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Abstract: 

Aesthetic education as an integrated component of training and education, but also 
central element formulating the tastefully preferences of pupil, always held in 
educational system and in history of pedagogy different place and importance. In 
present, there is space to assume that the fact of their direct teaching by a subject Arts 
and Culture provides sufficient participation and rightful place of aesthetic education in 
the life of a pupil and also in the pedagogic process. This assumption confirms the 
requested participation of aesthetics within Multicultural and Medial education and also 
by D. Vasiľová required development of aesthetic value in the education of history. An 
opposite appears to be true. At the expense of real development of (knowledgeable) 
aesthetic sense and competencies of young person, it is promoted an express view on 
the history of Art, often presented only briefly and exclusively by documentary or by 
pictorial Books, or often without participation of visualization on teaching process. The 
paper points on the importance of aesthetic education for full – fledged development of 
personality and on the necessity of their true inclusion to the education. The emphasis 
of this work is given on the actual reality of aesthetics curtailing in the praxes, in the 
opposite of possibilities offered among others also by the National Education program. 
In this case it´s not just about defense of aesthetics and aesthetic education as an 
independent discipline, but mainly about determining the place of aesthetic sense and 
aesthetic as such in the other disciplines educational process. 
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Úvod  

Predložená štúdia predstavuje teoretickú analýzu a v pravom slova zmysle zamyslenie 
sa nad aktuálnym postavením estetickej výchovy v súčasnom školstve a jej vplyvu na 
formovanie ľudskej osobnosti. Možno to vyznie nepatrične a z hľadiska mojej 
špecializácie jednostranne, ale estetické ako také predstavuje neoddeliteľnú a aj 
napriek svojej etablovanosti, často podceňovanú zložku všestrannosti ľudského života. 
Nie je našim zámerom obraňovať pôsobnosť estetiky a estetickej výchovy na úkor 
ostatných vedných disciplín a zložiek výchovy, ale pokúsiť sa o objektívny pohľad na jej 
dôležitosť a opodstatnenie v pedagogickom procese. 
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Cieľom príspevku je poukázať na teoretikmi požadovanú účasť estetickej výchovy 
v aktuálnom pedagogickom procese, ktorej miesto je Štátnym vzdelávacím programom 
primárne nárokované predmetu Umenie a kultúra. Zavádzajúco pôsobí reálne 
obsahové zastúpenie estetických tém a problémov v Umení a kultúre, ktoré si zaslúžia 
podrobné empirické preskúmanie. Rovnako zaujímavú a podnetnú oblasť preverenia 
predstavujú medzipredmetové vzťahy so zreteľom na participáciu estetického vo 
výchove a hľadanie netušených, či skôr priamo nepožadovaných prepojení s estetikou 
ako vedou, ale aj integrálnou zložkou didaktického procesu.  
Odpoveď na otázku prečo požadujeme estetickú výchovu v umení a kultúre mimo 
Štátneho vzdelávacieho programu dáva aj Stanislava Kučerová, keď píše: „Chtějíce 
prozkoumat estetickou výchovu [...], obrátime pozornost k systému kultúry a estetické 
kultúry společnosti, neboť estetická výchova je zajisté prvek systému výchovy, jejimž 
prostředníctvím se začleňuje [človek – doplnil L. M] do systému kultúry“ (Kučerová, 
1992, s. 7). 
Na základe súčasnej podoby školstva a vytýčených cieľov vo vzdelávaní a vzdelanosti 
žiakov s dôrazom na slobodu a podporu tvorivosti, by sa mohli a dokonca mali tieto 
slová stať určujúce pri výučbe estetickej výchovy, ale aj vo všeobecnosti pri vyučovaní 
disciplín, v ktorých na procese výuky priznane alebo nepriznane estetická výchova  
participuje. Normatívnosť ako tu bolo napísané, degraduje akékoľvek slobodné 
myslenie, aj keď vymedzené istými hranicami, na dogmatické memorovanie a repetíciu 
informácií, ktoré musia aj tak byť pravidelne aktualizované a prispôsobené súčasným 
možnostiam a potrebám, inak tvorivého ducha uzavrie a bráni jeho rozvoju. Preto hneď 
v úvode napíšeme, že estetická výchova pomáha tejto slobode, rozvíja tvorivosť, nie 
len ako zručnosť, ale aj ako schopnosť mysle a každopádne pomáha študentom 
nazerať na svet inak a predovšetkým vidieť širšie súvislosti. Jej prítomnosť je badateľná 
naprieč históriou v rôznej podobe a rôznom zastúpení na výchove ľudských bytostí, 
(Jůva, 1987). Tento záver alebo skôr východisko nepramení z „panestetizmu“ alebo 
prirodzenej snahy vedca a teoretika brániť si „svoje“, ale zo skutočnosti, ktorú najlepšie 
formuloval asi Ján Mukařovský, keď tvrdil, že esteticky vnímané (užíval pojem 
prítomnosti estetickej funkcie) môže byť čokoľvek (Mukařovský, 1971). V aplikácií na 
našu problematiku by sme ju mohli transformovať približne do podoby kde budeme 
tvrdiť, že estetické a jeho nuansy sú prítomné v každom jednom procese, a preto aj 
v procese pedagogickom sui generis a nie len pri výuke predmetov, ktoré majú 
k estetike blízko, ale obsahovo aj v predmetoch iných a aj v spôsobe, ako sú 
prezentované. 
 

Analýza miesta a obsahovej participácie estetickej výchovy na 
vyučovacom procese 

J. Sošková vo svojej vyššie uvedenej štúdií varovala pred možnosťou redukcie 
estetickej výchovy a predmetov jej príbuzných na výchovu umením. Videla tu možné 
nebezpečenstvo oklieštenia estetického sveta, a tak aj ochudobnenia žiaka o možné 
skúsenosti a jeho adekvátny duševný rozvoj so zreteľom na tvorivé alebo tvorivo 
recepčné kompetencie (Sošková, 1999). Pochopiteľne tento „zdvihnutý prst“ nesúvisí 
len so snahou plne integrovať estetiku ako samostatnú vedu do estetickej výchovy a do 
vzdelávacieho procesu (a so snahou zvrátiť jej separáciu z výchovného procesu), ale 
predovšetkým so snahou poskytnúť kontakt so svetom estetického v jeho úplnosti 
a bohatosti. Na druhej strane Kučerová prezentuje estetickú výchovu v zmysle výchovy 
umením ako jednu z troch koncepcií chápania estetickej výchovy. Okrem toho uvádza 
koncepciu praktického vkusu a vytvorenia celkového estetického poňatia života, ktorú 
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sama uprednostňuje (Kučerová, 1992). Táto predstava, ktorá umenie nechápe ako 
dominantnú zložku estetického sveta, ale len ako jeden z mnohých prvkov spadajúcich 
do širšieho univerza, aj keď možno prvok emblematický, tvorený za účelom estetického 
vnímania a následne ohodnocovania, či navodenia estetických stavov, je nám 
sympatická. Dodáme, že Bohumil Markalous už v r. 1925 písal v Otázke estetickej 
výchovy o koncepte umeleckej výchovy ako o prekonanom, obmedzenom 
a predovšetkým zastaranom prístupe k estetickej výchove (Markalous, 1989). 
Herbart Read vo svojej kompletnej analýze úlohy a dôležitosti umenia vo výchove 
nazerá na celý problém z opačného konca. Estetickým činiteľom (ako ich sám nazýva) 
venoval len krátku pasáž a zameriaval sa hlavne na umenie ako na činiteľa, či skôr 
prostriedok výchovného procesu. Píše: „City provázejíci dispozičný pohotovost 
k odezvě [...] jsou estetické. Jsou to estetické city, jež vyznačují životní rytmus a udržují 
nás v našem způsobu života, jsouce jakousi váhou i protiváhou [...] Schopnost cítit, že 
prožitá udalost je ve své celistvosti správna a vhodná, tvoří to, co jsme nazvali 
estetickým činitelem ve vnímaní“ (Read, 1967, s. 54). Akceptovaním tohto pohľadu by 
sme posunuli estetiku do úzadia a umenie by sme jej nadradili, ba čo viac, tvrdili by 
sme, že mimo hraníc umenia nemá estetika uplatnenie a pôsobnosť. Preto musíme 
podčiarknuť, že univerzum estetického je oveľa širšie ako univerzum umeleckého (opäť 
sa môžeme oprieť o Mukařovského, keď tvrdí, že estetické predstavuje oveľa väčšie 
množstvo skutočností, javov a objektov ako umelecké (Mukařovský, 1971)) a umelecké 
sa len spolupodieľa na estetickom svete. Jednoducho povedané, cieľom pedagóga je 
(malo by byť) zamedziť ochudobneniu žiaka pri poznávaní estetična a ponúknuť 
korektné a neskreslené predstavy o svete estetického.  
Limitovať participáciu estetickej zložky výchovy len na umeleckú sféru, dokonca na 
akési dejiny umenia, či len umenia jedného druhu (alebo dokonca jedného obdobia), je 
popretie základných princípov „partnerstva“ estetiky a vzdelávania, ktorého výsledkom 
nemá byť primárne človek znalý dejinného vývoja, ale človek esteticky premýšľajúci, 
dokonca esteticky (uvedomele) cítiaci a predovšetkým estetický kompetentný. Napokon 
dejiny umenia z dejinného a historického hľadiska dostávajú v učebnom procese 
priestor na výučbe dejepisu, kde je zachovaná integrita faktografického a teoretického 
aparátu.  
Na túto interpretáciu dáva priestor aj samotný Štátny vzdelávací program. Konkrétne: 

„Vzdelávaciu oblasť Človek a spoločnosť tvoria učebné predmety dejepis, občianska 
náuka a geografia. To sú hlavné predmety, ale do tejto oblasti svojimi témami 
prispievajú aj etická výchova, umenie a kultúra, prierezová téma multikultúrna výchova. 
Hlavnou funkciou vzdelávacej oblasti je aktívny prístup k reflektovaniu minulej a 
súčasnej spoločenskej skutočnosti z miestnej, regionálnej, celoslovenskej, európskej a 
celosvetovej perspektívy“ (ISCED – 3A, s. 16). Tematický presah do predmetov tejto 
sekcie je obojstranný, a preto sa čiastočne dejepis kryje aj s umením a kultúrou. 
Naznačením, že regionálne dejiny a analýza regiónu pre formovanie vkusu, ale aj 
estetického povedomia a originality myslenia jednotlivca, hovorí asi samo za seba. 
Vasiľová píše: „Estetická hodnota výchovy sa v dejepisnom vyučovaní realizuje 
a umocňuje pri vnímaní a prežívaní najmä jednotlivých druhou výtvarného umení, t. j. 
architektúry, maliarstva, sochárstva či úžitkového umenia“ (Vasiľová, 2004), čím v plnej 
miere priznáva dôležitosť estetickej výchovy a jej participácie vo vyučovaní.  
Postavenie estetickej hodnoty výchovy v dejepisnom vyučovaní ďalej rozvíja, keď píše: 
„Špecifiká obsahu dejepisného vyučovania z aspektu cyklického vzdelávania 
slovenského školstva ponúkajú učiteľovi dejepisu na jednotlivých typoch škôl 
v edukačnom prostredí v oblasti sprístupňovania poznatkov z umenia rozvíjať u žiakov 
estetické vnímanie a prežívanie umeleckých diel primerane ich veku a vyspelosti; viesť 
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ich k poznávaniu jednotlivých druhov umenia a umeleckých smerov; vytvárať v nich 
základné návyky aktívnych konzumentov umenia; učiť ich spoznávať a prijímať hodnoty 
umenia; rozvíjať ich umeleckú tvorivosť a samostatnosť; učiť ich umelecky vyjadriť 
vlastné poznávanie a chápanie umeleckej skutočnosti“ (Vasiľová, 2004). 
Na základe toho si myslíme, že umenie a kultúra má pre dejiny umenia zabezpečovať 
skôr nadstavbu a rozširovať teoretické východiská, ktoré si študent už osvojil (napr. na 
dejepise, ale aj literatúre a pod) a kreovať schopnosť študenta aplikovať tieto 
vedomosti. Študent má pracovať už so známymi faktami a zamerať sa na zážitkovosť 
a predovšetkým zložitosť estetickej recepcie, ktorá nastáva pri kontakte s umením, ale 
má byť vedený aj do ostatných oblastí estetického sveta. Úloha pedagóga by však 
nemala končiť len tu. Nestačí predložiť fakty a správne ich poukladať, aby dávali 
zmysel a ukazovali súvislosti. Pedagóg, ak sa odhodlá sprostredkovať študentom 
estetický zážitok, by sa mal snažiť docieliť pochopenie princípov na ktorých estetično 
aké také stavia.      
Nie je našou úlohou ponúknuť revíziu Soškovej štúdie, ktorá prierezovo popisuje 
participáciu estetickej výchovy na hudobnej, výtvarnej a dramatickej výchove 
a literatúre, alebo participáciu menovaných na estetickej výchove, aj keď vzhľadom na 
dobu jej publikovania, by bolo toto opätovné prehodnotenie potrebné. Revízia by bola 
žiadúca hlavne z dôvodu širokého vejára predmetov, ktoré sú dnes (predovšetkým) na 
stredných školách k dispozícií. Stačí nahliadnuť do Štátneho vzdelávacieho programu 
pre gymnázia v Slovenskej republike a v sekcií venovanej prierezovým témam (6.2) 
nájdeme napr.: Multikultúrnu a Mediálnu výchovu, či dokonca Tvorbu projektu 
a prezentačné zručnosti, ale aj Osobnostný a sociálny rozvoj, či Enviromentálna 
výchova, ktoré dávajú priestor na participáciu estetickej výchovy (ISCED – 3A, s. 2). 
Cítime potrebu, aspoň okrajovo, naznačený problém okomentovať.   
Omyl identickosti hraníc umenia a estetiky sme už vysvetlili. Rovnako aj 
Baumgardenom koncipovaná podoba disciplíny je ďaleko širšia, ako vymedzenia, ktoré 
sa všeobecne považujú za určujúce. Jeho koncepcia estetiky mala záujem pracovať 
hlavne s estetickým zažívaním a skúsenosťou, resp. chápala estetiku ako vedu 
zmyslového poznania (Shusterman, 1999), čo dáva oveľa širšiu pôsobnosť aj 
v pedagogickom procese. No aj napriek uvedeným argumentom neustále existuje 
dostatočné množstvo obmedzenosti, ktorá bohatosť estetiky ignoruje, priam popiera 
a značne redukuje. 
Jedným z cieľov Mediálnej výchovy je: „Formovať schopnosť detí a mládeže, kriticky 
posudzovať mediálne šírené posolstvá, objavovať v nich to hodnotné, pozitívne 
formujúce ich osobnostný a profesijný rast, ale tiež ich schopnosť uvedomovať si 
negatívne mediálne vplyvy na svoju osobnosť a snažiť sa ich zodpovedným prístupom 
eliminovať“ (ISCED – 3A, 2011, s. 23). V estetickej teórií existuje samostatná oblasť, 
ktorá sa zaoberá estetikou médií, rovnako ako existuje sociológia mediálnej produkcie 
a pod. Formulované ciele presne zodpovedajú snahám, ktoré takto špecifikovaná 
oblasť teórie vykonáva. Jej úlohou je kriticky pristupovať k mediálnym produktom 
a odhaľovať pozitíva, ale aj negatíva, ktoré so sebou pre recipienta a spoločnosť nesú, 
odhaľovať ich miesto v kultúre, ale aj v čoraz širšej a rozrastajúcej sa sfére umenia, či 
„vizuálnej kultúry“, ktorá by podľa niektorých teoretikov mala umenie terminologicky 
nahradiť (napr.: Eco, 2006; McLuhan, 1991; Jůzl – Prokop, 2005). Podobnú hĺbku 
nachádzame aj vo vzťahu človeka a prírody. O čom svedčí intenzívny záujem 
zameraný na estetiku prírody, kde príroda nezastáva len úlohu inšpirácie a témy 
umenia, ale sebestačný problém so všetkými estetickými aspektmi (Stibral, 2005). 
Obsahové štandardy tieto presahy však neuvádzajú, čo môže byť veľkou chybou, ale 
nezamedzuje možnosti nachádzať ich, prezentovať a upozorňovať žiakov na ne.   
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Štátny vzdelávací program definuje (vybrané) ciele umenia a kultúry so zreteľom na 
estetickú zložku výchovy nasledovne: „[...] Rozvíjať a prehlbovať chápanie významu 
estetických faktorov, estetickej činnosti a umenia v živote človeka a spoločnosti“ 
(ISCED 3, 2011, s. 2) „[...] opisovať a verbalizovať svoje estetické zážitky z vnímania 
umeleckých diel, chápať význam estetických faktorov, estetickej činnosti v 
každodennom živote, chápať význam umenia v živote jednotlivca a spoločnosti [...], 
[žiak – doplnil L. M] chápe význam estetických faktorov, estetickej činnosti v 
každodennom živote [...],  [žiak – doplnil L. M] zaujíma zodpovedné postoje k súčasnej 
kultúrnej ponuke, k móde a k subkultúram [...],[žiak – doplnil L. M] uplatňuje kritické 
myslenie voči mediálnej ponuke a iným súčasným kultúrnym procesom“ (ISCED – 3A, 
2011, s. 17-19). 
Sošková pod cieľom estetickej výchovy chápe: „[sformovať - doplnil L.M] estetický 
disponovanú osobnosť, ktorú môžeme formovať zámerne aj nezámerne, a ktorú 
môžeme charakterizovať na rôznom stupni vychovanosti, v rôznych vekových 
kategóriách, v rôznom sociálnom prostredí, vo vzťahu ku rôznym profesionálnym 
orientáciam, vo vzťahu ku rôznej úrovni vzdelanosti“ (Sošková, 1999, s. 83). Esteticky 
disponovaná osobnosť je vnútorne integrovaná, schopná esteticky vnímať, esteticky 
tvoriť a posudzovať svet, schopná zverejniť a oznámiť estetický stav, ktorý práve 
prebieha, vrátane jeho výsledkov a dosahov na osobnosť schopnú estetického 
myslenia (Sošková, 1999; Jůzl – Prokop, 1989). Zatiaľ sa teoreticko-odborná stránka 
estetickej výchovy zhoduje, alebo minimálne čiastočne korešponduje s cieľmi 
stanovenými štátnym vzdelávacím programom. Prvé nezrovnalosti sa objavujú až v 
obsahových štandardoch. 
V súčasnosti, vychádzajúc z podoby estetickej výchovy, ktorú rozumieme ako  výsledok 
„[...] určitej úrovne pedagogických a psychologických poznatkov a prevládajúcich 
tendencií v spôsoboch zámerného pôsobenia na osobnosť s cieľom meniť jej dispozície 
želaným smerom“ (Sošková, 1999, s. 82), existujú v teoretickej estetike dve tendencie, 
ktoré by mohli mať svojím preverením a uplatnením do pedagogického procesu 
opodstatnenie.  
Konkrétne hovoríme o teórií pragmatickej a neopragmatickej estetiky, ktorú sformuloval 
John Dewey a následne pozmenil a spopularizoval Richard Shusterman. Pôsobí veľmi 
vábne hlavne pre mimoumelecké estetično, alebo skôr pre estetiku praktického života 
(Shusterman, 2003). Jej snaha vniesť estetiku opätovne do života obyčajných ľudí 
a spraviť z nej živnú pôdu ľudských zážitkov a neoddeliteľnú súčasť každodennosti, 
môže len prispieť k pochopeniu širších súvislostí a obohatiť zážitkový život žiaka. No 
ani tento prístup nie je bez rizika. Častokrát pragmatizmus pristupuje k umeniu zaujate 
a hľadá paralely v praktickom živote až do tej miery, že sa zabúda zamerať na umenie 
ako také a ochudobňuje jeho pôsobnosť ale aj sebestačnosť, príp. hľadá iné zložky, 
tzv. nižšej kultúry s ktorou pracuje, ale rovnako za istým cieľom. V pedagogickom 
procese to však môže mať svoje didaktické pozitíva.  
Ako príklad (použitia umenia) uvedieme dve výstavy, ktoré v konečnom dôsledku 
dospeli, resp. mohli dospieť k neblahému dôsledku v recepcii a cez ne poukážeme, 
akým spôsobom môže pôsobiť prehnane entuziastický pragmatický prístup. Prvá 
výstava, Holé baby (SNG, 2010) [1], mala možno didaktický rozmer, ale ten bol zakrytý 
balastom „feministického prístupu“ až vulgarizovaním dedičstva slovenského 
výtvarného umenia, zameraním sa na vnímanie maľovania ženských aktov, ako dôkazu 
diskriminácie ženského pohlavia vo výtvarnom umení na Slovensku, kde sa ženy 
vnímali z dejinného hľadiska prevažne ako sexuálne objekty. Keby podobnú výstavu 
navštívil študent strednej školy, získal by skreslený, aj keď didakticky presne 
nasmerovaný (nesprávne?), obraz o slovenských výtvarníkoch. Umenie tu bolo 
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zneužité. Využité s istým zámerom. Rovnako ako sa v pragmatizme niekedy až žiada 
užiť umenie na niečo. Ako napr. keď Shusterman hovorí o estetike rapovej hudby 
a pozerá na jej analýzu priam cez sociologické a etnografické hľadisko. Preto je otázne, 
či aj užitie umenia ako didaktickej pomôcky nie je jeho degradácia, ktorá (nepohoršuje 
len teoretikov) môže pôsobiť nepriaznivo na rozvoj osobnosti žiaka v tom zmysle, že ho 
bude naďalej vnímať len ako nástroj. V tomto bode je na pedagógovi, aby citlivo 
naformuloval skutočnú úlohu umenia a apeloval na jeho reálnu funkciu, kde 
nedochádza k zneužívaniu umenia.  
Druhá výstava, Prerušená pieseň (Prerušená pieseň, 2012; SNG, 2012) [2], sa 
zaoberala socialistickým umením. Výstava mala oveľa širší a predovšetkým, s ohľadom 
na pedagogickú hodnotu, interdisciplinárny a medzipredmetový charakter. Umenie 
nebolo prezentované len ako umenie, ale uplatnením pragmatických prístupov 
(vedome, či nevedome) bolo dokumentom doby. Na výstavu boli zahrnuté aj obrazy, 
ktoré nemali žiadnu alebo minimálnu umeleckú hodnotu (bronzové sochy socialistickej 
pracovnej triedy, ako napr. zváračov) a boli výhradne poplatné dobe. Ale nakoľko 
takáto tvorba predstavovala väčšinu umenia, ktoré sa v tej dobe vyrábalo, slúžila ako 
obraz (nie umenia) situácie v umení a doby ako takej. Didaktickosť takéhoto konceptu 
výstavy je nespochybniteľná a veľmi pôsobivo prepracovaná (na dotvorenie predstavy 
o danej dobe) bola menšia miestnosť pretvorená do podoby vtedajšej obývačky). Iný 
problém nastáva, ak sa spýtame na korektnosť estetického zážitku, ktorý sa snažila 
kurátorka docieliť a či sa vôbec snažila o nejaký estetický zážitok.  
Uvedené výstavy predstavujú zaujímavý pokus/postup ako priblížiť umenie ľuďom, ale 
absentuje pri nich snaha pracovať s estetickým povedomím a kreovať vkus recipienta, 
čo by malo byť úlohou každej estetickej teórie v živote, v praxi, ale aj v školstve. Aj 
napriek tomu, cez výhrady, ktoré proti necitlivému užitiu pragmatického prístupu máme, 
myslíme si, že jeho premyslené a k umeniu citlivé využitie môže mať v pedagogike 
budúcnosť podporujúc interdisciplinaritu jednotlivých tematických okruhov.  
Druhá celkom nová tendencia v estetickej teórií je tzv. somaestetika (alebo somatická 
estetika ako ju prekladá Erik Mistrík (Mistrík, 2013)). Aj napriek tomu, že vychádza 
z pragmatickej estetiky a je Shustermanovým dielom, netrpí jej nedostatkami 
a nebezpečenstvom v takej miere, ako by sa na prvý pohľad mohlo zdať. Síce je nutné 
pripustiť, že niektorí teoretici aj tento prístup pochopili „po svojom“ a odbočujú 
z vytýčeného smeru ako napokon vždy. Podstatou somaestetiky je opätovné zameranie 
sa na telesnosť (soma) v protiklade k zreteľu na duchovnosť pri vnímaní ako aj pri 
tvorení umenia. Tu však somaestetika ešte len začína. Obnovenie telesnosti nemá byť 
chápané ako propagácia nadmernej starostlivosti o telo, ktoré takto prekračuje 
netušené možnosti, ale práve naopak, zameranie sa na prirodzenosť ľudského tela. 
Súčasne sa kladie zreteľ na fyziognomické reakcie pri umeleckej alebo estetickej 
skúsenosti, ale rovnako aj celková pozornosť na ľudskú telesnosť a prirodzenosť 
(Shusterman, 1999). Asi je už očividné, kam smerujeme. V otázke medzipredmetových 
vzťahov sa nám priam sama ponúka telesná výchova, ktorá môže byť uplatnením 
somaestetických princípov posunutá na recepčnú a pocitovú disciplínu. Somaestetika 
ako taká v svojej praktickej rovine prezentuje a vyžaduje pravidelné fyzické cvičenia, 
často inšpirované východnými praktikami, ktoré vedú k sebapoznaniu, čím však nedáva 
do úzadia kontempláciu a rozvoj myslenia (Shusterman 1999; Shusterman, 2007). 
Vzťah oboch predmetov predstavuje aj tematický okruh v štátnom vzdelávacom 
programe Kultúra tela, zmysel športu, ktorý nie je z nášho pohľadu plne využitý.  
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Záver  

Estetická výchova ako dôležitá zložka formovania osobnosti zastáva naďalej dôležité aj 
keď často nedocenené miesto v pedagogickom procese a v procese formovania 
osobnosti a žiaka. Kľúčový, ako sme v práci na viacerých miestach uviedli , je fakt, že 
hranice estetického nie sú vymedzené umením, aj keď ono predstavuje dôležitú zložku 
celého estetického sveta. Hlavným obsahom nášho príspevku bolo vytýčenie 
medzipredmetových vzťahov medzi ústredným predmetom estetickej výchovy Umenie 
a kultúra a ostatnými predmetmi. Okrem tradičného zopakovania úlohy estetickej 
výchovy v dejepisnom vyučovaní by mal byť podstatný zreteľ aj na Mediálnu, 
Multikultúrnu a Environmentálnu výchovu. Dospeli sme k záveru, že umenie a kultúra 
nemá zodpovedať dejinám umenia (čo je hriechom prekonaných metód výučby 
estetickej výchovy) ale má sprostredkovať študentom estetické zážitky a pracovať 
s nadobudnutými vedomosťami, ktorých nadstavba musí prebehnúť intencionálne 
prostredníctvom usmernenej estetickej skúsenosti. Takto sa môže formovať 
plnohodnotná osobnosť schopná tvoriť, alebo minimálne tvorivo premýšľať. Zaujímavé 
je aj zistenie, že Štátny vzdelávací program, pri vytyčovaní cieľov síce estetickú 
výchovu požaduje, ale jej obsahové zastúpenie, či skôr dôraz na jej dodržiavanie, je 
prítomný, len v niekoľkých témach, čo vzhľadom na bohatosť estetickej výchovy, ktorú 
sme predostreli nie je korektné. 
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Poznámky: 

[1] Výstava Holé baby je aktualizovaným čítaním tradičného umeleckého žánru – 
ženského aktu. Napriek oficiálnemu soc-realizmu sú zbierky slovenských galérií a 
múzeí umenia až prekvapivo bohaté na obrazy nahých žien – odjakživa atraktívnych a 
divácky vďačných námetov výtvarných umelcov. Ženský akt – ten klasický i ten 
modernistický - je však v svojej podstate dosť problematický žáner. Nielen pre svoju 
neprirodzenosť (predstava nahej ženy, ktorá sa – obyčajne s knihou v ruke – vyvaľuje 
na pohovke, musí dnes väčšine žien pripadať dosť komická), ale najmä pre nie celkom 
férovú distribúciu rolí a pohľadov, ktoré implikuje: nahá žena a oblečený muž (umelec či 
divák), „čumil“ verzus „očumovaná“. Akt ako žáner vizuálnej exploatácie i ako aréna 
umeleckých výbojov bude v našom výbere podrobený feministickému čítaniu. Pôjde 
teda o dvojito kódovanú výstavu, ktorá na jednej strane predstaví klasické diela 
kanonických umelcov, na druhej strane, prostredníctvom čítania feministických autoriek 
(medzičasom tiež už kanonických) - Jany Juráňovej a Jany Cvikovej – odkryje aj ich 
iný, skôr temný rozmer. Výstava má teda dvojitý potenciál, dvojitý zámer: na jednej 
strane ukázať staromajstrovské hodnoty v (prevažne) štátnych zbierkach, na druhej 
strane ich kritickým „čítaním proti srsti“ – vo forme dialógu či komiksu nasvietiť aj onen 
sexistický rozmer staromajstrovstva.“ (SNG, 2010). 

[2] „Výstavný projekt skúma výtvarné umenie v období tzv. stalinského socialistického 
realizmu, ktoré sa nazýva aj socrealizmus, socreal, sorela. Ide o obdobie, keď bolo 
umenie diktované, sledované a financované novou politickou garnitúrou. Výstavu 
vymedzujeme na jednej strane vyhlásením Zjazdu národnej kultúry v roku 1948 a na 
strane druhej legalizáciou dôsledkov udalostí nadväzujúcich na Stalinovu smrť (1953), 
teda výsledkov zjazdov až v roku 1956, keď sa u nás skončilo stalinské štádium 
socialistického realizmu a bol „odhalený“ kult osobnosti.“ (Prerušenia pieseň, 2012). 
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