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UMENIE A KURIKULUM: NOVÉ PARADIGMY 
V UMELECKEJ EDUKÁCII 

Božena Šupšáková

Anotácia: Autorka interpretuje výsledky výskumu postojov žiakov k výtvarnému umeniu 
a výtvarnej výchove na slovenských základných školách. Získané poznatky zasadzuje do 
širšieho rámca u ebných osnov. V alšej asti príspevku nazna uje moderné smerovanie 
umeleckej edukácie. Dnes je moderným trendom integrácia poznatkovej bázy a synergické 
výchovné pôsobenie na jedinca, kolektív i komunitu. Umelecká edukácia už na základnej 
škole je formálne, obsahovo i významovo ove a širší pojem ako je naša výtvarná výchova 
(samotný pojem výtvarná výchova v našich u ebných osnovách iba zúžene a iastkovo od-
ráža ciele, obsah, stratégie umeleckej a kultúrnej edukácie), prípadne hudobná i dramatická. 
Umelecká edukácia v sú asnom ponímaní zah a také disciplíny, ako je vizuálne umenie 
(kresba, ma ba, priestorová tvorba, dizajn), prezenta né umenia (tanec, hudba, divadlo), 
kreatívne písanie, nové média (v dôsledku informatizácie, internetizácie a multimédií obja-
vuje sa digitálne umenie, po íta ové umenie, virtuálne umenie, video umenie), história, 
kritika (avšak vo význame analýza, interpretácia, pozorovanie, hodnotový úsudok), estetika. 
Príspevok nazna uje jednu z možných ciest, ako pomôc  u ite ovi vytvori  zmysluplný a ob-
sahovo bohatý kontext na pozadí výtvarného umenia a tém, ktoré sú obsiahnuté v kurikule, 
a v neposlednom rade „silou” výtvarného umenia podnecova  deti k mysleniu, uvažovaniu. 
Autorka kladie dôraz na inven né myslenie a rozvíjanie osobnostných dispozícií žiaka aj 
u ite a. Na modelovom príklade nazna uje možnosti rozvoja mysle novými formami. 

Abstract: In her paper, the author interprets the results of a survey of pupils’ attitudes towards 
art education at Slovak elementary schools. She also discusses international results, compares 
different approaches and discusses modern movements in art and culture education. There 
is a modern tendency to integrate the knowledge base and provide synergic education. Today, 
art and culture education include various disciplines, such as visual art (drawing, pain-
ting, sculpture, design), performing arts (dance, music, theatre), creative writing, new media 
(internet, multimedia, digital art, computer art, virtual art, video art), history, aesthetics. 

Umenie podáva obraz o skuto nosti nenásilne a emocionálne. Samotnú 
realitu transformuje cez zmyslové vnímanie, zážitky i osobnú skúsenos . Žiaden obraz 
nie je vopred hotový, vymyslený a definitívne premyslený. Postupne, v tvorivom 
procese sa mení ako myšlienka. A aj ke  je hotový, mení sa alej, v zhode s myš-
lienkovým rozpoložením toho, kto ho práve pozoruje. Vyjadrené slovami Pabla 
Picassa: „Obraz žije svoj vlastný život ako živá bytos  a podlieha rovnakým zmenám, kto-
rým podliehame vo svojom živote aj my.“ To je napokon prirodzené, lebo obraz ožíva 
len v loveku, ktorý ho pozoruje. 

lovek tvorí preto, aby lepšie poznal svoje miesto vo svete a aby ho mohol 
prispôsobi  svojim predstavám. Svet poznáva preto, aby poznal sám seba a svoju 
existenciu, svet okolo seba a svet svojich túžob. Poznáva tak svoju vlastnú existenciu 
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vo svete. Sú asne potrebuje vidie  a tiež pozna  skúsenosti udských životov, múd-
ros  svojich predkov a sú asníkov, ale i bohatstvo ich vnútorného života. Umelecké 
dielo, umelecká tvorba je reflexiou životných skúseností a životných príbehov aj 
predchádzajúcich generácií a dáva skuto ne ve a dôvodov na to, aby sme o nich 
premýš ali.

Príspevok prináša poznatky z výskumu, ktorý bol zameraný na vnímanie a in-
terpretáciu výtvarného umenia v školskej edukácii. Našim prvoradým cie om bolo 
pomôc  u ite ovi vytvori  zmysluplný a obsahovo bohatý kontext na pozadí výtvar-
ného umenia a tém, ktoré sú obsiahnuté v kurikule, a v neposlednom rade „silou“ 
výtvarného umenia podnecova  detí k mysleniu, uvažovaniu.  

Významnú úlohu v procese u enia zohrali tieto faktory:  
schopnos  myslie , uvažova , posudzova , vyjadrova  názor... 
bežná prax, zaužívaný, resp. obvyklý spôsob myslenia, tradi né postupy... 
umenie a kurikulárny kontext. 

Teoretický základ tvorili tri významné sú asti: schopnosti – vnímavos  – náklonnos .

Náklonos , tendencie 
(inklinovanie), 

zá¾uby, umelecké  sklony...

Ci tlivos ,
(vnímavost)...

Schopnosti...

Vynaliezavé (dômyselné), inven né myslenie predpokladá rozvíja  dispozície, 
teda schopnosti tak, že bežne zaužívané, tradi né innosti (obr. 1, obvykle zaužívaný 
„prvoplánový“ spôsob myslenia – vidím, vnímam iba to, o je zobrazené) postupne pre-
mietneme a pretransformujeme do špecifických obrazov (obr. 2, príklad kurikulárnych 
kontextov), vzorov (postupov), modelov, schém (opakované vyu ovacie metódy) sprá-
vania, konania, návykov. V praxi za inven ný spôsob myslenia môžeme považova
aj krátke a ahko sa u iace postupy, ktoré podporia myslenie detí a mládeže v 7 ob-
lastiach, ktoré vyžadujú:  

uvažovanie, dedukciu,
kladenie otázok a (pre)skúmanie, 
uhol poh adu, 
pozorovanie a zaznamenávanie (pozoruj, používaj slová a popíš), 
nachádzanie komplexnosti, celistvosti,  
porovnávanie a h adanie svislostí, 
objavovanie nových netušených vz ahov, súvislostí a asociácií. 
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Invenèné 
myslenie

Uvažovanie, 
dedukcia

Nachádzanie 
komplexnosti,

celistvosti

Pozorovanie 
a popis

Kladenie otázok 
a (pre)skúmanie

Objavovanie 
nových netušených 
vz ahov, súvislostí, 

asociácií

Porovnávanie 
a h¾adanie súvislosti

Uhol poh¾adu

Ako podnecova  rozvoj mysle? 

Uvádzam modelový príklad akým smerom sa môže ubera  uvažovanie, 
dedukcia a kladenie otázok. Kladenie otázok nás prinúti: (1) Uvažova  nad (o) 
výtvarným obrazom (výtvarnou tvorbou) alebo témou. (2) Identifikova  podnety, 
stimuly, ktoré podporujú uvažovanie a tvrdenia. (3) To nás zárove  núti k tomu, 
aby sme kládli otázky vz ahujúce sa k tvrdeniam a výpovediam. alší príklad v ob-
lasti kladenie otázok a h adanie odpovedí – pozorovanie a popis nám pomáha 
odpoveda  na otázky: o vidíš? o si o tom myslíš? o a udivuje?... Premýš aj o nie-
om podobnom, porovnávaj nie o s nie ím, premýš aj o tom aj na základe dote-

rajších skúseností. Zjednodušene povedané: Pozeraj – mysli – bu  zvedavý. 
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Obr. 1: Obvykle zaužívaný spôsob myslenia  

Obr. P. Picasso. Nádražie d´Orsay. Príchod P. Picassa do Paríža (1900). Nádražie d´Orsay 
silno zapôsobilo svojou futuristickou kovovou konštrukciou a dopravníkovým pásom na 
batožiny ako najosl ujúcejšími modernými vecami, ktoré kedy videl. V okamžiku, ke  opustil 
vagón, si uvedomil, že je vo ve komeste a že ve komesto sa spája s pokrokom, ktorý má aj 
svoju historickú genézu.  

Otázku môžme položi  aj širšie: o všetko sa dá vy íta  z napoh ad
typického dobového obrazu? Aké skryté (historické) súvislosti vývoja v sebe obraz 
skrýva? Ako sa vyvíjala doprava od prvopo iatkov udstva, ke  Homo sapiens sa 
vzpriamil a za al chodi  po vlastných? Vedel by si nájs  dobové umelecké obrazy, 
ktoré v príbehoch zobrazujú spôsob dopravy – od prvopo iatkov po dnes...?  

V kontexte vyššie uvedeného dovolím si predostrie koncept kurikulárnych 
súvislostí, kontextov:

jedinec – spolo nos  – civiliza ný pohyb, 
životný štýl – vo ný as – cestovanie, 
doprava – spôsob dopravy a prepravy, 
príroda – životné prostredie – ekológia, 
história a sú asnos ,
komunikácia a výtvarný jazyk, 
údiv vyjadrený výtvarným jazykom. 

Náš výskum upozor uje na dve dôležité konceptuálne zmeny, ktoré sa dotý-
kajú:

výtvarného umenia v kontexte kurikula, a to z poh adu žiakov i u ite ov,
detských konceptov myslenia. 
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Diplomati, 1938, 
P. P. Smith 

(Cesta lietadlom)

C. Fontana, Akcia s hadicami 
v uliciach Basileje, 1971 

(Aj autá majú èrevá)

D. Eddy, Volkswagen, 
1971 (Dopravný chaos)A. Larm, Ulica 

s automobilmi, 1978 
(Auto ve ve¾komeste)

Obr. 2: Príklad kurikulárnych kontextov

Bežecké pret eky, 530BC Jazda na slonovi, 
17. St., India

Výletná plavba, v máji , 
1540, s. Benninck

Na rybaèke, 1843,  
Utagawa Kuniyosh i

Cesta na festival 
do islam. kostola, 

20. St. Etiópia

Otcova kára,  1908, 
H. Rou sseau

Boston Expres, po 
1919, America

Pocta bicyklu, 1948-49, 
F. Léger

A. Born, Prechádzka 
cis.  Rudolfa II. 

Zlatou ulièkou, 1996
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V rámci konceptov na výtvarné umenie v kontexte kurikula uvádzame výpovede 
žiakov, ktoré môžeme zhrnú  nasledovne: Doteraz boli deti presved ené, že výtvarné 
umenie nie je pre loveka prí ažlivé, nie je zaujímavé, teda nie je dôležité a ani 
potrebné. Ke  sa pozerali na ma bu, grafiku alebo sochu, mysleli si, že to, o vidia, 
je iba obraz a ni  viac, o by malo by  v centre záujmu loveka, prípadne by malo 
podnecova  diváka k mysleniu, uvažovaniu. Nedokázali vypozorova  detaily, ne-
poznali princípy umeleckej (výtvarnej) tvorby obrazu. Na umenie sa pozerali po-
vrchne, venovali pozornos  iba tomu, o bolo momentálne pred nimi v triede, 
prípadne v galérii. Zvy ajne ich upútala farba. Nikdy nešli hlbšie, na podstatu veci. 
Nezamýš ali sa, o autor chcel poveda , vyjadri  svojim obrazom, aké posolstvo vyslal. 
V našom projekte, predovšetkým popisom, analýzou, odkrývaním významov, argu-
mentovaním, formulovaním záverov, hodnotením umeleckého diela, deti postupne 
získali kompetenciu, teda poznatky i schopnosti porozumie  umelecko-estetic-
kým fenoménom a použi  ich v rozli ných životných situáciách, zaujíma  názory 
k obrazom a individuálne a primerane situácii kona . Deti pochopili, že umenie 
núti klás  otázky, by  zvedavý, pýta  sa... Umenie môže dáva  mnohé odpovede, 
umenie vzdeláva. „Teraz vidím, že každý obraz má v sebe zakódované posolstvá, skryté 
významy, informácie, ktoré existujú v obraze. Akurát musíme ma as, záujem a vô u, aby 
sme ich našli, pretože pred nami nie je iba obraz, je to symbol ohosi viac” (Milan, 11 rokov, 
ZŠ Lu enec). 

Názory u ite ov výtvarnej výchovy sa zhodovali v tom, že umenie nie je cen-
trálne previazané s kurikulom. Umenie je iba pre školy a triedy s umeleckým za-
meraním, pre detí talentované a nadané. Vychádzali z praxe, že umenie môže 
poslúži  len ako motivácia, stimul... „Teraz, po stretnutiach s mojimi žiakmi si myslím, 
že získanie obrazovej kompetencie, teda schopností, ktoré zodpovedajú požiadavkám spolo -
nosti a sú tiež predpokladom alšieho vzdelávania, predpokladá aktivitu detí i mládeže. Je 
preto nevyhnutné postara  sa o to, aby sa umenie významným spôsobom spájalo s kurikulom, 
pretože prinajmenšom pomáha de om rozvíja  ich schopnosti a zru nosti, u í a vzdeláva.“

Z nášho prieskumu alej vyplynulo, že u ite  výtvarnej výchovy bol dopo-
sia  viac-menej zodpovedný len za odha ovanie, odkrývanie tajomstiev umenia  
a kultúry. Teraz sa ukazuje, že rozhovory, širšie diskurzy, ktoré sa zameriavajú 
viac na podstatu umenia, jeho detaily, v každom prípade vedú k reprezentatívnym 
výsledkom. Z viacerých podobných odpovedí vyberáme: „Doposia  som si myslela, že 
na výtvarnej výchove sta í zdôraz ova  len krásu, techniku, materiál. Po našom projekte, 
ktorý bol zameraný na rozvíjanie schopností, a teda i kompetenciu obraz tvori , vníma , po-
rozumie  mu, analyzova  ho, hovori  o om primerane vedomostiam a skúsenostiam, myslím 
si, že je dôležitejšie nau i  detí i mládež myslie  „viac do h bky“, klás  viac otázky, u i  ich 
poznáva  a chápa  súvislosti.“ Umenie je o komplexnosti, multidimenzionalite, má 
viaceré významy a kontexty, rovnako kognitívny, osobnostný, integrovaný rozmer. 

Komunikácia s obrazom, organizovanie myšlienok (na papier), „vedecké“ 
premýš anie, ítanie (pokynov) a usmer ovanie, rozprávanie a formulovanie ná-
zorov v dialógu s ostatnými zú astnenými pomáha rozvíja  schopnosti, ktoré súvisia 
s osobnostným rozvojom detí a mládeže. Výtvarné vnímanie predstavuje pre detí 

alší komunika ný jazyk, pretože pomocou umenia si pripomínajú obrazy a vy-
tvárajú obrazy z vlastných skúseností, a tak prehlbujú svoje subjektívne prežívanie 
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esteticko-umeleckých procesov. Cvi ia schopnos  koncentrova  sa, ale tiež indivi-
duálnu a sociálnu senzibilitu, inspirujú sa umením a obohacujú tým vlastné pre-
žívanie. U ia sa rozpoznáva  stereotypy, h adajú vlastné obrazové vyjadrenie, roz-
poznávajú svoje osobné hranice vnímania a hodnotenia. Snažia sa by  sebakritickí, 
využívajú vlastné nadanie a záujmy pre tvorbu, rozvíjajú svoju výdrž a trpezlivos ,
individuálnu kvalitu zážitkov. U ia sa konfrontova  vlastnú tvorbu s realitou, pre-
žíva  prostredníctvom umenia. „Teraz, ke  sa pozerám na obraz, myslím viac špecificky 
a naozaj objavujem to, o nám umenie (umelecká tvorba) predostiela: by  citlivejší, múdrejší 
a vzdelanejší“ (Peter, 13. rokov, ZŠ Lu enec). 

Program „výtvarného myslenia“ (Podnecovanie a rozvoj imaginácie týmito for-
mami: Kladenie otázok a h adanie odpovedí. Pozorovanie. Porovnávanie a h adanie po-
dobností a odlišností. Nachádzanie komplexnosti. Odkrývanie hlavnej myšlienky, posolstva 
a následné uvažovanie) v nazna ených 7 oblastiach dáva dos  argumentov na to, 
aby nás presved il, že výtvarné umenie patrí do kurikula. Tento program rozvoja 
obrazotvornosti mal by ma  významné a nezastupite né miesto v kurikule aj preto, 
že vytvára u ite ovi asovú dotáciu a tvorivý priestor na to, aby nachádzal spojitos
medzi umením (výtvarnou tvorbou) a hlavnými témami kurikula. Toto je zárove
aj schodná cesta, ako v školskej edukácii prekonáva  zaužívané schémy, ke  sa za 
jedinú správnu metodiku, a teda i prístup považuje taký, ktorý podporuje rozvíjanie 
myslenia, a zárove  vedie mladých udí k nachádzaniu korektných odpovedí. Zdô-
raz ujeme, že za rovnako významný a potrebný treba považova  koncept, ktorý 
akcentuje kladenie otázok, premýš anie, chápanie a riešenie problémov z viacerých 
uhlov poh adu. O to viacej, že v rámci kurikula do dialógu dnes vstupujú aj také 
témy, ako je ekológia, rasizmus, tolerancia, multikultúra..., ktoré zárove  vytvárajú 
priestor na vyslovenie názoru na svet, na premýš anie, uvažovanie, s ím úzko 
súvisí konfrontácia postojov, provokovanie otázok, i podnecovanie myšlienok. 
Diskurzívny priestor, ktorý v sebe zah a dialektiku jednak lingvistickej formy, 
ale i sociálno-komunika né schopnosti v rámci kurikula zárove  vedie k tomu, 
aby sme viac stavali na svojich skúsenostiach a rozvíjali svoje komunika né schop-
nosti. To je nakoniec ve ké pozitívum, pretože v takto modelovanom priestore sa 
zamedzuje uniformite názorov a vytvára sa priestor na vlastné uvažovanie, pozná-
vanie, toleranciu k rôznorodosti a schopnosti poznáva  a u i  sa chápa  myšlienky 
a názory iných. V diskurzívnom priestore tak získavame novšie a novšie informácie, 
poznatky, formujeme svoju mienku, a v kone nom dôsledku skôr, viac a hlbšie 
porozumieme špecifickým problémom v tej-ktorej oblasti. To všetko nás zárove
podnecuje k zodpovednosti za vlastné poznávanie, ale tiež k u eniu.  

Kvalitná výtvarná edukácia má pozitívny vplyv na kognitívny vývoj, formo-
vanie životných postojov a hodnotovú orientáciu mladých udí a ich sociálno-kul-
túrny rozvoj. Z toho zárove  vyplýva, že ak si mladí udia už v mladšom veku osvoja 
jazyk umenia, porozumejú mu, potom dokážu plnohodnotnejšie formulova  a vy-
jadrova  svoje názory, postoje, pocity. „Umenie je krásne, ve  iba ono dokáže zachyti
krásne okamihy života. Rozpráva o krásnych krajinách, jedine ných u och, o svete. Iba 
ono dokáže vyrozpráva  myšlienky, udia si ho vytvorili, aby bol ich život krajší“ (Martina, 
11 rokov). Umenie nemá hranice, je nekone né tak, ako udská fantázia a tvorivos  a preto 
je, bolo a bude“ (Katarína, 12 rokov). „Umenie je prejav citov: zla, smútku, lásky, krásy, 
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radosti. Umenie je nie o neznáme, tajomné, o musíme odha ova “ (Denisa, 12 rokov).
„Výtvarné umenie je ako poézia v literatúre. Vždy sa mi vybaví obraz Mony Lisy od Leonarda 
da Vinciho. Každý umelec do  vkladá seba“, takto odpovedali deti a mladí udia na 
otázku: o je umenie? Pre o udia potrebujú zaobera  sa umením? Aký má význam 
pre loveka? Akú má pre nich hodnotu? Mení sa názor detí na umenie, ktoré je 
skuto ne významnou a nezastupite nou formou komunikácie. Mení sa ich názor 
na predmet výtvarná výchova a jeho miesto v kurikule (graf 1, 2, 3). To zárove
nazna uje, že zahrnutím umenia do kurikula posil uje sa integrita poznatkovej 
bázy, posil uje sa synergické pôsobenie na mladého tvorcu, kolektív, komunitu. 
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Graf 1: Celkové postoje žiakov (7. ro .) k vyu ovaniu výtvarnej výchovy 
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Graf 2: Postoje žiakov ZŠ (7. ro ník) k u ite ovi výtvarnej výchovy 



109

Graf 3: Najob úbenejšie predmety žiakov ZŠ (7. ro ník) 

Usudzujeme, že umenie má svoje nezastupite né miesto v škole, v kurikule, 
pretože:  

Umenie reflektuje skuto nos , fakty, ktoré môžeme vyjadri  slovami v literárnej for-
me, alebo znakmi i symbolmi. Hranice výtvarného jazyka nie sú definitívne, 
ako trebás limity nášho poznávania. 
Umenie zobrazuje takpovediac viacdimenzionálnos  sveta: existujú mnoho spô-
sobov ako nazera  na svet a ako ho interpretova .
Umenie pomáha nau i  sa vyjadri  (sa) to, o nemôžeme poveda  slovami. Ak 
deti prostredníctvom umenia vyjadrujú svoje pocity, zárove  sa musia nau i
aj poeticky(slovom) vyjadri  svoje myšlienky. 
Umenie pomáha nadobudnú  skúsenosti, ktoré by sme nezískali v iných oblastiach 
inností, z iných zdrojov. 

Umenie u í robi  dobrý úsudok o kvalite vz ahov, o súvislostiach, na rozdiel od al-
ších predmetov v kurikule, kde sa požaduje správna odpove  a pravidlá. Pre 
umenie úsudok znamená viac než pravidlá. 
Umenie u í, že malé odlišnosti môžu ma  tiež ve ké významy, vplyvy. Umenie 
komunikova  vyžaduje citlivos .
Umenie u í rieši  problémy, ale tiež pochopi , že problémy sa dajú rieši : na je-
den problém môžeme ma  viac než jedno riešenie a na jednu otázku môže 
existova  viac, než len jedna odpove .
Umenie u í ako rieši  problémy v zložitých situáciách. Naše úmysly, plány sú zried-
ka kedy trvalé, kone né, mnohokrát sa menia od okolností a príležitostí. U enie
prostredníctvom umenia vyžaduje schopnos  a ochotu pripusti  aj nepredví-
dané, nezvy ajné možnosti riešenia, teda alternatívy. 
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Umenie u í myslie  prostredníctvom a v rámci materiálov, v aka ktorých sa obrazy 
stávajú reálnymi. 
Pozícia umenia v školskom kurikule nazna uje mladým, omu dospelí veria, 
a o je pre život z h adiska ich poznania dôležité. 

Základom umenia je videná skuto nos . Hodnota umeleckého diela je vý-
sledkom skuto nosti, ono je prejavom h bok udského bytia, odovzdáva skúsenos
loveka loveku, rozširuje obzor každého jedinca. V aka umeniu lovek chápe 
udskú existenciu. Bez neho je udská existencia prázdna, lebo loveku unikajú 

vše udské významy a obsahy udskej existencie.  


