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Úvod 

Čo chceme, aby si naši žiaci odniesli so sebou do života z vyučovacích hodín výtvarnej výchovy? 
Otázka, ktorá by sa mala objaviť v mysli každého učiteľa výtvarnej výchovy. Odpovedí by sme našli veľa. 
To ale nie je ambíciou tejto publikácie. Namiesto hľadania spektra odpovedí ponúkneme jednu 
z možností – výtvarnú výchovu orientovanú na proces tvorby.  

Vyučovací predmet výtvarná výchova môže poskytnúť spôsoby myslenia o druhých, o sebe 
samom, o spoločnosti, v ktorej žijeme, a o svete, ktorý nás obklopuje. Výtvarná výchova rozvíja 
zručnosti, tvorivosť, cit pre estetickosť, ale aj vyššie kognitívne operácie (analýzu, syntézu, hodnotenie, 
kritické myslenie...) či komplexné procesy, ako je riešenie problémov vo výtvarných projektoch. Pri 
smerovaní k tomuto cieľu sú žiaci vedení k poznaniu a schopnosti vyjadriť sa prostredníctvom 
vizuálneho jazyka. Sú konfrontovaní s umeleckými dielami a vo všeobecnosti s vizuálnou kultúrou, kde 
sú na nich kladené nároky na  ich percepciu. Žiaci sú schopní reagovať na umenie v rôznych kontextoch, 
vysvetliť spôsoby tvorby či posúdiť vplyv kultúrnych vplyvov na vývoj umenia. So zvyšujúcou sa úrovňou 
myslenia žiaci tvoria výtvarné diela, v ktorých identifikujú a vysvetľujú svoje reakcie na svet okolo nás, 
životné prostredie alebo iné aktuálne témy. Vedia svoju výtvarnú tvorbu identifikovať a obhájiť 
v závislosti od konkrétneho kontextu. 

Takáto je ideálna predstava o žiakovi na konci deviateho ročníka. Toho, čo si môžu žiaci do života 
z hodín výtvarnej výchovy odniesť, nie je málo. A snaha učiteľov sa ešte nekončí. Vo výtvarnej výchove 
chceme, aby žiaci experimentovali s nápadmi, materiálmi, formami a prístupmi. Chceme, aby aj 
výtvarná výchova prispela k rozvoju ich kritického myslenia, radosti z premýšľania, ako aj 
nasmerovaniu k celoživotnému zdokonaľovaniu v oblastiach, ktoré sa stanú ich profesionálnym alebo 
osobným útočiskom, no predovšetkým je tam snaha o zasadenie semienka lásky k umeniu a tvorivosti. 
Chceme, aby naši žiaci v dospelosti navštevovali galérie, aby sa zaujímali o otázky estetiky vo verejnom 
priestore, aby im umenie prinášalo radosť do života. Pri súčasnom zvýrazňovaní dôležitosti rozvoja 
životných zručností je to pre výtvarnú výchovu rovnako dôležité ako rozvíjanie tvorivosti. Žiaci by mali 
chápať umeleckú tvorbu ako dôležitý spôsob skúmania a získavania poznatkov o svete, o sebe a živote 
v rôznorodosti jeho kontextov.  

Náš školský systém je konfrontovaný s množstvom odlišne fungujúcich výchovných a vzdelávacích 
systémov, ktoré sa realizujú v zahraničí alebo si našli miesto v našej spoločnosti. Cieľom metodického 
materiálu, ktorý sa vám dostal do rúk, je oboznámiť a priblížiť metodický postup, ktorý sa realizuje vo 
výtvarnej výchove a je orientovaný na samotný tvorivý proces. Identifikovanie prístupu orientovaného 
na výtvarný proces sa pokúsime vysvetliť na porovnaní s výtvarným procesom orientovaným na 
produkt. Ten je v našom edukačnom systéme bežne používaný, a preto si myslíme, že bude vhodným 
nástrojom na porovnanie. V prvej kapitole je našou snahou definovanie týchto dvoch postupov a 
pomenovanie ich silných a slabých stránok vo vzťahu k výtvarnej edukácii. Druhá kapitola nám 
poskytne vstupné informácie do terminológie a koncepcie výtvarnej výchovy orientovanej  na proces 
tvorby. V tretej kapitole identifikujeme jednotlivé časti výtvarného procesu v pedagogickom prostredí. 
Označujeme ich ako pedagogické oblasti a sú dôležitou kapitolou pri pochopení výtvarnej výchovy 
orientovanej na proces. Vo štvrtej kapitole opisujeme projektovú metódu a jej presah do výtvarnej 
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výchovy orientovanej na proces. V piatej kapitole sa dozviete, ako postupovať pri príprave takejto 
hodiny výtvarnej výchovy, vychádzajúc zo základného vzťahu obsahu, cieľa a výtvarnej techniky. 
Výtvarný proces má v školskom prostredí svoje špecifiká. V poslednej kapitole vysvetľujeme dôležitosť 
záznamu výtvarného procesu a výhody takéhoto záznamu.  

Metodika obsahuje postupy, ktoré pomôžu učiteľovi aplikovať teóriu do praxe. Na lepšie 
pochopenie je text obohatený vizuálnymi ukážkami. Metodika výtvarnej výchovy sa snaží riešiť jeden 
zo základných problémov výtvarnej edukácie „... ako prepájať všeobecné poznatky so subjektívnou 
tvorivou mienkou a postojmi žiakov. Skrátene povedané: ako sa pohybovať medzi vedomosťami 
a tvorbou“ (Slavík, 2011, s. 109). Výtvarná výchova orientovaná na proces tvorby má túto ambíciu 
a veríme, že ju úspešne naplní. 
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1  Rozdiely vo výtvarnej edukácii orientovanej na 
výtvarný produkt a na výtvarný proces 

Výtvarná výchova v našom vzdelávacom systéme  „vychádza z autentických skúseností žiaka, 
získaných výtvarnou činnosťou – z intenzívnych zážitkov dobrodružstva tvorby a sebavyjadrovania. 
Rozvíja osobnosť žiaka v úplnosti jej cítenia, vnímania, intuície, fantázie i analytického myslenia – 
vedomých i nevedomých duševných aktivít. Vzhľadom na psychický vývin zodpovedajúci veku ustupuje 
spontánny prístup k vyjadrovaniu seba samého a vyjadrovaniu vonkajších podnetov“ (ŠPÚ, 2009, s. 4). 
V predmete výtvarná výchova je veľký dôraz kladený na vlastnú tvorbu. Pomocou aktívnej činnosti 
žiakov sa rozvíjajú ich kognitívne, psychomotorické a afektívne spôsobilosti. Vlastná tvorba je tvorivý 
proces odohrávajúci sa v čase. Žiaci sú do tohto procesu individuálne vtiahnutí a každý podľa vlastných 
možností realizuje výtvarnú úlohu – rieši výtvarný problém.  

Tak ako každý predmet, aj výtvarná výchova prispieva svojím dielom k rozvoju všeobecného 
intelektu a schopnosti adaptácie na životné podmienky. Výtvarná výchova vzdeláva prostredníctvom 
výtvarných techník, výtvarného jazyka a vizuálnej kultúry, ktorej sme súčasťou. „Súčasná kultúra 
vťahuje jedinca do procesu komunikácie prostredníctvom obrazových znakov (t. j. do vizuálnej 
komunikácie), zároveň od neho požaduje osvojenie si osobitej schopnosti – vizuálnej gramotnosti, 
ktorá je predpokladom vizuálnej komunikácie“ (Kožušková, 2006, s. 7). 

Vizuálna gramotnosť je definovaná ako: 

1. percepčná (každodenná) senzitivita jednotlivca, 

2. kultúrny habitus – priestor, v ktorom sa utvára životný štýl, 

3. schopnosť kritického myslenia, 

4. estetická otvorenosť (k emocionálnym a empatickým vzťahom a procesom), 

5. proces vizuálnej výrečnosti, pôsobivosti v zmysle aktívnej kreatívnej činnosti v oblasti 
vytvárania akéhokoľvek vizuálne vnímateľného objektu (Raney, 1999, s. 41 – 48). 

Gramotnosť je pojem používaný pre schopnosť človeka čítať, písať a počítať. V tomto kontexte si 

uvedomujeme náročnosť a komplexnosť edukácie pre dosiahnutie získania gramotnosti. Školský 

systém sa ale neuspokojuje s dosiahnutím gramotnej populácie. Absolventi vzdelávacích systémov sú 

vedení k dosiahnutiu funkčnej gramotnosti, ktorú v roku 1978 UNECSO definovalo ako schopnosť 

človeka zapojiť sa do všetkých aktivít, v ktorých je vyžadovaná gramotnosť, a  ktoré mu umožňujú 

pokračovať vo využívaní čítania, písania a počítania v záujme jeho vlastného a komunitného rozvoja. 

Vizuálna gramotnosť je relatívne nový termín a je na edukačných systémoch, ako nastavia 

dosiahnutie požadovaného cieľa.  
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Výtvarná výchova je jedným z mála vzdelávacích predmetov, kde žiak prechádza procesom tvorby 
konkrétneho produktu v reálnom čase a priestore. Výsledkom takého tvorivého procesu je výtvarný 
artefakt, ktorý v sebe nesie autentickú stopu žiakovej osobnosti – jeho vedomosti, zručnosti 
a schopnosti vyjadriť sa požadovanou výtvarnou technikou.  Vo výtvarnej výchove je preferovaný 
individuálny prístup ku každému žiakovi, ktorého výhoda je nielen v optimalizácii vzdelávacieho 
procesu vzhľadom na žiakove možnosti, ale aj pre povahu formy vzdelávania na tomto predmete. 
Samotné použitie výtvarnej techniky ale nie je zárukou využitia celého potenciálu výchovno-
vzdelávacieho predmetu.  

Obsah vyučovania výtvarnej výchovy tvorí sústava edukačných tém. Každá z tém zodpovedá 
riešeniu určitého výtvarného problému. Témy sú zoradené v metodických radoch. Metodický rad 
predstavuje riešenie príbuzných výtvarných problémov v priereze ročníkov, vždy na úrovni 
zodpovedajúcej veku. Takéto zoradenie sleduje stupňovanie náročnosti pri štruktúrovaní osobnosti 
žiaka. Zoradenie edukačných tém v rámci jedného ročníka umožňuje učiteľovi sledovať motivačné 
nadväznosti, prípadne ich zgrupovať a tvoriť z nich edukačné projekty. Takto koncipovaná sieť 
edukačných tém predstavuje model, s ktorým môže učiteľ dynamicky pracovať – podľa potreby 
preraďovať témy v časovom pláne jedného ročníka i medzi ročníkmi (ŠPÚ, 2009,  s. 4). 

Oproti výtvarnej výchove orientovanej na výtvarný produkt, kde je cieľom vytvorenie 
požadovaného artefaktu podľa dopredu vymedzenej témy a dopredu určenej výtvarnej  techniky, sa 
žiak  vo výtvarnej výchove orientovanej na proces tvorby môže odkloniť od témy (pracovať aktívne 
s témou zadania), ako aj od odporúčanej výtvarnej techniky (v záujme lepšieho vyjadrenia svojej 
výtvarnej predstavy). Tieto „odbočenia“ vznikajú prirodzene v procese tvorby u každého žiaka v inom 
čase a inej intenzite. Žiak je hlavným aktívnym prvkom v tomto procese a takisto nesie zodpovednosť 
za rozhodnutia v  oblasti  riešenia problémov spojených s procesom tvorby. Preto je výtvarná výchova 
zameraná na výtvarný proces „student-based“ – čiže orientovaná na žiaka.  

 Čo je to výtvarný proces a prečo je dôležité vedieť, akú koncepciu na hodinách výtvarnej výchovy 
zvoliť? Tvorivý proces je aktuálne prebiehajúci dej alebo sled psychických aktov, ktorých výsledkom je 
produkt, ktorý má znaky novosti a vhodnosti. Podľa Ďuriča (1986) má tvorivý proces 4 fázy:  

1. preparácia – zhromažďovanie informácií, materiálov, oboznámenie sa s problémom,  

2. inkubácia, fáza pokoja – človek sa nezaoberá činnosťami, ktoré súvisia s problémom, pracuje 
nevedome,  

3. iluminácia – osvietenie, vynorenie sa nového nápadu, aha efekt,  

4. verifikácia – riešenie sa kriticky preskúmava, hodnotí sa kvalita nápadov a riešení (Pondelíková, 
2015, s. 10). 

Na výtvarnej výchove orientovanej na produkt vie žiak už od začiatku projektu/témy, ako by mal 
konečný výsledok vyzerať. Na jeho dosiahnutie sa bude riadiť pokynmi učiteľa, aby sa k požadovanému 
cieľu dostal čo najúspešnejšie. V prístupe orientovanom na finálny výtvarný produkt vieme 
identifikovať správny a nesprávny pracovný postup. Takýto postup rozvíja u žiaka schopnosti 
a zručnosti spojené s výtvarnou technikou, no málo stimuluje hravú kreativitu.  Z hľadiska potreby 
dosiahnuť konkrétny výtvarný artefakt (napríklad púpavový kvet obr. č. 1) nie je veľký priestor na rozvoj 
tvorivého myslenia. 
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Obr. 1  Púpavy1 

Na obrázku vidno rovnaký postup pri tvorbe výtvarného artefaktu, rovnaké použite výtvarnej 
techniky. Vzorový príklad/obrázok, ktorý učiteľ žiakom ukáže v procese motivácie, je často dôvodom 
rovnakej kompozície. Napriek tomu nájdeme vo výsledných prácach rozdiely. Spôsobia ich odlišné 
psychomotorické zručnosti žiakov. Rozdiel vidíme v zručnostiach v strihaní papiera a jeho nalepení, ale 
aj v použití farieb. Bielou farbou mali žiaci znázorniť semienka odkvitnutých púpav, ktoré už odlietajú.  
Dochádza k štylizácii a odlišnému použitiu farby. Na jednom obrázku použil žiak farbu na vytvorenie 
trávy na stonkách púpav.  

Vo výtvarnej výchove zameranej na výtvarný produkt je členenie hodiny na motiváciu, expozíciu, 
aplikáciu a hodnotenie.  Žiak je aktívny prevažne v aplikačnej časti.  Vo výtvarnej výchove zameranej 
na proces sa aktivita žiaka rozkladá do väčšieho časového rámca. Štruktúra vzdelávacej jednotky nie je 
vždy rovnaká (niektoré vyučovacie hodiny sa delia iba na aplikáciu a hodnotenie, po ktorých môže byť 
formálne zaradená expozícia súvisiaca s čiastkovým výtvarným problémom).Obsah vzdelávania, 
výtvarný problém, môžeme označiť ako námet alebo tému výtvarného vyučovania.  Učiteľ musí pred 
hodinou výtvarný problém zvoliť (bežne je zadaný v časovo-tematických plánoch) a pomenovať ho tak, 
aby bol pre konkrétnu vekovú skupinu žiakov zrozumiteľný. Pomenovanie v sebe nesie prvky 
motivácie. Ak je téma dostatočne zaujímavo definovaná, je súčasne aj silne motivujúca. Výtvarné 
zadanie učiteľa je krátke a zrozumiteľné. Malo by sa obmedziť na jednu nosnú (základnú) myšlienku. 
Riešenie výtvarného problému je zostavené z niekoľkých na seba nadväzujúcich krokov. Proces 
realizácie jednotlivých krokov má lineárny charakter. U žiakov rozvíja jeden smer myslenia (jeden 
pohľad na zadanú tému). Pozitíva sú v zameraní na zmyslové vnímanie a emócie spojené s realizáciou 
témy v konkrétnej výtvarnej technike. Takto definovaný obsah je vhodný aj pre najnižšie vekové 
kategórie.   

Výtvarný proces je zameraný na žiaka, má možnosti voľby a veľký dôraz na rozvoj učenia 
prostredníctvom bádania a objavovania. Výsledkom výtvarného procesu je výtvarný artefakt (dielo), 
ktoré je vždy jedinečné. Učiteľ svoje hodnotenie zameriava na niektoré čiastkové ciele v procese 
tvorby. Finálne výtvarné dielo môže byť zdrojom rozvoja zručností v sebahodnotení, ktoré je pri 
ukončenom výtvarnom procese prirodzené.  Vo výtvarnom procese sa pozornosť učiteľa sústreďuje 
viac na proces tvorby ako na výsledný výtvarný produkt. Žiak je vedený k hľadaniu prepojenia svojej 
výtvarnej tvorby so svetom okolo a k sebe samému. Keď sa deti venujú umeniu ako procesu, majú 

 
1 Obr. č. 1 Púpavy, zdroj: archív autora 
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príležitosť predvídať, plánovať, porovnávať a riešiť problémy. Vďaka  výtvarnej výchove orientovanej 
na proces, kde sa venuje dostatočne veľký priestor prezentácii výtvarných diel, zažívajú žiaci pocit 
hrdosti. Podporuje to ich ďalšiu motiváciu, pozitívny vzťah ku škole aj k tvorbe a tvorivému mysleniu. 

Vo výtvarnej výchove je preferovaný individuálny prístup ku každému žiakovi. Tento prístup 
umožňuje riešenie špecifických problémov spojených s tvorivým procesom. Učiteľ môže na základe 
individuálneho prístupu navrhnúť optimálne usmernenia či korekcie vzdelávacieho procesu. 
Nezanedbateľným faktom je možnosť diferenciácie náročnosti vzhľadom na individuálne vzdelávacie 
možnosti žiaka. Dôležitým prvkom individuálneho prístupu je obojstranná komunikácia učiteľ – žiak. V 
predmete výtvarná výchova je obsahom komunikácie „tvorba“ v širšom význame slova. Náročnosť 
verbalizácie vizuálnych predstáv a plánov realizácie tvorivých nápadov uľahčuje komunikácia pomocou 
kresby. Na  uľahčenie komunikácie a evidencie ideí prispieva zošit z výtvarnej výchovy. Je to forma 
výtvarného portfólia, databáza informácií, tvorivých nápadov a ich realizácie. Učiteľ aj žiak majú vďaka 
kresbám a záznamom v zošite konkrétnu predstavu, čo je predmetom rozhovoru. Použitie zošita nám 
môže v rozhovore slúžiť na overenie stálosti informácii, kritické zhodnotenie progresu v konkrétnych 
zručnostiach, uvedomenie si rôznych stratégií riešenia výtvarných problémov a podobne. Zošit – 
portfólio môže zohrať dôležitú úlohu aj v procese hodnotenia. 

Zhrnutie základných rozdielov vo výtvarnej výchove orientovanej na proces a vo výtvarnej 
výchove orientovanej na výtvarný produkt 

Výtvarná výchova orientovaná na proces: 

• Inštrukcie nie sú podávané ako návod smerujúci k vytvoreniu produktu, ale na podporu a 
usmernenie individuálneho prístupu žiaka. 

• Nie je tam dopredu známy správny a nesprávny spôsob realizácie zadanej výtvarnej úlohy. 

• Žiak je vedený k objavovaniu materiálov a techník, má možnosť voľby. 

• Výsledné práce sa na seba nemusia podobať (môžu byť realizované aj odlišnou výtvarnou 
technikou). 

• Učiteľ má v tvorivom procese úlohu pozorovateľa, konzultanta a pomocníka. 

Výtvarná výchova orientovaná na produkt: 

• Inštrukcie podávané žiakom zohrávajú dôležitú úlohu, ich realizáciou žiak dospeje k žiadanému 
výtvoru. 

• Učiteľ má jasnú predstavu, ako by malo byť výtvarné zadanie realizované,  vyžaduje a hodnotí 
spracovanie finálneho produktu do požadovanej predstavy. 

• Žiaci sa sústreďujú na dokončenie finálneho produktu, aby splnili požadované zadanie. 

• Všetky výsledné práce sú si navzájom veľmi podobné. 

• Úloha učiteľa je v usmerňovaní žiakov, aby dosiahli požadovaný finálny produkt. 

Výtvarná výchova orientovaná na proces tvorby podporuje sebavyjadrenie žiakov 
a sprostredkováva prepojenie obsahu predmetu s okolitým svetom.  

Žiakov vedie prostredníctvom prirodzeného záujmu o realizáciu svojich „výtvarných nápadov“ 
k bádaniu nielen v oblasti výtvarného umenia. Často je to odborná oblasť, poprípade oblasť reálneho 
života, do ktorej žiak prostredníctvom výtvarnej tvorby preniká.  
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Nasledujúci obrázok č. 2  Keramické mafiny dokumentuje výsledky výtvarnej výchovy orientovanej 
na produkt. Je evidentné, že žiaci postupovali podľa rovnakého vzorca. Na výsledných artefaktoch 
vidíme minimálne rozdiely, ktoré sú výsledkom skôr individuality dieťaťa než hlbšieho myšlienkového 
procesu. 

 

Obr. č. 2 Keramické mafiny2 

Na porovnanie – na obrázku číslo 3 Keramické šálky vidíme produkty, ktoré vznikli na výtvarnej 
výchove orientovanej na proces. Každá šálka má jasnú individuálnu črtu a za jej dizajnom môžeme tušiť 
premyslený cieľ. 

 

 

Obr. č. 3 Keramické šálky3 

 

Otázky na rekapituláciu: 

1) Aké sú základné rozdiely medzi výtvarnou výchovou orientovanou na produkt a na proces? 

2) Aké je postavenie učiteľa na výtvarnej výchove orientovanej na proces ? 

 

 
2 Obr. č. 2 Keramické mafiny, zdroj: Clay ideas.  https://novocom.top/view/242446-clay-ideas-for-kids-food/ 
 
3 Obr. č. 3 Keramické šálky, zdroj: archív autora 
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2  Výtvarná výchova orientovaná na proces tvorby 

Predstavme si vedca, napríklad chemika. Urobí chemický pokus. Asi si nevieme predstaviť, že by 
nám na otázky: Čo bolo podstatou pokusu? – Čo chcel zistiť? – Aké teórie, úvahy ho viedli k realizácii 
takého pokusu? a pod. odpovedal: „Neviem, proste som to tak cítil.“ Výtvarná tvorba nie je veda, 
nezakladá sa na exaktných výpočtoch, no niečo má s vedeckým prístupom predsa len spoločné. Tak 
autor pokusu, ako aj autor výtvarného diela reaguje svojou aktivitou na konkrétny podnet. Schopnosť 
preskúmať podnet a získať o ňom čo najviac informácií má rovnaký význam pre vedca, ako aj umelca. 
Spôsob bádania v oblasti záujmu sa u oboch, samozrejme, odlišuje. Obaja ale vkladajú do svojho 
tvorivého počinu, ešte pred realizáciou, obrovské úsilie. Obaja plánujú a premýšľajú o možnostiach 
realizácie.  Často iba v teoretickej rovine (záznam týchto myšlienok sa premieta do poznámok a skíc). 
Obaja môžu zrealizovať množstvo menších prípravných prác (pokusov, skúšok, náčrtov...). Obaja musia 
mať praktické a technické zručnosti, ktoré sú potrebné pri realizácii finálneho pokusu, diela. Po 
realizácii svojho diela sú obaja erudovaní odpovedať na otázky, vysvetliť svoje postupy a svoje zistenia. 
Obaja sú schopní zhodnotiť výsledky, reflektovať na proces, poprípade navrhnúť zlepšenia. 

Cieľom výtvarnej výchovy v primárnom a nižšom sekundárnom vzdelávaní nie je príprava žiaka na 
umeleckú profesiu, tak ako nie je cieľom predmetu chémia príprava na povolanie chemika. V tomto 
stupni vzdelávania je orientácia na rozvoj zručností, ktoré sú dôležité v každom zamestnaní, 
v každodennom živote. Výtvarná výchova zameraná na proces tvorby u žiaka rozvíja širokú škálu týchto 
zručností. Dôležitým faktorom je pedagogický prístup. Učiteľ má vo výtvarnej výchove orientovanej na 
proces možnosť rozvoj týchto zručností plánovať a overovať ich dosiahnutie.  

Tak ako sme opísali proces prípravy chemického pokusu u chemika v paralelnom porovnaní 
s umelcom, tak sa dá konkretizovať aj výtvarný proces vo výtvarnej výchove. Jednotlivé fázy tohto 
procesu sa stávajú čiastkovými cieľmi s konkrétnymi kritériami, ktoré vie učiteľ vyhodnotiť a spracovať. 
Proces konkretizácie výtvarného procesu nemá ambíciu postihnúť umelecký výtvarný proces. Ide 
o čisto pedagogický nástroj – metódu, ktorá pedagógovi umožní kvalitnejší a cieľavedomejší prístup. 
V tvorivom výtvarnom procese sa musia žiaci podrobne zoznámiť s témou, čo im prináša poznatky 
a rozvoj kognitívnych schopností. Je to dokonca výborný priestor na diverzifikáciu stratégií v získavaní 
informácií. Informácie v oblasti výtvarného umenia majú často charakter obrázka (vizuálneho 
komplexného znaku) na rozdiel od informácií zaznamenaných v písomných zdrojoch. Žiaci sú vedení 
preukázať otvorenosť voči novým nápadom a ochotu experimentovať, inovovať a riskovať. Tvorivý 
proces je viazaný na väčší časový úsek. Učiteľ a žiaci majú preto možnosť svojimi experimentmi dospieť 
aj k nezdaru. Vo výtvarnej výchove orientovanej na proces sa nehodnotí iba výsledný artefakt. 
Rozvíjanie a reflektovanie odvahy experimentovať vedie žiaka k zručnostiam seriózneho a reflexívneho 
tvorcu (nie iba k tvorivému prístupu v oblasti umenia, ale aj v oblasti myslenia). 

Produktom výtvarnej výchovy orientovanej na proces tvorby nemusí byť vždy výtvarné dielo. Pri 
procese zameranom na objavovanie nie je dôležité, ako bude vyzerať priestor, v ktorom sme urobili 
objav, ale podstata objaveného. Sloboda existujúca v minimalizovaní tlaku na tvorivý estetický výkon 
môže priniesť benefit v rozvoji tvorivého myslenia. Tvorivosť nemá rada hranice. Požiadavka na 
estetickú kvalitu výsledného diela takúto hranicu definitívne vytvára. Príznačné pre takýto proces 
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bádania (objavovania) v materiáli je odpoveď na otázku: Čo to bude, keď to bude?– Neviem. Tá 
odpoveď je pre väčšinu pedagógov neprijateľná. Žiak je ponorený celou svojou bytosťou do procesu 
„hrania sa“ (objavovania, preskúmavania) konkrétneho materiálu. Skúša jeho vlastnosti v intuitívnych 
pokusoch, v ktorých sa môže odrážať predošlá skúsenosť žiaka s týmto materiálom. Nie je pre neho 
dôležité, či niečo vytvorí. Tu je ale dôležitý moment, ktorý je rozhodujúci aj pri uvedomení si rozdielu 
medzi výtvarnou výchovou orientovanou na produkt a na proces. Pri výtvarnej výchove orientovanej 
na výsledný výtvarný produkt by bola odpoveď „neviem“ neakceptovateľná. Pri výtvarnej výchove 
zameranej na proces tvorby je takáto odpoveď bezproblémová v momente, keď si uvedomíme, že 
pedagóg nezameral svoj cieľ na výsledný artefakt. Žiak si je vedomý svojej úlohy – nájsť v sebe odvahu 
experimentovať a potom o tom podať správu, ktorá bude spolu s výtvarnými experimentmi súčasťou 
výsledku jeho činnosti.  Žiak sa bude učiť reflektovať to, čo sa naučil. Nemusí na to nevyhnutne 
potrebovať finálny výtvarný artefakt (v zmysle témou dopredu definovaného výtvarného diela). Stačí 
mu proces, poprípade záznamy z procesu (vizuálne, písomné).  Metódu výtvarnej výchovy orientovanej 
na proces je možné prispôsobiť a aplikovať do rôznych vekových kategórii. V nižších ročníkoch môže 
prevládať hra a skúmanie materiálov, nástrojov.  Je tu ale možnosť včleniť procesy, ktoré rozvíjajú 
kognitívnu, afektívnu a psychomotorickú prácu spojenú s počiatočnou a neskoršou fázou výtvarnej 
tvorby. Dôraz sa kladie na možnosť využitia viacerých prístupov k výtvarným problémom.  

V tejto metodike uvádzame porovnanie výtvarnej výchovy orientovanej na produkt a výtvarnej 
výchovy orientovanej na proces (kapitola 1). Nie je naším cieľom preferovať niektorú z týchto metód. 
Obe majú svoje kladné aj záporné stránky. V nasledujúcej tabuľke č. 1 Plánovanie výtvarnej výchovy 
orientovanej na produkt a proces je znázornené rozloženie oboch prístupov v ročníkoch 1 až 9. 
V tabuľke je graficky znázornený pomer zaradenia výtvarnej výchovy zameranej na produkt a proces 
vo výtvarnej edukácii v primárnom a nižšom sekundárnom vzdelávaní. Výtvarná výchova orientovaná 
na proces si vyžaduje viac kognitívnych zručností, poznanie základných výtvarných techník 
a v neposlednom rade aj tvorbu vlastného názoru. Tieto zručnosti súvisia s dozrievaním a zmenou CNS 
žiakov v časovom rozmedzí 5. – 6. ročníka. V tomto veku sa začína prejavovať takisto kríza výtvarného 
prejavu. Zaradenie väčšieho množstva výtvarnej výchovy zameranej na tvorivý proces poskytne žiakom 
dostatočný kognitívny, afektívny aj psychosomatický podnet na zvýšenie záujmu o tento predmet.  

Tab. 1  Plánovanie výtvarnej výchovy orientovanej na produkt a proces  

 

 

Výtvarná výchova v prvom a druhom ročníku ZŠ by mala obsahovať prevažnú časť na produkt 
orientovanej výtvarnej výchovy. Zaradenie orientácie na proces by sa malo objaviť už aj v prvom 
ročníku, no v krátkych projektoch a skôr na vytváranie zručností súvisiacich s prácou v skupine či 
zvládaním odloženia dokončenia výtvarnej činnosti do budúcej hodiny. Nevylučuje to ale ambíciu, že 
žiaci už od prvého ročníka budú zdieľať a rozprávať o svojich vlastných umeleckých dielach, naučia sa 
popisovať svoje možnosti a uvažovať o svojom postupe. 
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V treťom a štvrtom ročníku sa môže množstvo na proces orientovanej výtvarnej výchovy pridať 
s tým, že sa v procesoch zavedie aj práca so zošitom. Vo štvrtom ročníku môže byť  zošit stálou súčasťou 
VV. Zošit v treťom ročníku slúži na vytvorenie návyku zaznamenať si informácie, niektoré časti procesu 
a výsledný produkt do zošita. V treťom ročníku žiak ovláda písmo, môže si zošit na VV čiastočne 
obohatiť nadpisom či niekoľkými (málo) slovnými poznámkami.  

Žiak na konci deviateho ročníka by v takomto prípade mal byť schopný prebrať zodpovednosť za 
formulovanie svojich vlastných výtvarných problémov a formovanie vlastného bádania pri skúmaní 
osobne zmysluplných tém, nápadov alebo koncepcií. Žiaci by mali chápať, že umelecké účely sa líšia 
v závislosti od miesta a času, že zmeny v umení často súvisia so zmenami viery, hodnôt a tradícií. Mali 
by vedieť, že umenie môže nielen odrážať, ale aj posilňovať kultúrnu identitu a že naše osobné 
preferencie na umenie môžu byť ovplyvnené našimi poznatkami. Žiak by mal byť schopný vytvoriť 
výtvarné dielo a prezentovať proces jeho tvorby. Tento prístup poskytuje žiakovi príležitosť spoznať 
a naučiť sa práci s kritériami, ktoré vytvorí a použije pri hodnotení svojej práce.   

S tým súvisí problematika motivácie, ktorá je v pedagogickom procese veľmi dôležitá. Proces 
učenia najlepšie prebieha, ak je žiak vnútorne motivovaný a ak si uvedomuje procesy svojho  učenia 
(metakognitívne procesy).  Aký má výtvarná výchova orientovaná na proces vplyv na oblasť motivácie, 
rozoberieme v nasledujúcej kapitole. 

2.1 Motivácia k procesu výtvarnej tvorby  

 

Z literatúry a iných zdrojov sa dozvieme potrebné informácie o motivačnej fáze vzdelávacieho 
procesu a množstvo metód, ktoré zabezpečia výbornú motivovanosť žiaka. 

Určite ste sa už stretli so žiakmi, ktorí „naháňajú“ učiteľa, aby už konečne išli robiť/tvoriť, lebo oni 
to majú pripravené a premyslené. Je to obrovská sila a energia, ktorá ženie mladého človeka do 
aktivity. Kde sa berie táto energia? Čo je spúšťačom takýchto procesov? Prečo sa niekedy učitelia toľko 
narobia, aby motivovali žiakov k aktivite? Zadajú tému, ktorú si starostlivo pripravili a predpokladali, 
že žiakov zaujme. Urobili si k tomu aktivity na podporu záujmu o danú tému. Jasne vidia kroky, ktorých 
absolvovaním sa žiakom objaví dôležitá informácia/zručnosť. Teoreticky správne pripravený vzdelávací 
proces sa niekedy pre učiteľa v realite mení na veľmi náročnú prácu, niekedy hraničiacu s frustráciou 
a stratou dôvery vo vlastné schopnosti pedagóga.  

Aby sa niečomu takémuto predišlo, je dôležité si uvedomiť, že žiak je ten, kto sa má učiť, ako 
prebieha proces učenia. Pedagóg by sa mal pokúsiť vytvoriť vhodné podmienky na špecifický proces 
učenia sa. To neznamená preferovať iba „učenie hrou“, lebo vtedy sa žiaci cítia dobre a baví ich to. 
Vytvoriť vhodné podmienky na proces učenia znamená vedieť, kedy atmosféru v triede uvoľniť, kedy 
dosiahnuť ticho, aby sa vzájomne nerušili a pracovali individuálne, kedy žiakom dovoliť diskusiu, ktorá 
môže prerásť do zdanlivého chaosu a hluku. Učiteľ si to musí uvedomovať a pristupovať k aktivite 
žiakov citlivo. Nie vždy je najlepšie to, čo si učiteľ pripraví doma. Majstrovstvo pedagóga sa ukáže 
v procese učenia, v interakcii so žiakmi. Musí vedieť odhadnúť, kedy a ako usmerniť jednotlivca alebo 
triedu, aby využil daný moment pozitívnym spôsobom. Niekedy v rozpore s tým, čo si na danú hodinu 
pripravil. Je to veľmi tvorivý prístup, ktorý vyžaduje neustálu prácu v rôznych oblastiach (odborná 
stránka predmetu, metodika, psychológia a iné.)  Vo výtvarnej výchove orientovanej na proces je 
priestor využívať viacero prístupov. Zameranie procesu na odlišný typ činností, ktoré poskytujú 
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pedagogické oblasti výtvarného procesu (bádanie, vizualizácia, realizácia, prezentácia, hodnotenie), 
umožňuje variabilitu motivačných metód.  

Obdržálek (2000, s. 64) uvádza hlavné druhy motivácie, ktoré má učiteľ k dispozícii: 

• interakcia učiteľ – žiak, 

• aktualizácia potrieb, 

• odmena a trest, 

• orientácia na životnú perspektívu. 

Výtvarná výchova orientovaná na proces sa prejavuje menšími nárokmi na direktívnosť v riadení 
a väčším zameraním na podporu. Učiteľ je v pozícii sprievodcu či facilitátora. Podporuje myšlienky 
a aktivity žiaka, smeruje ich (nielen k dosiahnutiu finálneho výtvarného produktu, ale aj k dosiahnutiu 
čiastkových cieľov, ktoré môžu súvisieť s problémom vzniknutým v dôsledku tvorivého procesu). 
Vytvorenie neformálnej atmosféry pomôže žiakom nielen sa na hodine dobre cítiť, ale naučí ich nebáť 
sa myslieť „odvážne“. Verbalizovať nápady, ktoré sa môžu zdať nepodarené, čudné... Nie je možné 
vytvoriť neformálnu atmosféru za jednu vyučovaciu hodinu. Je to dlhodobý proces, v ktorom sú 
vyvážené hodnoty slobody a pravidiel. V takomto priestore sa žiaci stávajú „nebojácnymi“ a 
otvorenými novým nápadom, často sa po prvýkrát stretnú s akceptáciou ich prirodzeného myslenia 
(ktoré doposiaľ radšej ukrývali, lebo sa nezhodovalo s požiadavkami myslenia na iných vyučovacích 
predmetoch). Učiteľova úloha je v usmernení ich spontánnej aktivity.  Základné pravidlo na vytvorenie 
neformálnej tvorivej atmosféry v triede je dôvera v žiakov a ich schopnosti v symbióze s ponúknutím 
pomoci v procese tvorby a s dôslednosťou v dodržiavaní základných pravidiel, napr. bezpečnosť pri 
činnostiach, vzájomná spolupráca a tolerancia, rešpektovanie odlišností.  

Veľmi dôležitý moment v motivácii je pozitívna reakcia učiteľa na konkrétnu činnosť žiaka. Takáto 
reakcia učiteľa musí byť úprimná, inak sa jej efekt obráti proti učiteľovi. Preto je dôležité, aby bol učiteľ 
profesionál vo výtvarnej oblasti, aby vedel v žiackom tvorivom procese identifikovať tú správnu 
podstatu, ktorú môže pochváliť bez toho, aby musel „klamať“ vymýšľať/opakovať frázy. Pri výtvarnej 
výchove orientovanej na proces tvorby je dôležitý faktor sebavedomie dieťaťa.  Často sa žiak čuduje, 
čo učiteľ na jeho výtvarnom diele vidí ako pozitívum. Podporuje to budovanie sebavedomia 
(premýšľanie nad hodnotami, ktoré v žiakovej aktivite, tvorivej činnosti vidia druhí) a súčasne aj proces 
sebareflexie, ktorý je vo výtvarnej výchove orientovanej na proces dôležitým a cieleným procesom. 
V tvorivom procese výtvarnej výchovy orientovanej na proces sa externá motivácia (učiteľove 
požiadavky na spracovanie novej témy, hodnotenie spojené s dosiahnutím konkrétneho výsledku 
a pod.) mení na internú (žiak sám túži po realizácii témy). Žiak by mal byť učiteľom vtiahnutý do 
tvorenia „témy“. Táto časť si vyžaduje určitú pedagogickú skúsenosť a cit pre prácu so skupinou. Učiteľ 
umožní žiakom participovať na tvorení témy – v zmysle, aby sa čo najviac s témou dokázali stotožniť. 
Na druhej strane nesmie učiteľ upustiť od svojho pedagogického zámeru (strata kontroly nad procesom 
v zmysle cieľavedomosti a systematickosti). Nemôže preto žiakom umožniť tému meniť bez 
akýchkoľvek pravidiel. Nové definovanie témy je možné v diskusii, v individuálnom zadaní spracovania 
nápadov a v následne riadenej diskusii. Dôležitá podmienka je ponechať žiakom voľnosť v nájdení si 
vlastnej „podtémy“.  Schéma č. 1 Internalizácia motivácie  nám heslovito zobrazuje, ako téma 
prechádza od zadania učiteľom (externá motivácia) až po prijatie žiakom za svoju (internalizácia).  

 

Schéma č. 1 Internalizácia motivácie 
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Žiak pomocou zhodnotenia vlastných vedomostí, motivácií a podnetov prechádza k vymedzeniu 
svojej podtémy. Rozhovorom s učiteľom, v ktorom učiteľovi objasní prepojenie a dôvody výberu, 
prebehne porozumenie. Žiak vysvetľuje učiteľovi, čo by chcel vytvoriť a ako to súvisí s danou témou. V 
komunikácii s učiteľom sa menia roly – učiteľ je ten, kto sa pýta a počúva. Žiak porozumel učiteľovmu 
zámeru, aplikoval ho do oblasti svojho záujmu a transformoval si ho ako svoj vlastný. Internalizácia 
nastane, ak žiak prestane vnímať tému ako impulz od učiteľa. Výtvarná výchova orientovaná na proces 
tvorby vyžaduje od žiakov, aby vnímali možnosti výtvarného vyjadrenia sa ako možnosť prepojenia s 
ich vlastným svetom. Čerpanie poznatkov a inšpirácií z osobnej skúsenosti – osobných príbehov, 
osobného vnímania a prežívania, osobných tradícií – vedie k alternatívnemu videniu a chápaniu sveta. 
Výtvarný proces sa stáva pátraním a objavovaním, kde sa vo veľkej miere využívajú vyššie kognitívne 
operácie, tak veľmi potrebné na rozvoj požadovaných cieľových kompetencií.  

 

Otázky na rekapituláciu: 

1) Aké benefity prináša orientácia výtvarnej výchovy na proces tvorby? 

2) Vysvetli v čom spočíva internalizácia motivácie. 
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3  Edukačné oblasti vo výtvarnej výchove zameranej na 
proces tvorby 

Proces tvorby výtvarného artefaktu je vo výtvarnej výchove orientovanej na proces rozdelený do 
viacerých častí, ktoré nazývame edukačné oblasti. Edukačná oblasť je teoretický termín, ktorý označuje 
časť procesu tvorby výtvarného artefaktu. Termín má pomôcť učiteľom pri definovaní cieľov 
a plánovaní pedagogického procesu. Proces tvorby výtvarného artefaktu v procese edukácie je na 
rozdiel od umeleckej tvorby nerozlučiteľne prepojený s učiteľom. Vplyv učiteľa na výtvarný tvorivý 
proces, ako aj na samotný výsledný artefakt je veľký. S tým je veľakrát spojený aj problém 
s hodnotením výtvarnej výchovy. Edukačné oblasti umožňujú učiteľovi aj žiakovi identifikovať 
a konkretizovať zmysel edukačnej činnosti, ktorá prebieha na pozadí výtvarnej činnosti. Edukačná 
oblasť ponúka spektrum cieľov, ktoré sú merateľné, a teda môže byť vyhodnotená úroveň ich 
dosiahnutia. Edukačné oblasti výtvarného procesu sú: bádanie, vizualizácia, realizácia, prezentácia 
a hodnotenie. Výtvarná aktivita, tvorivá činnosť žiaka je stále základom procesu výtvarnej edukácie. 
Výsledok výtvarnej aktivity – výtvarný artefakt je pre žiaka cieľom, ktorý má stále najdôležitejší 
motivačný stimul. 

Výtvarná výchova orientovaná na proces má pre pedagóga výhodu v tom, že svoju pedagogickú 
činnosť môže zamerať na viacero konkrétnych činností, ktoré sú v procese tvorby prítomné. Teoreticky 
ich vieme identifikovať a usporiadať do konkrétneho poradia či diagramu, no v realite sa tieto procesy 
prelínajú, odohrávajú sa v inom poradí či prebiehajú vo vrstvách (paralelne vo viacerých súbežných 
rovinách). Pedagóg vie svojím prístupom proces konkretizovať, cieľavedome ho usmerniť, no zároveň 
ponechať plynúť smerom k realizácii finálneho výtvarného produktu. Realizácia výtvarného produktu, 
ako bolo už povedané, je pre žiaka veľmi dôležitým motivačným prvkom. Je to pre neho prirodzený 
a jediný cieľ jeho aktivity. Vo výtvarnej výchove zameranej na proces tvorby učiteľ stanoví čiastkové 
ciele, s ktorými žiakov oboznámi. Jednotlivé ciele sa viažu na edukačné oblasti výtvarného procesu. 

V tejto kapitole sa budeme venovať jednotlivým edukačným oblastiam výtvarného procesu. Ich 
definovanie a pochopenie pomôže učiteľovi v práci na jednotlivých vyučovacích hodinách, ale aj pri 
komplexnejších činnostiach, ako je tvorba časovo-tematických plánov, a pri plánovaní ich realizácie. 
V horizontálnom a vertikálnom plánovaní svojej výtvarnej edukácie (v rámci predmetovej komisie) sa 
pedagóg môže zamerať na jednotlivé zručnosti, ktoré sú prepojené s edukačnými oblasťami. Tento 
spôsob prináša do výtvarnej edukácie konkretizáciu vzdelávacích cieľov a možnosti overovania úrovne 
ich napĺňania.  V schéme č. 2 vidíme jednotlivé edukačné oblasti zoradené v lineárnej následnosti. 
Tento diagram nám poskytuje ucelený pohľad na prvky výtvarnej výchovy zameranej na proces tvorby. 
Výtvarný pedagóg by  mal mať vedomosť o náročnosti jednotlivých procesov a svoju pedagogickú 
aktivitu by mal citlivo a cieľavedome plánovať. Výberom jednej edukačnej oblasti pedagóg určí prioritu, 
ktorej sa bude so svojimi žiakmi venovať a ktorá bude na konci procesu hodnotená. Učiteľ si 
samozrejme môže zvoliť viacero oblastí v závislosti od dĺžky a rozsahu výtvarného celku. 
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Schéma č. 2  Edukačné oblasti výtvarnej výchovy orientovanej na proces tvorby 

 

3.1 Bádanie  

Bádanie je proces, metóda alebo edukačná oblasť, ktorá je zameraná na vytvorenie 
myšlienkového konceptu o preberanej téme. Bádanie pozitívne pôsobí na motiváciu žiakov. Vedie 
žiakov k ich aktivite a hľadaniu vlastných riešení. Základom bádania sú konštruktivistické prístupy, 
ktoré podporujú individuálny prístup k učeniu. Žiak, usmerňovaný pedagógom, si prirodzene hľadá 
a osvojuje  informácie, ktoré konkrétnym spôsobom zapadajú do jeho kognitívnych konštruktov. 
Bádanie vo výtvarnej výchove zaraďujeme poväčšine na začiatok výtvarného procesu. Pre ľahšie 
pochopenie a prácu v edukačnej oblasti bádania rozdelíme túto oblasť na menšie časti: 

1. zisťovanie doterajších vedomostí,  

2. hľadanie vlastného spôsobu uchopenia problému (témy),  

3. hľadanie a  spracovanie informácií. 

Každá časť procesu bádania môže prebiehať v rôznom rozsahu, náročnosti a s neobmedzenými 
medzipredmetovými presahmi.  

Predpokladom úspešného bádania žiaka je prítomnosť predchádzajúcich vedomostí v danej 
oblasti (zisťovanie doterajších vedomostí). Tieto vedomosti umožnia žiakovi zúžiť oblasť svojho záujmu 
a poprípade formulovať pomocnú otázku bádania. Počas bádania si žiak vytvára nové vedomostné 
vzťahy na základe predchádzajúcich informácií či empirických skúseností, ktoré s daným pojmom 
v konkrétnom vzťahu ešte neboli aplikované. Ako tvrdia Kalhoust a Obst, schopnosť prenosu poznatkov 
do iných situácií závisí nie iba od toho,  či si žiak vedomosti zapamätá, ale aj od  toho, či pochopí ich 
štruktúru – či je schopný fakty zovšeobecňovať pomocou pojmov a vysvetľovať vzťahy medzi nimi 
pomocou princípov (2002, s. 126). 

Na identifikáciu predchádzajúcich vedomostí a vzťahov medzi nimi je vhodná metóda 
myšlienkovej mapy. 

Na rozdiel od písania poznámok je forma tvorby myšlienkových máp, ako záznamu informácií, 
žiakmi ľahšie akceptovaná. Jej využitie v rôznych didaktických postupoch je pestré: 

a) zistenie doterajších vedomostí žiakov,  
b) zapisovanie informácií z výkladu a samoštúdium, 
c) vytvorenie podkladov na tvorivé pracovanie s témou,  
d) personalizácia témy,  
e) plánovanie procesov nielen tvorivých (prezentácie, výstavy, vystúpenia, výtvarné akcie a pod.), 
f) reflexia tvorivých procesov, 

Bádanie Vizualizácia Realizácia Prezentácia Hodnotenie
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g) hodnotenie a sebahodnotenie. 

 

V procese bádania pomôže myšlienková mapa žiakom v identifikovaní ich predchádzajúcich 
vedomostí o danej téme, ale okrem toho môže reprezentovať procesy, ktoré sú pre edukačnú oblasť 
bádania príznačné: personalizácia témy.  Bádanie zaradené na začiatok tvorivého procesu umožní 
žiakovi vydať sa na svoju osobnú cestu objavovania – spracovanie témy.  Pomocou identifikácie 
predchádzajúcich vedomostí si vie modifikovať tému tak, aby ju považoval za svoju osobnú. 
Myšlienková mapa je jedným z nástrojov, pomocou ktorého sa dá tento proces naštartovať, a tak 
aktivovať u žiaka vnútornú motiváciu. Vnútornú motiváciu môžeme označiť termínom „záujem“. 
Záujem pramení z potrieb, pretože hodnoty, na ktoré sa  vedome zameriavame, slúžia na uspokojenie 
potrieb. „Záujmy mobilizujú všetky zložky našej psychiky, skvalitňujú poznávací proces, majú vplyv na 
úspešnosť učenia, predlžujú zámernú pozornosť, znižujú psychofyziologickú únavu, vedú k ľahšiemu 
prenikaniu k podstate študovaného problému“ (Kassay, 1990).  

Centrálna idea myšlienkovej mapy bude v tomto prípade téma zadaná učiteľom. Žiak do vetiev 
myšlienkovej mapy vkladá vlastné asociácie, zážitky či vedomosti. Snaží sa zachytiť vizuálne nápady 
viažuce sa k jednotlivým termínom. Mapu následne vyhodnocuje, hľadá prepojenia, výskyt podobných 
pojmov, asociácií, obrazov, pocitov... Takto spracovaná téma žiakovi poskytne materiál, pomocou 
ktorého sám alebo s pomocou učiteľa konkretizuje tému a stanoví si vlastný cieľ, ktorý býva často 
osobný a veľmi motivujúci. Na obr. č. 4 Myšlienková mapa vidíme ukážku zachytenia vzťahov vo svojej 
rodine. Žiak má dostatok priestoru, aby nad témou prostredníctvom identifikácie vzťahov premýšľal. 
Mapa sa stáva podkladom na ďalšiu prácu. V konzultácii s učiteľom sa môžu objaviť ďalšie úrovne 
vzťahov (žiak – rodina), ktoré budú nositeľmi zaujímavej vizuálnej predstavy. Preto je dôležité, aby si 
žiak uvedomil vlastné vedomosti a možnosti ich stvárnenia. Myšlienková mapa môže obsahovať nielen 
pojmy ale aj obrázky a pod. Žiak sa s témou takýmto spôsobom identifikuje a je ochotný urobiť niečo 
navyše, niečo, čo je pre neho osobná výzva. Je samozrejmé, že k tejto výzve vzhliada s ambíciou 
úspešného dosiahnutia cieľa, ktorá by sa pri správnom pedagogickom vedení mala aspoň čiastočne 
naplniť. Ľahšie prijímanie tvorby myšlienkovej mapy na výtvarnej výchove môže súvisieť s jej 
podstatou. „Myšlienková mapa spája kreslenie a divergentné myslenie z pravej hemisféry a prácu 
s pojmami a analýzou  z ľavej do jedného celku“ (Černý, Chytková, 2014). 

 

Obr. 4 Myšlienková mapa4 

 
4 Obr. 4 Myšlienková mapa, Moja rodina, zdroj: archív autora 
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Po zadaní témy učiteľom by v oblasti bádania malo nasledovať pochopenie a osobné „uchopenie“ 
témy. Učiteľ by mal riadiť proces bádania pomocou konkrétnych otázok (vychádzajúc z myšlienkovej 
mapy či iných žiackych podkladov). Žiak by mal byť vedený k hľadaniu informácií, k túžbe vedieť o téme 
viac. Bežné spôsoby vyhľadávania informácií: 

 hľadanie na internete, 

 rozhovor s učiteľom či inou autoritou, 

hľadanie v literatúre (knižnice), 

 hľadanie vo svojom blízkom okolí (v závislosti od témy), 

 návšteva galérie, múzea, 

 návšteva ateliéru umelca, návšteva odborníka. 

Bádanie prebieha dlhšie časové obdobie a nemusí byť viazané na priamu vyučovaciu činnosť. Žiaci 
môžu zhromažďovať informácie aj mimo školy ako zadanie na domácu úlohu. Učiteľ priebežne overuje 
získané informácie počas vyučovacích hodín: 

1. individuálne (počas procesu spracovávania informácií sa učiteľ venuje žiakom jednotlivo, kladie 
im otázky, doplňuje a prepája informácie, diskutuje možné alternatívy, usmerňuje v ďalšom bádaní...), 

2. skupinovo (žiaci prezentujú svoje zistenia pred skupinou, vzájomne si tak sprostredkúvajú 
informácie veku primeraným spôsobom, vzájomne si kladú otázky...). 

Práca v skupine prináša efekt pri rozvoji komunikačných zručností (zrozumiteľne verbalizovať 
svoje myšlienky, aktívne počúvať, diskutovať...) kritického myslenia (vedieť používať argumenty...), ale 
vedie  aj k inšpirácii pri tvorivých prístupoch (myšlienkových, výtvarných...).  Žiaci sa v skupinách 
rozprávajú o svojom bádaní a získaných informáciách. V nižších ročníkoch im v zvládnutí aktivity môže 
pomôcť šablóna otázok, ktorá im vytvorí štruktúru ich rozhovorov. Skupinový spôsob umožňuje 
prehlbovať záujem a zvedavosť prostredníctvom individuálneho prístupu jednotlivých žiakov. Niektorí 
žiaci prepoja tému s oblasťou, ktorá ich zaujíma už dlhšie a vedia o nej viac informácií. Ich bádanie je 
preto postavené na platforme bohatého vedomostného konštruktu. Vedie ich k systematickejšiemu 
prepájaniu informácií. Pred svojimi vrstovníkmi potom pôsobia veľmi erudovane, čo pre ostatných 
môže pôsobiť motivujúco. Posúva to ambície aj ostatných žiakov. Motivačné pôsobenie vychádza 
z prirodzenej podstaty dieťaťa. Učiteľ ju aktivuje vhodne zadanou témou a vhodnou formou skupinovej 
práce. 

Zoskupenie väčšieho množstva informácií a ich spracovanie v procese bádania ponúka žiakovi 
možnosť výberu. Je pre žiakov prirodzené, že sa pokúšajú o originálne spracovanie výtvarnej témy. 
Originálne nápady prichádzajú po odznení tých bežných, tých, ktoré prídu na myseľ väčšine 
vrstovníkov. Bádanie na začiatku tvorivého procesu vedie k hlbšiemu pochopeniu spleti vzťahov, 
v ktorých sa reálny svet nachádza. Umožňuje to originálny a často oveľa osobnejší prístup k téme. 
Fisher vyzdvihuje usporiadanie nápadov ako dôležitú prípravnú stratégiu pre tvorivé činnosti ako aj 
dôležitú študijnú zručnosť (1997, s. 80). Bádanie je edukačná oblasť, ktorá je vo výtvarnej výchove 
zaradená primárne na začiatok tvorivého procesu. No nemusí to byť pravidlom. Bádanie vo svojej 
podstate predstavuje procesy, ktoré sú použiteľné pri každom riešení výtvarného či iného edukačného  
problému. Je to vhodná stratégia na  rozvíjanie schopnosti žiaka získať vhľad do problematiky. Je veľmi 
dôležité vypestovať u žiaka povedomie o dôležitosti spracovania témy v myšlienkovej rovine. Proces 
myslenia je postavený na práci s informáciami s faktmi. Tieto zručnosti u žiakov rozvíjame na každom 
výchovno-vzdelávacom predmete, výtvarnú výchovu nevynímajúc. 
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Otázky na rekapituláciu:  

1) Aký vplyv má bádanie na výtvarnú aktivitu žiaka? 

2) Čo podporí a skvalitní proces bádania na hodine výtvarnej výchovy? 

3) Ako súvisia predchádzajúce vedomosti žiaka o preberanej téme s procesom bádania? 

3.2 Vizualizácia  

Dôležitou vlastnosťou bádania je okrem osvojenia si konkrétneho poznatku (v komplexnejšom 
systéme kognitívneho konštruktu) aj jeho prepojenie na aktívnu výtvarnú činnosť. Výsledky bádania by 
sa mali priamo alebo nepriamo objaviť vo finálnom výtvarnom produkte. Na myšlienkové procesy 
súvisiace s prácou s pojmami priamo nadväzuje edukačná oblasť vizualizácia.  

Vizualizácia je proces, v ktorom žiak realizuje prevedenie myšlienky do kresby (najčastejšie), ale 
môže aj do inej formy, napr. 3D (zoskupenie objektov s cieľom realizácie myšlienky a formy). Dôraz sa 
kladie na divergentné myslenie. Rozvoj tvorivého myslenia je práve v tejto edukačnej oblasti najviac 
cieľavedomé. Učiteľ požaduje od žiaka viacero návrhov riešenia jeho témy. Žiak je pri procese 
definovania svojej témy stotožnený s určitou predstavou svojho finálneho výtvarného produktu. 
V procese vizualizácie sa musí pokúsiť nájsť čo najviac možností výtvarného riešenia danej témy. Žiak 
uvažuje o riešeniach témy v závislosti od technických a vyjadrovacích možností zvolenej výtvarnej 
techniky. Spojenie námetu a techniky je vo viacerých smeroch náročný proces. Žiak nemusí mať 
dostatočné technické znalosti o technických možnostiach či postupoch, čo môže spôsobiť odlišné 
chápanie zadania. Taktiež môže nastať problém pri snahe žiaka o tvorivú realizáciu myšlienky, keď musí 
byť pedagóg schopný identifikovať tvorivý proces v žiakovej predstave a správne naň reagovať. 
Roeselová tvrdí, že treba „hlavne predvídať reakcie žiakov a prispôsobiť sa im. Tým je daný predpoklad 
pre súlad medzi predstavou dieťaťa a predstavou učiteľa“ (1996, s. 16). 

V tejto etape sa teda pre žiaka proces tvorby obohacuje (komplikuje) o ďalšiu dimenziu – 
vedomosti a zručnosti vo výtvarnej technike.  

Vizualizáciu môžeme rozdeliť do 4 etáp: 

1. realizácia výtvarných nápadov, 

2. konzultácia a prehodnotenie výtvarných nápadov vo vzťahu k téme, 

3. výber najlepšieho nápadu a jeho hlbšie spracovanie,  

4. konzultácia a prehodnotenie nápadu vo vzťahu k výtvarnej technike. 

Dominantnou technikou vizualizácie je kresba. Je to výtvarný prejav, ktorého podstatu tvorí 
lineárna stopa v dvojdimenzionálnom priestore. Kresbou označujeme záznam (stopu) kresliarskeho 
náradia (ceruzka, uhlík, pero a pod.) na plochu (papier, plátno, drevo, stena a pod.). V súčasnosti je 
dôležité nezabudnúť na kresbu v elektronickom médiu, kde sa pomocou rôznych softvérov generuje 
elektronický obraz napodobňujúci kresbu v reálnom médiu. Roeselová (1996, s. 25 – 27) rozdeľuje 
kresbu na výtvarnej výchove do štyroch kategórií: 

1) kresba z predstavy, 

2) kresba motivovaná skutočnosťou, 

3) študijná kresba, 

4) návrhová kresba. 
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V oblasti vizualizácie sa využíva návrhová kresba, ktorú  definuje ako spôsob rozpracovania 
námetu na realizáciu v inom materiáli alebo ako variabilné riešenie výtvarného problému (ibidem, s. 
27). Kresba je chápaná ako záznam myšlienky. Myšlienky, ktorá je zhmotnená vo vizuálnej predstave. 
Neskôr vyúsťuje do návrhu výtvarného, umeleckoremeselného artefaktu alebo dizajnu.  

Výsledný produkt vizualizácie môžeme nazývať kresba alebo skica. Oproti kresbe z predstavy 
alebo študijnej kresbe má kresba v pedagogickej oblasti vizualizácia niekoľko špecifických čŕt:  

1) kresba je doplnená poznámkami 

Pri zázname myšlienky vo forme skice je dôležité, aby žiak vedel záznam „prečítať“ aj po dlhšom 
časovom období (minimálne týždeň). Poznámky vo forme slov alebo iných znakov umožňujú 
konkretizovať význam a obsah kresby.  Poznámky sú veľmi individuálne a často schematické (zasahujú 
do skice, alebo sú k nej priradené líniou, šípkou...). 

2) estetický dojem nie je rozhodujúcim faktorom 

Žiak vie, že kresba, ktorou sa bude snažiť zachytiť svoj nápad – vizuálnu predstavu, nemusí byť 
„pekná“. To mu dáva slobodu vyjadrenia bez obmedzenia a strachu so zlyhania. Strach zo zlyhania sa 
môže objaviť v súvislosti s ovládaním techniky kresby (špeciálne v období krízy výtvarného prejavu). 

3) rozmer kresby vo formáte 

Cieľom vizualizácie nie je kresba samotná, ale obsah, ktorý sa v kresbe ukrýva. Preto sa na kresbu 
v tejto etape nepozeráme cez objektív výtvarného znalca. Kresba nemá formálne ambície kresby – 
výtvarnej techniky, ktorá využíva kresbu ako komunikačné médium. Jej rozmer voči formátu papiera 
preto nie je dôležitý.  

4) množstvo kresieb k jednému výtvarnému problému 

Často sa objavuje väčší počet menších kresieb v jednom formáte. Táto stratégia je učiteľom 
podporovaná z dôvodu rozvoja tvorivosti. Žiak v prvých kresbách vyčerpá bežné, všeobecné nápady. 
Potrebou väčšieho množstva nápadov siahne po netradičných a originálnejších riešeniach výtvarného 
problému. 

Na obrázku č.5 Príklad kresby v procese vizualizácie vidíme kresbu perom v niekoľkých malých 
obrázkoch. Kresliaci nástroj (v tomto prípade pero) nie je učiteľom preferovaný. Žiak by mal mať pocit 
komfortu a uvoľnenia pri realizácii svojich vizuálnych predstáv. Na obrázku môžeme vidieť opakovanie 
viacerých prvkov, ktoré žiak spracovával v rôznych podobách (loďka, vtáky, jedlo). 
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Obr. č. 5   Príklad kresby v procese vizualizácie5 

Otázky na rekapituláciu: 

1) Prečo je kresba vhodnou formou vizualizácie? 

2) Vysvetli, prečo má vizualizácia pozitívny vplyv na rozvoj tvorivosti. 

 

3.3 Realizácia  

Realizácia je prirodzený prvok výtvarného procesu. Je jeho podstatou. Je to oblasť, kde sa 
pozornosť zameriava na realizáciu výtvarnej myšlienky vo výtvarnej technike (médiu). Výtvarná 
myšlienka získala v predošlej oblasti (vizualizácia) konkrétnu vizuálnu podobu. V nasledujúcom kroku 
sa bude vizuálna predstava realizovať vo výtvarnej technike. Proces realizácie je preto postavený na 
zvládnutí základných technických zručností, ktoré sa na danú výtvarnú techniku viažu. V použití každej 
výtvarnej techniky je veľká miera tvorivosti. Žiak je vedený k zvládnutiu základných zručností 
potrebných na použitie techniky, no na druhej strane je podnecovaný k „bezpečnému“ 
experimentovaniu v danom médiu. Žiak si v procese realizácie rozvíja okrem motorických aj kognitívne 
zručnosti. Výtvarná technika mu ponúka určité možnosti, ktoré musí žiak správne identifikovať (pod 
vedením pedagóga), no následne rozhodnúť o ich použití vzhľadom na čo najlepšiu komunikáciu 
obsahu vloženého do výtvarného nápadu. Tento proces si vyžaduje analytické a hodnotiace procesy, 
ktoré sú definované ako vyššie kognitívne operácie a sú cieľom vzdelávania v každom predmete. Vo 
výtvarnej výchove je realizácia tvorivého procesu aktivita, ktorá sa deje v reálnom čase a priestore. 
Vedomosti nielen z oblasti výtvarnej výchovy sú aplikované do výtvarných artefaktov. Obsah, ktorý sa 
takýmto spôsobom pretaví do výtvarného produktu, poskytuje možnosti ďalšej pedagogickej práce. 
Tvorivá činnosť nie je výhradný proces kognitívnej domény, obsahuje veľa afektívnych a intuitívnych 
prvkov. Produkty realizačnej časti procesu tvorby (finálne artefakty) poskytujú žiakovi možnosť reflexie 
a rekapitulácie motívov, obsahov a procesov, ktoré boli prítomné pri vzniku konkrétneho diela. 

 
5 Obr. č. 5  Príklad kresby v procese vizualizácie, zdroj: archív autora 
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Výtvarná technika predpokladá rozvoj zručností v zaobchádzaní s nástrojmi, pochopenie a 
ovládanie techniky práce, možnosti práce s rôznymi materiálmi a schopnosti „cítiť“ prostredníctvom 
materiálu. V pedagogickej oblasti realizácia sa plánovaným a cieľavedomým prístupom vytvárajú 
podmienky na vytváranie správnych technických návykov, ako aj sebaregulácia pri organizácii práce. 
Žiak si musí organizovať pracovný priestor, komunikovať so spolužiakmi a učiteľom.  

Aktívne experimentovanie – je proces dopredu premysleného experimentovania s cieľom 
získania informácií o konkrétnych možnostiach či už výtvarnej techniky, alebo použitia prvkov 
výtvarného jazyka. Výtvarná výchova zameraná na proces tvorby umožňuje zmysluplné včlenenie 
aktívneho experimentovania do procesu. Experimentovanie má v procese racionálny základ, ktorý žiaci 
nespochybňujú. Je mu venovaná dostatočná časová aj pedagogická pozornosť. Môže byť súčasťou 
čiastkového zadania, a teda aj hodnotenia. 

 

Obr. č. 6 Ukážka experimentovania s lepiacou páskou a farebnou škvrnou6 

V pedagogickej oblasti realizácia je priestor na aktívne experimentovanie, ale aj na učenie sa 
pomocou reflexie - prehodnocovaním vlastných postupov. Na obrázku č. 6 Ukážka experimentovania 
s lepiacou páskou a farebnou škvrnou mal žiak konkrétnu predstavu o tom, čo je objektom artefaktu. 
Oveľa dôležitejšia ale bola realizácia experimentu – použitie farebnej škvrny, ktorú vytváral špongiou 
a vytvorenie negatívneho tvaru pomocou lepiacej pásky. Vo výtvarnom procese sa stanú situácie, kedy 
žiak nedosiahne efekt/výsledok, ktorý od danej aktivity požadoval. Tieto neúspechy sú súčasťou 
procesu, ktorý obohacujú o dopredu ťažko identifikovateľné možnosti učenia sa. Súvisí to s učením sa 
pomocou chyby. Nezdary, alebo zlé výsledky aktivity vo výtvarnom procese nenazývame chybami. Pri 
správnom pedagogickom vedení sa tieto situácie dokážu premeniť na možnosti rozvoja myslenia žiaka.  

Učenie sa pomocou chyby – chyba je súčasť procesu, nie jeho definitívny stav. Jej identifikácia, 
analýza a nájdenie spôsobu prekonania je dôležitá zručnosť. Pedagogická práca s chybou posilní žiacke 
sebavedomie (každý robí chyby) a pozitívne motivuje (dokážu sa nájsť stratégie, ako chybu – jej 
následky – prekonať). Chyba je nevyhnutnou súčasťou učenia sa.  Ako hovorí Košťálová „Samotná 
chyba nám neprezradí, kde sa žiakovo pochopenie či zvládnutie úlohy končí“ (2012, s. 21). Proces 
výtvarnej tvorby prebieha vo viacerých „vrstvách“, kde „chyba“ nie je predpokladom zlého výsledku. 
Chyba môže iba zmeniť proces. Výsledok (ak uvažujeme o finálnom artefakte) môže byť napriek tomu 
veľmi dobrý. Identifikácia chyby je vo výtvarnej výchove zameranej na proces ľahšia ako vo výtvarnej 
výchove orientovanej na výtvarný produkt. Proces umožňuje väčšiu mieru formatívneho hodnotenia 
(okamžitej spätnej väzby zo strany pedagóga). Výtvarný proces je takisto zaznamenávaný (v zošite 

 
6 Obr. č. 6 Ukážka experimentovania s lepiacou páskou a farebnou škvrnou, zdroj: archív autora 
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alebo portfóliu), kde sa dá chyba identifikovať a ďalej s ňou pracovať. Premýšľanie o chybe 
a stratégiách jej korekcie je metakognitívnou zručnosťou, ktorá sa vo výtvarnej výchove môže 
správnym prístupom rozvíjať. Chyba takisto vytvára priestor na novú myšlienku. Nemôžeme zamieňať 
neschopnosť vedúcu k neplánovaným výsledkom za tvorivosť. Neúspech ale ponúka priestor na 
prehodnotenie, reflexiu a prípadný návrh korekcie.  Naučiť sa vnímať neúspech ako prirodzenú súčasť 
procesu tvorby vedie žiaka k hlbšiemu pochopeniu procesov v reálnom svete. Taktiež mu umožní byť 
pripravený na omyl, čo na druhej strane môže vytvoriť priestor na originálnu myšlienku, ktorá súvisí so 
zmenou myslenia. Realizácia môže prebiehať vo výtvarných technikách:  

Kresba 

kresba suchou stopou (ceruzkou, uhlíkom, rudkou...),  

kresba mokrou stopou (štetcom a farbou, tušom, lavírovaná kresba...). 

Kombinované techniky – kolorovaná kresba (kresba perom, drievkom, uhľom, kolorovaná 
vodovými farbami), kombinované techniky s rezervami (mastný pastel a vodové farby, vosková rezerva 
zakrytá tušom a preškrabávanie).  

Maľba   

 vodová farba, 

temperová farba, 

 akrylová farba, 

 olejová farba. 

Grafika   

Technika tlače – tlačidlá, tlač z prírodného materiálu, frotáž, tlač z kartónu a papiera, tlač z textilnej 
koláže, monotypia, linoleorez.  

Základné princípy tlače: 

 tlač z výšky, 

 tlač z hĺbky, 

 tlač z plochy. 

Priestorová tvorba   

Modelovanie – modelovanie a keramika z hliny (trojrozmerné a reliéfne), modelovanie z 
moduritu, plastelíny, odlievanie v sadre.  

Plastika z papiera a fólií – plastika z papierovej masy a kašírovaná plastika (hlavy bábok, maska), 
plastika z listov papiera, plastika z dreva.  

Tvarovanie materiálu 

Konštruovanie – práce z rozličného materiálu – prírodniny, drevo, textil, drôt, plechy, plasty...  

Materiálové techniky – mozaika (papier, textil, kamienky), papierová a textilná koláž, 
vystrihovanie, preklápanie, úprava textúry a textilná aplikácia, asambláž.  

Fotografia  

Analógová – optický záznam na svetlocitlivý film je spracovaný chemickou cestou. 
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 Digitálna – obraz je transformovaný do digitálnej podoby, umožňuje to ďalšie spracovanie 
v počítačových programoch. 

 

Digitálne médiá  

Predmet výtvarná výchova v sebe zahrňuje okrem tradičných disciplín aj ďalšie druhy vizuálnych 
umení, ktoré sú realizované pomocou počítačových programov – elektronické médiá a multimédiá 
(video a film), kam môžeme zaradiť aj dizajn v jeho rôznych polohách (výrobkový, komunikačný, 
odevný, textilný, telový, vizuálnu reklamu).  

 

Otázky na rekapituláciu: 

1) Akým spôsobom je oblasť realizácie prepojená s vizualizáciou?  

2) Ako môže učiteľ pracovať s chybou v prospech rozvoja žiaka? 

 

3.4 Prezentácia 

Prezentácia je prirodzeným  prepojením tvorivého procesu a sociálnej komunity. Keď ľudia 
vytvárajú objekty, do ktorých vkladajú svoje vnútorné pohnútky, majú tendenciu sa s nimi deliť alebo 
ich prezentovať pred ostatnými. Tvorivý proces na hodine výtvarnej výchovy je učiteľom riadený 
proces. V závislosti od prístupu učiteľa, spôsobu vedenia vyučovacej hodiny má žiak väčšiu či menšiu 
šancu vložiť do procesu svoje vnútorné prežívanie, informácie, ktoré spracoval cez vlastné videnie 
sveta. Prezentácia bude pre žiakov zaujímavejšou, pokiaľ sa v tvorivom procese budú môcť realizovať 
ako individuality, bez pocitu, že boli do tvorivého procesu donútení.  

Pod pojmom prezentácia budeme v kontexte predmetu výtvarná výchova orientovaná na proces  
hovoriť o výstave výsledných artefaktov a iných produktov tvorivého výtvarného procesu či už 
skupinovo na jednom mieste, alebo jednotlivo pred publikom. Prezentácia sa môže realizovať buď 
priamo na hodine výtvarnej výchovy, alebo v čase a priestore mimo nej. To, aká forma prezentácie 
bude zvolená, závisí od pedagogického cieľa učiteľa a možností školy. Prezentácia na hodine výtvarnej 
výchovy môže mať viacero foriem:  

1) vizuálna prezentácia procesu tvorby, čiastočného alebo finálneho produktu, 

2) kombinovaná vizuálna a verbálna prezentácia procesu tvorby, čiastočného alebo finálneho 
produktu, 

3) písomná forma prezentácie. 

Vizuálna prezentácia procesu tvorby, čiastočného alebo finálneho produktu 

Vizuálna prezentácia je založená na vystavení produktu žiackej činnosti. Prezentáciu realizuje 
učiteľ alebo učiteľ v spolupráci so žiakmi. Škola disponuje priestorom, ktorý je na tento účel vytvorený 
(nástenka, vitrína, závesný systém a pod.). V súčasnosti sa na takúto prezentáciu stále viac využíva aj 
virtuálny priestor internetu. Konkrétny artefakt sa digitalizuje a prezentuje v elektronickej podobe 
(napr. webová stránka školy). 

Kombinovaná vizuálna a verbálna prezentácia procesu tvorby, čiastočného alebo finálneho 
produktu 
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Kombinovaná prezentácia nastane v momente, keď žiak svoj výtvarný artefakt verbálne 
komentuje pred publikom. Verbálnu prezentáciu na hodine výtvarnej výchovy definujeme ako verbálny 
prejav žiaka v súvislosti s predstavením ktorejkoľvek časti tvorivého procesu súvisiaceho s vytvorením 
výtvarného artefaktu, poprípade prezentácie samotného finálneho produktu. Je to verbálny prejav, 
ktorý si žiak dopredu pripraví,  a teda má dopredu stanovené kritériá (rozsah, obsah, štruktúra, názorné 
ukážky a pod.). Žiak v prezentácii  využíva techniky opisu, porovnania, analýzy, syntézy, hodnotenia, 
poprípade prognózy. Prezentácia je pripravovaná žiakom buď samostatne, alebo pod vedením učiteľa. 
Žiak pracuje s ukážkami či už finálneho artefaktu, alebo ukážkami jednotlivých stupňov procesu tvorby. 
Použitie ukážky finálneho produktu alebo častí tvorivého procesu je forma, ktorá si od žiaka vyžaduje 
„prepojenie“ konkrétneho výsledku na  tvorivý proces. Prepojenie prebehne v myšlienkovej rovine ako 
myšlienková rekonštrukcia. Žiak si v nej opätovne uvedomuje vzťahy medzi jednotlivými časťami 
tvorivého procesu a finálnym artefaktom. 

Písomná forma prezentácie 

Písomná forma sa zameriava na vytvorenie sprievodného textu k jednotlivým výtvarným 
artefaktom alebo k viacerým dielam, ktoré sú vystavené. Takýto text je vystavený spolu s výtvarným 
artefaktom a je jeho rovnocennou súčasťou. Žiak takouto formou prezentuje informácie ku svojmu 
dielu alebo súboru diel, ktoré divákovi umožnia ľahšie pochopenie súvislostí a obsahového kontextu 
prezentovaných prác. 

Príklady  možnej prezentácie výtvarných diel alebo čiastočných produktov výtvarného procesu: 

• výstava v priestoroch školy, 

• výstava v priestoroch mimo školy, 

• publikovať diela v školskom časopise, 

• publikovať diela na webovej stránke školy, 

• vytvoriť ročníkovú publikáciu výtvarných prác (ako ročníkovú spomienku, kalendár a pod.), 

• aukcia žiackych výtvarných diel, 

• použiť výtvarné dielo ako dar či podklad na reprezentačné predmety školy. 

Forma prezentácie na výtvarnej výchove má pre žiaka veľmi veľký význam. Od zvolenej formy 
závisí, či učiteľ dokáže využiť potenciál procesu tvorby výtvarného artefaktu. Je zásadný rozdiel v tom, 
ak žiadame od žiaka prezentovať myšlienky a vedomosti prevzaté z kníh či poznámok učiteľa, oproti 
prezentácii niečoho, čo sám vytvoril (k čomu má osobný emocionálny vzťah). Obsah takejto 
prezentácie je spojený s reálnym životom žiaka v konkrétnom čase a priestore. Prepojenie na reálne 
problémy, ktoré počas tvorivého procesu musel žiak riešiť, a spôsoby, ako ich riešil, sú veľmi dôležitým 
prvkom prezentácie. Obsah vložený do výtvarného artefaktu je prepojený na myšlienkové koncepty, 
ktoré boli aktivované v procese tvorby. Tieto myšlienkové koncepty tvoria obsah tvorivého procesu 
ako kontext k určitej téme zadanej učiteľom.  

Pri prezentácii má svoju dôležitú úlohu publikum. Je tvorené zo spolužiakov a učiteľa, poprípade 
aj z iných učiteľov či rodičov. Pre prezentujúceho má publikom funkciu kritického diváka, a teda vytvára 
pocit prirodzeného tlaku na výkon. Prezentujúci môže získať okamžitú spätnú väzbu v tej 
najprirodzenejšej forme. Na druhej strane sa publikum, ktoré je  tvorené zo spolužiakov, učí aktívne 
počúvať, kriticky myslieť a v neposlednom rade získava informácie z rôznych oblastí od vrstovníkov 
(tematicky aj formálne primerané ich veku).  
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Otázky na rekapituláciu: 

1) Vysvetli, aký vplyv má forma prezentácie na jej obsah. 

2) Akým spôsobom rozvíja prezentácia vedomosti a zručnosti žiakov? 

3) Čo je špecifické v prezentácii na výtvarnej výchove orientovanej na proces? 

3.5 Hodnotenie  

Hodnotenie je vo výtvarnej výchove, tak ako v každom inom výchovno-vzdelávacom predmete, 
veľmi dôležitá oblasť pedagogického pôsobenia. Výtvarná výchova zameraná na výtvarný proces 
umožňuje použiť hodnotenie nielen ako nástroj na zhodnotenie dosiahnutých výsledkov na konci 
výtvarnej aktivity (sumatívne hodnotenie), ale dáva veľký priestor na monitorovanie čiastkových cieľov, 
usmernenie tvorivého procesu, reguláciu seba-rozvoja a seba-poznávania žiaka (formatívne 
hodnotenie). Zmysel sumatívneho hodnotenia vidí J. Slavík v získaní celkového konečného prehľadu o 
dosahovaných výkonoch alebo ho môžeme použiť na kvalitatívne roztriedenie celých hodnotených 
súborov (žiakov, učiteľov, pracovných výsledkov a pod.) (1999, s. 37). Formatívnemu hodnoteniu 
môžeme hovoriť aj korektívne, spätnoväzbové alebo pracovné, ktoré poskytne hodnotiace informácie 
(spätnú väzbu) v procese konkrétnej činnosti (Slavík, 1999, s. 38). Beattie vyzdvihuje ako ďalšie 
charakteristické črty formatívneho hodnotenia neformálnosť a minimálny vplyv na finálne sumatívne 
hodnotenie (1997, s. 84). Jeho cieľom je korekcia v progresívnom zmysle (pochvala a podpora v 
napredovaní vytýčeným smerom a spôsobom), ale aj korekcia v zmysle zmeny (jej cieľom je upozorniť 
na riziko nasledujúcich problémov v procese, eliminovať „odbočenia od správnej cesty“, ktoré by 
neviedli ani k učeniu sa na vlastnej chybe, ale, naopak,  mohli by viesť k strate záujmu žiaka o zotrvanie 
v tvorivom procese až do ukončenia). 

V procese výtvarnej tvorby je žiak tvorca výtvarného artefaktu a prirodzene vstupuje do 
hodnotiacich procesov. Je dôležité tieto procesy pre žiaka identifikovať a na ich základe rozvíjať 
hodnotiace a kritické myslenie. 

Hodnotenie z pohľadu učiteľa 

Učiteľ by mal už na začiatku výtvarného zadania vedieť, ktoré zručnosti budú v procese hodnotené 
a akým spôsobom. Od tejto vedomosti sa potom odvíja aj formulovanie kritérií. Pri hodnotení žiakov 
je potrebné rozlišovať dva druhy kritérií – „produktové kritériá“ a „procesné kritériá“.  Vo vyššom veku 
žiakov by sa chápanie procesov na výtvarnej výchove malo aj pomocou tvorby kritérií orientovať na 
uvedomenie si rozvoja širšieho okruhu zručností. Niektoré z nich sú: schopnosť kriticky myslieť, 
definovať si svoj cieľ, tvorivo pracovať s námetom, byť schopný vyjadriť sa pomocou výtvarného jazyka, 
rozvoj komunikačných schopností či schopnosti reflektovať a hodnotiť celý tvorivý proces.  

Hodnotenie z pohľadu žiaka 

Žiak potrebuje hodnotenie počas celého tvorivého procesu. Pri takto formulovanej informácii by 
mal každý pedagóg výtvarnej výchovy spozornieť. Musíme si dôkladne uvedomiť, čo rozumieme pod 
pojmom hodnotenie, inak sa môže stať, že pedagogickým pôsobením (nesprávnym používaním 
hodnotenia) môžeme mnohým žiakom pokaziť ich pozitívny vzťah k výtvarnej tvorbe. Hodnotením 
nechápeme iba špecifickú oblasť činnosti učiteľa, keď pomocou hodnotiacej škály hodnotí výsledný 
artefakt alebo proces tvorby. Hodnotenie v širšom význame je posúdenie informácie, procesu, faktu... 
a vyjadrenie svojho názoru k danej veci. Takéto hodnotiace výroky sú bežné v komunikácii a sú 
neoddeliteľnou súčasťou tvorivého procesu, v ktorom sa žiak učí od „majstra“. Žiak si takéto 
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hodnotenie vyžaduje vo forme konzultácií, otázok, a to nie iba od učiteľa. Tento druh hodnotenia má 
pre neho formatívnu funkciu. Pomáha žiakovi získať pocit istoty v nastavenom procese premýšľania 
a tvorby.  

Druhý typ hodnotenia – sumatívne hodnotenie, ktoré pracuje s kritériami hodnotenia, by malo 
u žiaka zlepšovať schopnosť porozumieť hodnoteniu, schopnosť tvoriť hodnotiace kritériá a použiť ich 
v procese hodnotenia svojej práce. Žiak by mal vedieť, na čo sa učiteľ v hodnotení sústredí, aby mohol 
v danej oblasti preukázať svoje maximálne schopnosti a tým ich aj rozvíjať. Schopnosť žiaka použiť 
hodnotenie v čo najefektívnejšej forme je dôležitá v každom výtvarnom procese. „Ak žiaci nikdy 
nedostanú príležitosť, aby vlastnú skúsenosť zhodnotili, nikdy si neosvoja zvyk ani schopnosť vykonávať 
reflexiu vlastného výkonu“ (Petty, 1996). Pri správnom hodnotení by sa hodnotiace súdy mali opierať 
o fakty. Fakty na proces hodnotenia získajú žiaci pomocou vytvorenia kritérií hodnotenia.  

Základné typy hodnotenia 

1. Sumatívne hodnotenie – záverečné hodnotenie po prebratom učebnom celku, na záver 
školského roka a pod. 

2. Formatívne hodnotenie – priebežné hodnotenie zamerané na poskytnutie okamžitej spätnej 
väzby. 

3. Normatívne hodnotenie – hodnotenie opierajúce sa o konvenčnú sociálnu normu (v školskom 
prostredí je to skupina, trieda, ročník...). V súčasnosti je to už zastarané a nevhodné 
hodnotenie. 

4. Kriteriálne hodnotenie – hodnotenie voči dopredu stanovenému kritériu. 

5. Individualizované hodnotenie – hodnotí sa voči predchádzajúcemu výkonu žiaka. 

6. Diagnostické hodnotenie – zamerané na odhaľovanie študijných ťažkostí a problémov. 

 

Reflexia 

Reflexiou nazývame proces, ktorého súčasťou je sebahodnotenie. V procese výtvarnej výchovy 
zameranej na proces tvorby je reflexia dôležitou súčasťou každej etapy. Pedagogické zameranie na 
reflexiu ju povyšuje na oblasť záujmu, kde sa reflexia mení na cieľavedomú, plánovanú činnosť, ktorej 
výsledkom je konkrétny produkt (písomný záznam, premyslený verbálny prejav a pod.). V takejto 
forme sa reflexia môže stať platformou na diskusiu či sprostredkovanie postojov a vedomostí svojim 
spolužiakom v jazyku primeranom stupňu kognitívneho vývoja na danom vzdelávacom stupni.  Procesy 
realizované v reflexii majú veľa spoločného s hodnotiacimi procesmi. Na rozdiel od nich ale nemusí byť 
výstupom reflexie iba hodnotiaci súd. Výsledkom reflexie môže byť návrh zmeny výtvarnej techniky, 
vytvorenie plánu, žiadosť o konzultáciu a iné. V reflexii si žiaci uvedomia, čo a v akom rozsahu sa naučili. 
Informácie si zatrieďujú, systematizujú a popritom upevňujú novovytvorené myšlienkové väzby. 
Reflektovať je možné obsah (čo o téme vedia, čo si overili, čo zistili, čo si spresnili, na aké otázky stále 
nepoznajú odpoveď, čo by ešte chceli vedieť), ale aj procesy (ako k informáciám dospeli, aké stratégie 
učenia použili oni, aké učiteľ, ako sa im darilo v aktivitách zameraných na zručnosti a podobne).  Ak sa 
reflexia stane pedagogickým cieľom, je dôležité, aby mal pedagóg vytvorené kritériá úspešnosti. 
Hodnotenie reflexie je pre jej subjektívnosť určite veľmi ťažké. Aby reflexia splnila pedagogický cieľ – 
rozvoj kritického myslenia či prácu s kritériami, je potrebné použitie faktov. Hodnotiť reflexiu je možné 
vzhľadom na použitie myšlienkových operácií: opis, analýza, argumentácia a pod. v kontexte 
Bloomovej taxonómie.  
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Aby žiak úspešne reflektoval tvorivý proces alebo  finálny artefakt, musí urobiť rekonštrukciu. 
Musí racionálne prehodnotiť procesy, uvedomiť si vzťahy medzi jednotlivými časťami, ako aj medzi 
časťami a celkom. Tvorivý proces je súbor procesov, kde sa poväčšine objavia problémy rôzneho 
charakteru. Nie je to problémové vyučovanie, kde učiteľ cielene vnáša konkrétny problém do 
vyučovacieho procesu. Reflexia  sa môže oprieť o empirické skúsenosti žiaka. Empirické skúsenosti sa 
tak stanú bezpečným základom, na ktorom môže žiak budovať nadstavbu vo forme kognitívnych 
operácií Tie môžu byť realizované od najjednoduchších opisných až po komplexné analyticko-
syntetické či hodnotiace myšlienkové procesy.   

Príklady aktivít v procese reflexie: 

a) konceptualizácia problému – žiak si kladie otázky: „Prečo som dosiahol dobrý výsledok? – Ako 
zlepšiť proces na dosiahnutie lepšieho výsledku? – Ako predísť chybe?“ a pod. Žiak analyzuje a 
vyhodnocuje jednotlivé zložky tvorivého procesu. 

b) denník – umožňuje záznam faktov, ale aj emócií, ktoré sa spojili s vyučovacou hodinou. 
Denníkový záznam učí žiakov identifikovať pocity, úspechy, problémy.  

c) reflexia fotodokumentácie – žiak porovnáva a vyhodnocuje fotografie, ktoré vytvoril v rôznych 
etapách procesu tvorby. Výhoda je, že v tejto forme sa nemusí vyjadrovať obsiahlym textom. Na 
identifikovanie podstaty mu postačí grafický prvok a jedno slovo či veta. 

Otázky na rekapituláciu: 

1) Prečo je formatívne hodnotenie pre proces tvorby dôležité? 

2) Ako môžeme využiť reflexiu v procese tvorby? 
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4  Projektová metóda vo výtvarnej výchove 
orientovanej na výtvarný proces 

Jednotné vymedzenie pojmu projektového vyučovania neexistuje. Niektorí autori zdôrazňujú 
materiálny výstup projektu, iní zmysluplnú činnosť žiakov alebo skupinovú prácu. Definovanie 
základných charakteristík je ale pre pochopenie významu v metodike výtvarnej výchovy zameranej na 
proces dôležité. 

Projektové vyučovanie je efektívny spôsob výučby, v ktorom môžeme využívať niektoré didaktické 
metódy z kooperatívneho vyučovania, problémového vyučovania, integrovaného tematického 
vyučovania, blokového vyučovania alebo tvorivého vyučovania. Je založené na projektovej metóde. 
Projektové vyučovanie je teda také vyučovanie, v ktorom je projektová metóda hlavnou vyučovacou 
metódou. Projektové vyučovanie patrí k moderným a veľmi účinným vyučovacím metódam, v ktorých 
ide o najvyšší stupeň činnosti žiakov. Jeho hlavným zámerom je výchova k vlastnej zodpovednosti žiaka 
a k samostatnosti. Pri projektovom vzdelávaní sa kladie dôraz na akceptovanie osobnosti žiaka, 
utváranie vzťahov, rozvíjanie tvorivosti, pozitívneho sebahodnotenia, schopnosti zdolávať problémy 
a dorozumievať sa.  

Vyučovanie výtvarnej výchovy zameranej na proces tvorby je vo veľkej časti postavené na 
viacerých princípoch projektového vyučovania, no nie je to jeho čistá forma. Aké prieniky môžeme 
nájsť s pedagogickými metódami projektového vyučovania (problémové, kooperatívne metódy)? 
Podstatou problémového vyučovania podľa Tureka (2010, s. 246) je vytváranie postupného radu 
problémových situácií a riadenie činností žiakov pri riešení problémových úloh. Žiak akoby sám 
objavoval poznatky riešením úloh, ktoré mu vytýči učiteľ, alebo ktoré objaví sám. Východiskom 
problémového vyučovania je problémová situácia, v ktorej sa žiak stretne s objektívnou prekážkou.  

Vo výtvarnej výchove orientovanej na proces sa žiaci stretnú s problémovými situáciami, no nie 
sú učiteľom dopredu pripravené. Nie je to forma, kde učiteľ predstaví žiakom dopredu skonštruovaný 
problém na to, aby pri jeho riešení dospeli k požadovaným vedomostiam. Namiesto toho sa žiaci 
stretnú s problémovou situáciou, ktorá sa najčastejšie vzťahuje na technické riešenie výtvarného 
problému, alebo problémy spojené s komunikáciou, organizovaním svojho času, pri riešení prevedenia 
nápadu do vizuálnej podoby a schopnosti postihnutia požadovaných kontextov.  Problémové situácie 
majú v edukačnom procese veľkú motivačnú funkciu. Žiak sa v procese tvorby výtvarného diela 
poväčšine stretne s problémovou situáciou, ktorú vie sám alebo s pomocou pedagóga zvládnuť. 
Prináša mu to pozitívnu spätnú väzbu, odvahu púšťať sa do riešenia problémov všeobecne. 
Nezanedbateľnou hodnotou sú vedomosti a zručnosti spojené s riešením jednotlivých problémov. To 
je predmetovo-obsahová stránka problémových situácií. Žiak musí mať na ich vyriešenie základné 
vedomosti a spôsobilosti zodpovedajúce obsahu situácie. Ich použitie preveruje, rekonštruuje alebo 
utvrdzuje ich funkčnosť. 

Vo výtvarnej výchove orientovanej na proces, ako aj v problémovom vyučovaní je dôležité vytvoriť 
podporujúce a povzbudzujúce prostredie, v ktorom sa žiaci neboja vyjadrovať svoje názory a postoje 
či originálne myšlienky. Podporuje sa tak ich sebadôvera a sebarealizácia. Dôležité sú aj výskumné 
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metódy, ktoré vo výtvarnom procese získavajú dostatočný priestor (teoretická časť prípravy, realizácia 
malých experimentov vo výtvarnej technike a pod.). Kooperatívne vyučovanie, ako ďalšia metóda 
prítomná vo výtvarnej výchove zameranej na proces, podľa spočíva v tom, že žiaci pracujú na vyučovaní 
v malých skupinách, riešia úlohy, osvojujú si vedomosti, vykonávajú rôzne praktické činnosti v 
atmosfére rovnoprávnosti a spolupráce. Základom kooperatívneho učenia je kooperácia, spolupráca, 
ktorá je svojou povahou bilaterálne správanie orientované rovnako na prospech iných, ako aj na 
vlastný prospech.  

Johnson a Johnson (1989) pomenovali päť základných znakov kooperatívneho učenia, ktoré sú 
nutné na to, aby kooperácia fungovala ako systém:  

1. Pozitívna vzájomná závislosť – žiaci chápu, že sú so svojimi spolužiakmi spojení takým 
spôsobom, že nemôžu uspieť, pokiaľ neuspejú aj spolužiaci.  

2. Fyzická prítomnosť – učenie prebieha v malých kooperujúcich skupinách (2 – 6 členov). Ak 
existuje zrakový kontakt, žiak má adresáta aj priamu spätnú väzbu.  

3. Individuálna zodpovednosť – značí, že výkon každého žiaka je zhodnotený a zúročený celou 
skupinou. Výsledky jednotlivca sú podporované činnosťou celej skupiny, ktorá profituje z práce svojich 
členov. Úlohou učiteľa je po ukončení kooperatívnej činnosti zistiť, čo sa žiak naučil a ako sa zdokonalili 
jeho zručnosti.  

4. Formovanie a využitie interpersonálnych a skupinových spôsobilostí – kooperatívne učenie 
nebude fungovať, pokiaľ žiaci nebudú mať osvojené (zvnútornené) životné zručnosti a pravidlá, ktoré 
im umožňujú efektívne pracovať.  

5. Reflexia skupinovej činnosti – na reflexii sa priamo podieľajú žiaci, aby sa učili spôsobilostiam 
sebahodnotenia. Žiaci sa učia životným zručnostiam, napr. nesúhlasiť, argumentovať, oceniť iných a 
udržiavajú tak dobré pracovné vzťahy (Kasíková, 2010, s. 38-39). 

Kooperatívne učenie je v takejto forme viazané na prácu v skupine.  Počas skupinovej práce môže 
žiak  prijímať rôzne roly, napríklad plní úlohu vedúceho skupiny, jeho asistenta, zapisovateľa, hovorcu, 
prezentuje v triede výsledky práce svojej skupiny atď.  Žiaci sú schopní stotožniť sa s jednotlivými rolami 
v skupine a cítia zodpovednosť za svoju prácu. Ak prebieha skupinová práca na výtvarnej výchove, 
prináša opísaný efekt. Vo výtvarnej výchove zameranej na proces nie je vždy potrebná práca v skupine. 
Napriek tomu je aj tak v procese takto organizovaného vyučovania prítomných viacero prvkov 
kooperatívneho učenia. Žiaci v procese tvorby výtvarného artefaktu zdieľajú a diskutujú dosiahnuté 
čiastkové ciele, na záver prezentujú finálne artefakty. Učia sa hovoriť pred spolužiakmi, pracujú na 
svojom prejave, učia sa používať správne pojmy a fakty a pod. Ostatní žiaci v triede sa učia aktívne 
počúvať, udržať pozornosť, diskutovať o probléme, klásť otázky. Žiaci sa učia navzájom, čo je súčasťou 
kooperatívneho učenia. Práca na rovnakom zadaní s odlišným výsledkom je pre žiakov ukážkou 
nového, odlišného chápania, myslenia, použitia odlišných výtvarných techník. Prirodzene to vzbudzuje 
ich záujem a učenie sa. Učia sa životným zručnostiam, ktoré sú obsiahnuté v kooperatívnom vyučovaní.  

V projektovom vyučovaní, ale ani vo výtvarnej výchove orientovanej na  proces tvorby nie je učiteľ 
nositeľom hotových poznatkov, ale stáva sa spolutvorcom projektu a poradcom žiakov.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
Jeho úlohou je vytvárať situácie, v ktorých žiak pocíti potrebu nového poznávania a vytvorí podmienky, 
ktoré žiakom umožnia vlastné objavovanie. Takýto prístup ponúka priestor na rozvoj nových vzťahov 
medzi žiakmi a učiteľom. Stávajú sa partnermi, ktorí spoločne vytvoria určité dielo, za ktoré každý 
z nich nesie svoj diel zodpovednosti. Žiak by mal získať pocit, že s učiteľom na projekte pracujú 
spoločne, že participuje na plánovaní projektu, má možnosť samostatného riešenia problému, sám 



34 

 

svoju prácu riadi, preberá iniciatívu. Vlastnou aktivitou žiak získava vedomosti a zručnosti, ktoré sa 
stávajú trvalejšími a majú vyššiu hodnotu. Učiteľ žiaka len správne „navádza“, usmerňuje, stáva sa 
facilitátorom, pozorovateľom, koordinátorom a radcom. Vo svojom prístupe reflektuje možnosti, ale 
aj potreby súčasného života. Učiteľ prináša do vyučovania podnety, ktoré vyžadujú komplexné 
myslenie – využitie viacerých oblastí poznania a ich prepájaní.  

Otázky na rekapituláciu: 

1) V čom je základné prepojenie výtvarnej výchovy orientovanej na proces s projektovým 
vyučovaním? 

2) Aké postavenie má učiteľ voči žiakom v projektovom vyučovaní? 

3) Aké formy kooperatívneho vyučovania sa môžu realizovať na hodinách výtvarnej výchovy 
orientovanej na proces tvorby? 
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5  Ako pripraviť vyučovanie výtvarnej výchovy 
zameranej na proces tvorby  

V tejto kapitole sa pokúsime predstaviť koncepciu prípravy hodiny výtvarnej výchovy zameranej 
na proces. Na problematiku tvorby prípravy na vyučovaciu jednotku budeme nazerať z pohľadu učiteľa. 
Naším cieľom je ponúknuť zrozumiteľnú, inšpiratívnu metodiku, ktorá ponúkne informácie nielen 
k uvedenej metóde zameranej na proces, ale bude inšpiráciou pre všetkých študentov pedagogických 
smerov či učiteľov výtvarnej výchovy. 

Pri tvorbe prípravy na vyučovanie výtvarnej výchovy zameranej na proces tvorby si učiteľ musí 
uvedomiť, čo je jeho cieľom. Cieľ stanovíme na základe didaktickej analýzy učiva, ktoré máme odučiť 
podľa časovo-tematických plánov.  Didaktická analýza učiva je hĺbková myšlienková činnosť učiteľa, 
kde sa zoznamuje s učebnými plánmi, osnovami, učebnicami a ktorú vykonáva pri príprave na 
vyučovanie. Je v podstate kombináciou analýzy základných pojmov a vzťahov v učive a analýzy 
základných činností, ktoré žiaka privedú k pochopeniu a osvojeniu si učiva. Do procesu didaktickej 
analýzy vstupuje aj rozbor začiatočných a následných medzipredmetových väzieb v učive. Bez 
dôkladnej analýzy učiva nemôžeme špecifikovať konkrétne ciele, bez poznania konkrétnych cieľov 
nemožno urobiť výber učiva. V predmete výtvarná výchova sa k základným prvkom obsah a cieľ pripája 
aj výtvarná technika, ktorá má v predmete veľmi dôležité postavenie. Pedagogická odbornosť  
a zručnosť učiteľa sa preukáže v tom, ako dokáže identifikovať pedagogické ciele a navrhne edukačný 
plán na osvojenie si požadovaných vedomostí a zručností v konkrétnej téme.  

Samozrejmý predpoklad práce s obsahom edukačnej jednotky je ovládanie a porozumenie 
obsahu samotným učiteľom. Druhým dôležitým momentom je uvedomenie si, komu a ako je potrebné 
učivo sprostredkovať. Didaktickú analýzu učiva uskutočňuje učiteľ smerom k stanovenému cieľu 
vyučovania, ktorý je však formulovaný so zreteľom na zvláštnosti a možnosti učiva a je v procese 
didaktickej analýzy učiva dotváraný. Pri práci s obsahom učiva dochádza k jeho transformácii. Obsah 
vyučovania vo výtvarnej výchove tvorí sústava edukačných tém. Každá z tém zodpovedá riešeniu 
určitého výtvarného problému. Formulovanie výtvarnej úlohy a výtvarného problému považuje 
Kožušková za najdôležitejšie z hľadiska prípravy a realizácie výtvarných činností (2006, s. 43). Učiteľ na 
základe konkrétnych podmienok prispôsobuje obsah a spôsob jeho sprostredkovania žiakom. Príprava 
učiteľa na cieľavedomé pedagogické pôsobenie nespočíva iba v príprave na jednotlivé hodiny výtvarnej 
výchovy. Učiteľ by mal v prvom rade pochopiť koncepciu a filozofiu školy, v ktorej učí (koncepcia 
a filozofia sa môže v závislosti od druhu školy líšiť). Následne si musí uvedomiť prepojenie obsahov 
jednotlivých ročníkov a ich cieľov. Ak nie je na škole jediný učiteľ výtvarnej výchovy, musí sa v rámci 
predmetovej komisie (PK) koordinovať a štandardizovať pôsobenie jednotlivých učiteľov. Pri tvorbe 
horizontálnych a vertikálnych plánov (časovo-tematické plánovanie v jednom ročníku alebo vertikálne 
vo viacerých ročníkoch) sa učiteľ stretáva s procesmi transformácie obsahu. Pri transformácii obsahu 
si kladie otázky: 
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1) Čo považovať pri danej téme v danom tematickom celku za obsah učiva? (Vedomosti, 
schopnosti, zručnosti a návyky, osvojovanie nových postupov a procesov, rozvíjanie postojov 
a hodnôt.) 

2) Ako sa obsah učiva doplňuje a prepája s ostatnými témami? (Využitie nadobudnutých 
vedomostí a zručností a ich rozšírenie.) 

2) Čo reprezentuje toto učivo? (Fakty, pojmy, zovšeobecnenia; vecné a zmyslové súvislosti; 
zákony, pravidlá, zásady; problémy; techniky, metódy, postupy; postoje, hodnoty, normy.) 

3) V čom je význam tejto témy? (Prepojenie na „reálny“ život, na osobnú skúsenosť žiaka, na 
komunitu a pod.) 

4) Aká je štruktúra obsahu? (vo vzťahu ku vhodným taxonómiám) 

5) Ako je možné učivo sprostredkovať?  (pedagogické metódy) 

Transformácia učiva môže prebehnúť v podmienkach, keď učiteľ nepozná svojich žiakov osobne. 
Učivo transformuje vo vzťahu k veku žiakov a vo vzťahu k plánovaným cieľom a obsahom. Pri tvorbe 
edukačných jednotiek výtvarnej výchovy zameranej na proces môže učiteľ využiť schému č. 3 Obsah – 
cieľ – technika, ktorému sa venujeme v nasledujúcej kapitole 5.1 Definovanie základných vzťahov: 
obsah – cieľ – výtvarná technika. V tejto kapitola sa venujeme analýze pedagogickej prípravy na základe 
vzťahov obsah – cieľ – výtvarná technika.   

5.1 Definovanie základných vzťahov: obsah – cieľ – výtvarná technika  

Výtvarná výchova ponúka možnosti rozvoja a získania viacerých spôsobilostí v oblastiach. Učiteľ 
musí určiť, čo bude v konkrétnej výtvarnej úlohe jeho cieľ. Je to dôležité vo vzťahu k dlhodobému 
plánovaniu a vedeniu vzdelávania v predmete výtvarná výchova. V dlhodobom plánovaní sa jasne 
objaví línia rozvoja konkrétnych zručností a vedomostí, ktoré budú tvorené líniou hlavných cieľov. Tieto 
ciele môžu vychádzať z nasledujúceho zoznamu: 

1. VÝTVARNÉ DISPOZÍCIE 

a) Výtvarná citlivosť (senzibilita) – je to schopnosť odhaliť výtvarné hodnoty a jemne medzi nimi 
rozlišovať. 

b) Výtvarná predstavivosť a fantázia – je to schopnosť pamäti ukladať, uchovávať, pretvárať alebo 
konštruovať výtvarné formy spojené s vecným alebo zážitkovým obsahom. 

c) Výtvarné myslenie – je predpoklad  na riešenie tvorivých problémov a na ochotné 
komunikovanie pri posudzovaní výtvarných hodnôt (Kožušková a spol., 2006, s. 46). 

2. VEDOMOSTI 

a) Kognitívne – pojmy, fakty, ktoré v štruktúre poznania sveta prispejú k vytvoreniu nových 
prepojení... 

b) Metakognitívne – plánovanie, práca s vlastnou motiváciou, vytvorenie cieľa, organizácia času...  

3. ZRUČNOSTI SPOJENÉ S VÝTVARNOU VÝCHOVOU – psychomotorické spôsobilosti, pochopenie 
a ovládanie výtvarných techník, tvorba pozitívnych pracovných návykov... 
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4. KOMUNIKATÍVNE SCHOPNOSTI – prezentácie vlastných výtvarných prác, komunikovanie 
obsahu svojho výtvarného diela nielen verbálnym spôsobom, komunikácia pri riešení problémov so 
spolužiakmi a učiteľom, porozumenie zadaniu... 

5. HODNOTIACE SCHOPNOSTI – tvorba kritérií a ich použitie pri hodnotení, sebareflexia, 
sebahodnotenie... 

Proces definovania podstaty vyučovacieho procesu je v uchopení a vytvorení vzťahu medzi tromi 
základnými prvkami, ktoré vstupujú do procesu tvorby prípravy na hodinu výtvarnej výchovy hneď na 
začiatku. Nie je dôležité, ktorým prvkom začneme, pretože s nimi pracujeme akoby naraz. Pre ľahšie 
pochopenie sme ich zobrazili v schéme č. 3 Obsah, cieľ, technika. Trojuholník uprostred definuje ich 
vzájomnú previazanosť. Každý z prvkov diagramu obsah, cieľ, technika je formálne rozvetvený do 
subkategórií, ktoré ho pomáhajú identifikovať. Ich zoznam nie je úplný, slúži hlavne na názorné 
vysvetlenie komplexnosti procesu tvorby plánu na vyučovanie výtvarnej výchovy zameranej na proces. 

 

Schéma č. 3 Obsah, cieľ, technika 

 

 

Pedagogické pôsobenie je cieľavedomá, dopredu plánovaná odborná činnosť. Pedagóg má 
vedomosti o vekových špecifikách žiakov, o obsahových prepojeniach tém a ich opakovaní 
(rozširovaní, posilňovaní) v rôznych ročníkoch a je špecialista-odborník na použitie výtvarných techník. 
Pri tvorbe plánu na vyučovaciu jednotku vychádza z pedagogických dokumentov (ŠVP a časovo-
tematických plánov). Pri príprave vyučovania – plánovania vstupuje obsah do interakcie c cieľmi a vo 
výtvarnej edukácii so špeciálnym prvkom – výtvarnou technikou. Aby sme dokázali naplánovať vhodný 
výchovný, vzdelávací a tvorivý proces v rámci predmetu výtvarná výchova, musíme overiť našu 
predstavu základnej koncepcie možnosťami realizácie, ako dokumentuje nasledujúca schéma č. 5 
Posúdenie realizácie. Na ľavej strane diagramu je teoretická rovina, kde sa nachádza trojuholník 
základných komponentov vstupujúcich do tvorby prípravy vyučovacej jednotky. Na pravej strane je 
praktická rovina, ktorá predstavuje reálne ukotvenie predstavy do konkrétnych vyučovacích 
podmienok a vzťahov. 
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Schéma č. 5 Posúdenie realizácie 

 

 

5.2 Cieľ výtvarnej výchovy 

Pri tvorbe plánu hodiny výtvarnej výchovy zameranej na proces sa budeme najskôr venovať 
cieľom. Ich definovaním a rozdelením si ujasníme potrebu ich tvorby. Vysvetlením prepojenia na obsah 
a výtvarnú techniku poukážeme na ich dôležitosť v pedagogickom procese.  

Rozdelenie cieľov podľa domény učiva na kognitívne, psychomotorické a afektívne tvorí základnú 
štruktúru cieľov v našom ŠVP.  

Kognitívne ciele sú zamerané najmä na sústavu vybraných poznatkov a s nimi spojených 
schopností, vyjadrujúcich úroveň činností, ktoré má vedieť žiak s poznatkami vykonať.  

Psychomotorické ciele sa dotýkajú učenia, ktoré je prevažne zmyslového charakteru (od 
bezpečných a reflexných pohybov až k zložitým súborom zručného a účelového správania). 
Zjednodušene môžeme povedať, že sem spadá každá mechanická zručnosť, ktorú treba zdokonaľovať 
opakovaním.  

Afektívne ciele učiteľ formuluje tak, aby ovplyvnil nielen rozumovú, ale i citovú sféru žiaka, 
smerujúcu od záujmu k postojom. Pri realizácii týchto cieľov vedie učiteľ žiaka tak, aby ho naučil 
využívať poznanie získané vo vyučovacom predmete k vytváraniu vlastných a zdôvodnených postojov 
k javom každodenného života. 

Ciele musia mať kvalitu, ktorá im zabezpečí funkčnosť. Ciele musia byť jasne formulované, čo 
najviac konkrétne, merateľné, časovo realizovateľné a predovšetkým musia zodpovedať realite. 
Jednotlivé požadované kvality môžu byť rozdielne v súvislosti s tým, o aký typ cieľov ide. Všeobecné 
strategické ciele nemôžu byť rovnako konkrétne ako špecifické operačné ciele alebo 
operacionalizované ciele. K jednotlivým typom cieľov preto musíme pristupovať individuálne 
vzhľadom na ich zaradenie. 

Všeobecné a strategické ciele (aims) – filozoficky založené rámcové celospoločenské (národné) 
ciele inštitucionálneho (školského, osvetového) vzdelávania, vychovávania a vycvičovania v školách 
a v mimoškolských kurzoch, ktoré sú rozpracované do menej všeobecných programových cieľov a do 
špecifických operačných plánových cieľov; ide o zdôvodnený projekt hodnotovo založených cieľov, 
zvyčajne vypracovaný národnou, regionálnou alebo miestnou komisiou, alebo profesijnou 
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organizáciou, ktorá predkladá smernicu alebo zameranie, na aké funkcie, ciele a obsahové dôkazy by  
mali školy a osvetové zariadenia orientovať vzdelávanie a výcvik (Švec, 2002, s. 163). 

Špecifické operačné ciele (objectives), zámery vzdelávania, vychovávania a výcviku vo výučbe 
alebo mimovýučbovej výchove, ktoré sú konkretizované a rozpracované na základe všeobecnejších, 
hierarchicky nadradených cieľov určitého učebného predmetu, kurzu, semestra alebo ročníka či 
inštitúcie, prípadne aj abstraktných a strategických cieľov školského stupňa, cyklu alebo školskej 
sústavy či dokonca cieľov celkového národného systému edukácie  (Švec, 2002, s. 233). 

Operacionalizované ciele výučby (operationalized objectives) vymedzené v termínoch úkonov 
žiakov, ktoré majú byť schopní urobiť po splnení tohto krátkodobého cieľa či podcieľa; sa vyjadrujú 
slovesami, napr. vymenuje, definuje, exemplifikuje/spríkladní, rozoberie, narysuje, utvorí, vymyslí, 
pomôže, spolupracuje a pod., viac či menej konkrétne činnosti v kognitívnej, socioafektívnej 
a senzoricko-motorickej oblasti výučby (Švec, 2002, s. 235). 

V štátnom vzdelávacom programe sú vzdelávacie ciele  uvedené vo forme všeobecných 
strategických cieľov. Tu je ukážka formulácie kognitívnych, senzomotorických a socioafektívnych cieľov 
pre predmet výtvarná výchova (ŠPÚ, 2009). 

Kognitívne ciele  

Poznávať jazyk vizuálnych médií – jazykové prostriedky, základné kompozičné princípy, vybrané 
techniky a procesy vizuálnych médií. Rozumieť im a tak zvyšovať uvedomelosť reflexie vizuálnej 
kultúry. Poznávať a vedieť pomenovať pôsobenie (výraz) umeleckých diel, svoj zážitok z nich. Poznať 
vybrané typické diela vizuálnej kultúry, reprezentujúce žánre a niektoré štýlové obdobia a iné kultúry. 
Cez vlastnú činnosť žiaka uvádzať k poznaniu a vedomej reflexii sveta vizuálnych znakov (multimédiá, 
reklama, výtvarné médiá, architektúra, dizajn), k vedomému používaniu zobrazovania a jeho kritickej 
selekcii. 

Senzomotorické ciele  

Vedome rozvíjať tvorivosť. Umožniť žiakovi vývoj od detského, spontánneho spôsobu 
vyjadrovania k vyjadrovaniu cieľavedomému, s dôrazom na vlastný prístup, vlastný názor a vkus. 
Naďalej rozvíjať a kultivovať vnímanie, predstavivosť a fantáziu, podporovať a podnecovať jeho 
nápaditosť a tvorivú sebarealizáciu, prekonávanie konvenčných schém a inovovanie naučených 
myšlienkových a zobrazovacích vzorcov. Prostredníctvom VV rozvíjať tvorivosť v jej základných, 
všeobecne uplatniteľných princípoch. Formovať a rozvíjať gramotnosť (zručnosti) žiaka v oblasti 
vyjadrovania sa výtvarnými prostriedkami prostredníctvom vybraných médií, nástrojov a techník. 

Socioafektívne ciele  

Formovať kultúrne postoje. Vychovávať žiaka smerom k vytváraniu si primeraných kultúrnych 
postojov, názorov a hodnotových kritérií; cez zážitok aktívneho vyjadrovania a vnímania umeleckých 
diel uvádzať ho do poznávania hodnôt umenia a kultúry – vo vzťahu k tradícii, ale na úrovni aktuálneho 
vnímania problematiky vyjadrovania sveta umením. Formovať celistvú osobnosť. Pristupovať k 
osobnosti žiaka v jej úplnosti – rozvíjať cítenie, vnímanie, intuíciu, fantáziu, analytické myslenie a 
poznávanie a takisto formovanie a aktívne používanie zručností – to všetko prostredníctvom 
činnostného a zážitkového vyučovania. 

Na základe vyššie opísanej funkcionality cieľov, v nasledujúcom kroku vytvoríme zo všeobecných 
strategických cieľov - špecifické operačné ciele. K jednotlivým vzdelávacím doménam uvedieme iba 
niekoľko ilustratívnych príkladov na lepšie pochopenie rozdielov. 
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Príklady špecifických operačných cieľov pre výtvarnú výchovu v kognitívnej oblasti: 

Žiak má vedomosti z konkrétnej oblasti histórie umenia. 

Žiak je schopný interpretovať výtvarné dielo z konkrétneho umeleckého slohu/štýlu. 

Žiak vie použiť elementy a princípy  výtvarného jazyka na vyjadrenie svojej vizuálnej predstavy.  

Žiak vie identifikovať elementy a princípy  výtvarného jazyka vo výtvarnom diele.  

Príklady špecifických operačných cieľov pre výtvarnú výchovu v senzomotorickej oblasti: 

Žiak vie použiť vybranú výtvarnú techniku na realizáciu svojej vizuálnej predstavy. 

Žiak je schopný realizovať prevedenie svojej vizuálnej predstavy do prípravnej kresby. 

Žiak dokáže navrhnúť viacero  tvorivých realizácii vybranej témy. 

Žiak si vedie záznam tvorivého procesu (zošit, portfólio). 

Príklady špecifických operačných cieľov pre výtvarnú výchovu v afektívnej oblasti: 

Žiak vie odprezentovať proces tvorby výtvarného artefaktu (niektorú jeho časť). 

Žiak vie vytvoriť kritérium hodnotenia a na jeho základe ohodnotiť proces/artefakt. 

Žiak vie vo svojej reflexii použiť fakty.  

Žiak získa pozitívne návyky pri príprave a ukončení výtvarnej činnosti. 

Prevedenie špecifických operačných cieľov na operacionalizované ciele výučby je proces, ktorý 
realizuje učiteľ v závislosti od viacerých premenných, ktoré do vzdelávacieho procesu vstupujú. 
V príprave na výtvarnú výchovu zameranú na proces využijeme schému č. 3 Obsah – cieľ – technika 
(str. 37), ktorý vystihuje komplexnosť myslenia v procese stanovovania operacionalizovaných cieľov. 
Pri ich tvorbe musíme využiť vedomosti práce s taxonómiami (podrobnejšie sa tejto téme venujeme 
v kapitole 5.5 Taxonómia vo výtvarnej výchove). 

Pri tvorbe operacionalizovaného cieľa je dôležité jeho prepojenie na obsah a výtvarnú techniku. 
Takisto je nevyhnutné, aby bol cieľ realistický, primeraný, dosiahnuteľný, merateľný... Na overenie 
funkčnosti cieľa môžeme použiť metódu SMART. Je to analytická technika na navrhovanie cieľov v 
riadení a plánovaní. SMART je akronym zo začiatočných písmen anglických názvov atribútov cieľov 
(Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time Specific). 

S – Specific – špecifické, konkrétne ciele 

M – Measurable – merateľné ciele 

A – Achievable – dosiahnuteľné 

R – Realistic – realistické 

T – Time Specific – časovo špecifické 

 

 

Príklad spracovania témy vyučovacej jednotky na operacionalizované ciele vyučovania a princíp 
ich overenia pomocou metódy SMART  
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Téma hodiny: Praveké jaskynné maľby 

Ročník: 5 

Základná myšlienka, ktorú má pedagóg po preštudovaní časovo-tématických plánov k danej téme 
môže byť formulovaná následovne: Človek využíva odjakživa plochu obydlia ( stena, múr, fasáda, 
priečelie a pod.) na záznam/vyjadrenie/komunikáciu. Učiteľ motivuje žiakov na hľadanie analógie 
medzi pravekou maľbou  a súčasnosťou. Prepojením témy pravekej jaskynnej maľby so súčasnosťou sa 
téma aktualizuje. V diskusii, ktorá nemusí byť organizovaná ako konkrétna časť edukačnej jednoty 
(môže vzniknúť pod vplyvom bádania žiakov alebo na podnet učiteľa), sa môžu priblížiť témam grafitov 
(streetart), uctievaniu a obetovaniu (kresťanské a iné náboženské rituály), plagátov na stenách svojho 
príbytku a pod.   

Obsah edukačnej jednotky sa bude opierať o informácie o praveku (dejepis) a jaskynných maľbách 
(výtvarná výchova). 

Vychádzajúc zo všeobecných cieľov pre 5. ročník ZŠ vytvoríme na základe predstavy realizácie 
témy (obsah, výtvarná technika)  špecifické operačné ciele v kognitívnej, psychomotorickej a afektívnej 
doméne.  

Kognitívna: Žiak má vedomosti o pravekom období ľudskej existencie a o niektorých jaskynných 
maľbách, ktoré sa nám z tej doby zachovali. 

Senzomotorická: Žiak vie použiť vybranú výtvarnú techniku na realizáciu svojej vizuálnej predstavy 
a vedomostí z danej oblasti. 

Afektívna: Žiak vie odprezentovať proces tvorby výtvarného artefaktu (niektorú jeho časť) 
s primeraným použitím faktov odkazujúcich na jeho vedomosti a zručnosti. 

Téma vyučovacej jednotky sa prostredníctvom špecifických cieľov transformuje do základnej 
myšlienky, ktorá vytvorí koncept premýšľania učiteľa o spôsobe edukácie. Základná myšlienka:  
inšpirovať/motivovať žiaka prostredníctvom maľby na stenu (A2 formát pripevnený na stenu) 
vychádzajúcich z jaskynných malieb k premýšľaniu o význame kresby/maľby na stene 
(interiér/exteriér). Výsledná maľba by mala vzniknúť procesom individuálnej prípravy a následného 
spojenia sa do malých skupín, kde pomocou temperových a prstových farieb zrealizujú skupinovú 
maľbu, ktorá bude spojením viacerých návrhov členov skupiny. 

Vytvorením operacionalizovaných cieľov konkretizujeme niektoré aktivity, ktoré budú z pohľadu 
cieľov dôležité. Operacionalizované ciele:  

1) Nakresli obrázok predmetu (zviera, vec, znak... súvisiaceho so životom pravekých ľudí) na 
základe pochopenia teórie o vzniku jaskynných malieb. 

2) Experimentuj s technikou temperových a prstových farieb, aby si získal/la viacero možností 
realizácie návrhu do finálneho diela.  

3) Odprezentuj spôsob realizácie finálneho diela s použitím informácií o pravekých jaskynných 
maľbách a faktoch prepojených sa na proces tvorby. 

 

Ako ukážku použitia SMART metódy uvedieme preverenie operacionalizovaného cieľa číslo 1: 
nakresli obrázok predmetu (zviera, vec, znak... súvisiaceho so životom pravekých ľudí) na základe 
pochopenia teórie o vzniku jaskynných malieb. 
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S špecifický – špecifickosť cieľa určuje identifikácia spôsobu realizácie (nakresli) vo vzťahu 
s identifikáciou, čo treba nakresliť – je to jasne špecifikované. Nakresli obrázok predmetu (zviera, vec, 
znak... súvisiaceho so životom pravekých ľudí). Cieľ je špecifický. 

M merateľný – vieme posúdiť realizáciu kresby na základe pochopenia niektorej teórie vzniku 
jaskynných malieb. Vieme posúdiť správnosť prepojenia predmetu kresby na život pravekého človeka. 

Cieľ je merateľný, no určite by bolo ťažké vytvoriť hodnotiacu škálu (známky 1 – 5). Je potrebné 
cieľ upraviť. Pomôžeme si taxonómiou a vložením aktívneho slovesa – vytvor možné prepojenia.  

Zmenený cieľ: 

Nakresli obrázok predmetu (zviera, vec, znak... súvisiaceho so životom pravekých ľudí) na základe 
pochopenia teórií o vzniku jaskynných malieb a vytvor možné prepojenia tvojej kresby s konkrétnou 
pravekou jaskynnou maľbou. 

Takto definovaný cieľ je merateľný v školských podmienkach, pretože učiteľ vie posúdiť správnosť 
a množstvo vytvorených prepojení kresby s konkrétnou (žiakom vybranou) jaskynnou nástennou 
maľbou.  

A dosiahnuteľný – ak učiteľ sprostredkuje žiakovi potrebné informácie o teóriách vzniku 
pravekých jaskynných malieb, dostatočné množstvo vizuálnej inšpirácie..., žiak by mal dokázať 
realizovať kresbu. 

Cieľ je dosiahnuteľný. 

R realizovateľný – v tejto etape procesu sa cieľ vzťahuje na prípravnú kresbu, ktorá bude 
realizovaná jednotlivcom vo formáte max. A4. 

Cieľ je realizovateľný. 

T časovo dosiahnuteľný – učiteľ určí na dosiahnutie tohto cieľa 1-2 vyučovacie hodiny, čo by malo 
byť dostačujúce. 

Cieľ je časovo dobre nastavený. 

 

Ukážky žiackych prác (k realizácii cieľa 1): Nakreslil obrázok predmetu (zviera, vec, znak... 
súvisiaceho so životom pravekých ľudí) bez vytvorenia  prepojenia na konkrétne jaskynné maľby. 
Prepojenie sa môže realizovať verbálne s ukážkou konkrétnej jaskynnej maľby – má to edukatívny 
prínos pre celú triedu. 
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5.3 Obsah výtvarnej výchovy  

Slovom “obsah“ je myslená zameranosť – intencia – vzdelávania na to, čo sa žiak má naučiť. 
V tomto zmysle je obsahom všetko, čo si žiaci môžu zapamätať (nevynímajúc pamäť tela napr. pri 
psychomotorickej činnosti) a v činnosti alebo komunikácii realizovať a zdieľať (Slavík, 1997, s. 104).  

Obsah výtvarnej výchovy je v ŠVP definovaný ako „sústava edukačných tém. Každá z tém 
zodpovedá riešeniu určitého výtvarného problému“ (ŠPÚ, 2009, s. 4). Pre cieľavedomú pedagogickú 
činnosť musíme obsah konkretizovať podrobnejšie. Forma a rozsah obsahu, ktorý chceme na  výtvarnej 
výchove učiť, predstavuje dôležitú oblasť pedagogickej odbornosti. Učiteľ potrebuje definovať 

Detail vlasov nie je správny – určite sa 
v maľbách nesnažili identifikovať muža 
a ženu na základe dĺžky vlasov  

Správny rozdiel medzi zobrazením zvieraťa a 
lovca/človeka 

Zviera nemá dostatočné množstvo 
detailov, málo prepracované 

Nesprávne zobrazenie trávy,  

ako aj priestoru pomocou línii 

zeme 

Veľmi dobré zobrazenie hlavy z profilu 
a rohov z predného pohľadu, bolo by 
dobré zobraziť na zvierati viac detailov 
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edukačné ciele, kde je obsah jedným zo základných komponentov. Použijeme rozdelenie cieľov 
z predošlej kapitoly 5.2 Cieľ výtvarnej výchovy na kognitívne, psychomotorické a afektívne. Obsah, 
keďže ho musíme plánovať, budeme takisto deliť do rovnakých kategórií. Delenie je samozrejme iba 
teoretické, presné hranice sa nedajú definovať. Rozdelenie nám pomôže identifikovať vzťahy, ktoré 
musíme pri tvorbe edukačnej jednotky pochopiť. V kognitívnej doméne sú to vedomosti, ktoré majú 
formu myšlienok (vedomostných konštruktov). V psychomotorickej oblasti sú to hlavne zručnosti 
súvisiace s výtvarnou tvorbou a výtvarnou technikou.  Afektívna doména sa týka tvorenia postojov, 
schopnosti vyjadriť sa prostredníctvom vizuálnych foriem. Pri napĺňaní cieľov vo všetkých troch 
doménach hrá dôležitú úlohu osvojenie si informácií a ich aplikovanie do tvorivého výtvarného 
procesu. Naše poznanie reálneho sveta si prevádzame do pojmového sveta, kde základnú štruktúru 
tvoria pojmy. Pojmy reprezentujú, čo sa stalo, stav vecí, skutočnosť, poväčšine vo forme dát 
významných udalostí, prvkov, definícií... „Pojmy sú vnútorné, mentálne reprezentácie nášho poznania 
o svete“ (Kalhous, Obst, 2002, s. 127). Fisher v tomto kontexte definuje pojem ako myšlienku, ktorá 
má usporiadanie. Je to abstrakcia, ktorá spája viacero faktov a organizuje ich do kategórií. Pojmy nám 
umožňujú triediť a usporiadať myšlienky a zážitky do kategórií. Definujú odlišnosti a vzťahy medzi javmi 
tak, aby nám umožnili porozumenie skutočnosti (1997, s. 73).  

 

5.3.1 Pojmy 

Jerome Bruner tvrdí, že každá téma vyučovaná v škole má svoju štruktúru a že táto štruktúra má 
konkrétnu formu skladajúcu sa z troch prvkov (Pasch 1998): 

1. pojmy,  

2. generalizácia (zovšeobecnenie), 

3. fakty . 

Pojmy delíme na konkrétne a abstraktné. 

1. Konkrétny pojem – je možné popísať ho vymenovaním jeho pozorovateľných vlastností. 
Existuje v hmotnom svete, ktorý je možné vnímať zmyslami, pomocou ktorých vieme určiť, či daný 
príklad patrí k určitému pojmu alebo nie. 

 2. Abstraktný pojem – je taký pojem, ktorý nie je možné pozorovať v hmotnom svete, pretože 
nemá hmotné rozmery, alebo jeho hmotné parametre nie sú podstatné pre rozlíšenie toho-ktorého 
pojmu. 

Žiaci v ročníkoch 1 – 4 ZŠ majú menej rozvinutú úroveň abstraktného myslenia. Neznamená to, že 
v daných ročníkoch nemôžeme abstraktné pojmy používať, no je na učiteľovi, aby si to uvedomil 
a pomohol žiakom pojmy správne pochopiť. Predmet je pochopiteľnejší, ak sú všeobecné a konkrétne 
znalosti predkladané vo vzájomnom vzťahu, ktorý je žiakom jasne vysvetlený. Na lepšiu prácu 
s pojmami je vhodné tvoriť čo najviac prepojení do  „previazanej siete informácií“. Novú informáciu je 
dobré uviesť do súvislostí s už naučeným obsahom. Vo výtvarnej výchove orientovanej na proces  je na 
to vhodná metóda pojmovej mapy. Pojmová mapa poskytuje možnosti práce s obrazovým 
materiálom, kde sa obrázok môže stať dôležitým „pojmom“. Tieto „pojmy“ sa potom dajú ďalej rozvíjať 
či už slovne, alebo pomocou vlastných kresieb, symbolov. Komplexnosť myšlienkových pochodov pri 
týchto postupoch opisujú Černý a Chytková, keď tvrdia, že pojmové mapy integrujú všetky hladiny 
učenia tak, ako to uvádza Bloomova taxonómia. Na začiatku pracuje s pojmami, ktoré treba roztriediť, 
podrobiť analýze a potom hľadať vzájomné vzťahy, čo je oblasť syntetického myslenia (2014, s. 14). 
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Aby boli žiaci schopní tvoriť napríklad pojmovú mapu, musia byť schopní vytvárať vzťahy medzi 
pojmami. Takýmto spôsobom dochádza ku zovšeobecňovaniu. „Zovšeobecnenie je výrok, ktorý 
vyjadruje vzťahy medzi dvoma alebo viacerými pojmami“ (Pasch, 1998, str. 61). Vo vyučovacom 
procese sa učiteľ snaží o to, aby sa žiaci oboznámili nielen s pojmami, ale hlavne aby si osvojili k danej 
téme fakty, a aby vedeli fakty správne použiť. Rozdiel medzi faktom a zovšeobecnením, ako uvádza 
Pasch a spol.(ibidem), je v tom, že fakt sa dá overiť jedným pozorovaním, realizovaním jednoduchého 
pokusu alebo vyhľadaním informácie v hodnovernom zdroji na rozdiel od zovšeobecnenia, kde je 
potrebné realizovať opakované pokusy a informácie musíme vyhľadať vo viacerých hodnoverných 
zdrojoch a vzájomne ich porovnať. V prehľadnej tabuľke uvádzame rozdiely medzi faktom 
a zovšeobecnením: 

Tab. 4 Porovnanie faktu a zovšeobecnenia (Pasch, 1998) 

Fakt Zovšeobecnenie 

Je konkrétny, určitý, nie je o ňom pochýb. Nie je absolútne (obsahuje určité výnimky). 

Obyčajne sa dá overiť jedným pozorovaním 
alebo vyhľadaním informácie. 

Na potvrdenie je potreba veľkého počtu 
experimentov. 

Obyčajne sa týka jednej osoby, udalosti 
alebo veci. 

Vyjadruje vzťahy medzi dvoma alebo 
viacerými pojmami. 

Týka sa jedného príkladu. Týka sa viacerých príkladov. 

Práca s pojmami a faktmi je dôležitou zručnosťou žiaka aj v predmete výtvarná výchova. Je 
dôležité venovať jej rozvoju potrebný priestor. Ak by žiak  vedel vymenovať napríklad hlavné gotické 
pamiatky na Slovensku, malo by to minimálny význam, ak by nedokázal rozpoznať gotickú pamiatku, 
pri ktorej sa bude reálne nachádzať a uvedomiť si jej význam v kontexte s okolím a spoločnosťou.  

V predmete výtvarná výchova sa s pojmami stretneme v procese tvorby výtvarného artefaktu 
(výtvarného diela). V každom výtvarnom diele môžeme identifikovať tri základné časti:  

1) Subjekt je konkrétna „vec“ – zobrazenie niečoho. Ak obraz nezobrazuje žiadnu konkrétnu vec, 
subjektom obrazu sa stávajú výrazové prostriedky, ktoré obraz využíva (výtvarné prvky a princípy). 
Môže to byť napríklad farebná škvrna. 

2) Kompozícia je spôsob, ako autor dokázal usporiadať výtvarné elementy na základe výtvarných 
princípov. 

3) Obsah je idea (správa, informácia), ktorú dielo komunikuje smerom k divákovi. Ak má dielo 
úžitkový charakter, tento úžitok sa stáva jeho obsahom. 

Proces tvorby výtvarného diela, ale aj samotný výtvarný artefakt nám ponúka priestor na prácu 
s pojmami. Myšlienkové spracovanie, výtvarná realizácia a  poprípade následná verbalizácia všetkých 
troch častí finálneho artefaktu sa nezaobíde bez použitia pojmov. Subjekt a obsah sa u žiaka objavuje 
ako komplexný nápad, myšlienka, ktorú treba spracovať. Komplexnosť v tomto prípade znamená, že 
pri preskúmaní nápadu môžeme identifikovať viacero oblastí (veda, kultúra, ekológia a pod.), do 
ktorých prirodzene zasahuje. Je to najprirodzenejšia forma interdisciplinárnych prepojení. Nie je to ale 
učiteľ, ktorý určuje oblasti prepojenia, no samotný žiak svojím nápadom. Učiteľ je ten, kto pomôže 
žiakovi nápad analyzovať, pomôže mu pozrieť sa naň z viacerých uhlov pohľadu, no stále necháva 
žiakovi slobodu, aby si vybral prístup, resp. oblasť, ktorá jemu vyhovuje najviac. E.W. Eisner v tomto 
duchu poznamenal: „Rozhodnutie použiť konkrétnu formu reprezentácie ovplyvňuje nielen to, čo 
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môže byť reprezentované, ale aj to, čo bude prežívané. Máme tendenciu hľadať to, čo sme schopní 
reprezentovať“ (2002, s.23). 

Obsah, ktorý môže učiteľ výtvarnej výchovy sprostredkovať pomocou výtvarnej výchovy sme 
schématicky naznačili v schéme č. 3 Obsah – cieľ – technika (str. 37). Kategória obsah je tam definovaná 
v štyroch podkategóriách: výtvarný jazyk, história umenia, interpretácia výtvarného diela, obsahový 
kontext/presah, ktoré sú základným (no nie jediným) zdrojom informácií v predmete.  V tejto kapitole 
urobíme čiastkový náčrt, pozrieme sa na obsahové možnosti, ktoré budeme rozoberať vo forme 
štruktúr, nie ako obsahový podklad na konkrétne vyučovanie. Na tvorbu konkrétnych obsahov existujú 
učebnice a iná odborná literatúra. Naším cieľom je vytvoriť predstavu, aké sú vzťahy obsahu, cieľov 
a výtvarnej techniky pri tvorbe prípravy na hodinu výtvarnej výchovy orientovanej na proces tvorby. 
Pod pojmom výtvarný jazyk rozumieme výtvarné výrazové prostriedky. Žiaci by si mali počas štúdia 
osvojiť ich poznanie a zručnosti v ich používaní.  

 

5.3.2 Výtvarné výrazové prostriedky – Elementy a princípy výtvarného diela  

Aby mohlo vzniknúť výtvarné dielo, musí byť z niečoho vytvorené. Nemáme teraz na mysli 
materiálnu stránku vecí. Tak ako napríklad pri písaní básne použijeme verš, rytmus a rým (čo sú 
základné stavebné prvky básne) a báseň vieme na základe týchto prvkov identifikovať, na vytvorenie 
výtvarného diela nám slúžia výtvarné prostriedky. Pod výtvarnými prostriedkami diela rozumieme 
všetky východiskové prostriedky, ktoré ho umožňujú vytvoriť.  

Pokiaľ prostredníctvom výtvarného prostriedku vytvára maliar na obraze určitý výraz, výtvarný 
prostriedok má už svoju určitú funkciu a význam, individuálnosť a charakter. Má teda vyššiu kvalitu a 
označujeme ho ako výrazový prostriedok (Zubaľ, 1999, s. 82). Základné výrazové prostriedky sú 
základom výtvarného jazyka, prostredníctvom ktorého môže dielo komunikovať s divákom 
(percipientom). Výrazové prostriedky sú v diele spájané do kompozície. Kompozícia je termín 
používaný na opis usporiadania vizuálnych prvkov v umeleckom diele. Je to spôsob, akým sú výtvarné 
prvky/elementy  organizované alebo skladané podľa základných výtvarných princípov. 

Základné výrazové prostriedky výtvarného jazyka delíme na výtvarné prvky/elementy a výtvarné 
princípy. 

Základné výtvarné prvky/elementy sú: Línia (line), tvar (shape), svetlosť/hodnota (value), farba 
(colour), textúra (texture), forma (form), priestor (space). 

Línia – línia je širší pojem označujúci nielen čiaru ako stopu po nejakom nástroji, ale aj rozhranie 
(hranu, predel) medzi plochami s farebnou či tonálnou odlišnosťou. „Čiara nahrádza abstrakciou na 
obraze skutočnosť v prírode“ (Zubaľ, 1999, s. 84). Línia v reálnom svete neexistuje, je to iba spôsob, 
ako môže človek uchopiť realitu pomocou výtvarného jazyka. Ako najľahšie identifikovateľná je 
obrysová línia, ktorá vzniká pri „oddeľovaní“ objektu od plochy pozadia. Vo vzťahu k vlastnostiam línie 
jej vieme priradiť viaceré rozlišovacie pojmy:  

Vo vzťahu k vertikálno-horizontálnej orientácii: horizontálna, vertikálna, diagonálna, 
rovnobežná... 

Vo vzťahu k vizuálnej povahe línie: tenká, hrubá, tvrdá, mäkká, prerušovaná, priama, kľukatá... 

Vo vzťahu k spôsobu vytvorenia línie: expresívna, nevýrazná, vzdušná, náladová... 
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Tvar – vymedzenie k termínu bod... je dvojdimenzionálny útvar, ktorý má merateľnú dĺžku 
a výšku. Je to 2D útvar definovaný uzavretou (spojenou, bez začiatku a konca) líniou voči ostatnému 
2D priestoru. Tvary poznáme geometrické alebo organické. Môžu byť definované ako pozitívne alebo 
negatívne. Geometrické tvary sú často produktom človeka. Avšak aj mnohé prírodné formy majú 
geometrické tvary. Organické tvary a formy sú typicky nepravidelné alebo asymetrické. Často sa 
nachádzajú v prírode. Základné geometrické tvary sú: štvorec, kruh, trojuholník. Kombináciou týchto 
tvarov dostaneme ďalšiu množinu geometrických tvarov (úbežník, kosoštvorec, pentagon, hexagon, 
oktagon...). Organický/nepravidelný tvar, kde línia tvoriaca hranicu tvaru je nerovná a nepravidelná, 
nemá presné pomenovanie. Nepravidelné tvary môžu byť vytvorené z nerovných línií, rovných línií 
alebo ich kombináciou. Nepravidelné tvary majú v prírode oveľa častejší výskyt ako pravidelné.  

Svetlosť/hodnota – sú dva pojmy vystihujúce to, aké množstvo svetla vychádza z objektu, na 
ktorom farbu pozorujeme. V anglickej terminológii sa stretneme výhradne s pojmom value (hodnota). 
Hodnota definuje, aká svetlá alebo tmavá môže byť daná farba alebo odtieň. Hodnotám sa dá najlepšie 
porozumieť, keď sa zobrazia ako mierka od tmy po svetlo.  

 

Farba – je odraz dopadajúceho svetla na objekt zachytená ľudským okom a spracovaná mozgom 
do vnemu. Britský fyzik a matematik Isaac Newton (1642 – 1727) prišiel na to, že biele svetlo je možné 
rozložiť na sedem viditeľných farieb (farby dúhy: červená, oranžová, žltá, zelená, modrá, indigo, 
fialová). Bežne sa farba predmetov vysvetľuje ako svetlo odrazené od povrchu predmetu dopadajúce 
na sietnicu nášho oka. Farba je  fyzikálna kvalita, ktorá má v umení subjektívnu povahu. Bežným 
omylom je predstava, že vlnová dĺžka pôsobiaceho svetla priamo určuje, akej farby budú predmety, na 
ktoré toto svetlo dopadá. Je to tak len v prípade takzvanej voľnej farby, keď berieme do 

 úvahy absolútnu hodnotu svetla, resp. farby bez porovnania s okolím. Náš percepčný systém 
nevie vnímať absolútne hodnoty  farby. Dokáže ich vnímať iba v porovnaní vzhľadom na rôzne časti 
videnej scény. 

Farba môže mať vo výtvarnom obraze rôzne významy (Kulka, 2008): 

1) vecná charakteristika – farby nesú informačný obsah, 

2) emotívny význam – psychofyziologická povaha farieb, 

3) asociačný význam – väzba na konkrétne predmety, 

4) symbolický význam – v spojení s asociačným kontextom, 

5) výtvarná hodnota – farba je významným estetickým fenoménom, ktorý môže byť nezávislý od 
asociácie. 

Farba má viacero kvalít, na základe ktorých ju vieme identifikovať.  Podľa fyziológie zraku rozoznávame 
základné znaky farieb:  tón, odtieň, svetlosť, sýtosť.  

Tón charakterizuje farbu prostredníctvom vlnovej dĺžky. V anglickej terminológii sa označuje pojmom 
hue, čo v maľbe môžeme označiť ako čistý pigment.  

Odtieň je pojem, ktorý sa používa na označenie rôznych stupňov tej istej farby (napr. odtieň 
červenej farby). Znamená to, že každý zo stupňov (odtieňov) má rovnakú farbu. Potom sa jednotlivé 
odtiene, ktoré majú rovnakú farbu, odlíšia sýtosťou alebo jasom. Zjednodušene môžeme povedať: 
odtieň označuje akýkoľvek tón alebo zmes čistých farieb, do ktorých sa pridá biela, čistá sivá alebo 
čierna farba.  
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Sýtosť (saturácia) odlišuje „silnú“ farbu od „slabej“. Je to rozdiel vo vneme farby v porovnaní 
s bielou.  Čím je saturácia vyššia, o to je farebnosť sýtejšia. Keď je farba úplne nasýtená, je farba tou 
najčistejšou formou alebo najautentickejšou verziou. Základné farby sú tri úplne nasýtené farby, ktoré 
sú v najčistejšej podobe. 

Svetlosť vystihuje to, aké množstvo svetla vychádza z objektu, na ktorom farbu pozorujeme. 
Parametrom svetlosti je množstvo svetla vyžiareného štandardizovanou farebnou plochou. 

Pri farbe je dôležité nezabudnúť na „farebný kruh“. Je to metóda zobrazenia farieb v kruhu 
rozdelenom na príslušný počet častí s primárnymi farbami uprostred. Štandardný farebný kruh 
obsahuje 12 rozdielnych odtieňov bez vizuálnej informácie o saturácii alebo jase. Farby vo farebnom 
kruhu rozdeľujeme do troch kategórií: primárne, sekundárne a terciárne. Primárne sú modrá, červená 
a žltá. Sekundárne (fialová, oranžová a zelená) sú rovnako vzdialené od primárnych a vznikajú ich 
zmiešaním. Terciárne sú medzi primárnymi a sekundárnymi, vznikajú kombináciou primárnych so 
sekundárnymi. Oproti sebe sa nachádzajú farby, ktoré sú vzhľadom na danú schému doplnkové a vedľa 
seba zas analogické. Poznáme tri bežné farebné kruhy, a to umelecký, subtraktívny a aditívny.  

Umelecký kruh používa ako základ červenú, modrú a žltú a používa sa na miešanie farieb 
na maľovanie.  

Subtraktívny farebný kruh má ako základné farby tyrkysovú, žltú a magentu. Používa sa 
pri farebnej tlači.  

Aditívny kruh pracuje s farbami – červená, zelená, modrá a využíva sa najmä pri elektronike. 

Textúra  – je kvalita povrchu, ktorú možno vidieť a cítiť dotykom. Všetky objekty majú fyzickú 
štruktúru. Môžu byť drsné alebo hladké, mäkké alebo tvrdé. Textúra môže byť fyzická (hmatová) alebo 
vizuálna. 

 

Forma – dáva umeleckému dielu tvar. Tvar môže byť dvojrozmerný, trojrozmerný s obmedzením 
na výšku a váhu, alebo môže byť sypký. Forma je takisto vyjadrením všetkých formálnych prvkov 
umenia v diele. 

Priestor – je oblasť okolo ohniska umeleckého diela a môže byť pozitívny alebo negatívny, 
otvorený alebo uzavretý. Priestor je oblasť okolo umeleckej formy. Priestor okolo štruktúry alebo iného 
umeleckého diela dáva objektu jeho tvar. Priestor v umeleckom diele odkazuje na pocit hĺbky alebo na 
tri dimenzie.  Existuje niekoľko spôsobov, ako vytvoriť ilúziu hĺbky v dvojrozmernej umeleckej tvorbe. 
Techniky výtvarnej perspektívy dokážeme využiť na vytvorenie presvedčivého pocitu priestoru 
v dvojdimenzionálnom diele. Ďalšou z možností je prekrývanie objektov. Objekty, ktoré sú 
vzdialenejšie, sa zdajú menšie. Čím vzdialenejší je objekt, tým je menší. Zobrazenie detailov nám 
pomôže takisto pri tvorbe pocitu priestoru. Vytvorenie dostatočne konkrétnych detailov v popredí a 
menej v pozadí pomôže vytvoriť dojem hĺbky. 

 

Základné výtvarné princípy sú: rovnováha (balance), kontrast (contrast), jednota 
(unity)/rozmanitosť (variety), dôraz (emphasis), pohyb (movement), proporcia (proportion), štruktúra 
(pattern). 

 

Rovnováha – môžeme ju vnímať ako vyrovnávanie vizuálnych síl v umeleckom diele. Ako formálnu 
rovnováhu chápeme použitie podobných prvkov (tvary, farby, hodnoty) na vyváženie obrazu. Ak nemá 
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dielo dobre riešenú rovnováhu, vzbudzuje dojem, že „padá na jednu stranu“. Vyvážená práca bude mať 
umelecké prvky usporiadané tak, aby rôzne oblasti priťahovali pozornosť diváka ako celé dielo.  

Kontrast – princíp kontrastu je jedným zo základných princípov usporiadania prvkov v obraze. 
Kontrast je vzájomné postavenie dvoch alebo viacerých rovnakých prvkov  odlišnej kvality (napríklad 
svetlých a tmavých, opačných/odlišných odtieňov farebného kruhu, textúry, veľkosti a podobne). 

Jednota – je harmónia všetkých vizuálnych prvkov v kompozícii. Harmónia je vytvorená 
súvisiacimi, podobnými alebo opakovanými prvkami v rámci umeleckého diela. Harmonické prvky majú 
logický vzťah alebo postup – spolupracujú a navzájom sa dopĺňajú. Príliš veľa jednoty vytvára 
monotónnosť, príliš veľa rozmanitosti vytvára chaos. 

Rozmanitosť – použitie množstva rôznych prvkov (farby, tvary atď.) alebo objektov, aby sa stal 
zaujímavejším. Rozmanitosť môže zvýšiť záujem a prerušiť monotónnosť jednoduchých opakovaní. 
Rozmanitosť je doplnkom jednoty a harmónie a je potrebná na vytvorenie vizuálneho záujmu. Bez 
jednoty a harmónie je obraz chaotický a „nečitateľný“, bez rozmanitosti je nudný a nezaujímavý. 

Dôraz – jedna vec je dôležitejšia ako všetky ostatné. To sa môže dosiahnuť kontrastnými farbami, 
kontrastnými hodnotami atď. Dôraz sa vytvára, keď umelec použije kontrastné farby, textúry alebo 
tvary, aby nasmeroval pohľad diváka na určitú časť obrazu. Môže ísť aj o oblasť kompozície, ktorá je 
vizuálne dominantná a priťahuje pozornosť diváka.  

Pohyb – vzniká v statickom diele interakciou výtvarného diela s človekom, pri ktorom divákove 
oči sledujú prvky obrazu. Pocit pohybu môže byť vytvorený diagonálnymi alebo zakrivenými líniami, 
ilúziou priestoru, opakovaním a pod. Môže byť v rámci diela riadený čiarami, kontrastnými tvarmi 
alebo farbami. V rámci pohybu je dôležitým prvkom rytmus, ktorý definujeme ako opakované 
používanie podobných prvkov, ako sú farba, čiara alebo tvar. Keď sa motívy alebo prvky opakujú, 
striedajú alebo inak usporiadajú, môžu vytvoriť rytmus a dojem pohybu. Rytmy môžu byť široko 
kategorizované ako náhodné, pravidelné, striedavé. Ďalším termínom, ktorý musíme spomenúť, je 
vzor, ktorý charakterizujeme ako skupinu prvkov alebo motívov, ktoré sa opakujú predvídateľným 
spôsobom. 

Proporcia – vzájomný pomer jednotlivých častí diela, ako aj medzi časťami objektu a celku. 
V historickom vývoji umenia sa ustálili niektoré proporcie na základe pozorovaní prírody a stali sa tzv. 
kánonom (napr. pomery ľudského tela). Najznámejšie proporčné pravidlo je  „zákon zlatého rezu“. 
Zlatý rez je vyjadrený úsečkami tak, že kratšia úsečka je k dlhšej úsečke v rovnakom pomere ako dlhšia 
úsečka k súčtu oboch. Matematicky sa to dá vyjadriť 0,618 : 1 = 1 : 1,618 alebo v zlomkoch 3/5, 8/13, 
18/24 atď. 

 

Štruktúra – je princíp konštruovaný použitím prvkov umeleckého diela, aby sprostredkoval zmysel 
pre rovnováhu, harmóniu, kontrast, rytmus alebo pohyb. V umení existujú dva základné typy štruktúr: 
prírodná a vytvorená človekom. Prírodná štruktúra je v umení často založená na inšpirácii, ktorú 
dostávame pri pozorovaní prírodných vzorov, ktoré sa vyskytujú v prírode (v tvare listu a vetiev stromu, 
štruktúre kryštálu, symetrii snehovej vločky a pod.). Štruktúra vytvorená človekom sa v umení 
prejavuje v základnej štruktúre umeleckého diela vytvoreného z kompozičného vzoru čiar a tvarov. 
Štruktúra môže byť pravidelná alebo nepravidelná, organická alebo geometrická,  pozitívna alebo 
negatívna a opakujúca sa alebo náhodná. 
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5.3.3 Dejiny výtvarného umenia 

Obsahom dejín výtvarného umenia je jeho história a jeho podmienené premeny, ktoré sa 
prejavujú na umeleckých dielach v podobe premien výtvarného slohu či smeru, názorov, tendencií atď. 
Zahrňuje architektúru, sochárstvo, grafiku, maliarstvo, úžitkové umenie, akčné umenie, počítačové 
umenie. Dejiny výtvarného umenia sa zaoberajú javmi, procesmi a zákonitosťami vzniku výtvarných 
diel, ich vývojom a ich pôsobením.  

Architektúra 

 

Je to syntetický umelecký druh, spájajúci umenie s vedou a technikou. Je 
to druh umenia zameraný na organizáciu a tvorbu životného prostredia, či už 
vonkajšieho, alebo vnútorného. Poskytuje informácie  o vzťahoch materiálu 
a tvaru, o jej funkcii, kde je rovnako dôležitá umelecká jednota architektonickej 
kompozície v súlade s jej zákonitosťami. 

 

Sochárstvo 

 

Je to jeden z najstarších druhov výtvarného umenia, ktorý pre svoju 
prezentáciu používa formovanie pevného alebo plastického materiálu 
(mramor, kov, drevo, keramika, sklo, porcelán...). Sochy z pevného materiálu 
(skulptúry) sú vyrábané tesaním, vyrezávaním, odlievaním do foriem, 
brúsením, rezaním, zváraním… Sochy z plastického materiálu (plastiky) sú 
spravidla formované modelovaním, po ktorom nasleduje tepelné 
spracovanie, ktorým sa dosiahne pevná štruktúra výsledného sochárskeho 
diela. 

Grafika 

 

Výtvarné dielo vytvorené grafickou technikou je technologickým 
postupom rozmnožené do formy grafických listov, v určitom počte, platných 
ako rovnocenné originály. 

Rozlišujeme tlač z výšky, tlač z hĺbky a tlač z plochy.  

 

Maliarstvo 

 

Je založené na výrazových možnostiach farby. Na realizáciu výtvarného 
diela využíva rôzne druhy podkladového materiálu (plátno, lepenku, drevo...). 
Základné výrazové prostriedky v maľbe sú okrem farby – škvrna, plocha, línia, 
ktoré sú organizované pomocou výtvarných princípov (rovnováha, kontrast, 
jednota, dôraz, pohyb a pod.). 

 

Úžitkové umenie 

 

Pomenované aj aplikované umenie a označuje umenie, ktorého prvky sú 
obsiahnuté vo veciach každodennej potreby. Úžitkové umenie je úzko 
prepojené s umeleckými remeslami, umeleckým priemyslom a dizajnom. 

 

Akčné 
umenie 

 

Súhrnné pomenovanie pre rôzne druhy umenia, v ktorom sa kladie dôraz 
na živé predvádzanie deja zasadeného do konkrétneho prostredia, 
odohrávajúceho sa v konkrétnom čase, za možnej aktívnej spoluúčasti diváka. 
Úzko súvisí s tendenciami stierania hraníc medzi umením a životom a vo 
svojich vrcholných prejavoch kriticky reflektuje sociálnu, ako aj politickú realitu 
a testuje psychické limity samotného umelca (Grežová, 1999, s.19) 
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Počítačové 
umenie 

Termín sa vzťahuje na oblasť použitia počítačov v umení od formy 
jednoduchého nástroja, akým je počítačová grafika a hudba cez počítačovú 
sochu, automatický text, použitie počítačov v scénografii, balete, animácii, 
najnovšie formy aplikácií počítačov v multimédiách, virtuálnej realite, až po 
simulovanie života (genetické a evolučné umenie) a úplnej automatizácie 
tvorivého procesu, ako je výpočtové umenie (Computational Art) alebo umelé 
umenie (Artifical Art) (Grežová, 1999,  s.220). 

 

 

5.3.4 Interpretácia výtvarného diela 

„Z hľadiska teórie umenia je interpretácia vyvrcholením recepcie umeleckého diela a chápeme ju 
ako kvalitatívny, vo verbálnom jazyku sformulovaný výklad, vysvetlenie, postihnutie vzťahov, 
podmienok a spôsobu existencie diela“ (Tropp, 2002, s. 3). Výtvarná výchova sprostredkováva žiakom 
spôsoby nazerania na výtvarné diela a učí ich používať výtvarný jazyk na porozumenie výtvarnému 
umeniu. Podľa Gera, Troppa (1999, s. 10-11) nejde pri interpretácii o získavanie informácií zameraných 
na kvantitu, ale o prienik do hĺbky problémov a citovú zaangažovanosť. Dôležitejší ako výsledok je 
proces založený na porozumení, prežívaní, sústredení a stotožnení. Rozoznávame výkladovú 
(verbálnu) interpretáciu a realizačnú (stvárňujúcu) interpretáciu. Verbálna smeruje od slovného opisu 
k výkladovej interpretácii. Realizačná interpretácia je pokračovaním „umeleckej“ tvorby za 
predpokladu, že interpretované umelecké dielo je zdrojom alebo podnetom pre nové umelecké dielo. 

Výtvarné dielo môže v procese výtvarnej výchovy slúžiť ako inšpirácia ako aj sprostredkovaná 
informácia k žiakovmu tvorivému a myšlienkovému procesu. Žiak je s výtvarným dielom konfrontovaný 
a pri správnom pedagogickom vedení by mal byť žiak schopný integrovať informácie o danom diele do 
svojho modelu poznania. Cieľavedomá práca na rozvoji interpretačných schopností pomôže žiakom 
v pochopení umenia a v budovaní pozitívneho vzťahu k jeho rôznorodým formám. Verbálna 
(výkladová) interpretácia na rozdiel od výtvarnej interpretácie nie je vhodnou formou pre nižšie 
ročníky. Výtvarná interpretácia vie svojou podstatou (prelínanie vizuálneho a haptického) vytvoriť 
intenzívnejšiu atmosféru a zážitok. Pre proces vizuálnej/výtvarnej interpretácie sú charakteristické 
podľa Troppa (2002): reflexívnosť, procesuálnosť a manipulatívnosť, rozvíjanie vizuálnej pamäte a 
predstavivosti, autentickosť výtvarnej výpovede, prelínanie vizuálneho a haptického princípu, 
odhaľovanie a inovácia vizuálnych štruktúr, splývanie recepcie a výtvarnej tvorivosti, konfrontácia 
výtvarného diela a vlastnej prace, možnosť verbálnej interpretácie v nadväznosti na vizuálnu 
interpretáciu. Nadväzujú na ňu postupy výtvarnej parafrázy. 

 

5.3.5 Obsahový kontext/presah 

Ohraničenie výtvarnej témy pomocou prepojenia na špecifický obsahový kontext pomáha 
žiakovi konkretizovať oblasť záujmu. Definuje hranice zamerania bádania žiaka, ale aj obsah informácií 
(faktov), ktoré môžu byť žiakovi sprostredkované, alebo sa s nimi žiak stretne pri svojom bádaní. Každá 
téma v sebe nesie obsah, ktorý môže byť objavovaný a skúmaný do rôznych detailov. Obsahový 
kontext či presah má medzipredmetový charakter. Na jednej strane je to využívanie osvojených 
informácií z rôznych oblastí na realizáciu tvorivého procesu, na druhej strane nás tvorivý proces posúva 
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k možnostiam a príležitostiam na štúdium nových informácií. Informácie sa vďaka tvorivému procesu 
prirodzene prepájajú. Podstatu výtvarnej výchovy ako interdisciplinárneho predmetu charakterizuje 
používanie estetických princípov, témy majú širokú generatívnu schopnosť, obsahové štandardy 
vychádzajú z viacerých disciplín, konceptuálne prepájanie obsahov a princípov z odlišných oblastí 
poznania, zdieľanie  a využívanie prvkov, funkcií alebo súvislostí medzi disciplínami. Mallery (2000), 
uvádza tri modely interdisciplinárneho vzdelávania:   

1) Paralelné inštrukcie 

2) Medzipredmetové pokyny 

3) Integrácia 

Teórie interdisciplinárneho vzdelávania predpokladajú (v dvoch alebo viacerých predmetoch) 
použitie rovnakých tém, navádzajúcich otázok, rovnakých vzdelávacích cieľov ako aj rovnaké kritériá 
pri hodnotení dosiahnutých výsledkov. Obsahový kontext/presah má v sebe prvky 
interdisciplinárneho vzdelávania, formálne ale nespĺňa požiadavky naň definované. Učiteľ výtvarnej 
výchovy využíva obsahový presah do iných oblastí  a  s reálnym životom do takej miery, aby bol schopný 
odborného vedenia. Rôznorodosť prístupov žiakov k jednej téme môže spôsobiť (a často spôsobuje), 
že učiteľ nie je schopný posúdiť relevantnosť informácii prezentovaných/diskutovaných žiakmi. Úloha 
učiteľa v takomto prípade nie je doštudovať si obsahy (často veľmi rôznorodých problematík). Jeho 
úloha sa sústreďuje na usmernenie žiakov v práci so zdrojmi. Informácie sú momentálne ľahko 
dostupná komodita. Dôležitou zručnosťou žiakov práci s informáciami je posúdenie ich validity. 
Systematická práca učiteľa výtvarnej výchovy v tejto oblasti môže podporiť upevnenie vedomostí 
a skúseností v práci s informáciami z iných vzdelávacích predmetov  a  priniesť požadované cieľové 
kompetencie.  

 

5.4 Výtvarné techniky  

Výtvarná technika je prostriedok na výtvarnú realizáciu myšlienky. Každá výtvarná technika má 
svoje špecifiká, pravidlá a zákonitosti. Teoretické znalosti o výtvarnej technike (kognitívna oblasť) sa 
musia prepájať s praktickým osvojením si výtvarnej techniky  (afektívne zručnosti). Tvorivý proces je 
práca s myšlienkou a formou. „Všetky prístupy by mali smerovať k spoločnému cieľu – vypestovať 
schopnosť samostatne si voliť cestu tak, aby vynikol výtvarný a myšlienkový zámer dieťaťa“ (Roeselová, 
1996, s. 15). 

Vzťah výtvarnej techniky a obsahu by mal byť vyvážený a korešpondovať so stanovenými 
pedagogickými cieľmi. Na sebavyjadrenie dieťa potrebuje vyjadrovacie prostriedky, ktoré mu 
sprostredkúva výtvarná technika. Výtvarnú techniku veľmi často zvolí pedagóg ešte pred samotnou 
interakciou žiaka a témy. Výtvarná výchova orientovaná na proces dáva žiakovi možnosť premýšľať 
o výtvarnej technike a na základe prispôsobenia si témy pomocou bádania si môže prispôsobiť aj 
výtvarnú techniku.  R. Pondelíková opisuje riziko spojené s riešením vzťahu výtvarná technika a námet 
nerešpektovaním vlastností výrazových prostriedkov a materiálov a zákonitosti vzťahu výtvarnej 
techniky a námetu, takže sa môže stať, že dieťa pri výtvarnej tvorbe nezažije pocit vlastnej úspešnosti 
a na výtvarný prejav rezignuje, alebo nahrádza jednu techniku postupmi inej (2015, s. 24). Preto je 
veľmi dôležité, aby výber či zmena výtvarnej techniky bola konzultovaná s pedagógom, ktorý vie citlivo 
posúdiť výrazové možnosti plánovaného výtvarného zámeru. 
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Výtvarná technika je médium, prostredníctvom ktorého žiak realizuje svoje vizuálne predstavy. Je 
to taktiež médium, ktoré je založené na technológii. Správne použitie výtvarnej techniky (rozvoj 
smerom k vyššej kvalite) si preto vyžaduje porozumenie a osvojenie si základných teoretických 
princípov. Samotné experimentovanie s médiom nie je metóda na osvojenie si správnych 
technologických postupov. Cieľom experimentovania vo výtvarnej technike je rozvoj tvorivosti. 
Zvládnutie výtvarnej techniky si vyžaduje teoretické osvojenie, rešpektovanie a dodržiavanie 
konkrétnych zásad a postupnosť krokov. Teoretická vedomosť nie je dostačujúca, aby bol žiak úspešný 
v realizácii vizuálneho nápadu pomocou konkrétnej výtvarnej techniky. Teoretická vedomosť musí byť 
prepojená s empirickou skúsenosťou. Pri takejto skúsenosti je veľmi častým javom frustrácia žiaka. 
Predstava o spôsobe použitia výtvarnej techniky na základe teoretických poznatkov neobsahuje 
dimenziu individuálnych zručností žiaka. Napriek teoretickému pochopeniu výtvarnej techniky zisťuje, 
že nie je schopný realizovať proces k požadovanému výsledku. Tento moment je z pedagogického 
hľadiska veľmi dôležitý. Je to prepojenie teórie (školy) s praxou (reálnym životom). Cieľom vzdelávania 
sa stáva komplexná záležitosť. Kognitívna oblasť – osvojenie si poznatkov o konkrétnej technike 
(výtvarnej technike – postupe) či prepájanie videného s vizuálnou predstavou sú rozšírené 
o psychomotorickú oblasť – použitie vlastného tela – koordinácia pohybov, použitie svalstva 
(konkrétne svalové oblasti chrbta, rúk...), prepojenie „oka a ruky“ a ich kultivácia. Postojovú (afektívnu) 
oblasť žiakovej osobnosti atakuje emocionalita, ktorú sa učí ovládať v pozitívnom zmysle. Pestuje si 
vôľové zručnosti, keď aj napriek neúspechom vytrvá a činnosť ukončí. Ukončenie aktivity aj napriek 
pocitu zlého výsledku umožní podporu veľmi pozitívnej reflexie v afektívnej oblasti. Na vyššom stupni 
učiteľských zručností je umožnenie žiakovi, aby si zvolil výtvarnú techniku, ktorá by podľa neho vhodne 
podporila požadovaný výraz. „Samostatná voľba postupu podporuje aktívne hľadanie výrazových 
prostriedkov a zvyšuje pocit zodpovednosti za vlastný výtvarný prejav“ (Roeselová, 1996, s. 16). Pri 
správnom vedení vyučovacieho procesu je v tejto fáze možnosť upriamiť pozornosť na metakognitívne 
procesy. Dieťa má možnosť uvedomenia si svojich špecifických vlastností, ktoré nie sú prepojené iba 
na kognitívne schopnosti (napr. trpezlivosť, cieľavedomosť, schopnosť komunikovať svoje pocity, 
požiadať o pomoc a pod.). 

Výtvarná technika a jej osvojenie sa realizuje v troch základných činnostiach: 

1. Teoretické osvojenie  

2. Empirická skúsenosť 

3. Cieľavedomé, opakované použitie výtvarnej techniky (v kombinácii s prehlbovaním 
teoretických vedomostí). 

Každá výtvarná technika má svoju vlastnú škálu vyjadrovacích prostriedkov. Úlohou učiteľa je 
oboznámiť žiaka s dôležitými výrazovými prostriedkami danej techniky a citlivo ho viesť cestou ich 
aktívneho osvojenia. „Osvojenie si základov výtvarnej techniky je súčasťou výtvarného vzdelania, 
pretože zaručuje dieťaťu schopnosť zrozumiteľne sa vyjadriť“ (Roeselová, 1996, s. 15). Osvojenie bude 
zreteľné pri aplikácii výrazového prostriedku s cieľom žiakovho vlastného vyjadrenia.  

Vo vzťahu k voľbe výtvarnej techniky treba dať pozor na ich prílišné opakovanie či 
zmechanizovanie. Vedie to k stagnácii vývoja tvorivého výtvarného myslenia. Treba dať pozor na snahu 
učiteľa o „zaujímavé“ výsledky, ktoré sa dajú docieliť kombináciou výtvarných techník a aplikáciou 
nových materiálov a postupov. Cieľom takéhoto prístupu sa ľahko môže stať efekt, ktorý pôsobí 
navonok zaujímavo, no na rozvoj žiaka má minimálne účinky. Môže to mať negatívny dosah na žiaka, 
keď ho učíme hľadať efektný spôsob, ako zaujať formou bez hlbšieho obsahu. Učiteľ vedie vyučovanie 
výtvarnej výchovy tak, že výtvarná technika je cieľom sama osebe. Učiteľ ani žiak o technike 
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nepremýšľajú v širších súvislostiach. Ak učiteľ príliš bazíruje na realizácii techniky podľa jeho predstavy, 
môže sa docieliť výnimočná technická kvalita žiackej práce.  Je ale veľmi dôležité, aby to bolo cieľom 
vyučovacej jednotky a aby s takýmto cieľom korešpondovali aj ašpirácie žiaka. Žiak musí dopredu 
vedieť, čo je cieľom hodiny (vyučovacej jednotky). Vedomosť žiaka o tom, čo sa bude na výtvarnej 
výchove robiť a na čo by sa mal žiak sústrediť, je veľmi dôležitý prvok pedagogického vedenia 
vyučovania. Osvojenie si správneho pracovného postupu/techniky je podmienka na dosiahnutie 
požadovaného štandardu. Technická zručnosť sa nedá naučiť iba kognitívnym pochopením princípov. 
Vo výtvarnom procese ide o prenesenie idey (informácia o tom, ako sa to robí) do reálneho priestoru 
s konkrétnym materiálom a nástrojmi. Teoretické informácie sa dajú získať viacerými spôsobmi 
(prednáška, samoštúdium, práca v dvojiciach...), no najefektívnejšia je ukážka s pedagogickým 
komentárom. Ovládnuť prácu s akýmkoľvek nástrojom potrebuje nácvik, aby sa dostavila potrebná 
zručnosť. V procese výtvarnej činnosti zameranej na osvojenie si výtvarnej techniky sa pedagóg 
sústredí na okamžitú formatívnu spätnú väzbu. Vyzdvihuje pozitíva a koriguje chyby na skvalitnenie 
procesov.    

Aspoň čiastočné zvládnutie výtvarnej techniky umožňuje žiakovi slobodu v ich použití. Možnosť 
zvoliť si výtvarnú techniku na dosiahnutie požadovaného výrazu je vo výtvarnej edukácii jeden z 
dôležitých prvkov. „Žiak objavuje príťažlivosť aj náročnosť rozhodovania, ktoré mu otvára cestu 
k seabavyjaderniu“ (Roeselová, 1996, s. 16). V nižších ročníkoch ZŠ  výtvarnú techniku volí učiteľ. Je to 
z viacerých dôvodov. Nemalo by sa ale stať, že takýto model je pravidlom a je použitý v drvivej väčšine 
vyučovacích hodín výtvarnej výchovy. Oboznámenie s výtvarnou technikou si vyžaduje prepracované 
metodické kroky. Ich náročnosť by vždy mala byť v súlade s vekom a zručnosťami žiaka. Pedagóg má 
nielen možnosť výberu techniky samotnej, ale aj možnosť modifikácie  jej náročnosti. Prispôsobenie 
pedagogického procesu vekovým požiadavkám je otázka pedagogickej odbornosti. Prispôsobiť 
výtvarnú techniku vekovým požiadavkám si vyžaduje výtvarné vzdelanie, odbornosť a praktické 
skúsenosti s danou technikou. Pedagóg musí mať dostatočný nadhľad, aby dokázal použiť vhodnú 
redukciu náročnosti a napriek tomu udržal funkčnosť techniky (poprípade modifikoval jej výstup do 
požadovaného výsledku).  

Pri frontálnom oboznámení s technikou je primerané, že každý žiak si technický postup 
interpretuje a pochopí na základe vlastných kognitívnych konceptov. Preto je vhodné, aby sa žiakom 
umožnilo diskutovať či prezentovať svoje skúsenosti a postupy v procese osvojovania si výtvarnej 
techniky. Prinesie to tvorivý potenciál a pocit slobody do premýšľania o použití výtvarnej techniky na 
realizáciu výtvarných nápadov. 

5.5 Taxonómie vo výtvarnej výchove  

Pri premýšľaní a plánovaní hodiny výtvarnej výchovy musíme pracovať s vedomosťami a 
zručnosťami, ktoré chceme, aby žiaci získali. Ich plánovanie si vyžaduje odborný prístup. Ako pomôcka 
pri tvorení vzdelávacích jednotiek a ich obsahu nám slúži, okrem iného, použitie taxonómie. Taxonómie 
nám pomôžu zoradiť ciele a učivo do konkrétnych úrovní. Najpoužívanejšia je Bloomova taxonómia  
vzdelávacích cieľov z roku 1956 (Taxonomy of Educational Objectives). Vzhľadom na kognitívnu 
doménu Bloomovej taxonómie cieľov rozoznávame hierarchiu šiestich kognitívnych úrovní, smerom 
od najjednoduchších k najzložitejším (vedomosti,  porozumenie,  aplikácia,  analýza,  syntéza, 
hodnotenie).  

Použitím Bloomovej taxonómie vo výtvarnej výchove si učiteľ jasnejšie uvedomí, čo sa v danej 
téme (výtvarnom probléme) rozumie ako vedomosť a zároveň umožňuje učiteľovi spoznať aj úroveň 
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náročnosti výučby daných kognitívnych funkcií. V praktickej výučbe poskytuje učiteľovi dobrý návod, 
keď rozmýšľa, ako postaviť otázku, úlohu, ako vysvetliť učivo, aby nerozvíjalo len pamäť. „Dôležité je, 
aby čiastkové ciele, ktoré učiteľ pripraví, implementuje a zhodnotí  ich dosiahnutie, obsahovali prvky 
z vyšších hladín taxonómie“ (Pasch a kol., 1998, s. 72). To je zárukou rozvoja kognitívnych operácií, 
ktoré podporujú aktívne myslenie žiakov. Učenie sa nebude sústreďovať iba na memorovanie 
a skúšanie správnosti naučeného. Tým, že učiteľ má znalosť i schopnosť túto taxonómiu použiť v 
pedagogickej praxi, dokáže cielene rozvíjať u žiakov myslenie na všetkých úrovniach poznania. 

Použitie taxonómie nie je najľahšie a vyžaduje si praktické skúsenosti. Problém s taxonómiou je 
v nemožnosti jednoznačne definovať hranice medzi jednotlivými úrovňami. Zložité úlohy v sebe 
obsahujú viacero kognitívnych činností, čo bráni v jednoznačnom zaradení úlohy do úrovne taxonómie. 
To platí aj pre aplikáciu vo výtvarnej výchove. Na jednej strane je výhodou, že výtvarná výchova ponúka 
možnosti zadania komplexných úloh, ktoré sa realizujú v aktívnej činnosti žiakov. Ako hovorí Pasch 
a kol., „Úlohy na vyšších hladinách (syntéza a hodnotenie) je možné objaviť iba v zložitých činnostiach, 
pre ktoré je podstatným prvkom značná miera aktívnej účasti žiakov“ (1998, s. 72). Na druhej strane je 
problém s identifikáciou jednotlivých činností pre pedagogické ciele. Ak sa ale učiteľ zameria na 
konkrétny čiastkový cieľ, ktorý mu vyplýva z procesu tvorby, potom je väčšia možnosť, že mu 
taxonómia pomôže. Pedagogické oblasti procesu výtvarnej tvorby v nich svojou špecifikáciou ponúkajú 
možnosť ukotvenia kognitívneho rámca. V bádaní je to napríklad práca s pojmami, faktmi, analýza ich 
významov vo finálnom diele. Pri prezentácii môže byť zameranie na syntézu – schopnosť zovšeobecniť 
použité výtvarné prostriedky a pod. Pri zostavovaní kognitívneho rámca nesmieme zabudnúť na 
overovanie  úrovne dosiahnutia jednotlivých kognitívnych cieľov. 

VEDOMOSTI 

Úlohy na tejto úrovni od žiaka vyžadujú, aby si vybavil, rozpoznal alebo reprodukoval informácie, 
ktoré sa predtým naučil. Odpoveď je predvídateľná a väčšinou správna alebo nesprávna. Nie je 
dôležité, akú má odpoveď formu – ústnu alebo písomnú. Nie je dôležitá ani povaha učiva, či ide 
o pojmy, generalizácie alebo fakty. Pokiaľ žiak reprodukuje to, čo sa naučil od učiteľa alebo z iných 
zdrojov bez toho, aby s informáciami aktívne pracoval, ide o hladinu VEDOMOSTI. 

POROZUMENIE 

Žiaci pochopia obsah a dokážu ho vyjadriť vlastnými slovami alebo adekvátnou formou. Formu 
vyjadrenia môže iniciovať buď učiteľ, alebo sa prirodzene vyvinie z podstaty učiva a spôsobu 
overovania. 

Informácie získané na nižších úrovniach majú zásadný význam pri úspešnom plnení úloh na vyšších 
úrovniach taxonómie. Je dôležité si uvedomiť, že myslenie je práca v abstraktnej rovine s pojmami, 
generalizáciami a faktmi. Ak žiak nerozumie pojmu, nemôže ho použiť na úrovni analýzy. 

APLIKÁCIA 

Aplikácia už patrí do vyššej úrovne taxonomických hladín. Rozdiel medzi nimi je v jednej veci. Žiaci 
nielen že sú schopní si informáciu vybaviť a správne, v správnom kontexte ju reprodukovať, ale musia 
s ňou aj niečo urobiť. Typickým príkladom práce s informáciou na úrovni aplikácia je zadanie úlohy, pri 
ktorej musí žiak na základe naučených faktov posúdiť novú situáciu – napríklad: Prekresli okno, ktoré 
vidíš na obrázku, tak, aby v sebe obsahovalo základné prvky gotiky.  

ANALÝZA 

Úloha v hladine analýzy od žiakov taktiež vyžaduje prácu s neznámymi  (novými) situáciami, no na 
ich vyriešenie musí žiak podstúpiť zložitejšie myšlienkové procesy. Musia urobiť „rozbor“ situácie – 
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preskúmať dáta, fakty a podklady súvisiace so „situáciou“. Na základe preskúmania vytvárajú dedukcie 
a hypotézy. Výsledkom analýzy je vlastný názor postavený na rozbore faktov. Žiak je schopný vysvetliť, 
ako k názoru došiel. Nejde ale o obhajobu správnosti/nesprávnosti názoru (to je už úroveň 
hodnotenia). 

SYNTÉZA 

Žiaci vytvárajú výrobok, ukážku alebo výkon, pri ktorom musia aktívne pracovať s veľkým 
množstvom informácií. Musia ich vedieť roztriediť podľa rôznych kritérií, usporiadať, urobiť výber, 
generalizovať, nájsť súvislosti, predstaviť si nové usporiadania a ich možné následky a pod. 

 

HODNOTENIE 

Žiak na základe faktov vyberá a posudzuje hodnotu alebo cenu dvoch alebo viacerých možností. 
Svoj výber vie obhájiť argumentáciou. Na protiargumenty vie reagovať argumentmi, faktickými 
dôkazmi alebo aplikáciou dopredu stanovených kritérií.  

V nasledujúcom odstavci uvedieme činnostné slovesá, ktoré sú dôležité pre správne 
komunikovanie úrovne voči žiakom, ale aj na rýchlejšiu orientáciu a pochopenie zadaných úloh pre 
učiteľov. Plánovanie a hodnotenie zadaní je potom ľahšie a prehľadnejšie. Ku každej úrovni pridávame 
niekoľko ukážok použitia činnostných slovies. 

VEDOMOSTI: podčiarkni, vymenuj, označ, zakrúžkuj, prideľ, pomenuj, definuj... 

Pamätaj si, čo si sa naučil. Zozbieral si súbory informácií, ovládaš rad detailov, vieš identifikovať 
alebo definovať kľúčový termín, pamätáš si hlavné body. 

POROZUMENIE: vysvetli, sumarizuj, opíš, uveď, preskúmaj, preformuluj... 

Vysvetli, čo si sa naučil. Uveď príklady, predefinuj dôležité detaily, povedz, ako niečo funguje. 

APLIKÁCIA: zmeň, urob, demonštruj, ukáž, nakresli, vymodeluj, zorganizuj, lokalizuj... 

Použi, čo si sa naučil. Vyber najdôležitejšie detaily, zorganizuj informácie, vysvetli proces, ukáž, 
ako niečo funguje. 

ANALÝZA: rozober, porovnaj, povedz prečo, preskúmaj, uveď do kontrastu, roztrieď.... 

Rozober informácie. Pozorne preskúmaj subjekt, identifikuj dôležité časti, vytvor možné 
prepojenia a porovnaj porovnateľné. 

SYNTÉZA: pospájaj, špekuluj, kombinuj, predpokladaj, zlož dohromady, vytvor, vylepši, predstav 
si, vynájdi... 

Daj informácii novú formu. Vynájdi lepší spôsob, ako niečo robiť, zmiešaj staré s novým, 
predpovedaj alebo vytvor hypotézy. 

HODNOTENIE: odporúčaj, kritizuj, presvedč, argumentuj, posudzuj, hodnoť... 

Posúď hodnotu informácie. Uveď silné a slabé stránky. Zhodnoť zrozumiteľnosť, hodnotu, 
správnosť... Presvedč ostatných o správnosti... 

 

 

Tab. č. 6 Taxonómia cieľov v kognitívnej oblasti (Bloomova revidovaná), spracované pre výtvarnú výchovu 
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Úroveň Kategória Kľúčové slová Príklady možného použitia 

 

Nižšie 
kognitívne 

operácie 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

Vyššie 
kognitívne 

operácie 
 
 
  

 
Zapamätanie 

 

zopakovanie, 
vymenovanie, zaradenie 
do zoznamu, 
skopírovanie 

Žiak vie vymenovať farby dúhy. Žiak vie 
nakresliť kompozíciu podľa predlohy. Žiak 
pozná meno autora umeleckého diela. 

 

 
Porozumenie 

 

vysvetlenie, lokalizácia 
elementu – princípu,  
predvádzanie, 
realizovanie postupu 

Žiak vie popísať stav – proces – situáciu 
vlastnými slovami. Žiak vie realizovať 
výtvarnú aktivitu podľa 

predvedeného/vysvetleného postupu. 

 

 
Aplikovanie 

 

použitie vedomostí 
v realizovanom 
výtvarnom probléme, 
riešenie výtvarného 
problému 

Žiak vie vhodne použiť svoje vedomosti 
a zručnosti v tvorivom procese alebo vo 
finálnom výtvore. Tieto vedomosti 

a zručnosti sú v uvedených prípadoch 
rozpoznateľné.  Žiak vie riešiť 
výtvarný/technický problém na základe 
použitia svojich vedomostí. Zadanie 

výtvarnej úlohy zameranej na použitie 
vedomostí z oblasti obsahu alebo 

zručností v oblasti výtvarnej techniky. 

 
Analyzovanie 

 

porovnávanie, 
analytické 
experimentovanie, 
testovanie, kladenie 
otázok, skúmanie 

Žiak vie na základe vedomostí a skúseností 
povedať/vyjadriť, čo je obsahom 
umeleckého diela. Žiak vie rozanalyzovať 
tvorivý proces a navrhnúť zlepšenie. 

 
Hodnotenie 

 

posúdenie kvality –
stavu, hodnotenie, 
obhajoba výberu – akcie 
– postupu 

Žiak vie na základe vedomostí (použitia 
argumentov) posúdiť vhodnosť 
potenciálneho riešenia 
výtvarného/technického problému. Žiak 

vie obhájiť (použitím argumentov) svoje 
postupy v tvorivom procese. 

 

Vytvorenie 
 

Zmysluplné 
konštruovanie, cielená 
manipulácia, 

Výroba zodpovedajúca 
poznaniu komplexných 
procesov výtvarných 
techník a umeleckej 
teórie, vytvorenie 
záveru, zovšeobecnenie 
výsledkov, syntéza 

Žiak vie vytvoriť finálny produkt na 

základe stanoveného cieľa. Žiak vie 
vytvoriť funkčné kritériá hodnotenia. Žiak 
vie pomocou výtvarných techník vytvoriť 
a zhmotniť zmysluplný 

koncept/myšlienku. 

 

 

Tab. č. 7 Taxonómia špecifických cieľov pre všetky oblasti cieľov J. H. De BLOCKA (Turek 2010) 
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Úroveň Vedomosť Porozumenie Aplikácia Integrácia 

Doména 

Kognitívna zopakovať, spoznať, 
definovať, ukázať, 
vymenovať atď. 

opísať, 
charakterizovať, 
vyjadriť vlastnými 
slovami, vysvetliť, 
porovnať atď. 

vyriešiť, 
vypočítať, určiť 
viac/menej, 
ilustrovať, 
vypracovať, 
analyzovať... 

navrhnúť, 
vytvoriť, 
zhrnúť, 
posúdiť, 
rozhodnúť, 
naplánovať 
atď. 

Afektívna vypočuť si, akceptovať 
pokyny, uvedomiť si atď. 

akceptovať názory 
iných, odpovedať 
na otázky, správne 
reagovať na pokyny, 
klásť vhodné 
otázky, participovať 
na niečom atď. 

akceptovať 
normy a 

hodnoty, 
spolupracovať  

v skupine, 

aplikovať 
pravidlá atď. 

spontánne 
reagovať na 

pokyny a/alebo 
pravidlá, 
správať sa 
podľa 

 pravidiel, 
iniciovať 
spoluprácu  

v 
skupine... 

Psychomotorická ukázať, spoznať 
zvuk/chuť/vôňu/ 

farbu/tvar/veľkosť, 
povedať postup, zaujať 
správny postoj atď. 

demonštrovať a 
zdôvodniť postup 
činnosti, zložiť 
alebo rozložiť 

niečo neznáme, 
vyskúšať atď. 

vyrobiť, 
vyskúšať, 
zostaviť, 
zostrojiť, 
opraviť, 
prispôsobiť, 
zručne používať, 
urobiť, strihať, 
trhať atď. 

plynule 
vykonávať 
činnosť, 
vykonávať 
činnosť bez 
váhania, robiť 
bezchybne, 
automaticky 
robiť, pracovať 
presne a rýchlo 
... 
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6  Záznam tvorivého procesu na hodine výtvarnej 
výchovy  

Pre výtvarnú výchovu orientovanú na proces je veľmi dôležité, aby sa daný tvorivý proces 
zaznamenával. Najjednoduchším a popritom najvhodnejším spôsobom je použitie zošita. Má to viacero 
dôvodov, ktoré si v tejto kapitole objasníme. Na začiatku je dôležité definovať zošit z výtvarnej 
výchovy. 

Chápanie práce so zošitom sa môže v mnohých  smeroch rozlišovať. Na vyučovacích predmetoch, 
kde sa používa učebnica, je zošit priestor na zjednodušenie textu učebnice, jeho skrátenie alebo 
doplnenie informáciami od učiteľa. G. Petty vo svojej knihe Moderné vyučovanie zaraďuje písanie 
poznámok do vybavovacích pomôcok (1996, s. 266). Zošit je tu chápaný ako nástroj, ktorý žiakovi 
pomôže ľahšie sa naučiť preberané učivo. “Potreba objaviť v informáciách štruktúru takisto vysvetľuje, 
prečo veľa žiakov veľmi oceňuje, keď im predložíme zhrnutie a prehľadné poznámky” (ibidem, s. 10). 
Zošit je chápaný ako nástroj na podporu dosiahnutia cieľa vyučovacieho procesu – naučenie sa učiva, 
osvojenie si informácií. V chápaní cieľa výtvarnej výchovy orientovanej na proces dochádza k zmene. 
Cieľom sa stáva tvorivý proces a jeho jednotlivé edukačné oblasti. Záznam tvorivého procesu nemá 
charakter ani diktovaných poznámok učiteľom, ani prepisovania dôležitých informácií z učebnice. Je to 
nástroj/priestor pre žiaka, kde si zaznamenáva dôležité kroky/informácie, ktoré súvisia s jeho 
procesom výtvarnej tvorby. Odporúčame zošit bez linajok, formát A4. Dôvodom je dominancia 
vizuálnych záznamov – kresieb (obrázkov), kde by linajky boli rušivým prvkom. 

Obsahom zošita z výtvarnej výchovy nie sú iba kresby, ale aj záznam činností na hodinách a doma, 
miesto, kde si študent zapíše zdroje svojej inšpirácie, nalepí inšpirujúce obrázky, kde umiestni svoje 
hodnotenia, ciele, postupy. Zošit by mal slúžiť žiakovi na mapovanie procesu jeho práce, jeho úspechov 
alebo len snaženia. Učiteľovi by mal byť nápomocný pri hodnotení práce žiaka, mal by mu 
sprostredkovať komplexnejší obraz o žiakových vedomostiach a zručnostiach. Rodičom a iným 
záujemcom by mal poskytnúť informáciu o preberanom učive, forme a hodnotení žiaka. 
Používanie zošita na hodinách výtvarnej výchovy ponúka viacero pozitív: 
 1) záznam tvorivého procesu, 
 2) používaním zošita sa žiak učí prenášať výtvarné nápady do vzťahu s obsahom, 
 3) zošit sa stáva jedným z druhov žiakovho portfólia, 
 4) používanie jedného zošitu počas viacerých rokov, 
 5) nástroj na hodnotenie a sebahodnotenie. 
   

1) Záznam tvorivého procesu  
Rozvinúť v deťoch ich prirodzenú tvorivosť je jednou zo základných úloh výtvarnej výchovy. Preto má 
uvedomenie si tvorivého procesu pri realizácii konkrétnych výtvarných projektov hlboký význam. Zošit 
z výtvarnej výchovy ponúka žiakovi možnosť uchopiť tento tvorivý proces prístupným spôsobom. 
Ponúka sa v ňom priestor na zachytávanie prvotných nápadov – realizovaných v malých rýchlych 
náčrtoch, poznámkach, popisoch. Je to priestor na nasledujúcu vizualizáciu nápadu, jeho 
prepracovanie či dotvorenie. Obohatením tvorivého procesu je bádanie v už existujúcom svete 
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umenia. Ten sa premietne do zošita vo forme obrázkov, zápiskov, fotografií, odkazov na webové 
stránky. Vo mnohých prípadoch sa v ňom môže objaviť aj finálna práca (závisí od formy spracovania), 
prípadne iba jej fotografia. V ďalšom kroku tvorivého procesu nasleduje spätný pohľad na svoju prácu 
a jej zhodnotenie pre nasledujúce dosiahnutie lepšieho výsledku.  

2) Používaním zošita sa žiak učí prenášať výtvarné nápady do vzťahu s obsahom  

Zošit z výtvarnej výchovy je priestor na záznam tvorivých procesov. Do tejto škály spadá aj 
vizualizácia – realizácia výtvarného nápadu do kresby. Výtvarný nápad vzniká na podnet témy v spojení 
s tvorivým  premýšľaním. Do kresby sa tak prenášajú obsahy, ktoré téma prináša. Možná povrchnosť 
percepcie okolitého sveta, ktorá môže nastať v prvých výtvarných nápadoch, sa znásobením počtu 
nápadov vytráca. Bádanie v zadanej téme prináša nové informácie, ktoré dávajú kresbe nové obsahové 
možnosti.  Kresba ako prípravná etapa realizácie má obrovský význam pri definovaní problémov a ich 
riešení. Tvorba vizuálnej výpovede je v mnohých smeroch podobná tvorivému písaniu, pri ktorom 
rovnako platí: “Keď píšete prvý koncept, koncentrujte sa na položenie vašich myšlienok na papier. 
Nepokúšajte sa vyprodukovať dokonalý text” (Kemper, Sebranek, Meyer, 2007, s. 10). Rovnakým 
spôsobom nám zošit z výtvarnej výchovy ponúka priestor na načrtávanie podstaty, ktorú je žiak 
schopný vyjadriť kresbou a popritom premýšľať (robiť si poznámky, ďalšie prípravné náčrty) nad čo 
najlepším vyjadrením sa k téme.  

3) Zošit sa stáva jedným z druhov žiakovho portfólia 

Kalhous, Obst a kol. definujú portfólio ako akúsi zložku (napr. škatuľu), v ktorej sú uložené 
najrôznejšie žiakove práce a ďalšie podklady (písomky, výkresy, výrobky, záznamy o jeho pozorovaní 
učiteľom...). Táto zložka môže obsahovať aj komentáre iných ľudí k žiakovej práci aj k jeho správaniu” 
(2002, s. 411). 

Portfólio má niekoľko nasledujúcich funkcí:  
- kolektivizovanie prác 
- vytvorenie časovej hierarchie vzniku prác 
- vytvorenie kvalitatívnych vzťahov medzi prácami 
- vytvorenie kvalitatívnych vzťahov medzi hodnotením učiteľa 
- vytvorením kvalitatívnych vzťahov medzi sebahodnotením žiaka. 

Zhromažďovanie všetkých týchto činiteľov v jednom zošite sa stáva výborným nástrojom na 
osobný rast žiaka.  Prostredníctvom zošita dostáva informácie o procese svojho štúdia.  
 4) Používanie jedného zošita počas viacerých rokov 
Zošit sa v priebehu viacerých rokov mení na zbierku tém, ktorými sa žiak hlbšie zaoberal. Stáva sa 
zdrojom inšpirácie. Témy sa môžu navzájom dopĺňať, prestupovať, čoho výsledkom je prehlbovanie 
poznatkov a procesov myslenia. Žiak, ale aj učiteľ má možnosť reflektovať konkrétny progres, ktorý je 
v zošite zaznamenaný v dlhodobom procese. Pre žiaka je to zdrojom informácie pri sebahodnotení 
a rozvíjaní kritického myslenia, pre učiteľa možnosť individualizovať hodnotenie. Záznamy 
sebahodnotenia a hodnotenia učiteľom vytvárajú v dlhodobom horizonte štruktúru dôležitosti 
konkrétnych kritérií zadávaných učiteľom či žiakom. Žiak aj učiteľ nájdu v zošite stopy po vlastnom 
pôsobení, ktoré sa prelínajú v snahe o dosiahnutie úspechu. 
 5) Nástroj na hodnotenie a sebahodnotenie 
Učiteľ v zošite nájde súbor informácií potrebných na postihnutie aktivity, tvorivosti, snaženia sa a 
progresu konkrétneho žiaka. Zošit je ideálnym prostriedkom spoločného hodnotenia. Zošit-portfólio 
umožňuje učiteľovi a žiakovi spoločné hodnotenie hocikedy, keď žiak aj učiteľ doň spoločne nazerajú a 
rozoberajú žiakovu prácu, identifikujúc pozitívne črty a zlepšenia. Pri formatívnom hodnotení je v 
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zošite priestor na rôzne formy tohto hodnotenia: smajlíky, písané poznámky, iné dohodnuté symboly 
medzi učiteľom a žiakmi. Ak zošit vnímame ako určitý druh portfólia, musíme taktiež akceptovať 
výhody či nevýhody spojené s jeho hodnotením. J. Slavík vyzdvihuje fakt, že pri práci s portfóliom má 
veľkú šancu hodnotenie podľa individuálnej normy a poskytuje možnosť nájsť úspechy aj u žiakov, ktorí 
sú postihnutí vývojovými poruchami učenia (dyslexia, dyskalkulia, dysortografia a pod.) alebo sú inak 
znevýhodnení oproti svojim vrstovníkom (1999, s. 106). Najmarkantnejšou nevýhodou hodnotenia 
pomocou zošitu je jeho strata či iné znehodnotenie.  

Sebahodnotenie a jeho zaznamenávanie v zošite má osobitý význam. Je to spôsob zlepšovania 
svojho vlastného učenia sa. Vďaka sebahodnoteniu žiak preberá na seba väčšiu zodpovednosť za tento 
proces. Pomáha mu to uvedomovať si nasledujúci krok vo svojom napredovaní v učení. Prispieva  to k 
zlepšeniu nielen individuálneho prospechu jedinca, ale aj pozitívnej študijnej klímy v triede. 
“Sebahodnotenie môže byť použité deťmi vo všetkých stupňoch spôsobilosti, vo všetkých oblastiach 
učenia sa. V spôsobe primeranom veku môže byť použitý už od základnej školy v rámci všetkých 
predmetov” (NCCA, 2007).  
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Záver 

Moderné vzdelávacie systémy vnímajú zameranie na rozvoj kognitívnych schopností 
a emocionálnych schopností ako ucelený vzdelávací model, ktorý sa snaží vyvážiť na žiaka orientované 
vzdelávanie so zameraním na obsah (kognitívnu stránku). Výtvarná výchova je vzdelávací predmet, 
ktorého potenciál nie je stále širokou verejnosťou dostatočne doceňovaný.  V spoločnosti, ktorá je 
ideologicky predisponovaná k tomu, aby neoceňovala povýšenie ducha a jemnej kultúry, je výtvarná 
výchova spravidla zaznávaná (Chemi, 2014, s. 375). V našej publikácii sa snažíme prispieť k prehĺbeniu 
pochopenia pedagogických možností výtvarnej výchovy. Orientácia výtvarnej výchovy na proces tvorby 
nie je univerzálny návod. Ponúka alternatívu v prístupe a predkladá informácie, ktoré môžu byť 
podnetom k pochopeniu špecifických edukačných procesov. 

Pedagogicky vedený proces tvorby je orientovaný na rozvoj širokého spektra zručností, do ktorého 
môžeme zaradiť odôvodňovanie, bádanie, pozorovanie, schopnosť opísať vec-jav-proces, 
porovnávanie a prepájanie, hľadanie komplexnosti, objavovanie rôznych pohľadov, riešenie 
problémových situácii a podobne. Výtvarná výchova orientovaná na proces poskytuje žiakom aj 
pedagógovi viac priestoru na cieľavedomú a plánovanú výtvarnú činnosť. Vo výslednom výtvarnom 
artefakte či čiastkovom výstupe z procesu tvorby by mal byť evidentný transfer vedomostí, ktoré sa 
žiakovi stali základňou pri spracovaní danej témy. Ako uvádza Robson, pre Vygotského (1978) je 
vizuálne myslenie životne dôležitým kognitívnym procesom, v ktorom sú vizuálne obrazy, grafické 
symboly a modely dôležitými nástrojmi formujúcimi poznanie (2006, s. 150). 
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