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Dizertačná práca Martiny Komzákovej  rieši aktuálnu  problematiku . 

artikukovania  nových kompetencii súčasnej výtvarnej výchovy v rýchlo sa 

meniacej spoločnosti, ktorá je charakteristická  novovynárajúcimi  sa 

problémami populuácie deti , mládeže i dosplých, a teda si vyžaduje zmeny aj 

v pedagogickom procese, vrátane výtvarnej výchovy, ktorá sa pomaly stáva 

skôr terapiou.  Autorka práce  správne konštatuje,  že výtvarrná výchova nutne 

dnes zohľadńuje nielen, poznávacie a vzdelávacie motívy ale aj motívy 

terapeutické. 

Práca je teda vysoko aktuálna a významná. Bolo by ale potrebné uvažovať o 

propocinálnejšej vyváženosti  jednotlivých kapitol rep. skúmaných  

fenoménov, najmä v názve sa vyskytujúcom fenoméne salutogenézy, z 

hľadiska teoretickej časti práce  a prezentácie výskumnej časti práce. 

Výskumný proejkt by si zaslúžil väčší priestor.Tiež  by práci prospelo, ak by 

niektoré kapitoly nepozostávali len z početných citácii, lebo sa tak stráca  

nesporný prínos autorky práce. 

 

Cieľom dizertačnej práce je analyzovať  expresívny zážitok v rámci viacerých 

aspektov výtvarnej výchovy, najmä porovnaniu a analýze vzdelávacieho a 

salutogenetikého aspektu výtvarnej výchovy.  

 

DP je  koncipovanaá do 9 kapitol. 

 

Štruktúra práce je postavená  trochu neproporčne vzhľadom  k artefiletike a 

salutogenéze v prospech prvej  a na úkor druhej menovanej.  

V prvej kapitole, kde autorka predstavuje čitatelovi, čo bude v práci skúmať a 

aké sú jej koncepčné východiská  mi chýba úplne zmienka o salutogenéze.  

Salutogenetický konetxt  práce je spomenutý až v závere práce. 

 

V podkapitolách  sa vyskytuje viac razy  kategória „Záver,“ hoci ide asi skôr o 

zhrnutie  a tento výraz je správne použitý  až v 8. kapitole.“ Záver“  je aj 

názov aj  9. kapitoly, teda poslednej kapitoly..Takáto  štruktúra trochu narúša 

prehľadnosť práce a robí ju ťažko uchopitelnou. 

 

 

 



V troch kazuistikach,  autorka  demonštruje rozdiely v prístupoch a 

cieľoch   výtvarnej výchovy , artefietiky a arteterapie : tu mi tiež trochu  chýba 

spoločná zjednocujúca štruktúra kazuitík, ktorá by  porovnanie uľahčiala  a 

dala mu tým   väčšiu vypovednú hodnotu. Kazuistické štúdie majú svoje 

pravidlá a  formu napr . vek klienta, Dg,  osobná anamnéza, prípadne rodinná 

anamnéza a podobne. 

Najprehľadnejšie je štrukturovaná kazuistika Slepá pastelka. 

Ideálne a výskumne korektné vzhľadom na rovnaký východiskový bod 

výskumu by bolo zdokumentovanie  rovnakého   výtarného resp. reflexívne 

umeleckého zadania  a jeho spracovania respondentami vrámci výtvarnej 

výchovy, artefiletiky a arteterapie , to znamená, že nielen s tým istým zadaním 

ala aj s tým istým klietom či študentom alebo skupinou. 

Hoci , je trochu iluzórne si mysileť, že sa pristupy  edukatívne ,terapeutické a 

artefiletické dajú jednoznačne diferencovať a jeden od druhého strikne  

oddeliť a odlíšíť. 
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