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6   VÝSKUMNÁ ČASŤ 

 

Základom recepcie ilustrácie a literárno-umeleckého textu je výtvarná 

komunikácia a literárna komunikácia. Predmetom nášho záujmu je predovšetkým 

výtvarná komunikácia, ktorej médiom je ilustrácia. Dominantným článkom výtvarnej 

komunikácie je príjemca – čitateľ ilustrovanej knihy, ktorý ako účastník (literárnej a 

výtvarnej) komunikácie ilustračné dielo nielen pasívne prijíma, ale vo svojej recepcii ho 

aj dotvára, dourčuje a dáva mu zmysel. Napriek mnohým definíciám a charakteristikám 

je však recipient ilustrovanej knihy ako účastník výtvarnej aj literárnej komunikácie 

stále neprebádanou oblasťou, ktorá si žiada výskumnú aktivitu, resp. zmapovanie 

vzťahu k ilustračnému dielu. 

  

6. 1  Výber ilustrácií 

 

Výber ilustrovaných textov pre výskumné účely sme uskutočnili na základe  

vlastného hodnotového stanoviska z aspektu cieľov výskumu a s prihliadnutím na 

dostupnosť potencionálnemu detskému adresátovi na knižnom trhu. Zároveň sme sa 

pokúsili výberom ilustrovaných literárnych textov rešpektovať žánrovú pestrosť. 

Zaradili sme tu báseň Daniela Heviera Išiel palec na koni z knihy Nevyplazuj jazyk na 

leva (1982), ktorú ilustroval Svetozár Mydlo. Dvojstranová ilustrácia S. Mydlu je 

vytvorená technikou kolorovanej perokresby a nesie v sebe prvky humoru, krátku 

poviedku Nehovorte do vetra z knihy Daniela Heviera Trinásť pochodujúcich čajníkov 

(1984), ktorú ilustroval Róbert Brun. Polstranová farebná ilustrácia R. Bruna sa 

vyznačuje imaginatívnosťou a abstraktným stvárnením. Martina Matlovičová je 

autorkou tretej ilustrácie k modernej autorskej rozprávke Kolotoč, z knihy Mojka, Jojka, 

Komínová striga a baranček Albert (2006) od Rudolfa Dobiáša. Celostranová 

čiernobiela ilustrácia M. Matlovičovej pripomína výtvarný prejav detí. Vyskytujú sa 

v nej prvky komiksu (slovné bubliny, komponovanie deja rozprávky na jednotlivé 

sekvencie). 

Uvedomujeme si však, že náš výber ilustrovaných textov nereprezentuje žánrovú 

či formálnu pestrosť ilustrácie v celku. No o zvolených ilustráciách usudzujeme, že by 

mohli byť z pohľadu detského čitateľa priesečníkom hodnotových nárokov a recepčnej 

potencie (počítali sme aj s náročnejšou recepciou u potenciálneho príjemcu).   
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6. 2  Metodológia výskumu 

 

Výskum zameriavame na kontexty detskej recepcie ilustrácie umeleckej 

literatúry. Zmapovať kvalitu recepcie (príjmu) je vo všeobecnosti náročná 

a z vedeckého hľadiska ťažko verifikovateľná úloha. Aj preto má náš výskum 

kvalitatívny charakter. Metódy kvantitatívneho výskumu nemôžu plne postihnúť 

celostný charakter, pretože nie všetky aspekty recepcie ilustrácie je možné číselne 

a štatisticky zmerať a kvantifikovať. Kvalitatívny výskum charakterizujú, induktívny 

výskumný postup,  dôkladný opis a snaha o komplexné zachytenie skutočnosti 

v širokých súvislostiach (Gavora, 2006).   

Výhody i nevýhody kvalitatívneho výskumu porovnáva Jan Hendl (2005). 

Konštatuje, že výhodami kvalitatívneho výskumu sú podrobný popis fenoménu, ktorý 

skúmame v jeho prirodzenom prostredí, študovanie procesov, reakcia na miestne 

situácie a podmienky, hľadanie príčinných súvislostí a navrhovanie teórie. Jeho 

nevýhodou je nízka možnosť zovšeobecnenia na populáciu a do iného prostredia, ťažšie 

testovanie hypotéz a teórie, zber dát a ich analýza sú časovo náročné a výsledky môžu 

byť ľahko ovplyvnené osobnými preferenciami výskumníka. 

Vzorka skúmaných osôb i získané dáta nemajú reprezentatívny charakter, majú 

predovšetkým význam z aspektu kvalitatívneho. Stanovili sme si vopred tieto metódy: 

metóda neštruktúrovaného participujúceho pozorovania, metóda analýzy produktov 

činnosti (využili sme pri tom tri formy konštruktívnych [projektívnych] techník, 

ktoré sme podrobili obsahovej analýze a interpretácii) a dotazník. Okrajovo sme 

využili neštruktúrované interview.  

Výskum bol realizovaný v období máj – november 2007. Priebeh výskumu bol 

realizovaný v ôsmich školských triedach (štvrtého ročníka na prvom stupni základnej 

školy) v meste Prešov a Svidník. 

Výsledky výskumného materiálu sme podrobne spracovali a vyhodnotili 

prostredníctvom metódy kvalitatívnej analýzy. Vo výskume postupujeme technikou 

explikácie. To znamená,  že sa snažíme o rozšírenie materiálov tým, že sledujeme určitý 

problém (prejav kontextov ilustrácie na detskú recepciu) zo širších súvislostí, ktoré 

pomôžu pri pochopení danej problematiky.  
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Kvalitatívna obsahová analýza má blízko k tzv. naratívnej a sémantickej 

analýze.39 Snažili sme sa triediť a skúmať materiál, identifikovať podobné sekvencie, 

pravidelnosti. Pokúsili sme sa objaviť vzťahy medzi kategóriami a vlastnosťami, aby 

bolo možné vytvoriť konceptuálny (kontextový) model, ktorý tieto vzťahy vysvetľuje. 

Predmetom kvalitatívnej obsahovej analýzy v našom výskume bol obrazový materiál a 

písomný materiál s určitým obsahom.40 Z hľadiska disponibility a možností spracovania 

výtvarných prác išlo o účelovo pripravenú úlohu (vopred sme zadali tému, techniku, čas 

a pod.). Okrem toho sme si jednotlivé úlohy vo výskume prispôsobovali podľa aktuálnej 

situácie, čo je typické pre kvalitatívny výskum.  

Získané materiály sme roztriedili a opakovaným prezeraním a čítaním sme sa s 

nimi snažili oboznámiť. Ďalším krokom bola identifikácia významových kategórií, 

ktoré tvoria základ vznikajúcej teórie. Významové kategórie reprezentujú motívy 

z výtvarných a písomných interpretácií. Splnili sme tiež podmienku, ktorú uvádza 

Gavora (2006), aby sa jav, ktorý významová kategória označuje, v texte opakoval, teda 

nevyskytoval iba raz. 

Spočiatku sme analyzovali obsah jedného participanta, kde sme identifikovali 

významové kategórie. Pri analýze ďalších participantov sme využili už identifikované 

kategórie, ktoré sme prehodnotili a upravili tak, aby boli vhodné pre všetkých 

účastníkov výskumu. Takýmto spôsobom sme postupovali až do ,,saturácie teórie“ 

(Gavora, 2006), t. z. do vtedy, kým sme v nazbieraných údajoch nenachádzali nové 

významové kategórie. Vytvorili sme systém kategórií. Tematicky a logicky sme ich 

usporiadali do tabuliek, ktoré graficky prezentujú dáta (deskriptívny systém). Následne 

sme sa usilovali o vymedzenie vzťahov medzi kategóriami. Podľa J. Hendla (1997) 

cieľom analýzy je vyfiltrovať z materiálu určité aspekty. Postupovali sme tak, že sme 

urobili prierez materiálom podľa identifikovaných kritérií (kategórií) a vyhodnotili 

materiál. Základným krokom bolo vytvorenie kategoriálneho systému, resp. 

abstraktných dát (v prípade dotazníka neuvádzame celé znenie citácií do tabuliek), 

podľa ktorých sme text a výtvarné práce štrukturovali. 

 Otázku internej validity sme sa usilovali zabezpečiť dodržaním všetkých 

pravidiel, ktoré uvádza Wolcott (in Hendl, 1997) a ktoré spočívajú predovšetkým na 

citlivom správaní sa v teréne.  
                                                 
39 Obsahová a formálna analýza je predmetom najmä hermeneutiky.  
40 Presnejšie, ide o obsah  behaviorálny (resp. psychomotorický) – druh informácie, ktorý je 
vonkajším výrazom vnútorných fyziopsychických stavov a procesov (bližšie Švec a kol., 1998). 
Konkrétne ide o slohovú prácu, výtvarnú interpretáciu, dotazník. 
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Externou validitou sme sa snažili o dodržanie dôveryhodnosti (pravdivosti 

výsledkov skúmaných osôb), prenositeľnosti (využitie záverov  z daného prípadu pre 

iný prípad, ktorý sa mu podobá), spoľahlivosti (resp. validizáciu výsledkov štúdie sme 

zabezpečili využitím stratégie triangulácie). Teoretická triangulácia (Hendl, 1997) 

spočíva v tom, že používame rôzne perspektívy, pri ktorých skúmame rozdielnosti 

v teoretických prístupoch. Metodologická triangulácia značí, že sme kombinovali 

viaceré kvalitatívne metódy na získanie potrebných dát. Spoľahlivosť výskumu sme 

zabezpečili aj terénnymi poznámkami, vďaka ktorým sme dokumentovali svoje 

pozorovania a pravidelne sme vyhodnocovali ich výsledky. 

  

Výskumné ciele 

 

 Preskúmať kontexty detskej recepcie ilustrácie.  

 Prostredníctvom metód verbálnej a nonverbálnej interpretácie preskúmať 

recepciu ilustrácie troch zvolených typov súčasnej ilustrácie v knihách pre žiakov 4. 

ročníka ZŠ. 

 

Výskumný problém 

 

Pre potreby výskumu sme si sformulovali výskumné otázky: 

1. Ako sa  na recepcii ilustrácie prejavujú jej kontextové zložky vo verbálnej a 

výtvarnej interpretácii?  

 2.  Či sú kontextové zložky detskej recepcie ilustrácie ovplyvniteľné  učiteľom? 

 3.  Ako sa prejavuje skúsenostný komplex dieťaťa  v procese recepcie 

ilustrácie? 

 4.  Aké sú rozdiely medzi chlapcami a dievčatami pri vnímaní  ilustrácie? 

 5.  Či respondenti porozumejú úrovňovému predstihu v ilustrácii? 
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6. 3 Charakteristika výberového súboru  

 

 Detský čitateľ (žiak 4. ročníka)    

 

Detský recipient v predpubertálnom období (10. 11. až 12. – 13. rok),  

z ontogenetického hľadiska telesne aj duševne dozrieva (doznieva naivné, konkrétno-

názorné myslenie). „Dieťa nadobúda nový vzťah nielen voči sebe samému, ale aj 

k druhému pohlaviu, k rodičom a učiteľom. Začína sa viac venovať sebapozorovaniu 

a sebahodnoteniu. Objavuje sa pohŕdanie, zanovitosť, odmietanie poslušnosti, 

negativistický postoj, silnejšie citové reakcie, kritické prehodnocovanie učiteľa 

i dospelých. V oblasti intelektu sa vyznačuje znásobenou psychickou aktivitou, rozvojom 

abstraktného myslenia a schopnosti zovšeobecnenia. Žiak pochopí oveľa zložitejšie 

logické vzťahy, pretože jeho myslenie nie je natoľko závislé od spojenia 

s bezprostrednou skutočnosťou, s názornou predstavou. Poznávanie a myslenie speje 

k vyššej forme – k abstrahovaniu. Sprievodným znakom predpurtálneho obdobia je 

zmena v spôsobe vnímania a stvárňovania skutočnosti. Dieťa prechádza od naivného 

vnímania k vnímaniu uvedomelejšiemu, egocentrické chápanie sna na základe predstáv 

sa mení na objektívnejšie, opierajúce sa o sústredenejšie „štúdium“ skutočnosti. Citový 

vzťah k objektu je ešte naďalej  určujúcim momentom pri jeho výtvarnom stvárňovaní, 

vnímaná skutočnosť slúži len na spresňovanie predstáv a nie na vizuálny prepis do 

výtvarnej reči. V dôsledku kvalitatívne dokonalejších myšlienkových operácií 

a objektívnejšieho vnímania sa z výtvarného prejavu strácajú schémy, symboly 

a charakteristické formy detského naivného realizmu. Zobrazovanie sa nahrádza tzv. 

intelektuálnym realizmom“ (Banáš – Gero – Jusko – Šefranková,1989, s. 95).    

V tomto vývinovom štádiu zohráva výtvarná výchova významnú úlohu, pretože 

podstatnou mierou prispieva k formovaniu intelektuálnych a citových schopností. 

Kľúčovou snahou v tomto období je udržanie vzťahu dieťaťa k výtvarnému umeniu.  

K dôležitým zmenám dochádza aj vo vzťahu čitateľa k ilustráciám. Jedným zo 

zámerov nášho výskumu je udržanie čitateľského záujmu aj prostredníctvom 

plnohodnotnej recepcie ilustrácie kníh aj vo vyšších ročníkoch.  
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Vzorka výskumu 

 

Základný súbor nášho výskumu tvorili žiaci 4. ročníka na prvom stupni 

základnej školy v Slovenskej republike. K dispozícii sme mali hotové skupiny 

(osem školských tried). 

Výberový súbor spolu tvorilo 93 žiakov (50 chlapcov, 43 dievčat) zo štyroch 

základných škôl Prešovského regiónu (základná škola Československej armády v 

Prešove, základná škola na ul. Centrálnej vo Svidníku, základná škola na Ul. 

Komenského vo Svidníku, Základná škola Ul. 9. mája vo Svidníku).  

 

Spôsoby realizácie a funkčné zabezpečenie výskumu 

 

Aby sme skúmanú problematiku obsiahli v čo najširších kontextoch zvolili sme 

si interpretačné aktivity, ktoré sme realizovali v troch podobách: 

1. stvárňujúca alebo realizačná interpretácia, ktorá má základ vo vizuálnej 

interpretácii prostredníctvom výtvarných činností, kreatívnych aktivít (využili sme 

pritom metódu hrania rolí),  

2. slohová práca na tému „Vymyslite príbeh k predloženej ilustrácii“, 

3. dotazník s otvorenými položkami. 

Realizácia výskumu si vyžadovala zabezpečenie materiálno-technickej 

a organizačnej stránky. 

Materiálno-technická stránka: 

- zabezpečenie diktafónu,  

- zabezpečenie názorných ukážok ilustrácií,   

- zabezpečenie kópií textov rozprávok pre žiakov, 

- zabezpečenie papierov pre žiakov na slohovú a výtvarnú realizáciu, 

- zabezpečenie kresliarskych a maliarskych techník (žiaci vo všetkých 

prípadoch si mohli voliť ľubovoľnú výtvarnú techniku podľa vlastného výberu).  

Realizačno-organizačná stránka:  

- informovanie vedenie škôl o zámere a cieľoch výskumu, 

- informovanie učiteľov tried o zámere, cieľoch a konkrétnej predstave 

realizácie výskumu.         




