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VÝTVARNOSŤ, ESTETIKA A UMELECKÝ ZÁMER  
V TECHNICKO-KOMUNIKA ČNÝCH PREJAVOCH 

 

 

SEDLÁKOVÁ Alena, SR 

 

Abstrakt 

Príspevok predkladá náhľad na súčasné výtvarné stvárnenie rôznorodých námetov 
v témach týkajúcich sa ľudského prežívania sprostredkovaného najmä modernými technicko-
komunikačnými prejavmi a prostriedkami. Cieľom je predložiť v rámci vzdelávania, 
rozširovania a modernizácii edukačných a estetických kompetencií budúcich pedagógov, 
pedagógov v súčasnej praxi, pôsobiacich na základných školách, určité možnosti vnímať 
výtvarné vzdelávanie aj pohľadom cez novodobé technicko-komunikačné prostredia. Obsahy 
technicko-komunikačných prejavov, v nami predložených príkladoch – výtvarno-
komunikačných umeleckých prejavoch, predstavujeme aj ako možnosti ich využitia pre 
motiváciu, alebo ako čiastočný zámer v interpretácii výtvarno-technického procesu vo 
vyučovaní – v technike výučby výtvarnej aj technickej podoby vybraných predmetov 
v príprave detí a žiakov na základnej škole. Príspevok je súčasťou riešenia grantovej úlohy 
KEGA 3/7083/09 Rozširovanie, modernizácia a aktualizácia edukačných kompetencii 
pedagogických pracovníkov. 

 

Abstract 

Our Contribution is about the current visual representation of ideas in various topics 
related to human survival is mediated mainly by modern technical means of communication 
and speech. The aim is to provide for education, extension and modernization of educational 
and aesthetic skills of future teachers, teachers in current practice, for their working in 
primary schools, some theme of art education opportunities seen by looking through the 
modern techno-communication environment. Content of the technical and communication 
symptoms is in our example - art-communication of artistic expression, is also how people 
use them for motivation or intention in a partial interpretation of art-technical process of 
teaching - teaching art in technology and the technical format of selected objects in 
preparation children and students in elementary school. The contribution is part of the 
solution tasks KEGA grant 3/7083/09 expansion, modernization and upgrading of educational 
competence of educational staff. 

 

1 Úvod  

Súčasné výtvarné stvárňovanie témy a námetov využíva celkom intenzívne aj výhody 
a vlastnosti komunikačných možností takmer všetkých mediálnych i technických prostredí. 
Samotné možnosti, ktoré tieto médiá a technické prostredia majú, umožňujú modernizované 
sprostredkovanie hlavných myšlienok tém a námetov, ktoré sa vo výtvarnom umení objavujú 
takmer celú históriu dejín umenia. Rozdiely sú predovšetkým v spôsoboch ich 
sprostredkovania a dostupnosti vždy „aktuálnemu publiku“ – adresátovi. Umelec má ale vždy 
právo zvoliť si najadekvátnejšiu formu toho sprostredkovania odkazu svojej tvorby a jeho 
vzhľadu. Aj pre súčasné (charakter transformácie informácií v 21. storočí) mnohorozmerné 
pôsobenie a používanie techniky, mediálnych a multimediálnych informačných štruktúr 
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odovzdávania podoby – už akéhokoľvek diela, sme si zvolili pár ukážok sprostredkovania 
umenia práve uvedenými technickými možnosťami. Všetko to môže učiteľ v 21. storočí 
používať pre naplnenie zvolených cieľov pre svoj edukačný program – a u nás je to výučba 
výtvarnej výchovy v primárnom vzdelávaní či aj predškolskom prostredí. 

 

2 Výtvarnosť, estetika a zámer  

Každé umelecké výtvarné dielo na človeka začína pôsobiť od chvíle, keď si ho divák 
prezerá a zamýšľa sa nad jeho významom a zmyslom existencie. Vždy je tu určité riziko, či 
divák dielu porozumie, riziko, ktoré si tiež uvedomuje aj autor, či naozaj odovzdal svoj námet 
a celkovú myšlienku diela v tej správnej podobe, aby bolo dielo recepčne úspešné – 
z hľadiska svojej existencie i určitých pochopiteľných kritérií umenia, ktoré dielo aj týmto 
nadobúda. Každé vzniknuté dielo (aj nevýtvarné) a estetika (ako veda o krásne) sa akosi stále 
nemusia spolu vnímať v kongenialite (spriaznenosť duchom, myšlienkami a názormi, 
duševná rovnocennosť). Dielo, naopak v súčasnom chápaní nemusí byť estetické vo svojom 
vzhľade alebo prejave. Estetickú hodnotu môže nadobudnúť až po jeho precítení a uvedomení 
si skutočného prežívania jeho podoby a sprostredkovania. Aj vtedy je naplňovaný určitý 
zámer jeho tvorcu. To preciťovanie umeleckého diela počas recepcie je spojené, či už chceme 
alebo nie, práve s psychológiou a procesmi, ktoré sú včlenené v jej oblasti skúmania. 
Techniku by sme prirovnali práve k tej hmotnej podobe, ktorá všetko to nehmotné 
a abstraktné dokáže transformovať tak zreteľne, že človek zabúda na pozadie zrodu toho 
prazákladu diela a nevyhnutných pohnútok práve jeho tvorcu.  

Ide o vnútornú spätosť, ktorá je známa, tak ako uvádza J. Kulka (2008, s. 14), keď píše 
o tom, ako sa mnoho umelcov považuje za priam „bádateľov“, a uvádza tiež za všetkých 
najvýznamnejších, či týmto psychologizujúcim aspektom preslávených tvorcov, ako boli H. v. 
R. Rembrandt, L. Janáček alebo L. N. Dostojevský. Umenie samo prispieva k skutočne 
hlbokému poznávaniu človeka a je dôležitým prostriedkom sebareflexie ľudskej existencie. 
Aj ďalej J. Kulka uvádza, že keď Stendhal charakterizoval svoje zamestnanie, sám sa nazýval 
„pozorovateľom ľudského srdca“.  

Do ríše umenia vedie mnoho brán. Kto sa k nej približuje širokou cestou vedy, vstupuje 
tam priečelím dejín umenia, filozofie umenia alebo estetiky. Laik postupuje k nej po 
skromnejších chodníčkoch, a svoj vzťah k umeniu nachádza vstupom cez dvere lásky 
k umeniu. (W. Waetzold, 1942, s. 15-16 In J. Kulka, 2008, s. 14). 

 

3 Umelecký zámer v technicko-komunikačných prejavoch 

Na začiatok uvádzame, že za umelecký zámer, ktorý je sprostredkovaný ako ucelená 
výtvarná výpoveď svojho tvorcu v technicko-komunikačných prejavoch považujeme taký 
výtvarný prejav, ktorý sa dá dosiahnuť technickými prostriedkami. Tie sú schopné 
transformovať, a v istom zmysle aj reprodukovať umeleckú výtvarnú výpoveď umelca, no 
priebeh sprostredkovávania celého diela i jeho častí je štruktúrovaný do multimediálneho 
prepojenia viacvýznamových prostredí.  

Za technicko-komunikačné prejavy potom považujeme tie prejavy, ktoré sú z pohľadu 
umenia uceleným dielom: umelecký prejav na určitej úrovni, jeho transformácia informácií 
využívajúca internet, televíziu, video, sociálnu sieť so všetkými svojimi možnosťami, 
funkciami a prostrediami, ktoré obsahujú priestor vkladať video, zvukové a vizuálne diela.  
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Obr.1: Ukážka schémy, ktorú sme zostavili k našej téme: Výtvarnosť, estetika a umelecký 
zámer v technicko-komunikačných prejavoch. 

UMELECKÝ PREJAV 
VÝTVARNÝ – HUDOBNÝ – POHYBOVÝ – DRAMATICKÝ 

Prepojenie do jednej umeleckej metódy (performancia, akcia, film, akcia) 
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Obr. 2: Umenie pre edukáciu. Stránka ponúka množstvo ukážok pre výtvarnú 
edukáciu. Dostupné z: http://www.rolandcollection.com/films/?prm=a13-b106-c0-d0-e0 

 

 

 

Obr. 3: Ukážka sprostredkovania celej výstavy umeleckých diel – Česká maľba 
v Galérii Fontána Piešťany september 2010. Dostupné na: 

http://www.youtube.com/watch?v=8qFoSkqfp48 [Online, Cit. 2011-11-18]. 
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Obr. 4: Síla umění – Rembrandt 6.část. Vzdelávacie video k interpretácii umeleckého 
diela. Dostupné na: http://www.youtube.com/watch?v=Gkq_Aq77vZY&feature=related 

 

 

Obr. 5:  Síla umění – Rembrandt 1. část. Video edukácia – interpretovanie 
umeleckého diela a pohnútok v tvorbe jedného z najvýznamnejších umelcov. Dostupné na:  

http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=DGG_rN-r_1s 

 



Technológie vzdelávania v príprave učiteľov prírodovedných a technických predmetov                      Prešov 2011 
 

304 

 

 

Obr. 6:  Videoprezentácia autorského zámeru – grafické zobrazovanie plochy, 
vytváraného digitálne. Visual Artist Frank Bonilla, September 2011. Dostupné na: 

http://www.youtube.com/watch?v=ycOgf0RkOWc [Online, Cit. 2011-11-18]. 
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