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3   INTERPRETÁCIA ILUSTRÁCIE  

 
 
 Interpretáciu vo všeobecnosti chápeme ako schopnosť spracovania 

a transformovania prijímaných impulzov, podnetov, informácií v procese vnímania. 

V užšom význame (s aspektom na umenie) je interpretácia aktivitou (schopnosťou), 

ktorou sa napĺňa regulatívna funkcia umenia. Účinky procesu interpretácie umeleckého 

diela v komunikácii závisia podľa Oľgy Felixovej (2005) na funkcii reflexívnej, 

hodnotiacej, hodnotovej a normatívnej.                  

Z pohľadu sémantiky Ch. S. Peirca19 pri interpretácii ide o schopnosť vnímať 

umelecké dielo ako systém znakov, ako štruktúru jednotlivých výtvarných, resp. 

kultúrnych znakov, ktoré sa na výstavbe diela zúčastňujú.   

Š. Gero chápe interpretáciu umeleckého diela nasledovne: „Interpretácia 

umeleckého diela je súčasťou recepcie umeleckého diela, presnejšie je vyvrcholením 

recepcie. Nepokrýva však všetko, čo dielo poskytuje príjemcovi. Interpret nie je 

schopný preložiť všetky informácie o umeleckom diele do verbálneho jazyka. Pokiaľ by 

to bolo možné, umelecké dielo by bolo zbytočné“ (Gero, in Gero – Husár – Sokolová, 

1997, s. 90).  

Všeobecne je známe, že dieťa reaguje na ilustráciu spontánnou interpretáciou 

hlavných motívov a námetov. Interpretačne zostáva na prvej (vecnej) významovej 

rovine obrázka, interpretuje to, čo vidí a poznáva (identifikuje postavy, zvieratá, 

predmety a pod.).  

Treba však viesť dieťa k tomu, aby na ilustrácii vedelo „čítať“ aj ďalšie „roviny“ 

a dokázalo tak uplatniť nielen vizuálne, ale i tvorivé a kritické myslenie. Aby dieťa 

plnohodnotne interpretovalo ilustráciu, je nevyhnutné dodržať isté podmienky, 

o ktorých budeme hovoriť neskôr.  

Interpretácia ilustrovaného literárneho textu a interpretácia samotnej ilustrácie sa 

môžu realizovať nezávisle od seba alebo sa môžu vzájomne kombinovať. Podstatné je 

pri tom implikovať jednotu, v ktorej štýl obrazov by mal odrážať štýl textu a naopak.  

Pavol Rankov v tejto súvislosti píše: „Rovnako ako slová aj samotné obrazy obsahujú 

a prenášajú význam. Problém nebude ani tak to, ako ilustrovať slová alebo vysvetliť 

obrazy, ale ako ich interpretovať v novej forme komunikácie“ (Rankov, 1991, s. 45). 

                                                 
19 Charles Sanders Peirce chápe jazyk umeleckého diela ako systém znakov (pozri Popovič –  Liba – 
Zajac – Zsilka, 1981). 
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Podľa názoru Josefa Zvěřinu, musí skutočná teória interpretácie a celá 

umenoveda rešpektovať „[...] na jednej strane jednotu i zložitosť diela, všetky jeho 

‚roviny’: vrstvu materiálnu, formovú, morfologickú, typologickú, slohovú, historickú, 

estetickú, významovú i účinkovú, vrstvu syntaktickú, sémantickú i pragmatickú, na 

druhej strane musí interpretácia rešpektovať i zložitosť človeka, umelca i interpreta, 

jeho racionalitu i citlivosť, vôľu i predstavivosť, psychologickú, sociologickú 

a historickú podmienenosť a pod.“ (Zvěřina, 1971, s. 95 – 106). Stotožňujeme sa s 

autorovým konštatovaním, že je potrebné nevyhnutne zvoliť vhodné metódy 

interpretácie, ale pritom nabáda aj rešpektovať recipienta, t.z. typológiu recipientov.  

 

3. 1  Spôsoby interpretácie 

 

Interpretačné aktivity majú dve základné podoby: verbálnu a nonverbálnu. 

Verbálna – výkladová interpretácia používa verbálne prostriedky, napríklad rozhovor, 

prednášku, výklad, diskusiu. Nie vždy je možné uplatniť verbálnu interpretáciu. Často 

sa dopúšťame takých chýb, že pri výtvarných dielach so špecifickou umeleckou 

informáciou (napr. surrealistické, dadaistické a iné umelecké diela) žiadame od detí 

verbálnu interpretáciu, ktorá je pre deti na prvom stupni základnej školy neprimeraná, 

náročná.  Diela tohto charakteru môžeme teoreticky analyzovať a popísať, ale nie 

slovami prerozprávať. Nútiť detí k verbálnej interpretácii značí budovať v nich odpor 

a nie trvalý vzťah k umeniu (Šabouk, 1989). Dieťa predškolského a mladšieho 

školského veku sa v tomto období iba učí hovoriť, vyjadrovať sa. Pri verbalizácii 

estetického postoja nemusí ísť nevyhnutne o slovné vyjadrenie. „Neverbálne 

prostriedky umožňujú vystihnúť to, čo nedokážeme presne zachytiť slovom, pomáhajú 

uvedomiť si mnohé súvislosti a spätne ich pomenovať slovami – umožňujú lepšie 

pochopenie a precítenie určitých situácií“ (Kovalčíková  – Majzlanová, 2003, s. 86).   

Nonverbálna – stvárňujúca, realizačná interpretácia je realizovaná najčastejšie 

prostredníctvom výtvarnej činnosti: napríklad voľnou interpretáciou, parafrázou, 

reinterpretáciou, kópiou umeleckého diela a pod. Zaujímavú formu interpretácie ponúka 

aj animácia, performance, enviroment, multimedializácia, simulácia využívajúca 

vizuálne média a iné formy, ktoré recipročne kombinujú verbálnu a nonverbálnu 

interpretáciu (Tropp, in Gero – Tropp, 2000).  

V školskej praxi sú najčastejšie používané verbálne interpretácie (výkladové, 

ktoré používajú verbálny jazyk, napríklad monológ, rozhovor, diskusia) a interpretácie 
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neverbálne (vizuálne, ktoré narábajú s výtvarným jazykom, napr. výtvarná činnosť).  V 

prípade ilustrovanej knihy sa obe druhy interpretácie dopĺňajú. Súčasne tu možno 

hovoriť o plnohodnotnej interpretácii ilustrácie, pretože jej recepcia prebieha v 

interakcii s literárnym dielom. Návodom na ich interpretáciu je tak súbežne vnímaná 

literárna i výtvarná zložka. Literárna zložka usmerní recepciu ilustrácie, pomôže 

detskému príjemcovi dekódovať neznáme znaky v zobrazenom diele, prípadne ho 

naladí na ďalšie, hlbšie vnímanie. Rovnako aj ilustrácia môže napomôcť pri odhaľovaní 

významov literárneho textu. Odhalené súvislosti dieťa transformuje do vlastnej 

verbálnej podoby alebo vizuálnej predstavivosti a následne do možnej výtvarnej 

činnosti. 

Teória výtvarného umenia predkladá niekoľko druhov a metód interpretácií 

umeleckého diela. Druhy interpretácie možno klasifikovať z dvoch pozícií (Gero – 

Tropp, 2000, s.17): 

1. z pozície dejín estetického myslenia, kde môžeme rozlíšiť celú škálu 

interpretačných metód: formálne, obsahové, psychologické, sociologické, 

štrukturalistické, semiotické, systémové; 

2. z pozície pragmatickej estetiky. 

 

V našej práci budeme stručne charakterizovať spôsoby interpretácií výtvarného 

diela, ako ich uvádza Š. Gero (in Gero – Tropp, 2000). Budeme  ich aplikovať na 

ilustrácie v edukačnom procese.  

Formálna metóda interpretácie. Pri formálnych metódach interpretácie 

ilustrácie je východiskom  dialektické chápanie obsahu a formy. Táto metóda 

uprednostňuje formu ilustrácie, pomocou ktorej sa dajú určiť jej hodnoty. Forma 

prevyšujúca obsah, sa stáva kľúčom pre pochopenie ilustrácie (je to charakteristické pre 

postmoderné výtvarné prejavy). Príkladom sú ilustrácie z knihy Noha k nohe 20  z 

postmodernej proveniencie od Dezidera Tótha k textom Viliama Klimáčka alebo 

ilustrácie Daniela Heviera k vlastnej knihe Krajina Agord.21  

Ikonologická metóda interpretácie.  Ikonologickú metódu interpretácie 

rozpracoval Erwin Panofsky. Predstavuje tri interpretačné „pohľady“ na umelecké 

dielo: prvotný alebo prirodzený význam, druhotný alebo konvenčný význam a vnútorný 

význam alebo obsah. 

                                                 
20 Noha k nohe (Bratislava, 1996, resp. 2006). 
21 Krajina Agord (Bratislava, 2001). 
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1. Prvotný alebo prirodzený význam, inak dejiny štýlu (prihliadnutie 

k spôsobom, akým boli za rôznorodých historických podmienok prostredníctvom 

foriem vyjadrované predmety a udalosti), to značí, že v určitej dobe bola určitá vec 

zobrazovaná určitým spôsobom.  

V aplikácii tejto metódy na ilustrácie môžeme ako príklad uviesť ilustrácie 

rôznych reedícií v určitom časovom rozpätí a navzájom ich porovnať: napríklad 

ilustrácie Vincenta Hložníka v knihe Rozprávky H. CH. Andersena22(1956)  s 

ilustrátorským prejavom Dušana Kállaya a Kamily Štanclovej v diele  Rozprávky Hansa 

Christiana Andersena (2004). Obe ilustračné kolekcie sú poznamenané „koloritom“ 

doby vzniku: Hložníkove dobou socialistického realizmu v umení, zatiaľ čo ilustrácie 

Kállayove a Štanclovej nesú svojou voľnosťou a spontánnosťou stopy celkom inej 

(súčasnej) doby.  

2. Druhotný alebo konvenčný význam, tiež dejiny typov (prihliadnutie 

k spôsobom, akým boli za rôznorodých historických podmienok prostredníctvom 

predmetov a udalostí vyjadrované témy a pojmy). Ilustrácie by mali priblížiť, ako sa za 

historicky meniacich podmienok znázorňovali určité postavy a témy. Napríklad 

môžeme porovnať ilustráciu Martina Benku k ľudovej povesti Jánošíková výzbroj 

z Čítanky pre 2. ročník základných škôl,23 na ktorej je vyobrazený ľudový hrdina 

spravodlivosti Juraj Jánošík v realistickej, popisnej štylizácii s ilustráciou Martina 

Kellenbergera v Čítanke pre 3. ročník k zbojníckej piesni z knihy Zapískal Jánošík.24 Na 

nej sa zase nachádza postava Jánošíka, humorne štylizovaná.  Rovnako to možno 

porovnať s ilustráciou Svetozára Mydlu k divadelnej hre Stanislava Štepku Jááánošííík. 

Správa o hrdinovi alebo hra na hrdinu25, na ktorej je postava Jánošíka výtvarne 

štylizovaná. 

                                                 
22 Ilustrácie V. Hložníka ku knihe Rozprávky H. CH. Andersena (Bratislava, 1956) R. Matuštík  
komentuje takto: „Taký organický, rozsiahly celok knihy je predtým u V. Hložníka neznámy“. 
A pokračuje: „Andersenove rozprávky trpia prílišným scivilnením predlohy vo výtvarnej transpozícii. V. 
Hložník úzkostlivo študoval historický kostým, hľadal motívy v uliciach Bratislavy (objavíme tu dom 
U dobrého pastiera, inde časť Zámočníckej ulice), neváhal použiť model. Poukazuje sa tu na evidentnú 
snahu ilustrátora vrátiť sa do vizuálno-predmetnej reality doby, identickej s dobou vzniku rozprávok. 
A naostatok, ako to teoretik postrehol: „ilustrácie trpia prílišným scivilnením predlohy“ (Tokár, 1996, s. 
188) Podľa M. Tokára (tamtiež) potvrdzuje sa fakt, že autor ilustrácií a jej adresáti, ktorí žijú v inej dobe, 
ako vzniklo literárne dielo (resp. ilustrácie), v dobe s iným životným štýlom, inou umeleckou kultúrou 
nemôžu vnímať, myslieť a pociťovať svet tým istým spôsobom, ako ich predkovia. Skutočné umenie je 
napájané určitou psychologickou a spoločenskou klímou.  
23 Čítanka pre 2. ročník základných škôl (Benková a kol., 1997, s. 105). 
24 Čítanka pre 3. ročník základných škôl (Benková a kol., 2000, s. 121). 
25 Jááánošííík. Správa o hrdinovi alebo hra na hrdinu (Bratislava, 1983). 
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3. Vnútorný význam alebo obsah, inak dejiny kultúrnych „symbolov“ 

(prihliadnutie k spôsobu, akým boli za rôznych historických podmienok 

prostredníctvom špecifických tém a pojmov vyjadrované podstatné tendencie ľudského 

myslenia). Názorným príkladom môže byť porovnanie rozprávkovej postavy Červenej 

čiapočky v ilustráciách k rozprávke Červená čiapočka26 od Vincenta Hložníka 

a dievčenskú rozprávkovú postavu v animovanej rozprávke zo súčasnej produkcie 

animovaného filmu Carcoolka. Súčasné poňatie hrdinky sa nesie v intenciách 

súčasných charakterizačných znakov zobrazenia. Aby oslovila dnešného detského 

recipienta obsahuje napríklad „gagy“ dnešných detí. Rovnako možno porovnať 

ilustrácie Boženy Plocháňovej v knihe Márie Ďuríčkovej Danka a Janka27 s ilustráciami 

Martina Matlovičovej v knihe Rudolfa Dobiáša Jojka a Mojka, baranček Albert 

a Komínová striga.28  V obidvoch prípadoch ide o literárne príbehy dvojičiek. Ilustračné 

zobrazenia M. Matlovičovej sú výrazne ovplyvnené súčasnými vizuálnymi médiami, 

predovšetkým  prvkami typickými pre komiks. 

Ikonologická metóda interpretácie je nepoužiteľná v nefiguratívnom 

(abstraktnom) výtvarnom ilustračnom prejave. (Niektorí teoretici považujú  abstraktné 

umenie za bezobsažné, nemá podľa nich žiadnu symboliku). 

Psychologická a sociologická interpretácia. Táto metóda interpretácie 

umeleckého diela uprednostňuje psychológiu, teda inšpiruje sa psychoanalýzou, 

psychológiou vnímania a tvarovou psychológiou. „Pri vnímaní umenia nás obrazy, 

ktoré sme skôr videli, učia prepnúť z jedného spôsobu vnímania do druhého, povedzme 

zo zobrazovacieho kódu talianskej renesancie do kódu ruských ikon, alebo inokedy do 

kódu kubistickej maľby. Do interpretácie teda musí vstupovať poznanie procesov 

vnímania a zobrazovania, ktoré je kľúčom k správnemu výkladu“ (Gero, in Gero  – 

Tropp, 2000, s. 25).  

 Výtvarné zobrazenie nie je verným odrazom zrakovej skúsenosti, ale 

psychologickým procesom (porovnaj Gombrich, 1985), v ktorom umelec konfrontuje 

svoje vizuálne vnímanie a svoje skúsenosti. Platí to aj pre príjemcu výtvarného diela, 

teda aj pre detského recipienta ilustrácie, pretože vnímanie ilustrácie je ovplyvňované 

(determinované) akumuláciou jeho minulých estetických zážitkov i skúseností. 

Psychologickú interpretáciu ilustrácie je možné uplatniť napríklad pri ilustráciách 

                                                 
26 Červená čiapočka (Bratislava, 1969). 
27 Danka a Janka (Bratislava, 1968). 
28 Jojka a Mojka, baranček Albert a Komínová striga (Bratislava, 2001). 
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založených na dominantnosti farieb – ich psychologickej pôsobnosti. Najčastejšie ju 

možno  využiť pri interpretácii ilustrácií básnických diel, pretože týmto ilustráciám je 

vzdialená doslovná reprodukcia básnického (obrazného) textu.  

Psychologický účinok farieb a tvarov (zákonitostí výrazových prvkov) možno 

napríklad interpretovať vo vyučovacom procese na ilustrácii Kataríny Ševelovej-

Šutekovej v Čítanke pre 3. ročník základných škôl29 pri básni Zimný večer od Jána 

Navrátila (s. 60).  

 

Interpretácia inšpirovaná teóriou komunikácie 

Podľa Š. Gera  má interpretácia inšpirovaná teóriou komunikácie štyri fázy: 

1. fáza vyjadruje vzťah dielo – realita: tomuto vzťahu zodpovedá filozofický 

aspekt interpretácie; 

2. fáza vyjadruje vzťah dielo – tradícia: zodpovedá mu historický aspekt 

interpretácie; 

3. fáza vyjadruje vzťah dielo – autor: zodpovedá mu psychologický aspekt 

interpretácie; 

4. fáza vyjadruje vzťah dielo – príjemca: zodpovedá mu sociologický aspekt 

interpretácie (bližšie Gero – Tropp, 2000, s. 41). 

Jednotlivé fázy nie sú presne ohraničené, navzájom sa prelínajú. Komplexná  

interpretácia je možná až po získaní určitých všeobecných informácií, ktoré sa týkajú 

doby a podmienok vzniku diela, poznatkov o jeho autorovi, o výtvarnom žánri a jeho 

funkcii, technike, o vzťahu diela k tradícii, o jeho spoločenskom význame atď.  

Zhromažďovanie informácií závisí od cieľa, ktorý má príjemca tohto diela. Analogicky 

aj  pri interpretácii ilustrácií v detskej knihe môžeme v riadenej výchove takto 

zoznamovať detského recipienta so zobrazením a jeho autorom, hoci tu už ide 

o reprodukované výtvarné dielo, ktoré nemožno stotožňovať s originálnym artefaktom. 

Je tu totiž problém s posúdením jeho technickej realizácie v origináli,  veľkosťou, 

farebnosťou atď. 

 

Interpretácia z pozície pragmatickej estetiky 

V koncepcii pragmatickej estetiky je inherentne zabudovaná otázka účinného 

sprostredkovania estetickej problematiky príjemcovi. Tento spôsob interpretácie sa 

                                                 
29 Čítanka pre 3. ročník základných škôl (Bratislava, 1997). 
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často využíva pri recepcii ilustrácie v tzv. riadenej recepcii. Prejavuje sa zvýšenou 

operatívnosťou, keď sa usilujeme získať príjemcu pre osvojenie „nášho“ výkladu 

ilustrácie. Interpretácia ilustrácie by mala spĺňať určité pragmatické požiadavky, to 

značí, poskytnúť návod na recepciu, základnú orientáciu v estetických vlastnostiach 

ilustrácie.  

Dôležité je pripomenúť, že neexistuje absolútna interpretácia so všeobecnou 

platnosťou. Každá interpretácia je vymedzená konkrétnym časovým obdobím 

a kultúrnym priestorom, je teda spoločensko-historicky determinovaná. Môžeme 

hovoriť  o pluralizme individuálnych interpretácií: „[...]existujú jednotlivé špecifické 

prípady interpretácií realizujúce istým spôsobom komplexný model. Neexistuje typ 

interpretácie, ktorý by realizoval všetky aspekty, zložky komplexného modelu“ 

(Popovič – Liba – Zajac – Zsilka, 1981, s. 32). 

Vhodne zvolené interpretačné aktivity knižnej ilustrácie sa môžu stať 

prostriedkom výchovy umením vôbec.   

Napriek tomu, že žijeme v dobe vizuálnej komunikácie, schopnosť vidieť 

a nielen „sa pozerať“ na umelecké diela je v školskej praxi stále považovaná za 

okrajovú. Na tento problém reagujú novo navrhnuté učebné osnovy výtvarnej výchovy 

(Fischer – Mudroch - Čarný [online]), ktorých súčasťou na  prvom i druhom stupni 

základnej školy, okrem iného, je sprostredkovanie umenia a práca s umeleckým dielom.  

Popri edukačnej činnosti v škole sú aj ďalšie dôležité inštitúcie, ktoré 

sprostredkúvajú výtvarné umelecké diela, ako sú galérie, múzeá, kostoly, divadlá. 

Osobitnú pozornosť si zasluhuje  vzťah školy a galérií či múzeí. Máme však dojem, že 

doterajšia prax nie je uspokojivá v oblasti spolupráce týchto inštitúcií so školami 

v oblasti  vzdelávania a výchovy umením (tu je práve dôležitý aspekt recepcie).  

Interpretácia ilustrácií ako diel výtvarného umenia v interakcii s paritným 

literárnym textom môže byť efektívnym spestrením bežných vyučovacích hodín 

v školskej triede.30 Žiaci majú možnosť pozorovať a všímať si to, o čom sa práve 

v literárnom texte hovorí, porovnávať zobrazené s hovoreným (čítaným), učiť sa 

názorne vidieť a  prežívať.  

Cieľom interpretácie ilustrácie v škole je prostredníctvom rôznych metód 

a druhov interpretácie ponúknuť čo najviac podnetov pre tvorivú aktivitu žiakov, nestačí 
                                                 
30 Priekopníkom esteticko-didaktických typov výstav s autentickými umeleckými dielami je na Slovensku 
aj banskobystrická Štátna galéria, ktorá od roku 1989 realizuje prezentácie orientované špeciálne na prvý 
stupeň základných škôl. Ďalším zaujímavým projektom je vzdelávací program Bližšie k umeniu, pod 
vedením Daniely Čarnej, do ktorého sa zapojilo vyše tristo základných škôl na Slovensku. 
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totiž zadať a vysvetliť výtvarnú úlohu. Praktická výtvarná tvorivosť formou voľného 

napodobňovania existujúcej ilustrácie, jej dotvárania, ozvláštňovania a parafrázy, ale 

i rôzne dramatické a animačné hry ponúkajú veľa príležitostí ako interpretovať 

ilustráciu. Interpretácia ilustrácie sa tak stáva pozitívnym stimulom pre rozvoj fantázie, 

predstavivosti, obrazotvornosti, výtvarného a intelektuálneho myslenia dieťaťa.   

      

 3. 2 Interpretačné opory pri recepcii ilustrácie  

 

Vizuálna gramotnosť je súbor poznatkov, ktorými človek disponuje. Slúžia mu 

ako pomocné opory aj pri recipovaní ilustrácie.  

Klasifikáciu interpretačných opôr v literárnej komunikácii zostavil F. Miko a A. 

Popovič (1978). Pokúsili sme sa transformovať ju do interpretácie ilustrácie. 

1. Opory charakteristické pre tzv. predpríjem ilustrácie: 

- predbežné informácie o životopise ilustrátora, o ilustrácii, o období vzniku, 

o vonkajších motiváciách, ktoré podmieňovali vznik ilustračného diela; 

- poznanie ostatných ilustrácií toho istého autora (pre porovnanie súvislostí, 

pre poznanie širšieho kontextu, v ktorom ilustrácia vznikala); 

- svetonázor, filozofia ilustrátora, ilustrátorove výroky o vlastnom diele, 

o spôsobe tvorby, o hodnotení seba samého. 

3. Opory súvisiace s priebehom recepcie ilustrácie: 

- poznanie súčasného stupňa výtvarného vzdelania prostredníctvom názorov 

príjemcov na ilustráciu; 

-  poznanie iných spôsobov realizácie toho istého diela, napríklad komiksový 

prepis ilustrovaného diela, animovaný film; 

- iná interpretácia toho istého diela. 

Medzi hodnotové opory A. Popovič radí: 

- individuálny vkus interpretátora, psychicko-mentálne vlastnosti, talent, 

genetické predpoklady; 

- dobovo-spoločenský interpretačný vkus, odraz kultúrno-spoločenských 

pomerov. 

Interpretačné a hodnotové opory môžu napomôcť plnohodnotnému recipovaniu 

ilustrácie. Aby recepcia ilustrácie prebehla čo najefektívnejšie, je nevyhnutné, aby 

význam vyššie spomínaných opôr poznal pedagóg a vedel ich korektne využiť pri práci 

s ilustráciou.   




