spôsoby, ktorými by sa nám podarilo viesť deti k 
zodpovednému, humánnemu a racionálnemu prístupu k prírodnému 
prostrediu. Jednou z takýchto stratégií je možnosť spoznávať a utvárať si 
vzťah k prírodnému  prostrediu, teda aj prostredie lesa cez umelecko-
výchovné činnosti. Chrániť les môžeme iba za predpokladu, že pochopíme 
jeho hodnotu pre človeka. Ide o nepretržitý proces, ktorým už u detí v 
predškolskom veku odhaľujeme nielen krásu a hodnoty živého, ale aj 
súčasné a budúce problémy životného prostredia. Našou úlohou je im 
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ukázať, ako môžeme tieto vzťahy nielen k prírode, ale aj k ľuďom 
zlepšovať.  
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INTEGRÁCIA UMENIA DO ŽIVOTA DIEŤAŤA 
PREDŠKOLSKÉHO VEKU 

INTEGRATION OF ART IN THE LIFE OF THE CHILD IN PRE-

PRIMARY AGE 

Božena Švábová 

ABSTRAKT 
Významné miesto v obsahu výchovy a vzdelávania má v predškolskom období 
umenie, ktoré obohacuje dieťa nielen o poznatky, ale najmä rozvíja estetické 
cítenie, citlivý prístup k prírode, k okolitým javom, k ľuďom a k sebe. Dieťa je 
zvedavé, zaujíma sa o okolitý svet, pociťuje potrebu realizovať sa, aktívne prejaviť 
city, poznatky, skúsenosti a postoje. V tomto období je dôležité vytvárať deťom 
priestor na aktivity, ktoré rozvíjajú pozitívny vzťah k umeniu. V príspevku 
poukazujeme na možnosť rozvoja estetického cítenia a sebavyjadrenia 
prostredníctvom literárneho, hudobného, výtvarného, pohybového a dramatického 
prejavu. Výchova detí  k umeleckej činnosti hravo a zážitkovo prináša svoje ovocie. 
 

KĽÚČOVÉ SLOVÁ 
Umenie. Estetická výchova. Hudobná a výtvarná výchova. Literárna výchova. 
Dramatická výchova.  
 

ABSTRACT 
An important role in the content of upbringing and education in the preschool 
period is art, which enriches the child not only with knowledge, but especially 
develops an aesthetic feeling, a sensitive approach to nature, the surrounding 
phenomena, people and oneself. The child is curious, interested in the world 
around him or her, feels the need to realize himself or herself, to actively express 
feelings, knowledge, experiences and attitudes. During this period, it is important 
to create space for children to engage in activities that develop a positive attitude 
towards art. In this article we point out the possibility of developing aesthetic 
feeling and self-expression through literary, musical, artistic, movement and 
dramatic expression. Educating children towards artistic activities playfully and 
experientially increases the interest of children to get to know themselves and their 
surroundings. 
 

Keywords: Art. Aesthetic education. Music and art education. Literary education. 
Drama education. 
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ÚVOD  
Umenie je odjakživa nerozlučne späté s človekom (Pijoan, 1987, s. 9). 
Dokáže osloviť, zaujať, priťahovať, ale aj odpudzovať, dáva možnosť 
tvoriť a realizovať sa. Už od útleho veku dieťa vníma umenie 
v prostredí, v ktorom žije a rastie. Expresívne vyjadrovanie umožňuje 
deťom prostredníctvom vlastných aktivít spontánne reagovať na okolie, 
dokáže prežívať radosť, ale aj napätie. Máme možnosť sledovať jeho 
pohybový a slovný prejav. V školskom a mimoškolskom prostredí 
učiteľ vytvára motivujúce a podnetné prostredie, v ktorom sa každé 
dieťa má možnosť vyjadriť a získavať nové poznatky, skúsenosti 
a nezabudnuteľné zážitky.  

Umenie obklopuje dieťa už od jeho narodenia a najprv ho vníma 
spontánne, osvojuje zvláštnym spôsobom, pretože je zvedavé a rado 
skúma a objavuje svet okolo seba. Postupne vplyvom prostredia sa jeho 
poznávanie sveta a umenia rozširuje a je dôležité, aby malo dostatočný 
priestor ho vnímať a jemu prijateľným spôsobom aktívne prijímať. 

UMENIE A JEHO VÝZNAM V PEDAGOGICKEJ PRAXI 
Umenie je špecifický spôsob osvojovania si sveta človekom. Ako 
uvádzajú O. Pavlík a kol. (1985, s. 499), je to špecifická forma 
spoločenského vedomia a ľudskej činnosti, v ktorej sa stvárňuje 
skutočnosť a predstavy o ňom do umeleckých obrazov pomocou 
špecifických výrazových prostriedkov vlastných každému druhu 
umenia. Umenie je aktivita, činnosť, tvorba, súhrn produktov a diel na 
profesionálnej a neprofesionálnej úrovni. Umenie sa dokáže prihovoriť 
jednotlivcom, pôsobiť na všetky zmysly, ale aj emócie a každý si nájde 
v ňom to svoje. Je to osobitná forma stvárňovania sveta a predstáv o 
ňom špecifickými výrazovými prostriedkami, obohacuje duchovný, 
citový i zmyslový život človeka. Špecifickosť formy odrazu sveta je 
v umení spájané so životom. 
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Umenie a jeho druhy sa historicky vyvíjalo, menilo a neustále mení. 
Pohnútky k umeleckej tvorbe vychádzajú zo samotného človeka, z jeho 
nadania, talentu, prežívania, dôvtipnosti, vynachádzavosti. Rozlišujú sa 
rôzne druhy a žánre umenia: 

 výtvarné umenie (maľba, architektúra, sochárstvo),  

 slovesné umenie (lyrika, epika, dráma, divadlo),  

 hudobné umenie (vokálne, inštrumentálne vyjadrenie), 

 pohybové umenie (tanec, muzikál), 

 združené umenie (divadlo, film), 

 poznávanie umeleckých diel.  

Učiteľ má možnosť pri práci so skupinou v školskom, ale aj 
mimoškolskom prostredí priblížiť rôzne druhy umenia.  Mal by mať 
rôzne poznatky a skúsenosti z oblasti umenia a vytvárať podnetné 
prostredie, ktoré poskytne každému dieťaťu cez aktívne činnosti 
esteticky prežívať krásu a čaro umenia, ktoré ho obklopuje.   

Umenie sa spája s krásou a veľmi úzko súvisí s kultúrou.  Už starovekí 
Gréci, ako prví v európskej kultúre, sformovali vedecké základy 
umenia. Umenie stotožňovali s pojmom veda, zručnosť, znalosť. Za 
rovnocenné pokladali remeslo aj poéziu. Tým, že umenie je javom 
mnohofunkčným, v pedagogickej praxi plní rôzne funkcie:  

 didakticko výchovnú (motivuje myslenie a konanie, formuje 
osobnosť ), 

 náučno - vzdelávaciu,  

 umelecko-estetickú,  

 komunikatívnu a zábavnú, 

 oddychovú, rekreačnú, 

 terapeutickú. 
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Umenie je motivujúcim a účinným prostriedkom výchovy 
a vzdelávania, pretože je odrazom života nášho ľudu, upozorňuje na 
rôzne životné situácie, želania, strach, sklamanie, radosť, spokojnosť, 
poukazuje na túžbu po kráse, spravodlivosti, priateľstve, ale nájdeme 
v ňom aj pohŕdanie, znechutenie. 

Škola musí rozšíriť svoje pôsobenie v edukačnej oblasti o rozvoj 
hodnotového systému a hodnotovej orientácie na podporu všeľudských 
duchovných hodnôt, ktoré tvoria základ pre sociálnu a osobnostnú 
stabilitu dieťaťa. Je dôležité uspokojovať stále významnejšiu potrebu 
duchovného rozvoja v ľudskom živote (Horká, 2000). Umenie dokáže 
vyvolať a prebudiť rôzne pocity a prináša nezabudnuteľné zážitky. Je na 
nás, učiteľoch, aby sme ho prijateľnou formou priblížili dieťaťu a cez 
aktívne tvorivé činnosti malo možnosť ho realizovať, spoznávať, 
hodnotiť, a tak získavať nové poznatky o sebe  a okolitom svete. 

Dieťa je zvedavé, zaujíma sa o všetko, čo ho obklopuje a rado sa 
obracia práve k umeniu. Podľa Droppovej a Valachovej (2011, s. 18) 
umenie sprostredkúva informácie o skutočnosti cez ich zmyslové 
vnímanie, v úzkej súvislosti so zážitkami a skúsenosťami. Informácie o 
svete nie sú v umení triedené podľa formálnych kategórií ani podľa 
abstraktných kritérií. Preto sú deti schopné cez umenie získať oveľa viac 
informácií ako cez iné médiá a stávajú sa súčasťou zážitkového sveta 
detí. Učitelia v prostredí materskej školy prichádzajú do styku s deťmi, 
ktoré sú ovplyvniteľné (Kušnírová, Rochovská, Šilonová, 2018). 
Úlohou učiteľa je prostredníctvom umenia rozvíjať detskú osobnosť, 
estetickú vnímavosť, tvorivé schopnosti, rozvíjať zmysly a duševné 
schopnosti, najmä cit a vkus. Ako uvádza Zelina (2004), osobnosť sa 
rozvíja v činnosti a prostredníctvom cielenej činnosti sa rozvíjajú rôzne 
vlastnosti. Škola by mala byť priestorom, kde sa dieťa má možnosť 
prejaviť a realizovať v umeleckých činnostiach. 
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UMENIE AKO SÚČASŤ ESTETICKEJ VÝCHOVY 

Umenie je charakterizované ako určitý vzťah k skutočnosti (k svetu, k 
reálnemu životu a pod.), ako jej nápodoba, obraz, odraz, nadobúdanie, 
poznanie, hodnotenie, ale zároveň je tento vzťah charakterizovaný ako 
činnosť, akcia, tvorivá premena skutočnosti. Tento vzťah je druhom 
estetickej činnosti, estetického prejavu skutočnosti. Estetično je pritom 
v umení vždy spájané s ďalšími činnosťami a rôznymi funkciami 
(Droppová, Valachová, 2011). Estetická výchova plní nezastupiteľnú 
úlohu pri rozvoji a formovaní osobnosti dieťaťa a je dôležité, aby jej 
učitelia pri práci s deťmi venovali zvýšenú pozornosť. Trubíniová 
(2007) uvádza, estetická výchova je veda o zákonoch krásy, krásno 
v umení a živote. U jednotlivca rozvíja vyššie estetické city a ich 
prostredníctvom integruje hudobný, tanečný, literárny, dramatický a 
výtvarný zážitok do jedného komplexného estetického zážitku. Podľa 
Gogovej a Kročkovej (2005) krása má veľa podôb, je základnou 
estetickou hodnotou a nájdeme ju tam, kde človek tvorí, aby vyjadril 
svoj vnútorný svet na základe vnímania, prežívania a hodnotenia 
krásneho a škaredého, vznešeného a nízkeho, tragického a komického. 
Podľa Mistríka (2001) umenie ponúka deťom možnosti spoznávania 
sveta takým spôsobom, aký je im blízky. Tak si vytvárajú estetický 
vzťah k svetu. Prostredníctvom umeleckých aktivít a estetických 
vzťahov u detí prebieha poznávanie, socializácia a enkulturácia. 

Predškolské obdobie je považované za mimoriadne efektívne z hľadiska 
rozvoja osobnosti dieťaťa a je dôležité venovať maximálnu pozornosť 
estetickej výchove. Na to poukazuje Guziová (2002), podľa ktorej 
estetická výchova všestranne kultivuje a celostne rozvíja osobnosť 
dieťaťa. Jej hlavným cieľom a poslaním je: 
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 rozvíjať najmä nonkognitívne (mimopoznávacie) kvality osobnosti 
dieťaťa,  

 prebúdzať estetické cítenie (citlivosť na krásno), 

 vyvolávať prirodzenú potrebu estetického zážitku, 

 osvojiť si zručnosti tvorivého estetického sebavyjadrenia. 

Estetická výchova tým, že objavuje a vyjadruje krásu a pomáha 
pretvárať svet podľa estetických ideálov, stáva sa najvhodnejším 
prostriedkom na prebúdzanie a rozvíjanie estetického cítenia detí a ich 
vzťahu k okoliu. Preto je potrebné v edukačnom procese: 

 viesť deti k tomu, aby videli a chápali krásu vo svojom okolí, 
v umení a v živote spoločnosti, 

 vypestovať u dieťaťa schopnosť vnímať krásu a potrebu estetického 
zážitku, 

 rozvinúť u detí zručnosť estetického sebavyjadrenia (Trubíniová, 
2007). 

Dieťa sa dokáže tešiť z maličkostí a citlivo vnímať a prežívať estetické 
podnety a ako uvádza V. Trubíniová (2011), v podnetnom prostredí je 
dôležité: 

 učiť a viesť deti k tomu, aby chápali a prežívali krásu v umení, 
v práci, v prírode a vo svojom okolí,  

 rozvíjať schopnosti, vyjadrovať sa výrazovými prostriedkami 
umenia, 

 rozvíjať prostredníctvom umenia zmysly, duševné schopnosti, najmä 
estetické city – prežívanie krásna. 

Predškolské obdobie je mimoriadne efektívne z hľadiska 
emocionálneho, senzitívneho, intelektuálneho, jazykového. Súčasťou 
estetickej výchovy, ktorá pomáha rozvíjať osobnosť dieťaťa, je 
literárna, výtvarná, hudobná a dramatická výchova. Dieťa si 



Expresivita vo výchove IV. 
 

 

219 
 

v radostnom tvorivom sebavyjadrovaní prostredníctvom hudby, 
výtvarného, hudobno-pohybového, hudobno-dramatického prejavu má 
možnosť postupne utvárať pre život dôležitú emocionálnu gramotnosť 
a aktívny vzťah k umeniu (Guziová, 2002).  

Je dôležité v tvorivom a motivujúcom procese u detí vzbudiť záujem 
o umenie, o všetky súčasti estetickej výchovy. Je to v rukách učiteľa, 
ktorý  je organizátorom tvorivého edukačného procesu a je na ňom, aké 
metódy a formy práce realizuje v denných činnostiach detí. Dôležitá je 
samostatná aktívna a tvorivá práca detí, ktoré v praktických činnostiach 
majú  možnosť sa učiť nielen vnímať svet zmyslami, ale aj slobodne 
individuálnym možnostiam  vyjadriť vnútorný svet, prejaviť pohybom, 
maľbou, dramatickým stvárnením situácií, prácu s bábkou. 

V Štátnom vzdelávacom programe (ďalej ŠVP) pre predprimárne 
vzdelávanie v materských školách s platnosťou od 1. septembra 2016 
súčasťou vzdelávacej oblasti Umenie a kultúra sú hudobná výchova 
a výtvarná výchova. Hlavným cieľom hudobnej výchovy je rozvíjať 
elementárne hudobné schopnosti, zručnosti a návyky detí predškolského 
veku, ktoré sa stanú základom pre ich ďalšie plnohodnotné 
zmocňovanie hudby (ŠVP, 2016, s. 17). Hudobná výchova ako 
esteticko-výchovná disciplína kladie dôraz na emócie a zážitok dieťaťa.  
Cieľom hudobnej činnosti v predprimárnom vzdelávaní je optimálne 
využiť všetky prednosti hudby, ktorá výrazne dokáže osloviť a upútať 
pozornosť detí. Dieťa vie na hudbu spontánne reagovať, tvorivo 
a aktívne sa prejaviť a rozmanitosť hudobných žánrov a foriem mu 
v súčasnosti otvára cestu vniknúť do tajomstiev sveta hudby, sveta 
fantázie a sveta, ktorý mení myslenie, obohacuje o nové doposiaľ 
neprežité situácie a prináša pozitívne emócie (Benč, Švábová, 2017). 
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Obsah hudobnej výchovy v predprimárnom vzdelávaní sa uskutočňuje 
prostredníctvom šiestich hudobných činností:  

1. Rytmické činnosti, ktoré vychádzajú z poznania, že deťom je rytmus 
blízky, rozvíja sa prostredníctvom rytmizácie riekaniek, hier, slov 
a slovných spojení. 

2. Vokálne činnosti, ktoré zdôrazňujú spievanie piesní, prácu s detským 
hlasom prostredníctvom rôznych hier s hlasom a dychom, aby sa 
odstraňovala nespevnosť detí.  

3. Hudobno-pohybové činnosti, ktoré sa realizujú stvárňovaním hudby 
pomocou pohybu, tanca, gesta, pohybom hrou na tele a v priestore.  

4. Inštrumentálne činnosti, ktoré ovplyvňujú hudobný rozvoj dieťaťa, 
zaraďuje sa tu hra na Orffov inštrumentár, ale aj vlastnoručne 
zhotovené rytmické nástroje. 

5. Percepčné činnosti (počúvanie hudby) ovplyvňujú rozvoj sluchového 
vnímania. 

6. Hudobno-dramatické činnosti, ktoré integrujú všetky hudobné 
prejavy so slovnými, výtvarnými a pohybovými prejavmi, 
prostriedkami hudobnej dramatiky a vytvárajú bohaté možnosti 
realizácie v rôznych tvorivých aktivitách (ŠVP, 2016, s. 18).  

Dieťa v predškolskom období túži po činnostiach, v ktorých má 
možnosť prejaviť city, získavať nové poznatky, skúseností a zážitky cez 
vlastnú aktivitu (Švábová, 2017a). V hudobno-výchovnom procese sa 
všetky hudobné činnosti navzájom podmieňujú, prelínajú a dopĺňajú. 
Učiteľ rozvíja detskú hudobnú tvorivosť rôznymi rytmickými 
cvičeniami a hrami deklamáciou riekaniek a vyčítaniek so zapájaním 
hrou na tele, hudobnými hádankami, hrou na ozvenu, reťazovými hrami, 
rytmickou ozvenou pomocou obrázkov. 
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HRA: RYTMICKÁ OZVENA POMOCOU OBRÁZKOV 

Metodický postup:  

Deti postupne deklamujú názvy zvierat a predmetov, ktoré vidia na 
 obrázkoch (nižšie uvádzame ilustratívne príklady). Tie volíme tak, aby 
sa vždy striedali jedno-, dvoj-, troj a štvorslabičné slová. Jednoslabičné 

slovo dávame vždy na koniec textu. 

            

 

Detské hudobné nástroje môžeme hravou formou aplikovať pri 
sprievodoch k rečňovankám, vyčítankám, ale hlavne k piesňam, 
k hudobno-pohybovým hrám. Počúvanie hudby integrujeme 
s aktivitami, pri ktorých dieťa má možnosť tancovať, dramaticky sa 
vyjadriť pohybom. Hudba sa spája s čítaním rozprávky, s výstupom 
s bábkovou a maňuškovou hrou, s pozeraním obrázkov, kde deti silne 
prežívajú tvorivú prácu s hudbou. Deti rady stvárňujú a realizujú 
pantomimicku dramatizáciou príbehu, hudby a piesne, hudobno-
pohybové a hudobno-dramatické činnosti, ktoré integrujú hudobné 
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prejavy s výtvarnými, pohybovými, slovnými s využitím metód tvorivej 
dramatiky (Švábová, 2017b). 

VÝTVARNÁ VÝCHOVA 
Výtvarná výchova v materskej škole je súčasťou estetickej výchovy, pri 
práci s deťmi má významné postavenie, predstavuje jednu z mnohých 
komunikačných prostriedkov a prelína sa všetkými zložkami 
edukačného procesu.  (Valachová, 2009). Deti v hravých výtvarných 
činnostiach s rôznym materiálom majú možnosť vyjadriť svoje pocity, 
predstavy, rozvíjajú fantáziu a tvorivosť, získavajú a rozvíjajú 
elementárne výtvarné schopnosti, zručnosti, návyky, vytvárajú si 
pozitívny vzťah k výtvarnému umeniu.  

Obsah výtvarnej výchovy 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 
(medzizmyslové vnímanie), Vnímanie umeleckých diel (ŠVP, 2016, s. 
18). Cez výtvarné umenie môžeme nielen vychovávať k umeniu ako 
kultúrnemu dedičstvu, ale i stimulovať vizuálne vnímanie dieťaťa. 
Zároveň tak aktívne motivovať detskú výtvarnú tvorbu (Droppová, 
Valachová, 2011). Podľa Rochovskej a Krupovej (2016) pri práci 
s deťmi predškolského veku má možnosť učiteľ sústrediť pozornosť 
nielen rozvoju schopnosti kresliť, maľovať, modelovať, ale upriamiť 
pozornosť interpretácii vizuálneho umenia, ktoré upútava pozornosť 
detí. V publikácii Umelci v materskej škole 2. Výtvarná výchova (aj) pre 
nevýtvarníkov (Rochovská, Krupová, 2019) vybrali autorky na 
interpretáciu diela moderné umenie a deti si z aktivít odnášali 
nezabudnuteľné zážitky, boli nadšené a dlho si pamätali informácie 
o umelcoch, dielach, umeleckých smeroch. 
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Výtvarná výchova v materskej škole má široké uplatnenie a umožňuje 
deťom hravou formou vyjadriť svoje pocity, ponúka deťom rôznym 
spôsobom reagovať na svet, svoje okolie, umožňuje vyjadriť vizuálne 
zážitky a predstavy, vytvárať veľa radosti a potešenia so zaujímavej 
činnosti. 

Literárna výchova 
V literárnej výchove je dôležité vytvárať u dieťaťa v predškolskom 
období pozitívny vzťah ku knihe a k slovesnému umeniu. Ten nevzniká 
celkom spontánne, ale je dôležité jeho cieľavedome a plánovite utvárať, 
v podnetnom motivujúcom prostredí v hrových tvorivých aktivitách 
realizovať. Pri práci s deťmi sa bez literatúry pre deti a mládež, bez 
slovesného umenia v predprimárnom vzdelávaní nezaobídeme. Má 
nielen poznávaciu, ale aj výchovnú funkciu. Každá kniha, ktorá je 
písaná pre deti, je dôležitým fenoménom pri utváraní a formovaní 
estetického cítenia (Švábová, 2012). 

V literárnej výchove sa uplatňujú dva zretele: 

 výchova literatúrou, kde vystupuje do popredia práca s knihou, 
ktorá prispieva k rozvoju vyjadrovacích schopností dieťaťa, 
obohacuje poznanie, pomáha chápať základné princípy mravnosti, 
rozvíja citový život, 

 výchova k literatúre, úlohou je kultivovať citové a estetické 
vnímanie, inšpirovať deti k estetickým činnostiam, utvárať záujem 
o literatúru a vzťah k slovesnému a ilustračnému umeniu (Guziová, 
2002, s. 169).  

Učiteľ citlivo vyberá literárne predlohy, aby boli po obsahovej 
a tvarovej stránke pre deti inšpirujúce, zrozumiteľné a blízke, dokážu 
stimulovať detskú zvedavosť, komunikáciu a tvorivosť. Pozná všetky 
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literárne žánre a podľa cieľa, témy, vekových zvláštností a zloženia 
skupiny vyberá text. Dieťa je aktívne a túži po poznávaní seba 
a okolitého sveta, emocionálne prežívať rôzne aktivity v prostredí 
materskej školy. Pre deti predškolského veku sú najvhodnejšie literárne 
žánre:  

 poézia, riekanky, spievanky, hádanky,  

 autorské a ľudové rozprávky,  

 rozprávkové príbehy o zvieratkách, rozprávkové dobrodružstvá, 
zvieracie rozprávky, bájky, jednoduché príbehy zo života,  

 umelecko-náučná literatúra pre najmenších (umelecko-poznávacie 
knihy; leporelá, knižné hračky, obrázkové knihy a albumy, 
omaľovanky, vystrihovačky, pracovné zošity, encyklopedické 
knihy – detské encyklopédie),  

 f) dramatické drobné útvary, detské ľudové hry, bábkové hry 
(Zigová, Obert, 1983). 

Slovesné umenie je cestou k rozvoju komunikácie, slovnej zásoby. 
Práca s riekankou, hádankou, básňou, rozprávkou, povesťou, bájkou 
motivuje k variabilným možnostiam práce s textom a spája sa 
s pohybovým, hudobným, výtvarným a dramatickým umením. Dieťa pri 
podnetnom literárnom texte spojením slova a pohybu má možnosť 
vyjadriť vnútorné pocity, prejaviť sa a odnášať si bohaté zážitky 
pozitívne ovplyvňujúce rozvoj osobnosti. Podľa Kováčovej (2018) 
práca s literárnym motívom je náročná na prípravu, na dramaturgické 
vedomosti a na dramatické schopnosti. Učiteľ už vopred zváži potrebné 
organizačné opatrenia nielen v rámci skupiny, ale aj pri práci 
s dieťaťom, aby sa spontánne malo možnosť vyjadriť. Kollárová (2016) 
poukazuje  na dôležitosť detskej literatúry, a najmä rozprávky, ktorú 
považuje za nevyhnutnú pre zdravý vývin dieťaťa. Ako uvádza, 
rozprávka môže pozitívne vplývať na správanie dieťaťa, 
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prostredníctvom nej je dieťa schopné porozumieť dôležitým životným 
situáciám, konanie literárneho hrdinu, ktorý zažíva a rieši podobné 
situácie sa stáva pre dieťa vhodným literárnym modelom, čím môžeme 
u detí stimulovať tolerantnosť, empatiu a rešpektovanie iných, v ich 
správaní a konaní. V obidvoch rovinách – receptívnej aj expresívnej – 
musí byť zachovaná vlastná a spontánna aktivita dieťaťa. 

Dramatická výchova 
Dramatickou výchovou sa zaoberá mnoho autorov, u ktorých sa 
stretávame s odlišnými pojmami. Napr. tvorivá dramatika, tvorivá 
dráma, výchovná dramatika. Na Slovensku sa zrovnoprávňujú pojmy 
dramatická výchova a tvorivá dramatika.  

Tvorivá dramatika je založená na učení cez zážitok, vzájomnú 
kooperáciu a komunikáciu. Dôraz je kladený na aktivitu dieťaťa, na jeho 
emocionálne prežívanie a osobnú skúsenosť. Tvorivá dramatika je 
metóda skupinovej práce, jej základ tvorí komunikácia a kontakt  
(Švábová, 2017a). J. Valenta (2008) kategorizoval ciele tvorivej 
dramatiky do esteticko-umelecko-výchovnej oblasti, oblasti všeobecného 
vzdelania, osobnostného rozvoja, etického rozvoja, sociálneho rozvoja. 
E. Machková (2007) rozdeľuje ciele do troch skupín, v prvej skupine 
poukazuje na rozvoj celej osobnosti dieťaťa, v druhej skupine sústredí 
pozornosť na sociálny rozvoj dieťaťa a tretiu skupinu  tvoria dramatické 
ciele. Sú významnou skupinou cieľov a hodnôt tvorivej dramatiky. Deti 
v dramatickom procese majú možnosť získať praktické zručnosti 
v dramatickej oblasti, ale aj vedomosti o dramatických  aktivitách 
a divadle, rozvíjať cit pre slovesné, hudobné, výtvarné, pohybové 
a divadelné umenie. V dramatických aktivitách dostáva dieťa príležitosť 
vyjadriť sa, poznávať spoluhráčov, prejaviť svoje špecifické schopnosti 
a má možnosť vstúpiť do roly, po akej túži, ktorú má záujem stvárniť, 
prežiť a v priestore rozihrať. 
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Zo širokej škály metód a prostriedkov tvorivej dramatiky k 
najfrekventovanejším sa zaraďujú: improvizácia, hra v role,  
interpretácia, dramatická hra, dramatizácia, pantomíma, hry s 
predmetom a bábkou (Švábová, 2014; 2017a; 2017b). Všetky metódy v 
sebe spájajú hru, tvorivosť, komunikáciu, experimentovanie, 
pozorovanie, radosť, napätie a uvoľnenie. Podľa Kollárovej (2011) je 
tvorivá dramatika jeden z alternatívnych prístupov v škole, ktorá učí 
jedno dôležité umenie – umenie komunikovať a kontaktovať sa 
s okolím. Tvorivá dramatika učí dieťa v hrových dramatických 
aktivitách hrou v role nazrieť do sveta a na život inak ako len cez svoju 
vlastnú pozíciu. V navodenej dramatickej situácií sa deťom vytvára 
priestor na sebavyjadrenie, hľadať vlastný spôsob stvárnenia a riešenia 
úloh, spontánne a bez zábran na základe vlastných pocitov sa vyjadriť. 
To im umožňuje spoznávať seba, rozvíjať schopnosť komunikácie, 
naučiť sa nadviazať kontakt s okolím, získavať nové poznatky, 
skúsenosti a nezabudnuteľné zážitky. 

Proces dramatickej výchovy/tvorivej dramatiky vyžaduje pripraveného 
učiteľa, ktorý dobre pozná metódy a v praxi ich dokáže efektívne využiť 
tak, aby v tvorivom procese deti boli aktívne, komunikatívne, vedie ich 
k túžbe objavovať, experimentovať, stvárňovať a bez zábran sa vyjadriť, 
čo cítia. Dieťa je aktívnym spoluúčastníkom výchovy a tým, že je 
prirodzene zvedavé, je dôležité, aby sa táto vlastnosť podchytila 
a rozvíjala v rôznych podnetných  aktivitách v prospech získavania 
nových zážitkov a skúseností (Rochovská, Krupová, 2016). Deti pri 
práci s umením získavajú poznatky a súčasne sa rozvíja ich 
emocionalita aj predstavivosť. Na dieťa v predprimárnom vzdelávaní 
pozitívne vplýva hudobné, výtvarné, literárne, pohybové,  dramatické 
umenie a je na učiteľoch, akou formou bude deťom priblížené. Je 
dôležité, aby dieťa motivované umením malo príjemné zážitky a so 
záujmom sa malo možnosť vyjadriť v rôznych činnostiach. 
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ZÁVER 
Umenie pozitívne ovplyvňuje rozvoj osobnosti dieťaťa, ktoré citlivo 
vníma a reaguje na podnety svojho okolia. Je dôležité, aby sa dieťa 
postupne zoznamovalo hravo a zážitkovo so všetkými druhmi umenia 
jeho veku primeraným spôsobom a tvorivou formou si vytváralo vzťah 
k prostrediu, k ľuďom, k jeho výtvorom, ku kultúrnym hodnotám, 
k okolitému svetu i k sebe samému. 

Vzťah k umeniu a kráse sa vytvára už od najútlejšieho detstva a neustále 
sa mení vplyvom prostredia, v ktorom dieťa vyrastá a žije. Hudobné, 
výtvarné, literárne, pohybové a dramatické umenie skrýva v sebe veľký 
potenciál, pretože učí nielen vnímať, teda zachytávať svet zmyslami, ale 
vo svojom tvorivom procese umožňuje zúčastneným  vyjadriť to, čo pri 
činnostiach cítia, čo si predstavujú, spontánne reagujú na svoje okolie a 
zaujímajú vlastný postoj k okoliu, svoje myšlienky, nálady, čím sa 
znásobuje efektívnosť učenia sa. 
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HRA OČAMI MATIEK DETÍ PREDŠKOLSKÉHO 
VEKU 

 
PLAY THROGH THE EYES OF MOTHERS OF PRESCHOOL 

CHILDREN 
 

Barbora Vodičková 
 
 
Abstrakt  
Príspevok sa venuje problematike detskej hry z pohľadu matiek detí. Ide 
o výskumnú štúdiu spracovanú kvalitatívnou metodológiou. Cieľom výskumu bolo 
zmapovať, ako vidia hru svojich detí predškolského veku štyri konkrétne matky, 
zrealizovať kvalitatívne rozhovory s nimi,  analyzovať a interpretovať získané dáta. 
Výstupom práce sú významové kategórie, ktoré reflektujú danú problematiku. 
 
Kľúčové slová 
Hra, matky, deti predškolského veku, kvalitatívny výskum, významové kategórie 
 
Abstract 
The article deals with the issue of children’s play from the perspective of mothers 
of children. It is a research study processed by a qualitative methodology. The aim 
of the research was to map how four mothers of preschool children see the play of 
their kids, to realize qualitative interviews with them and to analyze and interpret 
the obtained data. The output of the work are categories that reflect the main issue. 
 
Key words 
play, mothers, preschool children, qualitative research, research categories 
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ÚVOD 
Hra je jazykom dieťaťa, je jeho expresiou. Prostredníctvom nej vyjadruje 
svoje myšlienky, pocity, aktuálne prežívanie, minulé zážitky. Ako 
povedala Axlinová, „hra je pre dieťa prirodzeným prostriedkom 
sebavyjadrenia.“ Na rozdiel od dospelých, ktorí sú schopní lepšie 
vyjadrovať pocity slovami, deti s väčšou pravdepodobnosťou komunikujú 
pocity hrou (Senko, Bethany, 2019).  
Hra je dôležitou súčasťou detského sveta a je na nás dospelých, akú 
dôležitosť tejto súčasti dieťaťa pripisujeme. V rámci výskumu hry niet 
pochýb o dôležitosti hry pre dieťa. Napísalo sa o tom veľa výskumných 
prác a kníh. Mnohí psychológovia a pedagógovia pozorovali herné 
správanie detí rôznych vekových kategórií a došli k zaujímavým všeobecne 
platným poznatkom.  

Nás v našom výskume zaujímalo, ako vnímajú hru svojich detí matky? Ako 
charakterizujú hru svojich detí? Či ju považujú za čisto detskú záležitosť, 
alebo ju chápu aj ako súčasť výchovy svojich detí a čo všetko o hre svojich 
detí vedia? 
Táto počiatočná zvedavosť bola impulzom pre zrealizovanie kvalitatívnej 
výskumnej štúdie, ktorej cieľom bolo zmapovať, ako vidia hru svojich 
predškolských detí štyri konkrétne matky. Skôr, ako sa budeme venovať 
dizajnu výskumu, pristavíme sa pri teoretickom vhľade do problematiky 
detskej hry. 

TEORETICKÝ VHĽAD DO PROBLEMATIKY HRY 
Hra je mechanizmus, pomocou ktorého sa deti učia, ako interagovať s 
okolitým svetom a chápať sociálne vzťahy. Je to spôsob, ako sa učiť a 
spoznávať svet v bezpečnom prostredí a zároveň si osvojovať nové 
kompetencie. Hra tiež pomáha deťom objavovať svoje fyzické limity, 
emocionálne zručnosti. Je príležitosťou na prehrávanie  scenárov z reálneho 
života (Senko, Bethany, 2019). Ivanovsky (2012) píše, že hra je pre dieťa 
realita v danom okamihu. Nemožno iba povedať, že „dieťa sa iba hrá“. 
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Jeho  pocity, túžby, potreby sú ním prežívané ako skutočné, aj keď je to 
mačka, ktorá sa rozpráva s vlkom, alebo had, ktorý bojuje s drakom. Autor 
ďalej zdôrazňuje, dieťa by malo vnímať „svojich spoluhráčov“ ako 
prítomných, zúčastnených, bdelých, zmysluplných a „hmatateľných“, a 
nielen ako osobu v miestnosti. Dieťa by malo byť konfrontované s druhým, 
aby mohlo prísť do kontaktu so svojimi vlastnými skúsenosťami. 
Prostredníctvom takejto spätnej väzby, ale aj bez slov, dieťa prežíva 
objasnenie svojich myšlienok, pocitov, potrieb, túžob a zážitkov, ktoré sú 
mu dovolené mať. Na záver dodáva, že hra je nesmierne dôležitou 
(bohužiaľ často prehliadanou dospelými) príležitosťou učiť sa. Hra je tiež 
dôležitým parametrom neurotypického vývinu dieťaťa a telesné alebo 
duševné choroby dieťaťa môžu ovplyvniť jeho hru. Hra má bez pochyby 
špeciálnu terapeutickú hodnotu a tento fakt je dávno známy (Kokourikos, et 
al. 2015). Sezici et al. (2017) vo svojej randomizovanej štúdii potvrdili, že 
hrová terapia pomohla deťom predškolského veku, u ktorých zaznamenali 
sociálne úzkosti, zhoršené sociálne interakcie neefektívne zvládanie 
situácií, zlepšiť ich sociálne, emocionálne a behaviorálne zručnosti. 
Poskytla tiež príležitosť pre deti, aby znížili svoj strach a úroveň úzkosti a 
zlepšili svoje komunikačné zručnosti a zvládanie situácií, a preto 
odporúčajú zahrnúť hrovú terapiu do terapeutického procesu dieťaťa s 
ťažkosťami. Liečebnopedagogická terapia hrou je súčasťou prístupu 
k detským klientom a využíva hru pri podpore kompetencií, zručností 
a vývinu dieťaťa. 

RODIČ A HRA DIEŤAŤA 
Pozícia rodiča v hre svojho dieťaťa je zaujímavou témou a má mnoho 
podôb, napr. (spoločná hra rodiča s dieťaťom – ako a do akej miery sa 
spolu hrajú, vnímanie hry svojho dieťaťa rodičom – ako vidí hru svojho 
dieťaťa, poznávanie svojho dieťaťa prostredníctvom hry – ako reflektuje 
prejavy svojho dieťaťa v hre, dôležitosť a zastúpenie matky a otca v hre 
dieťaťa a pod.). Štúdie zamerané na postoje rodičov k hre dieťaťa 
v rôznych krajinách zistili, že zatiaľ čo v západnom svete rodičia podporujú 
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hru svojho dieťaťa a sú jej účastní, tak napríklad v rozvojových krajinách 
sa hrajú rodičia s deťmi menej (Roopnaire 2011, podľa Rayment 2013). 
Rayment (2013) tiež poukazuje na nerovnováhu, že viac štúdií týkajúcich 
sa hry dieťaťa, čerpá informácie od matiek, ako od otcov, resp. sa výskumy 
viac zameriavajú na hry a interakcie matky s dieťaťom. 

Výskum zameraný na otcov, považuje za ich doménu v hre dieťaťa fyzicky 
drsnejšie aktivity a činnosti (Paquette, 2003). Hra rodič-dieťa je 
ovplyvňovaná kvalitou ich pripútania. Spôsob ako spolu komunikujú 
a hrajú sa je ukazovateľom kvality ich vzťahu, ktorý zdieľajú. Bezpečné 
pripútanie pomáha podporovať hru medzi deťmi a rodičmi a tiež medzi 
rovesníkmi. Rodičia, ktorí dokážu reagovať na podnety svojich detí, 
vrátane podnetov počas hry, im budú schopní pomôcť vyhnúť sa nude 
alebo naopak nadmernej stimulácii. Toto pomáha deťom rozvíjať ich 
sebaregulačné schopnosti, schopnosti reflektovať svoje vlastné pocity 
a zvyšovať svoju kompetenciu upokojiť sa, tak ako budú dozrievať. Hra 
s deťmi pre niektorých rodičov môže byť ľahšia a prirodzenejšia ako pre 
iných (Rayment, 2013). Napríklad, matky, ktoré majú postnatálnu depresiu, 
majú väčšie ťažkosti v reakciách na potreby svojich detí v každodennej 
starostlivosti, vrátane hry (Murray et al., 1996). Fein a Fryer (1995, podľa 
Rayment 2013) zistili, že rodičia majú pozitívny vplyv na detskú hru tým, 
že jej poskytujú rámec a reagujú na podnety dieťaťa. Negatívny vplyv má 
rušenie alebo ovládanie dieťaťa. Autori (ibidem) zmapovali rôzne druhy 
správania matiek v hernej interakcii s dieťaťom, ktoré mali pozitívne, ale ja 
negatívne účinky. Matky, ktoré sú vzdialené a nedostupné majú malý vplyv 
na dieťa, dotieravé a tútorské matky majú negatívny vplyv na dieťa a jeho 
hru. Naopak, matky, ktoré sú v hre účastné, ponúkajú svoje návrhy a 
zúčastňujú sa herných výmen s dieťaťom, majú pozitívny vplyv na dieťa 
a jeho hru a hra trvá dlhšie. 

DIZAJN VÝSKUMU  
Cieľom výskumu bolo : 
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- zmapovať, ako vidia hru svojich detí predškolského veku štyri 
konkrétne matky  

- zrealizovať kvalitatívne rozhovory s nimi 
- analyzovať a interpretovať získané dáta. Z dôvodu rozsiahlosti dát, sú 

výsledky v tomto texte viac zamerané na otázky týkajúce sa samotnej 
hry týchto konkrétnych detí. 

Stanovili sme nasledovné výskumné otázky : 
1. Aký pohľad majú matky na hru svojho dieťaťa predškolského 

veku? 
2. Zaznamenali matky prípadné zmeny v hre svojho dieťaťa počas 

koronakrízy? 

VÝSKUMNÁ VZORKA 
Išlo o zámerný výber, oslovili sme štyri matky, ktoré mali spolu 5 detí. Tri 
z nich rozprávali o hre svojho jedného dieťaťa, jedna mamička rozprávala 
o hre svojich dvoch detí. Deti boli vo veku od 3 do 5 rokov, dve dievčatá 
a traja chlapci. Všetky matky mali vysokoškolské vzdelanie, vzdelanie 
dvoch malo pedagogické pozadie, dve mali iné nehumánne zameranie. Vek 
matiek bol v rozmedzí 30 až 40 rokov.  
Inklúzne kritériá: matky detí medzi  tretím a piatym rokom života, typicky 
vyvíjajúce sa deti. 
Exklúzne kritériá: matky bez závažných ochorením, deti nie mladšie ako 3 
roky a nie staršie ako 6 rokov, bez identifikovaných vývinových porúch. 

METÓDY VÝSKUMU 
Metódou zberu dát bolo pološtruktúrované interview, ale tiež naratívna 
forma rozhovoru, kde boli matky podnecované k voľnému rozprávaniu. 
Pre analýzu získaných dát sme zvolili obsahovú analýzu textu, v rámci 
ktorej sme formou extrahovania významových kategórií vyplývajúcich 
z rozhovorov s matkami, nachádzali významy týkajúce sa detskej hry 
a odpovede na výskumné otázky.  
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ETIKA VÝSKUMU  
V záujme zachovania anonymity a rešpektovania GDPR sme jednotlivé 
matky označili kódmi a získali sme informovaný súhlas s použitím ich 
výpovedí v našom výskume. 

VÝSLEDKY VÝSKUMU 
Otázka č. 1 Aký pohľad majú matky na hru svojho dieťaťa predškolského 
veku? 
V rámci odpovedí na prvú výskumnú otázku sme extrahovali dobre 
saturované kategórie, ktoré by sme mohli zastrešiť pod túto otázku a tými 
boli tri kategórie vyššieho rádu Význam hry pre dieťa z pohľadu matky, 
Charakteristika hry dieťaťa z pohľadu matky, Hra ako výchovný 
prostriedok. Pod tieto kategórie sme zaradili kategórie nižšieho rádu. 
 
Kategória I: Význam hry pre dieťa z pohľadu matky 
Matky opisovali význam hry pre svoje deti a tie sme spracovali do Tabuľky 
1.  

Tabuľka 1 
Význam hry z pohľadu matiek° 

Poznávanie a objavovanie sveta 

Rozvoj zručností 
Podnecovanie fantázie a predstavivosti 
Nastavovanie pravidiel, dodržiavanie dohôd, prispôsobovanie sa 
Spojenie s rodičmi, utužovanie vzťahov v rodine 
Rola otca v hre 
Potreba prítomnosti matky v hre dieťaťa 
Opakovanie si svojich tém v hre 
Túžba po poriadku 
Prehrávanie si zážitkov a rolí 

 
Pre početnosť kategórií zvýrazníme iba pár ukážok z rozhovorov 
k niektorým kategóriám: 
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Nastavovanie pravidiel, dodržiavanie dohôd, prispôsobovanie sa 
M 1.6  
Často jeden niečo vyberie a čas trávia spolu dohodami o hre a pravidlách. 
Napríklad pri spoločenských hrách, či skladaní z lega. 
 
Spojenie s rodičmi, utužovanie vzťahov 
M 1.15  
Zároveň sú to hry, pri ktorých sa môžeme stretnúť celá rodina. 
M 2.20  
Spolu máme veľmi radi spoločenské hry, také jednoduché, čomu M už 
rozumie. Niekedy vydrží celé Človeče, alebo inú hru, inokedy menej...tie sa 
snažíme aj kupovať a iniciovať tak ten spoločne trávený čas. 
M 3.18  
Moje dieťa za mnou chodí do kuchyne, akože do kaviarne a my sa potom 
hráme, že si dávame čajík, alebo kávičku. Mám rada byť s ním a pozorovať, 
ako napodobňuje svet dospelých. 
 
Prehrávanie si zážitkov a rolí 
M 2.2 
Napríklad on je v kolektíve dosť nesmelý, nepatrí medzi dominantných ani 
extra dynamických chlapcov a vnímam to tak, že práve preto takých 
obdivuje. Doma asi aj preto rád hrá napríklad na rozprávky Mc Geena 
alebo Kung fu pandu, pričom vždy chce byť ten najrýchlejší pretekár, 
najsilnejší alebo najobávanejší kung fu bojovník. V hre je tým, čím chce byť 
a funguje mu to. 
M 4.14  
Môj si neustále prehráva hru na zmrzlinára. 
 
Rola otca v hre 
M 2.25  
S tatom, najnovšie aj tak fyzicky bojujú, že na posteli zápasia a M to má 
veľmi rád. 
M 3.5  
Otec niečo majstruje, furt je pri ňom, pomáha mu, hrá sa s krabicami, 
rozprávajú sa. 
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Potreba prítomnosti matky v hre dieťaťa 
M 4.15 
Veľa ma volá do hry. Napr. zmrzlinár.  Ja som v jeho scenári. Veľa sa 
smejeme, zlepšuje to náš vzťah. Napr. maminka, tieto deti akože plačú a my 
im dáme zmrzlinu zadarmo. Alebo ma chytajú policajti alebo teraz má rád 
ryby v knihe, ja som teraz nejaká malá ryba. 
M 2.5  
Vždy povie: „Maminka poďme sa rozprávať s postavičkami.“ Neznáša keď 
som pri hre pasívna, vždy povie maminka, ale vymýšľaj. 
 
Túžba po poriadku  
M 1.12 
Deti milujú dôslednosť a poriadok o tom svedčí aj ich zmysel pre detail, 
keď upozornia nás rodičov 
 
Kategória II: Charakteristika hry dieťaťa (preferencia hier/hračiek) 
z pohľadu matky 
Ďalšou kategóriou vyššieho rádu bola kategória: Charakteristika hry 
dieťaťa (preferencia hier/hračiek) z pohľadu matky 
Matky charakterizovali hry svojich detí prostredníctvom ich preferencií 
hračiek, alebo hrových aktivít. U všetkých detí jednoznačne dominovali 
tvorivo-výtvarné aktivity,  u chlapcov autá a figúrky. Dievčatká skôr 
preferovali Lego a vyrábanie z materiálov a knihy. Zaujímavé bolo, že 
počítačovú hru spomínala iba jedna mamička. Tiež o hrách a aktivitách 
v prírode hovorila iba jedna z matiek. V tabuľke 2 uvádzame kategórie 
nižšieho rádu.  

Tabuľka 2 
Kategórie nižšie rádu v spojitosti s kategóriou II. 

Tvorivo-výtvarné aktivity 
Rolové a tematické hry (bojovať, súťažiť, vyhrávať, „byť chytaný“, 
predávať) 
Logické a konštrukčné hry (Lego, puzzle, drevené kocky) 
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Knihy 
Materiály (voda, papier, látky, krabice, drevo, vyrábať niečo nové) 
Atraktívne moderné hračky (figúrky z rozprávok, autá, dinosaury) 
Spoločenské hry 
Počítačová hra 
„Spinkáčikovia“ 
Inklinácia k prírode 

 
Matky hru svojich detí charakterizovali tiež ako: Dynamickú, ako hru, kde 
je menšia miera improvizácie a samostatnosti,  často hru, kde je všetko 
dostupné a všetko deti majú, kde rodič sa stáva animátorom hry 
dieťaťa. Druhá mamička konštatovala, že dieťa je v hre samostatné 
a veľmi tvorivé.  
 
Príklady niektorých kategórií: 
Tvorivo-výtvarné aktivity 
M 1.3  
U nás sú preferované najmä kresliaco-tvorivé aktivity. Staršia päťročná 
dcéra si vymýšľa rôzne projekty, kde kombinuje strihanie a lepenie. 
Mladšia trojročná kreslí farebné fragmenty, ide jej o zaplnenie papiera a o 
vlastný výber farieb.  
M 2.9  
Veľmi rád kreslí, modeluje z plastelíny, krásne vyfarbuje omaľovánku, 
maľuje temperovými farbami. 
 
Materiály 
M 3.2 
„Aktivity s vodou do nemoty, všetko umývať, prelievať.“ 
M 1.15  
„U nás sú najlepšími hračkami krabice a látky, vyrábame si domčeky“ 
M 2.25  
Dokola strihá papier a vyrába si nálepky. 
 
Knihy 
M1.16  
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Knižky sú u nás alfou omegou. 
 
Počítačová hra 
M 2.10  
Teraz v čase korony spoznal aj hry na tablete, čomu nie som veľmi 
nadšená, lebo samozrejme je to teraz číslo jedna. 
 
Atraktívne moderné hračky 
M 2.4 
Veľmi rád sa hrá s figúrkami z rôznych rozprávok, čo v telke pozerá a tato 
mu ich vždy k rozprávke, ktorá ho zaujala nakúpil. Bol to najprv Krtek, 
Požiarnik Sam – to máme celú sériu postavičiek, Doba ľadová, neskôr 
rozprávka Ako vycvičiť draka, Mc queen ... 
 

Kategória III.: Hra ako výchovný prostriedok 
Pod túto kategóriu vyššieho rádu sme zaradili nasledovné kategórie 
nižšieho rádu. Boli sme prekvapení, že všetky matky využívali hru vo 
svojej výchove, tiež početnosťou podkategórií (Tabuľka 3). 

Tabuľka 3 
Podkategórie ku kategórii III.  

Podpora rešpektujúcej komunikácie prostredníctvom hry 
Podnecovanie k samostatnosti prostredníctvom hry 
Podpora objavovania prostredníctvom hry 
Podpora tvorivosti prostredníctvom hry 
Podnecovaniu k poriadku, dôslednosti a k dokončeniu aktivity 
Podpora sebaregulácie a odkladania napĺňania aktuálnej potreby 
Socializácia na pieskovisku  
Nácvik pravidla prostredníctvom hry 
Podpora uvedomovania si, že si treba vážiť a šetriť svoje hračky 
Vedenie k solidarite  
Príklad dospelých a hra dieťaťa 
Rozoznávanie dobra a zla prostredníctvom hry 
Rozvoj slovnej zásoby prostredníctvom hry 
Hra ako nástroj poznávania dieťaťa 
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Príklady: 
Podpora rešpektujúcej komunikácie prostredníctvom hry 
M 1.10  
Chcem sa hrať sám, alebo keď som si niečo vybral/vybrala, druhý mi do 
toho nezasahuje kým sa nespýta, či sa môže pridať. Učím deti k 
rešpektovaniu seba a ostatných a komunikácii, ktorou sa často dá predísť 
nedorozumeniam 
 
Podpora objavovania prostredníctvom hry 
M 1.25  
Milujem ten moment, keď dieťa na niečo zaujme svoju pozornosť a môžeme 
spoločne pátrať. Napríklad pri nájdení vajíčka, rastliny, či živočícha. Po 
vylisovaní kvetu nasmerovať na knihu, kde ho dieťa môže nájsť. Sledovať 
kolobeh života, zisťovať stavbu tela, pátrať po skupinách zaradenia a 
podobne. Hľadať odpovede, klásť nové otázky a učiť sa spolu s deťmi 
 
Nácvik pravidla prostredníctvom hry 
M 2.17  
Alebo bol taký, že prišiel na pieskovisko a vyzbieral všetky lopatky a čakal, 
že deti prídu a on im žiadnu nedá. Samozrejme vždy bol z toho konflikt a 
moje vysvetľovanie požičaj, nie si tu sám atď. Doma som mu to isté urobila 
pri hre napríklad s dinosaurami, že som si akože zobrala všetko dinosaurie 
jedlo len pre seba a on prišiel a pýtal si a ja že nie nie.... a zas sa zasmial, 
že „mamííííííí“ ... čiže vedela som, že chápe, že robí niečo 
nesprávne....Potom stačilo, že som na piesku povedala: „a nieže budeš ako 
ten dinosaurus“... a on -sa smial a myslím, že to pomáhalo.. aspoň sem 
tam... 
 
Vedenie k solidarite 
M 1.19  
Keď dostaneme niečo, čo vyradili starší kamaráti, triedime aj my, čo 
môžeme posunúť ďalej, s čím sa už nehráme. Pritom procese sú deti aktívne 
a občas ma až zaskočí, ako by rozdali takmer všetko. 
M 4.9  
Hru alebo príbeh využívam výchovne napr. aký je rozdiel medzi dobrom 
a zlom, alebo, že keď je niekto smutný, ako ho môžeme utešiť. 
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Otázka č. 2  
Zaznamenali matky prípadné zmeny v hre svojho dieťaťa počas 
koronakrízy?  
Zaujímalo nás, či matky zaznamenali nejaké zmeny v hre svojho dieťaťa 
počas pandemickej situácie a ak áno, ako tieto zmeny definujú? Okrem 
jednej mamičky, ktorá komunikovala, že nepostrehla žiadnu zmenu, ostatné 
matky deklarovali svoje postrehy z obdobia pandémie týkajúce sa ich detí 
a ich hier. Zaujímavé, že tento fenomén sa u troch matiek objavoval 
spontánne v ich výpovediach, bez toho, aby sme museli klásť konkrétne 
otázky (Tabuľka 4). 
 
Tabuľka 4 
Prípadné zmeny v hre svojho dieťaťa 

Nutnosť improvizovať v hre  
Utuženie vzťahov prostredníctvom hry 
Menšia iniciatíva a tvorivosť v hre 
Objavenie sa počítačovej hry a ťažkostí s tým spojené 
Potreba socializácie s deťmi 

 
Nutnosť improvizovať v hre  
M 4.9  
Stále ma volal do hry. Ja, že tu máš hrudu hliny a palicu a hraj sa.  
M 2.35  
Ale zas sledujem, že ako rastie inklinuje k tej improvizácii aj sám, už ho tie 
postavičky omrzeli a chce nové témy a našťastie teraz je všetko zatvorené, 
takže tato hračky nenakupuje a musíme improvizovať. 
 
Utuženie vzťahov prostredníctvom hry 
M 4.22  
Boli sme stále spolu a to bolo dobre. Bolo viac príležitostí pre hru. 
M 2.45 
Pomohlo tiež, s tatom vytvorili rituál tvorenia Dračej knihy a stále tam 
niečo nové pridávali a vymýšľali. Normálne pamiatka na obdobie korony tá 
kniha. Určite to utužilo vzťahy taký spoločný projekt 
Objavenie sa počítačovej hry a ťažkostí s tým spojené 



Expresivita vo výchove IV. 
 

 

243 
 

M 2.10  
Teraz v čase korony spoznal aj hry na tablete, čomu nie som veľmi 
nadšená, lebo samozrejme je to teraz číslo jedna. Je kvôli tomu veľa plaču, 
už teraz na začiatku cítim tú divnú závislosť. Hráva tam nejaké dračie 
preteky čo tiež pozná z rozprávky, zbiera tam body a vyhráva súboje. Pýta 
si to už skoro denne a ostatné veci sú v úzadí. Snažíme sa to limitovať, 
keďže on sám nevie. Snažíme sa racionálne zdôvodniť, že to vadí na oči a 
že sám vidí, že to únavu, je a tak. Niekedy to zvládne a odloží, inokedy je 
krik, plač... Vie však, že keď to neodloží v pokoji, dlhšie tablet neuvidí, 
takže sa snaží to v sekunde ako povieme bez emócií odkladať a zvládať. 
 
Menšia iniciatíva a tvorivosť v hre 
M 2.44 
Bol menej tvorivejší pri hre, nič ho nebavilo. Trebalo ho viesť a inšpirovať 
stále. 
 
Potreba socializácie s deťmi 
M 4.6  
Videla som už takú potrebu iných detí. Na ulici oslovoval cudzie deti, bežal 
k nim a bolo mu jedno, že sú to bábätká v kočíkoch. Chcel sa s nimi hrať. 
M 2.2  
Keď sme išli po ulici, stále čakal, či nestretne svojich, nejaké dieťa zo 
škôlky alebo ihriska 
 
LIMITY VÝSKUMU 
Výskumu sa zúčastnili len matky s vysokoškolským vzdelaním, ktoré boli 
v hre svojich detí podporné. Tiež dve z nich mali pedagogické vzdelanie, 
teda vedeli dobre definovať hru a svoje dieťa v nej. Na druhej strane 
prispeli k bohatosti a rôznorodosti kategórií, ktoré sme z textu extrahovali 
a priniesli veľa dobrých postrehov.  

DISKUSIA 
Rozhovory, ktoré sme zrealizovali, nám priniesli veľa materiálu a boli 
predmetom k premýšľaniu o detskej hre z pohľadu matiek. Z dôvodu 
rozsiahlosti dát prezentujeme čiastkové výsledky a v tejto výskumnej štúdii 
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sme sa zamerali viac na dve výskumné otázky, na ktoré sme hľadali 
odpovede. Zaujímalo nás, ako vidia hru svojich detí ich matky. Musíme 
konštatovať podobné zistenie  ako u autora Rayment (2013), že otcovia sú 
vo výskumoch o hre menej dostupní a iste by bolo obohatením práce 
rozšíriť výskum aj o ich rozmer. V rámci rozhovoru matiek sa nám 
potvrdilo, že otcovia sa hrajú s deťmi viac fyzicky (Paquette, 2003), ale 
naše participantky tiež popisovali spoločné tvorenie, majstrovanie 
a prítomnosť otca pri hre s technickými hračkami (dron). Kategória Význam 
hry pre dieťa z pohľadu matky a jej podkategórie (kategórie nižšieho rádu) 
preukázali, že matky prikladajú veľký význam hre dieťaťa a chápu jej 
nezastupiteľné miesto v jeho vývine. Porovnaj (Senko a Betany, 2019, 
Ivanovsky 2012). V rámci kategórie Charakteristika hry dieťaťa z pohľadu 
matky rodičia intuitívne pomenovávali typy hrových činností, ako ich 
definuje odborná literatúra (Grigeľová, 2014) a tiež pomenovávali 
preferencie detí. Všetky štyri matky vysoko hodnotili dôležitosť kreatívno-
výtvarných aktivít v hre ich detí, naopak iba jedna matka spomenula 
potrebu hry v prírode, vonku. 

Respondentky tiež využívali hru ako výchovný prostriedok a prostriedok 
interakcie so svojimi deťmi. Zasahovali do ich hier a prostredníctvom hier 
svoje deti podporovali, učili, poznávali. Fein a Fryer (1995, podľa Rayment 
2013) zistili, že najprínosnejšie pre svoje deti v hre sú matky prítomné, 
ponúkajúce herné návrhy a zúčastňujúce sa herných výmen. Čo sa týka hry 
v čase koronakrízy, ešte je málo dostupných a relevantných štúdií, ktoré by 
reflektovali hru malých detí v tomto období. Zaujal nás výrok v jednom 
článku fyzický lokdown-digitálna sloboda (Mavoa, Carter, 2020). V našej 
malej vzorke sme zaznamenali len u jednej matky objavenie sa počítačovej 
hry v súvislosti s korona situáciou. 
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ZÁVER  
Text opisuje výstupy z kvalitatívneho výskumu, ktorého cieľom bolo 
zmapovať, ako vidia hru svojich detí predškolského veku štyri konkrétne 
matky, zrealizovať kvalitatívne rozhovory s nimi, analyzovať 
a interpretovať získané dáta. V rámci výskumu sme si položili dve 
výskumné otázky. Odpovede sme podložili kategóriami postavenými na 
dátach a niektoré kategórie sme pre lepšiu ilustráciu zvýraznili príkladmi. 
Výskum bol pre nás zaujímavou skúsenosťou. Získali sme množstvo 
údajov, ktoré sa všetky nezmestili do tejto výskumnej štúdie. Tiež nás 
premýšľanie a čas strávený s textami podnietili k ďalšiemu precizovaniu 
a rozširovaniu toho výskumného zámeru. Hra je fascinujúci fenomén a zdá 
sa, že sa už o nej napísalo všetko, aj napriek tomu neprestáva fascinovať. 
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ZÁVER 

Zámerom vedekcého zborníka Expresivita vo výchove IV. (2021) je spojiť 
expresiu a expresivitu do rôznych kontextov. Kontexty prezetnované 
v zborníku sa týkajú výtvarného umenia, hudby a výchovy. Expresivita 
a expresia je prezetnovaná ako emócia autora v jeho pohľade na tému. 
Cieľom je vzbudiť záujem čitateľa o jedinčneý, vedecký pohľad na 
tematiku. Obsahové zameranie je široké svojím obsahom ale cielené svojím 
kontextom expresie a expresivity.  

Expresivitu ako takú nepovažujeme za jedinenčú, ale za jedinenčý 
považujeme pohľad autorov na tento kontext.  

 

editorky 



Expresivita vo výchove IV. 
 

 

248 
 

KONTAKTY NA AUTOROV PRÍSPEVKOV 
 
 

Mgr. Lenka Bednárová 

Katolícka univerzita, Pedagogická 
fakulta,  
Katedra hudby  
Hrabovská cesta 1, Ružomberok  
bednarova.lenka6@gmail.com 

doc. Mgr. Art. Xénia 
Bergerová, ArtD. 

Univerzita Komenského, Pedagogická 
fakulta, katedra výtvarnej výchovy,  
Šoltésovej 4, Bratislava 
bergerova@fedu.uniba.sk 

Mgr. Veronika Blažek 
Iňová, Ph.D. 

Jihočeská univerzita v Č. Budějovicích 
Teologická fakulta, katedra pedagogiky 
Kněžská 8,  
370 01 České Budějovice, Česká republika 
inovav@tf.jcu.cz 

Mgr. Zuzana Fábry Lucká, 
PhD. 

Univerzita Komenského v Bratislave, 
Pedagogická fakulta, Katedra liečebnej 
pedagogiky 
lucka4@fedu.uniba.sk 

Mgr. Mária Habalová, 
PhD. 

Univerzita Komenského v Bratislave, 
Pedagogická fakulta, katedra liečebnej 
pedagogiky 
Račianska 59, 813 34 Bratislava 
habalova@fedu.uniba.sk 

doc. PaedDr. Zuzana 
Chanasová, PhD. 

Katolícka univerzita v Ružomberku 
Pedagogická fakulta, Katedra predškolskej 
a elementárnej pedagogiky 
zuzana.chanasova@ku.sk 



Expresivita vo výchove IV. 
 

 

249 
 

doc. PaedDr. Dana 
Kollárová, PhD. 

Katedra pedagogiky  
Pedagogická fakulta UKF v Nitre 
Dražovská cesta 4 
949 74 Nitra 
dkollarova@ukf.sk 

doc. PaedDr. Barbora 
Kováčová, PhD. 

Katolícka univerzita v Ružomberku, 
Pedagogická fakulta, katedra pedagogiky 
a špeciálnej pedagogiky 
barbora.kovacova@ku.sk 

Mgr. Hana Juhász 
Muchová 

Univerzita Komenského v Bratislave 
Pedagogická fakulta, Katedra výtvarnej 
výchovy  
Račianska 59, Bratislava 813 34 
muchova36@uniba.sk  

Mgr. Milada Sommerová 

Masarykova univerzita v Brně, 
Pedagogická fakulta, Katedra výtvarné 
výchovy, Brno, Poříčí 7, 603 00 
Česká republika 
misommerova@gmail.com 

doc. PaedDr. Hana 
Stadlerová, Ph.D. 

Masarykova univerzita, Pedagogická 
fakulta, katedra výtvarné výchovy 
Poříčí 7, 62300 Brno 
stadlerova@ped.muni.cz 

Mgr. art. Martin Ševčovič, 
ArtD. 

Univerzita Komenského v Bratislave,  
Pedagogická fakulta,  
Katedra výtvarnej výchovy,  
Račianska 39, 813 34 Bratislava 
sevcovic@fedu.uniba.sk 



Expresivita vo výchove IV. 
 

 

250 
 

PaedDr. Božena Švábová, 
PhD.  

Katolícka univerzita v Ružomberku, 
Pedagogická fakulta, Katedra predškolskej 
a elementárnej pedagogiky sociálne 
znevýhodnených skupín 
Bottova 15, 054 01 Levoča 
bozena.svabova@ku.sk 

Mgr. Daniela Taylor, Ph.D. 

Masarykova univerzita, Pedagogická 
fakulta katedra hudební výchovy 
Poříčí 7, 62300 Brno 
taylor@ped.muni.cz 

Mg. Barbora Vodičková, 
PhD. 

 

Univerzita Komenského v Bratislave, 
Pedagogická fakulta, katedra liečebnej 
pedagogiky,  
Šoltésovej 4, Bratislava 
vodickova@fedu.uniba.sk 

prof. PaedDr. Daniela 
Valachová, PhD. 

 

Univerzita Komenského v Bratislave,  
Pedagogická fakulta,  
Katedra výtvarnej výchovy,  
Račianska 39, 813 34 Bratislava 
daniela.valachova@uniba.sk 

 



Expresivita vo výchove IV. 
 

 

251 
 

 

 

 

 

Daniela VALACHOVÁ 
Barbora KOVÁČOVÁ (Eds.) 

 
EXPRESIVITA 

VO VÝCHOVE IV. 

 
vedecký zborník 

 
Vydala Univerzita Komenského v Bratislave 

2021 
 
 

Za obsahovú a jazykovú stránku zodpovedajú autori jednotlivých 
kapitol. 

 
Rozsah 252 strán  

Vyšlo ako elektronická publikácia, uverejnené na 
https://expresivneterapie.wordpress.com/vedecke-zborniky/ 

 
 

ISBN 978-80-223-5265-9 



 

 
 

 


