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PROFIL ABSOLVENTA ZÁKLADNEJ ŠKOLY V OBLASTI

VÝTVARNEJ EDUKÁCIE

Martina Pavlikánová

Anotace: Z poh	adu potrieb dnešnej spolo�nosti je potrebné pripravi�

absolventa základnej školy k získaniu a rozvíjaniu skúseností dôležitých pre

existenciu �loveka. Po�iatkom 20. storo�ia �lovek, ktorý ovládal �ítanie,

písanie a po�ítanie, bol považovaný za gramotného. No pre úspech v 21. sto-

ro�í, vo vede, výrobe �i kultúre, ovláda� základnú gramotnos� nesta�í. Môže-

me hovori� o digitálnom veku, ktorý zahr�uje omnoho viac, než len základnú

gramotnos�. Z h	adiska výtvarnej výchovy, jej cie	ov a obsahu, hovoríme o

rozvíjaní vizuálnej gramotnosti, ako schopnosti rozumie� základným prvkom

vizuálnych schém, metód i médií. Rozumie� zobrazeniam, abstraktom i symbo-

lickým obrazom, tak dôležitých pre komunikáciu, ale predovšetkým pre

existenciu v dnešnej dobe.

Abstract: Regarding the needs of the current society, it is necessary to

prepare primary school leavers to gain and further develop the experience

needed for human existence. In the beginning of the 20th century, a person

able to read, write and count was considered literate. However, the basic

literacy is not enough for being successful in science, industry or culture in

the 21st century. We live in the digital age which demands more than just

the basic literacy. In terms of art education, its aims and content, we speak

of developing visual literacy, in other words developing the ability to

understand the basic elements, methods and media. The ability to under-

stand what is displayed, either abstract or symbolic images, so important

for communication but mostly for an existence during this age.

Z poh�adu požiadaviek dnešnej spolo�nosti je potrebné pripravi	 absol-
venta základnej školy k získaní a rozvíjaniu skúseností a schopností dôleži-
tých pre existenciu �loveka. V sú�asnej spolo�nosti 21. storo�ia za�ína by	
rozhodujúcim pre akéko�vek fungovanie jedinca v pracovnej i súkromnej
sfére vzdelanie, založené na kritickom a samostatnom myslení. Akcent sa
kladie na kvalitné vzdelanie, u ktorého sa zdôraz�uje po�íta�ová, informa-
�ná, jazyková a funk�ná gramotnos	. Pojem funk�ná gramotnos	 sa používa
od 70. rokov 20. storo�ia na ozna�enie schopnosti (resp. neschopnosti) aktívne
využíva	 kompetencie vyplývajúce z gramotnosti (Zápoto�ná, 2004, s. 69).
„Funk�nou gramotnos�ou v informa�nej spolo�nosti je informa�ná gramot-

nos�“ (Dombrovská, 2002).
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„V informa�nej ére, ktorá sa vyzna�uje re�azovými zmenami, kontinuál-

nym procesom transformácie a stratou stability, je nepretržité u�enie sa

spôsobom adaptácie, pretože formálne vzdelanie rýchlo zastaráva. Znalost-

ná ekonomika nie je postavená na jednorazovej rekvalifikácii, ale na per-

manentnom vzdelávaní“ (Rankov, 2006, s. 16).
Po�iatkom 20. storo�ia �lovek, ktorý ovládal �ítanie, písanie a po�ítanie,

bol považovaný za gramotného. No gramotnos	 zah��a v seba aj množstvo

alších zru�ností. Tak ako sa mení naša spolo�nos	, v
aka neustálemu
zdokona�ovaniu v oblasti vedy, techniky i zrých�ovaniu a zvä�šovaniu
objemu informa�ných zdrojov, tak sa musíme neustále zdokona�ova	 aj
my. Ak chceme udrža	 krok s modernou dobou, pre úspech v 21. storo�í,
ovláda	 základnú gramotnos	 nesta�í. Potrebuje rozvíja	 nové kompeten-
cie, ktoré pomáhajú chápa	 sú�asnú spolo�nos	 a pomáhajú sa do nej plno-
hodnotne za�leni	. Môžeme hovori	 o digitálnom veku, ktorý zahr�uje o
mnoho viac, než len základnú gramotnos	. Pod�a North Central Regional
Education Laboratory v projekte enGauge, k dosiahnutiu úspechu v 21. sto-
ro�í nesta�í ovláda	 iba základnú gramotnos	, nako�ko študenti potrebujú
dosahova	 úspechy tiež vo vede, výrobe a kultúre, ako aj porozumie	 infor-
máciám vo všetkých ich podobách (zdroj http://www.ncrel.org, [online],
citované 23. 10. 2005.
Dostupné na: http://www.ncrel.org/enguage/skills/agelit.htm).

Pod�a spomínaného projektu gramotnos	 digitálneho veku zah��a nasle-
dujúce gramotnosti:
• základná gramotnos	
• vedecká /exaktná, odborná/ gramotnos	
• ekonomická gramotnos	
• technologická gramotnos	
• vizuálna gramotnos	
• informa�ná gramotnos	
• multikultúrna gramotnos	
• globálne povedomie /uvedomenie si/
(zdroj http://www.ncrel.org, [online], citované 23.10.2005. Dostupné na
internete http://www.ncrel.org/enguage/skills/agelit.htm).

Neustála informa�ná explózia tak kladie zvýšené nároky na prípravu ku-
rikula pre 21. storo�ie a núti nás zamýš�a	 sa nad otázkami:
• Ako najlepšie pripravi	 absolventov pre plnohodnotný život v

súkromnej i pracovnej sfére?
• Aké vedomosti a zru�nosti budú absolventi potrebova	?
• Ako nau�i	 absolventov kriticky hodnoti	 a samostatne myslie	?
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Výtvarná výchova predstavuje dynamicky sa rozvíjajúci odbor zameraný
na rozvíjanie teoretických i praktických schopností jedinca, s úzkou väzbou
na výtvarné umenie. Usiluje o komplexné rozvíjanie a formovanie osob-
nosti, o �loveka vzdelaného, múdreho, citlivého, schopného komunikova	,
tvorivo rieši	 problémy, rozhodova	 sa, robi	 závery (posudzova	 a hodno-
ti	) a rozvíja	 seba aj iných. Svojimi cie�mi, obsahom a procesmi vytvára
podmienky na rozvíjanie kvalít psychického i sociálneho vývoja jedinca.

Pod�a u�ebných osnov výtvarnej výchovy pre pre 5. až 9. ro�ník základ-
nej školy cie�om výtvarnej výchovy je výtvarno-estetické osvojovanie sku-
to�nosti, prírody, sveta vecí a �loveka prostredníctvom výtvarných �inností
a aktívneho osvojovania výtvarného umenia a mimoumeleckého esteti�na
(U�ebné osnovy Výtvarnej výchovy pre 5. až 9. ro�ník ZŠ,
www.statpedu.sk). Týmito aktivitami sa kultivuje estetické cítenie a tvorivá
fantázia, schopnosti výtvarno-esteticky vníma	, prežíva	, hodnoti	 a vý-
tvarne sa vyjadrova	. Výtvarné �innosti sú úzko späté s poznávacími
schopnos	ami die	a	a a s najvyššími cie�mi výchovy. Tieto ciele by sa iba
	ažko uskuto��ovali bez prebudenia vnútorného záujmu, vnútornej aktivity
prameniacej z prirodzenej túžby �loveka poznáva	, objavova	, tvori	.

Pod�a u�ebných osnov (bližšie U�ebné osnovy Výtvarnej výchovy pre 5.
až 9. ro�ník ZŠ, www.statpedu.sk) absolvent základnej školy v oblasti vý-
tvarnej edukácie by mal by	 pripravený:
• pre kultúrne formy života v demokratickej spolo�nosti,
• pre spoluvytváranie kultúrnych a materiálnych hodnôt,
• pre ochranu a spoluvytváranie životného prostredia,
• pre základnú orientáciu v oblasti výtvarnej kultúry.

Obsah výtvarnej výchovy je �asto chápaný iba ako získavanie kompeten-
cie k umeleckej výtvarnej tvorbe. No obsahová stránka z h�adiska požiada-
viek informa�nej spolo�nosti sa rozširuje o rozvíjanie vizuálnej gramotnos-
ti prostredníctvom tvorivého prístupu k vizuálnej komunikácií. Je potrebné,
aby viedla k uvedomeniu si „hodnoty“ vizuálnych informácií, k schopnosti
rozumie	 základným prvkom vizuálnych schém, metód i médií. Rozumie	
zobrazeniam, abstraktom i symbolickým obrazom, tak dôležitých pre ko-
munikáciu, ale predovšetkým pre existenciu �loveka v dnešnej dobe. Tzn.,
aby sa �lovek nestal iba ich pasívnym prijímate�om, ale aby dokázal
rozpozna	, pochopi	 a uplatni	 jednotlivé prvky vizuálnych informácií v
bežnom živote; v súkromnej i pracovnej sfére.

Dôležitý je v tomto prípade proces aktívnej tvorivej �innosti, v rámci
ktorej získava kompetencie a „zru�nosti“ zapojenia sa do procesu vizuálnej
komunikácie. Tvorivý proces, s väzbou na výtvarné umenia a výtvarnú kul-
túru, by mal umožni	 rozvíjanie vnímania, originality, tvorivosti, obrazo-
tvornosti, empatie, ale predovšetkým schopnosti zapoji	 sa do procesu
komunikácie, �o výrazne prispieva k rozvíjaniu vizuálnej i kultúrnej gra-
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motnosti. Proces tvorby by sa mal zaklada	 na osobnej skúsenosti, ktorá
ovplyv�uje naše vizuálne vnímanie. Nako�ko každý nový znak, s ktorým sa
stretneme, porovnávame s podobnými znakmi z našej osobnej skúsenosti).

Vizuálnu gramotnos	 treba chápa	 ako rozvoj širších schopností „�íta	
obrazy“, tzn. schopnosti dešifrova	 a používa	 sústavy znakov a symbolov,
a zárove� ich aj tvori	. Výchova umením a predovšetkým komunikácia
prostredníctvom umenia, vytvára ur�itý spôsob pestovania kompetencie, �i
spôsobilosti so symbolom pracova	 a narába	. V tomto smere je prínosom
výtvarná výchova, ktorá vo svojich cie�och reflektuje umenie, v prvom
rade výtvarné umenie. Netreba tu umenie chápa	 iba ako �as	 obsahu vý-
tvarnej výchovy, ale pristupova	 k nemu ako k východiskovému podnetu a
zárove� i cie�ovému bodu, ku ktorému sa možno vz	ahova	 ako k infor-
ma�nému zdroju. Výtvarnú výchovu treba chápa	 ako sú�as	 umenia, kde
vo vzájomnom aktívnom vz	ahu výtvarná výchova reflektuje výtvarné
umenie. Je potrebné položi	 si otázky:
• �o umenie znamená pre jednotlivca a pre spolo�nos�?

• Ako umenie prispieva k výchove na všetkých stup�och vzdelávania?

Z h�adiska svojej funkcie, umenie predstavuje v živote �loveka spolo�nosti
nenahradite�nú formu osvojovania si sveta. Umenie je predovšetkým o tvori-
vosti, ale tiež o vedeckom objavovaní, o h�adaní, bádaní, o matematických
princípoch, o literatúre, o histórii a pod. Môžeme zhrnú	, že umenie:
• je jednou z možných ciest ako vníma	, poznáva	 seba i svet,
• je výzvou k riešeniu problémov i možnou formou reakcie na ne

(reakcia na kultúrnu, sociálnu, politickú situáciu)
• je priestorom pre diskusiu a otvorený dialóg,
• je priestorom pre h�adanie individuálneho výrazu,
• má bezprostredný vz	ah k ochrane a spoluvytváraniu prírodního i

umelého životného prostredia,
• je sú�as	ou formovania životného štýlu,
• je sú�as	ou našej kultúrnej histórie.

Jedným zo zmyslov umenia, predovšetkým sú�asného, je komunikácia o dia-
ní a súvislostiach vo svete. Ak sa pozrieme bližšie na sú�asné umenie, tak:
• je charakteristické prekra�ovaním hraníc smerom ku každodennému

životu a jeho dynamickým premenám. Cie�om umenia už nie je vytvori	
tradi�ne chápané krásne umelecké dielo, ale vypoveda	 a zobrazi	 ur�itý
koncept, myšlienku, aj v prípade, že bude úto�i	, šokova	, poburova	,

• jeho prezentáciou už nie je iba umelecké dielo, ale dôležitou sa stáva
samotná myšlienka, ktorá prostredníctvom rôznorodých foriem sa
usiluje tlmo�i	 problémy sú�asného sveta.
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Môžeme konštatova	, že umelecké vzdelanie podnecuje jazyk, hovorený
aj písaný o vizuálnych obrazoch. V procese vnímania a interpretovania
umeleckého diela žiak opisuje, analyzuje a interpretuje vizuálne obrazy,
�ím sa zvyšuje aj sila jeho verbálneho vyjadrovania.

Z poh�adu výchovy umením môžeme konštatova	, že umenie sa v proce-
se výchovy a vzdelávania podie�a na:
• rozvíjaní kritického myslenia. U�í, že problémy môžu ma	 aj viac, než

len jedno riešenie. Tzn., že na isté otázky môžeme dosta	 aj viac než
len jednu odpove
;

• pluralitnom prístupe k vnímaniu sveta. Umenie presadzuje rozmanité
poh�ady na to, ako vidie	, vníma	 a interpretova	 svet okolo nás;

• rozvíjaní rôznych foriem vyjadrovania. Poukazuje na limity verbálneho
jazyka, ktoré nie sú totožné s limitmi nášho vnímania, poznania i
vyjadrovania;

• nenahradite	nom zážitku. Umenie nám umož�uje nadobudnú	 zážitok,
ktorý nemôžeme získa	 nikde inde, a prostredníctvom tohoto zážitku
objavi	 široké spektrum toho, �o sme schopní preži	,

• zvyšovaní kultúrneho vedomia. Umenie vytvára priestor pre pochopenie
našej spolo�nosti, jej identity, cez jej kultúrnu minulos	 i prítomnos	,

• výchove k mutikultúrnosti. Umenie poskytuje priestor na uvedomenie si
jedine�nej kultúrnej subjektivity vlastnej kultúry v kontexte iných
kultúr. Spolo�né �rty, rozdiely v zvyklostiach, hodnotách jednotlivých
národov.

Vzdelanie vo výtvarnej výchove by malo smerova	 od umenia, ako kul-
túrneho dedi�stva a sú�asti našej kultúry, k životu. Preto absolvent základ-
nej školy v odbore výtvarná výchova pre 21. storo�ie by mal by	 priprave-
ný smerom na:
• rozvíjanie významnej sociálnej role každého �loveka, jeho role

užívate�a i tvorcu kultúrnych hodnôt,
• rozvíjanie vlastného kreatívneho potenciálu, tzn. by	 vnútorne

motivovaný k osvojovaniu si širších zru�nosti, vedomosti, spôsobilosti,
ktoré bude potrebova	 vo svojom živote. Bol stimulovaný k skúmaniu
vlastného tvorivého potenciálu, v 
alšom umeleckom rozvíjaní,
prípadne za�atí pracovnej kariéry v kreatívnych profesiách,

• sú�asné rastúce vzdelávacie nároky informa�nej spolo�nosti.
Rozvíjanie mediálnej kompetencie, tzn. zara
ovanie multimediálneho a
interaktívneho u�enia do svojich programov,

• prepojenie na osobnú skúsenos	 žiakov, ktorá je dôležitá v rámci
poznávania i tvorenia znakov v rámci vizuálnej komunikácie,

• aktualizáciu tém, ktoré by odrážali sú�asné sociálne, existen�né,
komunika�né problémy,
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• prepojenie tradi�ne chápaného umenia so sú�asným umením.
Orientácia na chápanie umeleckého diela predovšetkým ako
myšlienkového konceptu. Hlavným cie�om by mala by	 výzva, ktorá
núti zastavi	 sa, premýš�a	, komunikova	, dotvára	 a vytvára	,

• rozvíjanie zodpovednosti za seba a svoje �iny, ako aj za svet okolo seba,
• rozvíjanie efektívnej komunikácie. Pripravova	 �loveka otvoreného pre

diskusiu a dialóg, schopného kriticky a samostatne myslie	,
• rozvíjanie individuálnych schopnosti každého jedinca, priestor pre

sebavyjadrenie a sebareflexiu,
• utvára	 prostredníctvom väzby na výtvarné umenie v kontexte života

hodnotový rebrí�ek žiakov, k schopnosti kriticky a samostatné myslie	,
• celoživotné vzdelávanie. By	 vnútorne motivovaný k vlastnej túžbe po

nových informáciách a získavaní nových kompetencií a zru�ností.

Vizuálne média nám denne vnucujú svoj poh�ad na svet v podobe obra-
zov. �lovek je v
aka tomu, že má vizuálnu schopnos	 – schopnos	 vníma	
prostredníctvom zraku a kognitívnych procesov, možnos	 tieto informácie
vníma	, spracova	, citovo preži	, prípadne na nich primerane reagova	.
Sme síce zo strany médií vystavení ve�kému tlaku informácií, �asto po-
vrchných, ale �lovek má možnos	 vybra	 si iba tie, ktoré sú pre neho pro-
spešné (pod�a Šupšákovej 2004).

„Vizuálna explózia naberá stále vä�šie tempo. Vizuálna predstavivos� sa

stáva sú�as�ou kultúry a vnútorných dispozícií jedinca. Každý z nás potre-

buje vo svojom živote vizuálny jazyk, aj ke� verbálna a písomná komuniká-

cia je ešte stále dominujúcou. Kumulovanie intelektuálneho bohatstva a

technický pokrok sú�asnej civilizácie prinášajú so sebou nové trendy. Aby

sa jedinec i celá spolo�nos� dokázali s nimi vysporiada�, to zárove� vyža-

duje rozvíja� a kultivova� videnie, vizuálne vnímanie a predstavivos�“

(Šupšáková a kol., 2005, s. 9).
Je preto dôležité kultivova	 vizuálne vnímanie, nako�ko nám umož�uje

poznáva	 a orientova	 sa nie len v oblasti umenia a kultúry, ale je dôležité
aj z poh�adu existencie �loveka a jeho celkovej orientácii vo svete. Samot-
né vnímanie by nám bez hlbšieho uvedomenia bolo zbyto�né, keby sme
nevedeli dáva	 jednotlivé poznatky do vzájomných súvislostí, predovšet-
kým s predchádzajúcimi skúsenos	ami a využíva	 ich v ich našej 
alšej
tvorivej �innosti. Vo výtvarnej výchove je preto potrebné vybera	 aktuálne
témy (dotýkajúce sa života) a využíva	 také formy a metódy práce, kde je
možné preukáza	 tvorivos	, schopnos	 rieši	 problémové situácie, spraco-
váva	 projekty, využíva	 metódy brainstormingu, skupinové vyu�ovanie �i
samostatnú prácu žiakov.
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Absolvent by tak mal ma	 vypestovanú prirodzenú túžbu:
• po poznávaní a objavovaní seba a sveta okolo seba aj prostredníctvom

výtvarného umenia a výtvarnej kultúry ako neocenite�ných zdrojov
poznania,

• po nachádzaní zmyslu v tvorivej �innosti ako jednej z
charakteristických vlastností �udského ducha,

• po h�adaní tvorivých riešení akceptujúcich meniace sa kontexty (doba,
spolo�nos	, vek, záujmy a pod.,

• k citlivému vnímaniu trvalých �udských hodnôt, ktoré v svojich
zobrazeniach zobrazuje ve�ké umenie minulosti ako aj sú�asné umenie.

Záverom možno poveda	, že školské vzdelávania by malo by	 prepojené so
životom. Pre absolventa základnej školy v oblasti výtvarnej edukácie by táto
oblas	 nemala by	 uzatvorená ukon�ením základnej školy. Získané poznatky
v oblasti výtvarnej edukácie, vychádzajúce z poznatkov výtvarného umenia a
výtvarnej kultúry, by mali by	 odrazovým mostíkom pre jeho 
alšie smero-
vanie v pracovnom i osobnom živote. Poznatky získané vo výtvarnej edukácií
by mali vychádza	 a smerova	 k životu, a by	 sú�as	ou celoživotného vzdelá-
vania. Nemali by sme zabúda	, že v spolo�nosti 21. storo�ia, kde sa vzdelá-
vanie a informácie stávajú k�ú�ovým kapitálom, je potrebné stanovi	 také
ciele, ktorých spolo�ným menovate�om by bolo objavovanie, poznávanie,
získavania a v nekone�nom rade vytváranie (tvorenie).
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