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2  RECEPCIA KNIŽNEJ ILUSTRÁCIE 

 
 

Skôr, než sa budeme venovať recepcii ilustrácie, stručne objasníme základné 

termíny, ktoré budeme používať v súvislosti s recepciou knižnej ilustrácie. Ide o 

termíny recepcia, percepcia, apercepcia, recepcia literárneho diela, recepcia výtvarného 

diela a recepcia ilustrácie.  

Recepcia (vnímanie) je vstupnou časťou zložitého psychického procesu odrazu 

reality. Slúži potrebám organizmu, jeho adaptácii na vnútorné aj vonkajšie prostredie.  

Vnímanie je zároveň poznávací proces.9 „Vnímaní skutečnosti se děje tak, že 

smysly do jisté míry ´samy myslí´, t. j. určují reakci vnímajícího“ (Uždil, 2002, s. 93). 

Ak parafrázujeme citovaného autora, potom vnímanie predstavuje vysoko aktívnu 

činnosť, počas ktorej akoby vnímajúci vysielal oproti mnohotvárnej a príliš 

mnohopodnetnej skutočnosti akési jednoduché vzorce a „rastre“, akoby siete, ktorými, 

v závislosti od okolností, skutočnosť buď zostane nepovšimnutá, alebo naň reaguje 

(napríklad keď hubár reaguje na hnedú farbu a pod. – poznámka citovaného autora). 

Všetky vzorce (rastre) vychádzajú  predovšetkým z hlboko uloženej skúsenosti našich 

zmyslov, z tvarovej, farebnej, hmatovej, čuchovej, chuťovej i kinetickej pamäte, sú 

bohato prestúpené emocionálnymi (prianiami, sympatiami) i racionálnymi faktormi 

(úvahou, logickou argumentáciou, utriedením, odborným i všeobecným vzdelaním). 

Impulz, ktorý bol prijatý v procese vnímania, je teda dešifrovaný a prepájaný 

s latentnou skúsenosťou človeka, s jeho záujmami a pod.  „Důležité je, že až teprve 

přičinením osobního (nebo i nadosobního, rodového) vztahu k vnímanému objektu se 

mění vjem v duševní obsah, v prožitek, v něco, co dlouho zanechává stopu“ (Uždil, 

2002, s. 98). 

V odbornej literatúre sa stretávame s pojmami: recepcia, percepcia, apercepcia, 

ktoré sú použité v rôznych významoch. Recepcia je latinského pôvodu a značí 

prijímanie, prijatie. Teória psychológie rozlišuje pojmy recepcie a percepcie: „Zatím, co 

percipient je indivídum, recipient je spíše sociálni typ, příslušník určité sociální 

skupiny, vrstvy, třídy“ (Kulka, 1991, s. 218). Podľa teoretika literárnej komunikácie 

                                                 
9 Podnet pôsobí na naše zmyslové analyzátory. Analyzátory si vyberajú iba tie vlastnosti podnetu, na 
ktoré sú uspôsobené, to značí, že podnet rozkladajú na jednotlivé vlastnosti – hovoríme tomu recepčná 
analýza. Recepčná analýza je doplnená mozgovou analýzou, ktorá nám umožňuje vnímať detaily. 
Výsledkom vnímania je vnem – odraz vonkajšieho podnetu vo vedomí človeka (Nakonečný, 1997) 
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Antona Popoviča recepcia je „dekódovaním správy, ktorá má charakter racionálno-

analytickej a zážitkovej aktivity“ (Miko, in Popovič – Miko, 1978, s. 363).  

V encyklopédii estetiky sa pojem percepcia vysvetľuje ako vnímanie, 

prostredníctvom ktorého pociťujeme, organizujeme, interpretujeme vnemy vyvolané 

vnímateľnými predmetmi tak, aby sme si dokázali urobiť okamžitú predstavu o ich 

existencii. Prijímanie umeleckého diela je nevyhnutne závislé na percepcii (Souriau, 

1994). V súvislosti s čitateľskou percepciou Rudolf Lesňák vysvetľuje: „Priebeh 

percepcie (proces vnímania, čítania) predstavuje vlastnú komunikačnú fázu recepcie, je 

teda hlavným článkom problematiky čitateľského príjmu literatúry“ (1991, s. 22). 

Podobne aj Štefan Gero chápe pojem percepcia ako jednu z fáz recepcie (pozri Gero – 

Tropp, 2000).  

Pojem apercepcia sa v psychológii chápe ako vnem, ktorý je ovplyvnený 

individualitou  vnímateľa: „Prostřednictvím apercepce má každé vnímaní uměleckého 

díla neopakovatelné „zafarbení“ a úplně zvláštní „vúni“. Není  percepce bez apercepce“ 

(Kulka, 1991, s. 394). Podľa literárneho teoretika Františka Mika (1989) je apercepcia 

druhou fázou recepcie – v jej priebehu si čitateľ vo svojom reálnom obsahu textu 

(z hľadiska horizontálnej výstavby textu) vytvára konkrétne zmyslové predstavy, tzv. 

imagen10.  Podľa M. Tokára (1996) apercepcia je uvedomelé vnímanie. Obidva 

psychické procesy sa prelínajú, oddeliť od seba ich môžeme len teoreticky.  

Fáza interpretácie je treťou fázou recepcie, v nej sa zužitkúvajú výsledky prvých 

dvoch fáz (percepčnej a apercepčnej) a predstavuje vlastný analyticko-interpretačný 

základ diela na hodnotovo-estetickej báze.        

V každom prípade môžeme recepciu, percepciu i apercepciu považovať za 

dôležité zložky výtvarnej komunikácie, a teda aj recepcie ilustrácie. V našej práci 

budeme používať pojem recepcia pre všeobecné vyjadrenie procesu vnímania, pojem 

percepcia ako jednu z fáz recepcie, ktorá predstavuje dekódovanie správy (súvisí 

s identifikáciou základných stavebných prvkov a ich významov, druhového a žánrového 

zaradenia diela). 

Zážitok čitateľa ilustrovanej knihy, opierajúci sa o citové prežívanie, je pilierom 

recepcie a cez neho sa posilňuje nielen porozumenie textu, ale aj poznanie a pochopenie 

zmyslu a významu ilustrácie. U detského čitateľa ide popri poznávaní textu a ilustrácie 
                                                 
10 Imagen sa vytvára na základe porozumenia slovám textu v denotačnej rovine prisúdenia významu, 
pričom platí, že imagen toho istého literárneho textu je u prepubescentov vždy originálny a výsostne 
individuálny (neexistujú na svete dva totožné imageny jedného textu (Miko, 1989).  
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aj o zážitkové a hodnotiace procesy, ktoré si môže i nemusí plne uvedomovať (Kopál, 

1991; Lederbuchová, 2004). 

Z odborného i praktického aspektu pedagogickej praxe existujú opodstatnené 

pochybnosti o kvalite recepcie i ochote recipovať moderné ilustrácie určitého typu. 

V našom výskume sa usilujeme o zmapovanie kontextov detskej recepcie ilustrácií 

v rozprávkových textoch, pričom svoj záujem orientujeme na esteticky náročnejšie, 

moderné ilustrácie rozprávky. 

 

2. 1  Estetické a umelecké vnímanie   

 

Bežné vnímanie je zamerané na štrukturáciu vnemového poľa, s identifikáciou 

rôznych objektov tak, ako existujú nezávisle od človeka. Estetické, rovnako aj umelecké 

vnímanie, na rozdiel od bežného vnímania, zahŕňa nielen zmyslový odraz (percepciu), 

kognitívne spracovanie (poznanie), ale tiež prežívanie (cit), hodnotenie a responziu. Pri 

rozlišovaní bežného a estetického (tiež umeleckého) vnímania kľúčovú úlohu zohráva 

estetická či umelecká reakcia. O ucelenú koncepciu, ktorá poskytuje kritéria pre 

odlíšenie estetickej, umeleckej reakcie a vnímania vôbec, ktoré už nemá k umeniu 

žiadny vzťah, sa pokúsil Lev S. Vygotskij. Jeho teória vychádza z jednoty citu 

a fantázie. „Základom estetickej reakcie sú umením vyvolané afekty, ktoré sú prežívané 

neobyčajne silno, ústiace do činnosti fantázie, a ktoré od nás vnímanie umenia 

zakaždým vyžaduje“ (Vygotskij, 1981, s. 214). 

Niektorí teoretici (Průcha, 2001; Felixová, 2005) uvádzajú pojmy estetická 

recepcia a umelecká recepcia ako synonymá. Iní pripúšťajú ich vzájomnú prepojenosť, 

pričom vylučujú, že ide o totožné kvality prežívania. Základný rozdiel spočíva v tom, že 

estetický zážitok nie je výhradne viazaný na umelecké dielo, ako je to pri umeleckom 

zážitku. Ale umelecký zážitok sa často viaže aj s estetickým zážitkom. Podmienkou 

estetického či umeleckého zážitku je obraznosť, ktorá je základňou pre intelektuálny 

a poznávací proces. Ak sme pri poznávacom procese prostredníctvom obraznosti, 

pomôžeme si príkladom Jaromíra Uždila (2002), ktorý budeme parafrázovať. Dieťa, 

ktoré prvýkrát videlo sklenenú guľu ju nazvalo melónom. To znamená, že nový 

doposiaľ neznámy vnem gule si vysvetlilo  pomocou svojej staršej a známej predstavy 

o melóne. Zažitá predstava melóna pomohla dieťaťu pri apercepcii nového javu. 

Ukazuje sa teda, že umenie je zvláštny spôsob myslenia, ktorý nakoniec vedie 

k rovnakému cieľu ako vedecké poznanie, len inou cestou. Pripomenieme slová W. 
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Humboldta (in Kulka, 1991), ktorý prvýkrát upozornil na to, že umenie vedie 

k poznaniu múdrosti a jedným z jeho hlavných cieľov je poučovať a bádať. Dieťa na 

prvom stupni základnej školy ešte nie je schopné umeleckej recepcie, pretože umelecké 

vnímanie si na rozdiel od estetického  vnímania vyžaduje odborné vzdelanie v oblasti 

výtvarného umenia. Cieľom estetického vnímania je,  vnímanie estetična,  t.z. krásy 

a ďalších estetických kategórií v umení: „Estetické vnímanie ani tak nesmeruje 

k poznaniu, ako skôr k privedeniu do stavu vytrženia zo všednosti a každodennosti, 

jednoducho k navodeniu estetických emócií“ (Kuric, in Tokár, 1996, s. 91). Navodenie 

estetických emócií je jedným z cieľov výtvarnej výchovy, preto adekvátnejšou formou 

recepcie je pre dieťa estetické vnímanie. Obdobie mladšieho školského veku je však 

vhodné na prípravu dieťaťa na umelecké vnímanie knižnej ilustrácie a umeleckých diel 

vôbec. Ďalším rozdielom je to, že edukačný priestor školy (výnimku tvoria umelecky 

zamerané školy, ktoré smerujú k umeleckej recepcii) ponúka možnosti zväčša estetickej 

recepcie a „špeciálne“ inštitúcie, akými sú napríklad galérie a múzeá, podnecujú zasa 

prevažne k umeleckej recepcii diel. Z vyššie uvedených argumentov vyplýva, že nie je 

možné stotožňovať estetické s umeleckým vnímaním. 

 

Štefan Gero v súvislosti s výtvarným umením a potrebe všestranného vzdelania 

detských príjemcov dodáva: „Treba si uvedomiť, že porozumieť výtvarnému dielu 

pomocou vzdelania nie je totožné s umeleckým zážitkom. Estetický zážitok môže prežívať 

každý. Byť vzdelaný v tejto oblasti neznamená upravovať, ale ‚podfarbovať  kvalitu 

zážitku. Úzko špecializovaný vedecký pohľad na dielo (pohľad historika, teoretika, 

semiotika, psychológa umenia) často ochudobňuje príjemcu o estetický zážitok, lebo 

dielo prestáva byť zdrojom estetického zážitku a stáva sa predmetom vedeckého 

bádania“ (Gero, in Gero – Husár – Sokolová, 1997, s. 45). 

Vzhľadom k tomu, že estetická recepcia je pre dieťa na prvom stupni základnej 

školy primeranejšou formou recepcie, pokúsime sa v nasledujúcej časti priblížiť 

problematiku estetickej reakcie (zážitku) z pohľadu teórie umenia.  

L. S. Vygotskij konštatuje, že podstata katarzie estetickej reakcie spočíva vo 

vciťovaní. Príjemca pri estetickom vnímaní objavuje v umeleckom diele citové prvky a 

stotožňuje s nimi svoje vlastné citové obsahy (Vygotskij, 1981). Tým, že sa do diela 

vciťujeme, transponujeme do neho city, ktoré sú spojené s najzložitejšími činnosťami 

nášho organizmu, vzniká estetická reakcia. Vcítenie znamená preniknutie vlastných 

citov do dynamickej štruktúry predmetu, zvieraťa alebo človeka: „Chápat a vytvářet 
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hybnost předmětu svým vlastním svalovým vnímaním, co znamená přenést se nad něco, 

nebo do něcoho“ (Buber, 1969, s. 67).  

Műller-Freienfels analyzoval jednotlivé zložky11 estetickej reakcie ako zložitej 

psychologickej činnosti: „Duše nepřijíma umělecký zážitky jako pitel plný zrní, 

potřebuje spíše, aby v ní klíčili jako v úrodní půdě“ (Műller-Freienfels, in Vygotskij, 

1981, s. 203). Ak parafrázujeme Petra Libu, tak estetický zážitok je výsledkom aktívnej 

a totálnej reakcie na ilustráciu a celok diela, je prejavom správania sa čitateľa [...]“ (in 

Hrehová, 2005, s. 31). Roman Ingarden (1967) rozdeľuje genézu estetického zážitku na 

tri fázy, ktoré vytvárajú vo vzájomnom prepojení systémovú štruktúru. Ako prvé uvádza 

estetické vzrušenie, ktoré je fázou emocionálnou, pričom jej atribútom je dynamická 

nenasýtenosť. Preložené do výtvarnej komunikácie, dieťa si už začína ilustráciu na 

svojej úrovni osvojovať a zaraďuje ju do svojej špecifickej skutočnosti. Druhou fázou je 

fáza dotvárajúca, v ktorej je ilustrácia podrobená individuálnej konkretizácii, to značí, 

že dieťa začína do recepcie ilustrácie implantovať vlastné prvky osobnej projekcie 

v ilustrácii a texte; uplatňuje pritom i stotožňujúce a asociujúce postupy, interiorizujúc 

si literárne predstavy a významy (nemusia korešpondovať so sémantickým gestom 

autora). Fáza skĺbenia všetkých kvalít diela je poslednou fázou a predstavuje integráciu 

estetického zážitku v jeho komplexnosti. Pri detskej recepcii ilustrácie v období 

prepubescencie môžeme rátať iba s uplatnením prvých dvoch fáz, pretože fáza skĺbenia 

všetkých kvalít ilustrácie sa dosahuje až v období dospelosti, pričom nezriedka ju ani 

dospelý čitateľ nemusí dosiahnuť (in Chaloupka, 1982).   

Treba pripomenúť, že ilustrácia sa stáva estetickým či umeleckým objektom v 

procese recepcie, kedy dochádza k interakcii medzi vnímateľom a ilustráciou, čoho 

výsledkom je estetický alebo umelecký zážitok.  V tomto zmysle výtvarné výrazové 

prostriedky ilustrácie zabezpečujú vo výtvarnej komunikácii aktívne prepojenie 

materiálneho výtvarného artefaktu s psychikou recipienta a napĺňajú zmysel recepcie 

tým, že si recipient ilustráciu emocionálne a intelektuálne osvojuje na báze svojich 

zmyslovo − vkusových potrieb. Výtvarný výraz navyše plní aktivizačnú funkciu vo 

vzťahu k hodnotám: „Výtvarný výraz je totiž niečo viac ako výtvarne transponovaná 

skúsenosť, poznatok, či forma, pretože obsahujúc tieto hodnoty, stáva sa vo svojej 

                                                 
11 Rozlíšil senzorické, motorické, asociačné, intelektuálne a emocionálne zložky, avšak nedokázal ich 
syntetizovať a vytvoriť tak ucelenú psychológiu umenia. Výsledkom jeho analýz je téza, že umelecký 
zážitok nie je čistou recepciou, pretože vyžaduje veľkú intenzívnu psychickú činnosť (in Vygotskij,  
1981, s. 203). 
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materializovanej existencii hodnotou, ktorá zahŕňa v sebe zároveň aj hodnotenie 

aktivizujúce postoj človeka k hodnotám“ (Felixová, 2005, s. 6).  

Recepcia ilustrácie implikuje okrem estetického či umeleckého rozmeru aj 

pragmatický rozmer. Pod estetickým rozmerom ilustrácie (rovnako umeleckého textu) 

rozumieme to, čo detskému recipientovi prináša vnútorné potešenie, bez nánosu 

didaxie. Podľa Otakara Chaloupku je detská myseľ vo vnímaní krásy vždy výhradne 

subjektívna: „Taky pro dítě je krásne to, co odpovídá jeho základní životně aktivizující 

tendenci, co odpovídá jeho vnitřně pociťovaným bytostním potencialitám života, jež 

jako by samy chtěli být konfrontovány s vnějším světem a v této konfrontaci potvrzeny 

a ověřeny“ (1982, s. 202). Estetický zážitok v súvislosti s ilustráciou chápeme ako 

„rozkoš“, ktorá emotívnym pôsobením najúčinnejšie aktivizuje subjekt dieťaťa 

k recepcii len pre samotné potešenie. Pod pragmatickým rozmerom ilustrácie 

rozumieme všetko to, čo v sebe ukrýva istý utilitárny (didakticko-výchovný) zreteľ. 

Hovoriť o estetickom a pragmatickom rozmere ilustrácie umeleckej literatúry znamená 

hovoriť o estetickom (umeleckom) a zároveň o didaktickom aspekte ilustrácie.            

 

2. 2  Recepcia ilustrácie a detské predstavy   

 

Proces vnímania ilustrácie nutne predpokladá tvorbu predstáv pri transformácii 

z literárneho do vizuálneho jazyka. Z hľadiska teórie informácie predstavy zahrňajú 

známe a skôr už poznané javy (vizuálna skúsenosť), dokumentáciu ostatných zmyslov 

i rozumové poznatky. Všeobecne sa  predstavy členia na eidetické predstavy (názorne 

opticky predstavované), predstavy pamäte, anticipačné predstavy a predstavy fantázie.  

Anticipačné predstavy nevznikajú len praktickou skúsenosťou,  ale sa viažu aj 

na podnety vychádzajúce z umeleckej tvorby (napr. je ťažké si predstaviť rozprávkovú 

postavu Červenej čiapočky bez jej typickej červenej farby). Predstavy fantázie sú 

v umení zvlášť významné, vznikajú kombináciou predstáv pamäte a anticipačných 

predstáv. „Nejsou jen znovu oživenou smyslovou zkušeností, ale vznikají kombinační 

činností vědomou i nevědomou a dovedou zpodobit, zkonkrétnit a proměnit 

v presvědčivý útvar i to, co nikde neexistovalo, ale co si lze právě jen – představit“ 

(Uždil, 2002, s. 100). 

Detské fantazijné predstavy sú psychologicky pamäťovými javmi, ktoré 

empirický materiál spracúvajú alebo rekonštruujú takým spôsobom, ktorý nemusí 

vyplývať len zo skúsenosti. Sú teda niečím novým, objavným a originálnym. 
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Neskrotnej detskej fantázii a obrazotvornosti,12 primárne vyvierajúcej 

z rozprávkového univerza sa obyčajne vyčíta, že v detskom príjemcovi spomaľuje 

proces adekvátneho vytvárania obrazu o skutočnosti. „Tento zaužívaný názor však 

vypovedá o nepochopení základného psychologicko-dialektického prepojenia 

medzi skutočnosťou a obrazotvornosťou (realitou a fantáziou), pretože racionálne 

rozumové chápanie a imaginatívna predstavivosť sa nevytvárajú v opozícii, ale 

viac v interakčnom pôsobení a koexistencii. Malé dieťa cez prizmu naivného 

realizmu vníma rozprávku ako skutočnosť, staršie dieťa už konfrontuje 

rozprávkovú fantáziu so skutočnosťou, ale v oboch prípadoch je zjavná súvislosť 

medzi rozprávkou a detskou fantáziou na jednej strane a procesom poznávania na 

strane druhej“ (Chaloupka – Nezkusil, in Rusňák, 2006).  

Nepriamo o záľube fantazírovania a pretrvávajúcom pohybe na hraniciach 

skutočného a imaginatívneho vypovedá aj charakter detského myslenia v období okolo 

ôsmeho roku života, ktorý Jean Piaget pomenoval názorným (Piaget – Inhelderová, 

1993). V detskom recipientovi sa to prejavuje vo forme vedomím implikovanej otázky 

„prečo?“ a svedčí o vývinovom napredovaní (postupné chápanie súvislostí). Jiří Pelán 

túto otázku chápe (z hľadiska veku dieťaťa) ako prvý signál snahy pochopiť princíp vecí 

a javov (in Kovalčíková – Majzlanová, 2003, s. 158). Je preto prirodzené, že chýbajúce 

súvislosti i samotné uspôsobenie myslenia na vytváranie predstáv o svete a fungovaní 

vecí a javov v ňom (podobne ako v mytologickom myslení) dieťa nabádajú ku 

konštruovaniu fantazijných obrazných predstáv, ktoré však ontogeneticky iba 

nahrádzajú neskôr dozrievajúce pojmové myslenie. Hoci sa detské myslenie rozvíja 

rýchlo, predsa len nedokáže vyriešiť a pochopiť všetko, čo ho obklopuje. Práve preto si 

musí pomáhať tým, čo má „poruke“ – fantáziou. Ňou si dokáže vyplniť každé vákuum, 

ktoré mu zo životnej skúsenosti chýba (Havlínová, 1978).   

Najvyššie štádium intelektového vývinu – štádium formálnych operácii – 

dosahuje dieťa asi okolo dvanásteho roku života (Piaget − Inhelderová, 1993). Dovtedy, 

kým sa táto schopnosť zdokonalí, si dieťa absenciu zložitejších abstraktných pojmov vo 

výtvarnej tvorbe nahrádza takými prejavmi, ako sú napríklad transparencia,  

antropomorfizmus, automatizmus a iné. Tu sa dostáva abstraktný (štylizovaný) prejav 

do rozporu s reálnym. Túto skutočnosť potvrdzuje aj Ernest Kocsis (1991), keď tvrdí, že 

pojmový aparát detského príjemcu je relatívne úzky a práve ilustrácia  pomáha 

                                                 
12 V odbornej literatúre sa obrazotvornosť definuje ako vytváranie obrazov vo vedomí človeka. 
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rozširovať a upevňovať slovnú zásobu. Súčasne ilustrácia zohráva dôležitú úlohu pri 

prekonávaní prvkov naivity, lebo je konkrétna a vizuálny vnem sa vo vedomí dieťaťa 

zafixuje ľahšie ako abstraktný pojem.  

Rozhodujúcimi činiteľmi v tomto spore by mala byť zrozumiteľnosť z aspektu 

dieťaťa. K otázke zrozumiteľnosti sa Václav Fiala vyjadril takto: „Děti jsou realisté 

a priori, a pojímají i to fantastické jako skutečnost a pro ně platí jako pro většinu lidí 

umění realistické, jim bližší a srozumitelné“ (1969, s. 255).  Dôležitý je fakt, že deti  

neposudzujú „zrozumiteľnosť“ z hľadiska dospelých, ale majú svoju vlastnú 

„zrozumiteľnosť“ zodpovedajúcu ich vekovej úrovni vnímania. „Tri až päťročné deti 

veria, že rozprávka je skutočnosť a skutočnosť je preň rozprávkou. Dieťa poníma každú 

skutočnosť ako súčasť svojej fantázie. Ani zrozumiteľnosť neposudzuje z hľadiska 

dospelých, má svoju zrozumiteľnosť, ktorá zodpovedá jeho obrazotvornosti. Deti sa 

nepozerajú na obrázok v knihe ako na umenie, ale ako na ilustráciu a ilustrácia má 

ilustrovať, s čím súvisí záľuba v opisnosti ilustrácie, čo je typické pre tento vek. Obraz 

musí byť ‚ako ozajstný’. Malé deti neprekvapujú deformácie zobrazených reálií ani 

nereálna farebnosť. No už deti od 7. roku začínajú pri hodnotení brať do úvahy 

podobnosť so skutočnosťou a tento jav vekom narastá, čo súvisí, podľa Subesa, okrem 

iného aj s intelektuálnym vývinom dieťaťa. Z výskumov vyplýva, že pre staršie deti (6 - 

14 rokov) je skutočným kritériom realizmus“ (Słońska, 1977, s. 42). 

Dôležitou úlohou je naviesť dieťa smerom, ktorý mu umožňuje rovnovážnu 

osciláciu medzi realitou a fantáziou.  

 

2. 3  Skúsenostný komplex recipienta 

 

„Bolo potvrdené, že „nezávisle od veku si žiak prisvojuje predovšetkým to, čo je 

vložené do toku jeho činnosti.“. 

                                                               Z. Włodarski – A. Matczak                       

 

Všeobecne sa skúsenostný komplex považuje za súbor filozofických názorov, 

ideí, etiky a psychologických predpokladov. Skúsenostný komplex, ktorým disponuje 

príjemca, sa považuje za dôležitú súčasť procesu výtvarnej komunikácie. Ku 

skúsenostnému komplexu sa priraďuje vedomostný komplex, ktorý recipient  nadobúda 

učením (Gero – Tropp, 2000). Formujúcimi činiteľmi skúsenostného komplexu sú 

filozofické, etické, estetické, psychologické názory a predpoklady recipienta, ako aj 
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výtvarné vzdelanie. Obsah skúsenostného komplexu detského recipienta je vymedzený 

najmä nedostatočnou životnou skúsenosťou. Tento „hendikep“ sa chápe ako problém 

nedospelosti čitateľa a jeho malej čitateľskej skúsenosti, ako aj skúsenosti percepčnej i 

vo vzťahu k iným druhom umenia. Interpretácia ilustrácie žiakmi na 1. stupni bude 

práve z uvedených dôvodov špecifická, „...ne a priori nedostatečná či nesprávná, ale 

vždy relativně jiná při své adekvátnosti čtenářské kompetenci žáka dané věkové 

kategorie“ (Lederbuchová, 2004, s. 43). Skúsenostný komplex funguje ako prameň, 

z ktorého sa napája predstavivosť. Umožňuje narúšať realitu, prepájať snové i skutočné, 

vyvolávať minulé, predstavovať prítomné, predvídať budúce (Hrehová, 2005).   

Skúsenostný komplex spôsobuje rozdielnu recepciu toho istého vizuálneho 

podnetu. Jedným z dôvodov je individuálna predstavivosť dieťaťa súvisiaca práve so 

skúsenostným komplexom. Detský recipient nepristupuje k výtvarnému dielu ako 

k špecifickej znakovej sústave, ale ako k odzrkadleniu vizuálnej reality v konfrontácii 

so svojím skúsenostným komplexom. Majstrovstvo učiteľa spočíva v tom, že dokáže 

vytvoriť obsahovú nadväznosť umeleckého diela na skúsenostný komplex a prehĺbiť tak 

žiakovu skúsenosť: „Výuka výtvarného umění prostřednictvím předkladání uměleckých 

děl, která jsou sice etablována v kultúrním povědomí, či děl, která jsou sice esteticky 

blízka učiteli, avšak nesouvísejí s životní zkušeností žáka, má často opačný výsledek 

(nepôsobí esteticky). Je u něj vyvolán dojem, že výtvarné umělecké dílo je něco, co je 

nesmyslné a přitom  totalitní ve své autoritativnosti“ (Vančát, 2000, s. 125).  

Z aspektu didaktickej komunikácie je podstatná aj otázka, do akej miery je 

skúsenostný komplex reaktívny na osi stabilita – nestabilita, resp. nakoľko je schopný 

zareagovať vnútornou zmenou štruktúry13 pri vonkajšom intenzívnom zážitkovom 

podnete. Jednoznačnú a stručnú odpoveď na túto otázku môžeme nájsť v tvrdení, že 

skúsenosť (zážitok) prežívaná v okamihu, kedy sa s ilustrovaným textom priamo 

intereaguje, de facto nie je taká dôležitá, ako dôsledky, ktoré z tejto skúsenosti plynú 

pre budúcu skúsenosť (aplikujeme z literárnej teórie Richards, 1924, in Lederbuchová, 

2004). Možno teda apelovať na vhodný výber metód (najmä na intenzívnejšie 

využívanie zážitkových metód)14 v didaktickej komunikácii. 

Na recepciu ilustrácie sa pokúsime aplikovať metodické postupy, ktoré 

podporujú rozvíjanie a zušľachťovanie čitateľského vkusu (podľa literárnej recepcie, 

pozri Popovič – Liba – Zajac – Zsilka, 1981): 

                                                 
13 Súvisí to s teóriou  prekonceptov (pozri L. N. Vygotskij, in Bertrand, 1998). 
14 Pozri metódy prežívania (Obert, 2002). 
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1. Prehlbovanie analytického vzťahu k literárnej a reálnej skutočnosti na 

základe rozvíjania skúsenostného komplexu. Proces recepcie ilustrácie by mal byť 

orientovaný  na skúsenosti recipienta. 

2. Rozvíjanie výtvarného vzdelania, t. z. schopnosť poznávať výtvarno-

historické konvencie v ilustrácii, identifikovanie stereotypov, klišé, prvkov, ktoré 

spolupracujú na automatizovaní diela a naopak, vyhľadávanie autentickosti výpovede 

ilustrátora. 

3. Identifikácia nehodnotného, poznávanie gýča v ilustráciách produktov 

konzumnej kultúry. Za príznaky nehodnoty sa považuje: 

– neautentickosť výpovede; 

– náhodne zvolená alebo tzv. lacná téma, povrchná  ilustratívnosť ideí; 

–   výtvarnými prostriedkami preexponované emócie (sentimentalizmus); 

– samoúčelná zmyslovosť, obsah bez ideovej motivácie; 

– efunkčná štylizácia na umelecké smery a slohy v minulosti, 

ornamentalizmus; 

–  nefunkčné predvádzanie vlastného výtvarného vzdelania ilustrátora; 

–  neprimerané nadbiehanie príjemcovi, absencia úrovňového predstihu; 

– násilné spájanie estetickej a úžitkovej stránky v diele (napr. nefunkčné 

využívanie prvkov „vysokého“ umenia v ilustrácii pre deti); 

– neschopnosť rozlišovať ilustráciu umeleckej ilustrácie od ilustrácie 

náučnej literatúry. 

4. Cvičenie v identifikácii výrazových vlastností ilustrácie, v nadväznosti na 

text, napríklad pozorovanie zhody/nezhody textu s ilustráciou. 

5. Využívanie porovnávacieho postupu pri ustaľovaní názorov na hodnotu 

ilustračného diela. Napríklad porovnávanie ilustrácií od rôznych autorov tej istej 

rozprávky vedie ku konfrontácií názorov a pomáha pri zisťovaní hodnoty konkrétneho 

diela. 

6. Poznávanie dejín umenia. Rozvíjanie schopností určovať štýlové a žánrové 

vlastnosti ilustrácie podľa jednotlivých príznakov. 

Recipovanie ilustrovaného literárneho textu je jedinečným osvojovaním si 

sémantických obsahov, čo v podstate značí, že sa paralelne rozvíja aj samotný 

skúsenostný komplex čitateľa. Na druhej strane je kultivácia výtvarno-umeleckej 

vnímavosti tým efektívnejšia a spontánnejšia, čím väčšmi sa opiera o vedomostno-

skúsenostný komplex vnímateľa.  
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V procese recipovania ilustrácie je potrebné efektívne nadväzovať na 

skúsenostný komplex recipienta a napomáhať tak kultivovať vkus na takú úroveň, aby 

zodpovedala plnohodnotnej recepcii. 

 

2. 4  Úrovňový predstih v ilustrácii 

  

Východiskovým bodom ilustrátorovej tvorby je literárny text. Proces tvorby 

ilustrácie ďalej podmieňuje predpokladaná recepčná úroveň čitateľa ilustrovaného diela, 

ktorému je ilustrácia určená. Hovoríme o tzv. autorskom zámere (pojem z teórie 

literárnej komunikácie) na jej adresáta (príjemcu), čo úzko súvisí s jeho recepčným 

typom.   

Tvorbu ilustrácie ovplyvňuje aj autorský predstih umelca s výtvarným 

vzdelaním, resp. úrovňový predstih (pojem z literárnej komunikácie; in Popovič – 

Miko, 1978), v porovnaní s receptívnou úrovňou bežného príjemcu. Úrovňový predstih 

rieši otázky  nadbiehania príjemcovi, zrozumiteľnosti, využívania očakávaní recipienta, 

ale aj samotný výber témy, kompozíciu, autoštylizáciu a iné.  

Úrovňový predstih vychádza z premisy, že čitateľ nie je pasívnym článkom 

procesu recepcie, ale aktívne sa podieľa na dotvorení ilustrácie.  F. Miko (in Miko – 

Popovič, 1978, s. 76) ho charakterizuje nasledovne: 

a) dopĺňa „nedourčené“ miesta najmä pri vytváraní konkrétnych citových, 

vôľových a predstavových asociácií k prvkom a častiam literárneho diela, 

b) intuitívne a provizórne reaguje na alternatívne situácie pri rozvíjaní 

štruktúry diela, aby pri rozuzleniach pociťoval zadosťučinenie zo správnosti 

predvídania a rozčarovania, v opačnom prípade, 

c) prekonáva „odpor“, ktorý kladie dielu jeho vlastný informačný a 

osobnostný systém. 

 „Úrovňový predstih je pre príjemcu zdrojom zaujímavostí i zdrojom estetického 

zážitku. Príjemca pri vnímaní ilustrácie vždy niečo dopĺňa, aktívne zapája svoje 

myslenie i cítenie, a tak sa zdokonaľuje, sebavzdeláva. Ilustrácia tak svojím pôsobením 

vychováva k vyššej umeleckej a myšlienkovej aktivite.“ Ďalej citovaný autor dodáva: 

„ak nechce ilustrátor stratiť silu orientácie pôsobenia ilustrácie, nemal by 

prispôsobovať svoju úlohu iba predstavivosti vnímateľa, ale ponúknuť detskému 

recipientovi niečo nové, čo pritiahne jeho pozornosť, vzbudí napätie“ (Tokár, 1996,    s. 

79). 
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Pre lepšie pochopenie úrovňového predstihu v ilustráciách pripomenieme 

úrovňový predstih v pedagogickom procese, ako ho interpretuje L. S. Vygotskij (1970). 

Priamo do centra pedagogického procesu zasahuje odlíšenie dvoch aspektov v detskej 

ontogenéze. Je to zóna aktuálneho a zóna najbližšieho vývinu. Kritériom rozlíšenia 

oboch zón sa stáva to, na čo dieťa ešte stačí samo, čo dokáže vlastnými poznávacími 

silami. Na mieste, kde už potencia detských kognitívnych síl nestačí, rozlišuje hranicu 

prechodu na vyššiu úroveň. Kým zóna aktuálneho vývinu reflektuje aktuálny stav 

poznávacej disponovanosti dieťaťa, prostredníctvom ktorého sa dieťa samo obracia 

k svetu, pod zónou najbližšieho vývinu je potrebné chápať okolnosti, keď dieťa prekročí 

hranicu aktuálnych možností a púšťa sa do niečoho, na čo už samo nestačí. Táto fáza by 

nemala reálny zmysel, keby sa v tomto stave dieťaťu neponúkla adekvátna pomoc – 

adekvátna v zmysle ponuky impulzov (otázky, námety a pod.), ktoré môžu dieťa 

posunúť na úroveň, na ktorú by sa bez spolupráce nedostalo.  

S úrovňovým predstihom súvisí aj koncepcia R. Ingardena postavená na 

vypĺňaní „miest nedourčenosti“ literárneho diela recipientom. Táto schopnosť zároveň 

predpokladá rozdiely v procese recepcie (interpretácie). Výsledkom je, že recipient 

ilustrácie odhaľuje vždy iné miesta, iné významy ilustrácie.  

Keď požiadavky na ilustráciu len „kopírujú“ úroveň vnímania (t.z., že  úrovňový 

predstih v ilustrácii nie je prítomný), vzniká problém, ktorý vyplýva z prílišnej 

orientácie na recipienta, zvlášť na detského (napr. sklon k infantilnosti výtvarného 

prejavu ilustrátora). Z toho vyplýva, že úrovňový predstih v ilustrácii by mal 

rešpektovať osobnostnú úroveň a vekové zvláštnosti. 

Úrovňový predstih môže byť dosiahnutý originálnymi prvkami v ilustrácii. 

Originalita sa považuje za jednu z komunikačných vlastností diela. Aktivuje vnímateľa 

k recepcii a obohacuje celkový vývin v oblasti knižného umenia. Prvky originality15 

                                                 
15 Psychológovia považujú originalitu za podstatnú schopnosť tvorcu. Prvky originality je nevyhnutné 
uplatniť aj pri tvorbe ilustrácií. Prvky originality v tvorbe autora definuje A. Popovič (in Popovič – Liba – 
Zajac – Zsilka, 1981), my sa pokúsime jednotlivé prvky, ktoré sú zdrojom originality, aplikovať na tvorbu 
ilustrácie: 
1. autorov vzťah ku skutočnosti ako projekcia individuálnych čŕt a tzv. skúsenostného komplexu, 
2. autorovo výtvarné vzdelanie ako projekcia individuálnych záujmov, vnútorných dispozícií a ako výraz 
spoločensko-historických podmienok, 
3. autorov individuálny rozhodovací proces z hľadiska štylistického postoja, výrazových sklonov autora 
v oblasti motívov, výrazových možností, práca s časom a priestorom v ilustrácii, s kompozíciou 
a štylizáciou, 
4. autorská modifikácia výtvarného žánru v ilustrácii, 
5. autorský individuálny postoj k tradícii (inšpirácia v minulosti, vo folklóre a i v iných druhoch umenia), 
6. Autorská snaha kodifikovať nový žáner, nový výtvarný postup. 
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v ilustračnom diele sa posudzujú z hľadiska aktuálnosti v porovnaní s výtvarným 

umením a z hľadiska „recipientskej kultúry“ (príjemca vníma dielo ako originálne na 

pozadí skúsenostného komplexu, vkusu, vizuálnej gramotnosti, všeobecného vzdelania 

a pod.). Ak ilustrácia neobsahuje prvky originality je viac než pravdepodobné, že ani 

z hodnotového hľadiska pre detského recipienta nebude zaujímavá. 

Pri úrovňovom predstihu v ilustrácií podstatnú úlohu zohráva aj redundancia. 

Jedným z hlavných princípov ľudskej komunikácie je to, že správa obsahuje okrem 

nových informácií aj redundančné znaky. „Každá objavná idea vychádza z niečoho 

známeho. [...] používa bežné povedomé postupy, lebo to, čo je nové vo všetkom, nie je 

pochopiteľné, ale všetko nové možno pochopiť na základe premís“ (Albrecht, in Tokár, 

1996, s. 79). Správa sa tak pohybuje v medziach medzi plnou originalitou a plnou 

banalitou, čiže na jednej strane je to nepredvídateľný a nezrozumiteľný súbor znakov, 

na druhej strane  je to totálna redundancia, ktorá neprináša adresátovi nič nové, ale 

ktorej adresát rozumie bez veľkej námahy. Abrhám Moles v tejto súvislosti píše: 

„Individuálna redundancia značí kultúrnu úroveň jednotlivca, kolektívna redundancia 

značí kultúrnu úroveň spoločnosti“ (Moles, in Tokár, 2000, s. 76).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Problém zrozumiteľnosti/nezrozumiteľnosti ilustrácie pre deti nás vedie 

k základnej otázke stavu knižného umenia pre deti. Riešením by malo byť zachovanie 

optimálneho podielu redundancie i nového a nepredvídateľného, ktoré zodpovedá 

kvalitatívnemu stupňu vizuálneho umenia a podporí tak adresné uplatnenie výtvarného 

umenia v spoločnosti vôbec. 

Ak sa náročnosť ilustrácie prispôsobí úrovni detského úsudku, to značí, že 

umožní deťom vidieť v ilustráciách len ich súčasné zážitky, tie ku ktorým práve dospeli, 

zanedbá sa tak možnosť a potreba obohacovať a rozširovať ich vývin. Preto je dôležité, 

uvedomiť si nevyhnutnosť úrovňového predstihu v ilustráciách. 

 

2. 5  Vizuálna gramotnosť 

 

„Pochopit umělecké dílo múže jen ten, kdo porozuměl základním uměleckým 

principům, principům uměleckého zobrazování. Porozumět principům uměleckosti, 

uměleckého zobrazování múže jen ten, kdo přistupuje k umění aktívně, kdo si osvojí 

alespoň umělecké návyky“. 

                                                                      Ján Ámos Komenský 
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V poslednej dobe sa v súvislosti s vizuálnym umením a vnímaním výtvarného 

diela hovorí o tzv. vizuálnej gramotnosti.  

Zahraničné výskumy ukazujú (Hortin, in Šupšáková, 2004), že podobne, ako 

existujú ľudia, ktorí nedokážu čítať a písať, sú teda negramotní, existujú aj ľudia, ktorí 

nedokážu porozumieť obrázku, sú teda obrazovo (vizuálne) negramotní. V školskej 

praxi sa stretávame s deťmi, ktoré majú predpoklady pre výtvarnosť vrodené alebo 

rozvinuté výchovou a sebaaktualizáciou, ale i s deťmi, u ktorých sa cit pre výtvarnosť 

nerozvinul. 

Pojem vizuálna gramotnosť16 sa všeobecne chápe ako schopnosť porozumieť 

a používať obrazy, myslieť a učiť sa v ich termínoch. „Vizuálni gramotnost může být 

také definována jako soubor dovedností, jimiž disponuje jedinec, aby porozuměl 

vizuálnímu obrazu a dokázal jej používat k záměrné komunikaci s jinými lidmi“ 

(Ausburn – Ausburnová, in Mareš, 1995, s. 319).  

Problematika vizuálnej gramotnosti vychádza z niekoľkých premís. Jednou 

z nich je, že ilustračné dielo je nositeľom istých významov, ktoré  recipient individuálne 

prijíma (subjektívne dispozície), myslíme napríklad na psychické možnosti, dosiahnutý 

stupeň inteligencie,  temperament, skúsenostný komplex, výtvarné vzdelanie, 

momentálna nálada a pod. Vizuálnu schopnosť (gramotnosť) determinujú aj 

neurofyziologické vlastnosti – vek, povolanie, prostredie.  

Recepciu determinuje aj miera talentu: „Sú recipienti, ktorí sú schopní rozlíšiť 

nielen to, ‚čo sa páči a čo nie’, ale ktorí okrem toho majú schopnosť prisvojovať si 

výtvarné štruktúry, dekódovať výraz, významy, hodnoty a funkcie, vývinový kontext 

minulosti, či súčasnosti. Recipient má tie isté tvorivé schopnosti ako tvorca,  líšia sa 

však mierou talentu a výtvarného vzdelania“ (Felixová, 1997, s. 8). Stáva sa, že 

osobitne talentovaný recipient objaví v štruktúre výtvarného diela významy a vlastnosti, 

ktoré v autorovom výtvarnom zámere ani neboli. Tým, že recipient odlišne pochopí 

kódovanú informáciu, ktorou dielo komunikuje, spôsobí odlišnú interpretáciu.  

Emocionálna expresia diela a emocionálna expresia vnímateľa sa preto často 

nestretávajú. Kongenialita medzi autorom a recipientom nie je všeobecným javom ani 

za predpokladu, keď sa cieľom výtvarného vzdelania stáva výchova tvorcov i výchova 

recipientov. Zdôrazňujeme však, že výtvarná tvorba a výtvarné vnímanie nepodliehajú 
                                                 
16 S týmto významom, hoci v odlišnom súbore grafém sa stretneme aj  u iných autorov: napríklad 
výtvarné vzdelanie (Šabouk, 1989), vizuálny analfabetizmus (Uždil, in Gero – Tropp, 2000), vizuálna 
kompetencia (Obert, 2002), vizuálna inteligencia (Hoffman, in Šupšáková, 2004), vizuálna gramotnosť 
(Šupšáková, in Šupšáková  a kol., 2004), vizuálna gramatika (Tokár, in Šupšáková a kol., 2004).  
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racionálnym rozhodnutiam, sú viac záležitosťou citu, nadania, talentu, temperamentu, 

psychologického typu a celého radu ďalších činiteľov určujúcich aktivitu a spontaneitu 

subjektov. 

Napriek rozdielnym subjektívnym dispozíciám recipientov, existujú podnety, pri 

ktorých sa dá predpokladať, že ich budú vnímať psychofyziologicky rovnako. Ide 

napríklad o rozlíšenie farieb na teplé a studené. Niektoré farby pôsobia na recipientov 

uspokojujúco, iné znepokojujúco, niektoré príjemne, iné nepríjemne.17 Bielu farbu 

psychofyziologicky pociťujeme ako čistú, radostnú, jasnú, čiernu ako negatívnu, 

smutnú, temnú (bližšie Florek, 1979; Kulka, 1991; Gero – Tropp, 2000 a iní). Tu však 

platí aj istá konvencia spojená so symbolikou farieb (napríklad v Číne biela farba 

symbolizuje smútok). Rovnaké psychofyziologické pôsobenie platí aj pri rozlišovaní 

tvarov na mäkké a tvrdé. Izolovaná horizontálna priamka pôsobí staticky a upokojujúco, 

izolovaná krivka, či vlnovka dynamicky (Felixová, 1997). Podnety, ktoré recipienti 

vnímajú psychofyziologicky sa môžu rovnako využívať v procese tvorby na umocnenie 

výtvarného zámeru a výrazu (v kompozícii i v detailoch).  

Z vyššie uvedených skutočností vyplýva, že vizuálny jazyk má v knihách pre 

deti oveľa väčší význam, ako sa mu obyčajne pripisuje. Poľská teoretička D. 

Wróblewska v súvislosti s vizuálnou gramotnosťou a recepciou píše: „Prítomnosť 

ilustrácie je sprostredkovateľom v niekoľkých súbežne prebiehajúcich procesoch. Je 

pozvaním povzbudzujúcim do čítania, tým, že rozdeľuje a opticky člení text, uľahčuje 

jeho osvojenie, podnecuje predstavivosť k samostatnosti a intelekt k práci, napokon 

vťahuje mladého človeka do širšej výtvarnej problematiky, krok za krokom ho približuje 

k ‚ozajstnému’ umeniu a môže mu byť prvým sprievodcom v jeho labyrinte“ (1976, s. 

50).  

Ilustrácia obsahuje určitý komplex výtvarných znakov a významov. Tie sú pre 

príjemcu viditeľné na prvý pohľad. Okrem týchto znakov implikuje aj znaky, ktoré nie 

sú celkom presne definované (tzv. miesta nedourčenia, pojem prebratý z teórie literárnej 

komunikácie). Pri vnímaní ilustrácie si dieťa musí výtvarný jazyk konkretizovať, to 

značí, predstaviť si dej, udalosti, detaily, musí doplniť súvislosti, skompletizovať celok, 

                                                 
17 Súvzťažnosť symboliky farieb s fyziologickým aspektom bola dokázaná aj experimentálne. 
V modrozelenej miestnosti (modrozelená je najstudenejšia farba) pociťovali respondenti 59 stupňov 
Farenheita ako chlad,  zatiaľ čo v červenooranžovej miestnosti nepociťovali chlad, pokiaľ neklesla teplota 
pod 52 stupňov Farenheita. Objektívne to znamená, že modrozelená spomaľuje krvný obeh, zatiaľ čo 
červenooranžová ho povzbudzuje (Uždil, 2002). 
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správne interpretovať symboliku výtvarných znakov a pod. To všetko závisí od úrovne 

jeho výtvarného vzdelania a teda vizuálnej gramotnosti.  

Súčasná teória i prax v škole sa čoraz viac opiera o vizuálny jazyk,  preto je 

dôležité rozvíjať vizuálnu predstavivosť. Poznatok, že raz vidieť je viac ako dvakrát 

počuť, na ktorom Ján Ámos Komenský postavil princíp svojej knihy „Orbis Pictus“, je 

opodstatnený a dokázaný zistenou potenciou našich zmyslov.18  

Vizualita však so sebou prináša aj mnoho negatív. Dnešný zrýchlený život  

charakterizuje prevaha vizuálnych informácií. To značí, že si vyžaduje rýchle reakcie, 

preferuje plytké bezobsažné, ale vizuálne nápadité obrazy, s cieľom zaujať čo najširšiu 

masu spotrebiteľov a konzumentov. Tomuto vplyvu sa nevyhla ani ilustrovaná kniha. 

Medzi detskými titulmi nájdeme mnoho nevkusných a nevhodných knižných publikácií.  

Ďalším negatívom je mnohostrannosť a presýtenosť vizuálnych  podnetov. 

U detí to spôsobuje neschopnosť vidieť vo veciach a javoch podstatu a súvislosti. Čím 

je simulácia reality vernejšia, tým sa zvyšuje pravdepodobnosť, že bude fikcia 

pokladaná za pravdivú, skutočnú. Aby sme eliminovali negatívne vplyvy je dôležité pri 

výtvarnom vzdelávaní spojiť individualitu recipujúceho subjektu s racionálnymi 

informáciami a recepčnými návodmi. Ide tu o vzájomné prepojenie poznatkov z oblasti 

psychológie, pedagogiky, ontológie a iných vedných odborov.  

Vo výtvarnej komunikácii je kvalifikované užívanie umeleckej hodnoty, 

dekódovanie umeleckej znakovej štruktúry schopnosťou, ktorá predstavuje druhú 

gramotnosť človeka.  Kultivovať vizuálnu gramotnosť je potrebné začať už od detského 

veku: „Jednou z ciest, ako naplniť ciele vizuálnej komunikácie, je stretnutie s výtvarným 

umením, ktoré je obsiahnuté v učebných osnovách výtvarnej výchovy a literárnej 

výchovy, kde komunikácia prebieha prostredníctvom textu a ilustrácie umeleckej 

literatúry určenej pre prvý stupeň základných škôl. Mierou hodnoty sa v tomto prípade 

stáva miera sprostredkovania a miera emocionálneho pôsobenia. Výsledkom má byť 

‚kultivované ľudské oko’ ako základná podmienka rozvoja osobnosti“ (Šupšáková, 

1999/2000, s. 17).  

Táto úloha predstavuje cieľavedomé a organizované rozvíjanie vizuálnej 

gramotnosti na prvom stupni základnej školy aj prostredníctvom recepcie ilustrácie. 

                                                 
18 Sluchom prijímame tisíc vnemových jednotiek za sekundu, zrakom stotisíc jednotiek za sekundu 
(Kulka, 1991). 




