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7 INTERPRETAČNÁ ČASŤ 

 

Primárnym cieľom je výskum kontextov detskej recepcie ilustrácie.  

Špeciálne sa zameriavame na: 

• bezprostredný zážitok z vnímania, 

• estetické reakcie, 

• schopnosť dešifrovať význam ilustrácie vo vzťahu k textu,  

• schopnosť identifikovať štylistické prostriedky ilustrácie,  

• hodnotiace stanovisko ilustrácie, 

• výtvarný prejav, 

• slovný (písomný) prejav. 

 

7. 1 Čiastkové ciele 

 

Cieľom kvalitatívnej obsahovej analýzy materiálov získaných 

prostredníctvom konštruktívnych (projektívnych) techník bolo zistiť, ako sa 

prejavia jednotlivé kontextové zložky recepcie. Použili sme výtvarnú interpretáciu, 

slohovú prácu, dotazník. Rodové rozdiely sme sledovali v takých prípadoch, kde 

sme predpokladali diferenciácie vo vnímaní. 

 

Ciele výtvarných interpretácií 

Cieľom výtvarných interpretácií bolo preskúmať, v akej miere sa prehlbuje a 

obohacuje vizuálna vnímavosť a rozvíja sa výtvarná tvorivosť respondentov v závislosti 

od inšpiratívneho literárneho diela a ako sa spätne táto interakcia odráža pri recepcii 

literárneho diela. Predpokladáme, že výtvarná interpretácia (ilustrácia) bude obohatená 

o vlastný podiel respondenta, do ktorého premieta okrem iného aj svoj čitateľský 

zážitok z diela. Zameriavame sa na:    

- interpretáciu predstáv, pocitov (citový dojem z recipovania) textu 

krásnej literatúry,  

- sledovanie inšpiračných podnetov literárneho textu. 
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Ciele slohovej práce 

Cieľom slohovej práce je zistiť, aké asociácie respondentov sa vytvoria 

recipovaním pôvodnej ilustrácie (pôsobí ako voľné výtvarné dielo), bez 

nadväznosti na literárny text. Zameriavame sa na: 

- interpretáciu predstáv, pocitov (citový dojem) z predloženej ilustrácie, 

- sledovanie inšpiračných podnetov v ilustrácii (hlavné postavy v príbehu,   

dejový zvrat vymysleného príbehu a reálnosť či nereálnosť príbehu).  

V práci sa nebudeme zaoberať diagnostikovaním tvorivosti, estetickou 

úrovňou výtvarných prác žiakov ani hodnotením kvalitatívnej úrovne slohových 

prác, pretože táto problematika je mimo zamerania našej témy. 

 

Ciele dotazníka    

 

Skúmaním zvolenej  problematiky by sme mali dospieť k relevantným 

záverom. Na to však nepostačuje jediná výskumná metóda. Preto na získanie 

údajov a informácií sme zvolili ďalšiu metódu výskumu a ňou je dotazník 

Uvedomujeme si, že metóda výskumu dotazníkom nie je pre vekovú 

skupinu žiakov na prvom stupni základnej školy primeraná. V našom prípade však 

ide o žiakov štvrtých ročníkov. Zistili sme, že majú skúsenosti s  vyplňovaním 

dotazníkov. Otázky sme formulovali tak, aby im respondenti porozumeli. Dbali sme 

na to, aby nenaznačovali odpovede alebo aby nemali sugestívny charakter.  Skúmaným 

osobám sme dopriali čas na premýšľanie na napísanie odpovede. 

Na obohatenie teórie sme do interpretačnej časti vsunuli niektoré výpovede 

„skúmaných“ osôb v autentickom znení, ktoré významovo nadväzovali na teoreticky 

spracovávanú problematiku.  Sledovali sme, ako sa prejavia jednotlivé kontexty vo 

verbálno-písomnej interpretácii. 

 

Otázky boli zamerané na: 

- estetické hodnotenie, 

- ako respondent recipuje ilustráciu vo vzťahu k textu, 

- identifikáciu jednotlivých motívov ilustrácie vo vzťahu k textu, 

- identifikáciu rozdielov medzi literárnym textom a ilustráciou, príčinu týchto 

rozdielov, 

- zaujímavé motívy z aspektu recipientov. 
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7. 2  Kontexty recepcie ilustrácie Svetozára Mydla k  básni Išiel palec na koni 

z Hevierovej knihy Nevyplazuj jazyk na leva (1982).  

 

Výskum detskej recepcie ilustrácie budeme realizovať prostredníctvom 

týchto materiálov: literárneho textu – básne Išiel palec na koni z Hevierovej knihy 

Nevyplazuj jazyk na leva (1982) a dvojstranovej ilustrácie Svetozára Mydlu k tejto 

básni. 

Text básne:  
                                    
Išiel palec na koni 
(skutočná udalosť) 
 

Išiel palec na koni, 

sám bol ako prst. 

 

Fajčil fajku, panečku! – 

dym vypúšťal z úst. 

 

Na hrdzavej retiazke 

Viedol svojho psa. 

 

Nadvihol cylinder: 

„Dámy klaniam sa!“ 
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Ilustrácia k básni: 

 
Obr. č. 1 Svetozár Mydlo, ilustrácia. D. Hevier, Nevyplazuj jazyk na  leva. Bibliofília. 

Bratislava: Mladé letá, 1982. 
 

Svetozár Mydlo sa svojou ilustračnou činnosťou zaslúžil o súčasnú, modernú 

a umelecky hodnotnú podobu slovenskej krásnej knihy. Jeho tvorba je charakteristická 

svojskou poetikou pretkanou jemným humorom, hyperbolou a hravosťou. Dotkneme sa 

však, v súlade so zameraním našej témy, iba jeho ilustrácií detskej knihy. Aj ilustrácie 

určené začínajúcim detským čitateľom excelujú vtipným prirovnaním, objavnými 

metaforami, ktoré fascinujú a vťahujú dieťa do hry: „Svet jeho ilustrácie je plný 

čarovných postavičiek a fikcie“ (Gazdík, in Gazdík – Mydlo, 1997, s. 7). Sám výtvarný 

umelec konštatuje, že „práca ilustrátora pre deti má smerovať k tomu, aby obrátila 

pozornosť detského diváka nielen podaním obrazu, ale od deja príbehu ho podnietila 

k vlastnej fantázii“ (Mydlo, in Gazdík – Mydlo, 1997, s. 8). Túto premisu uplatňuje aj v 

ilustráciách ku knihe veršov Daniela Heviera Nevyplazuj jazyk na leva.41   

Jednotlivé kompozície realizované technikou kolorovanej perokresby 

charakterizuje expresívna dynamická kresba s neopakovateľným rukopisom. Takou 

je aj  farebná dvojstranová ilustrácia vsadená medzi vysádzaný text  básne Išiel 

palec na koni, ktorá nie je len ekvivalentom literárnej predlohy, ale je vlastnou 

                                                 
41 Nevyplazuj jazyk na leva (Bratislava, 1982). 
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autonómnou výtvarnou výpoveďou s istou dávkou vtipného nápadu. Jej dominantným 

motívom je hnedá rukavica (vojenská, policajná), na ktorej je dopravné značenie. 

Zovretá rukavica v nej evokuje vsunutú ruku, aj keď nie je zobrazená. V určitom zmysle 

ide tu o úrovňový predstih, ktorý pre ilustračnú tvorbu, vychádzajúc z úrovňového 

predstihu v literatúre (porovnaj Miko, 1978, s. 76), charakterizuje M. Tokár (1996, s. 

79) nasledovne: „Príjemca pri vnímaní ilustrácie vždy niečo dopĺňa, aktívne zapája 

svoje myslenie i cítenie a tak sa zdokonaľuje, sebavzdeláva.“ Aj predmetná 

dvojstranová ilustrácia S. Mydlu, ako sme naznačili, predpokladá, že dieťa z recepčného 

kontextu v interakcii s veršovaným textom vydedukuje, že zobrazená rukavica je vlastne 

zovretou rukou.  

Rukavica drží pruhovanú červeno-bielu tyčku, na ktorej autor upevnil konskú 

hlavu a chvost. Motív skôr pripomína detskú hračku koňa. A tu vidíme rozpor 

ilustračného zobrazenia s obsahom básne, pretože na ilustrácii nie je explicitne 

zobrazený kôň, ale kompozícia s akoby zašifrovaným, ale vizuálne evidentným 

motívom hračky koňa. Možno povedať, že je to metaforické vyjadrenie „živého“ koňa, 

ktorý je motívom Hevierovej básne. Ilustrátor, inšpirujúc sa básnickým obrazom, sa 

vyjadril vtipným a originálnym nápadom, resp. pohral sa s básnickým obrazom. 

Napríklad zdvihnutý palec ukončený čiapkou so šiltom treba vlastne vizuálne vnímať 

ako cválajúci palec. Sumárne tieto motívy (rukavica a palička, na ktorej sú pripevnené 

konská hlava a chvost) značia vo vzťahu k významu textu básne zosobnenú postavu 

palca (mužský rod), ktorá cvála na koni. 

Na spodnej časti ilustrácie sú zobrazené kvety, ktoré vo vzťahu k textu básne 

prezentujú dámy, ktorým sa palec klania. Reálne rozdielnosti medzi zobrazením 

a textom básne sú napríklad tieto: Text básne eviduje pojem cylinder, na ilustrácii túto 

reáliu výtvarník zobrazil ako čiapku so šiltom (šiltovka). Ďalší rozdiel je v tom,  že 

v básni  fajčí palec a z úst vypúšťa dym, zatiaľ čo na ilustrácii tento motív chýba.  

Uvádzané  príklady odchýlok spoluvytvárajú mimoliterárny inšpiratívny kontext zo 

strany ilustrátora a neskúsení recipienti ich môžu vnímať ako chybnú ilustrátorovu 

interpretáciu. Tieto rozdiely však považujeme za súčasť úrovňového predstihu 

ilustrácie. 
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Metodika a organizácia výskumu  

 

Zvolili sme tento postup: 

1. Realizácia výtvarnej interpretácie (vlastnou žiackou ilustráciou) 

k literárnemu textu bez názornej ukážky pôvodnej ilustrácie S. Mydlu.  

2. Verbálno-písomná interpretácia (dotazník) literárneho textu a pôvodnej 

ilustrácie S. Mydlu.  

Po výtvarnej interpretácii básne sme žiakom opäť prečítali báseň D. Heviera 

a prezentovali im pôvodnú ilustráciu k tejto básni.  

Po výtvarnej a verbálno-písomnej interpretácii sme pristúpili k ich detailnej 

analýze. Výsledky analýzy jednotlivých žiackych prác sme kvantifikovali do 

údajov (kategórií) v tabuľkách.  

        

Výtvarná interpretácia básne bez názornej ukážky pôvodnej ilustrácie 

 

Výberový súbor tejto časti výskumu tvorilo 52 žiakov (31 chlapcov, 21 

dievčat), t.z. dve školské triedy  štvrtého ročníka v prešovskom regióne. 

Označujeme ich ako skupinu A. 42  

Žiakom sme prečítali báseň Daniela Heviera Išiel palec na koni. Na  motívy 

tejto literárnej ukážky žiaci vytvorili vlastnú výtvarnú (obrazovú) interpretáciu – 

ilustráciu príbehu. Dbali sme na to, aby nevideli existujúcu ilustráciu k príbehu. 

Výtvarné práce sme analyzovali metódou obsahovej analýzy praktickej výtvarnej 

činnosti. Použili sme pritom metódu participačného pozorovania.  

 

Vo výtvarnej interpretácii básne Išiel palec na koni  sa vplyv literárneho 

kontextu prejavil vo voľbe interpretácii hlavných alebo vedľajších motívov textu 

básne: palec ako časť človeka;  palec ako  človek; palec v divadle;  palec fajčí; 

dámy ako palce;  dámy ako ženy; kvety. Vizualizáciu uvedených motívov sme 

predpokladali, ale kategóriu palec v divadle sme nepredpokladali. 

                                                 
42 Vyučujúci: Mgr. Prusáková, ZŠ Centrálna vo Svidníku; Mgr. Želizňák, ZŠ 8. mája vo Svidníku. 
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Tabuľka č. 1 Hlavné motívy básne 

 

Motívy básne, ktoré sú uvedené v tabuľke č. 1 považujeme za hlavné 

motívy. Z údajov uvedených v tabuľke vyplýva, že až 54 % respondentov 

zobrazilo palec  ako časť človeka (pozri obr. č 2, č. 3), pričom deti palec 

personifikovali (má oči, ústa, ruky, fajčí), a to skôr chlapci (58 %) ako dievčatá 

(48 %).  

 

Obr. č. 2 Simona, 10 rokov 
 
 

Pohlavie  
Palec ako 

časť 
človeka 

Palec ako 
človek 

Palec v 
divadle 

Palec 
fajčí 

Dámy 
ako 

palce 

Dámy 
ako ženy Kvety 

Dievčatá Počet 10 11 1 13 2 0 1 
% 48 52 5 62 10 0 5 

Chlapci Počet 18 12 0 23 11 3 11 
% 58 39 0 74 35 10 35 

Σ Počet 28 19 1 36 13 3 12 
Σ % 54 37 2 69 25 6 23 
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Obr. č. 3 Šamara, 10 rokov 
 

Palec  ako človeka (s prvkami ľudskej postavy) zobrazilo 37 % 

respondentov, prevažne však dievčatá (52 %).  

 

Obr. č. 4 Lujza, 10 rokov 
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Obr. č. 5 Kristína, 10 rokov 

 Iba v jedinom prípade (dievča) evidujeme pokus o výtvarnú interpretáciu 

akoby podľa skutočnej udalosti (pozri obr. č. 5) a to v zobrazení motív divadelnej 

scény. 69 % respondentov si zvolilo motív palca ako fajčí (pozri obr. č. 2, č. 3, č. 

4), viac chlapcov (74 %) ako dievčat (62 %).  Respondenti posledné dvojveršie 

básne interpretovali dvomi spôsobmi. Prvým spôsobom – dámy ako palce (palec 

ako časť človeka, pozri obr. č.6) ilustrovalo 25 % respondentov a to 10 % dievčat 

a o 25 % viac chlapcov, čo je značný rozdiel.  

 

Obr. č. 6 Kamila, 10 rokov 
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Iba 10 % respondentov zobrazilo dámy ako ženské postavy (pozri obr. č. 7), 

z toho žiadne dievča. Motív kvetov zobrazilo 23 % respondentov ako dekoráciu, 

ako súčasť (resp. ako symbol) prírodného prostredia, nezávisle na literárnom 

kontexte. Ak by sme zosumarizovali kategórie dámy ako palce a dámy ako ženy, 

potom 31 % respondentov (10 % dievčat a až 45 % chlapcov) tento motív zaujal 

a použili ho na ilustráciu Hevierovej básne Išiel palec na koni. 

 

Obr. č. 7 Viktor, 10 rokov 

 

Tabuľka č. 2 Vedľajšie motívy básne 

 

 
 

Pohlavie   Kôň Pes V prírode Slnko Žiadne 
prostredie 

Hory 
(Vysoké 
Tatry) 

Dievčatá Počet 17 12 17 10 5 2 
% 81 57 81 48 24 10 

Chlapci Počet 27 18 23 11 7 5 
% 87 58 74 35 23 16 

Σ Počet 44 30 40 21 12 7 
Σ % 85 58 77 40 23 13 
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 Motívy uvedené v tabuľke č. 2 pokladáme za vedľajšie motívy básne. Vo 

výtvarnej transpozícii básne Išiel palec na koni však nachádzame aj vplyv kontextu 

skutočnej reality: týka sa zobrazenia koňa, psa a atribútov exteriéru. Až 85 % 

respondentov, z nich predovšetkým chlapci (87 %), ale aj prevažná časť dievčat 

(62 %), interpretovalo motív koňa. Dobrá polovica respondentov (58 %) nakreslila, 

ako palec vedie psa. To značí, že dobrú polovicu žiakov tento úsmevný motív 

zaujal. Analýzou motívu prírody (kategória v prírode a slnko) sme zisťovali, či 

respondenti využijú možnosť zasadiť zvolený motív básne do prírody alebo iného 

prostredia. Tri štvrtiny respondentov  (77 %)  ilustráciu oživili prvkami prírodného 

prostredia, zväčša druhej prírody (dom, cesta). 23 % respondentov nenakreslilo 

žiadne prostredie, zrejme preto, že text básne to neevokoval. Slnko ako atribút 

prírodného prostredia nakreslilo 40 % respondentov. V tabuľke uvádzame 

mimoliterárny motív hôr (pozri obr. č. 8), ktorý mal v práci k interpretovanej básni, ako 

ukazuje tabuľka, zastúpenie u 13 % respondentov. Tento motív sa však v básni 

nenachádza, radíme ho ku kontextu reality.  

 

 
Obr. č.  8 Dávid, 10 rokov 
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     Tabuľka č.  3 Motívy: cylinder, klobúk alebo čiapka, ostatné prvky reality 

 

   

 

 

 

 

       

Kontext reality je v detskej výtvarnej interpretácii básne Išiel palec na koni 

uplatnený aj zobrazením klobúka alebo čiapky. Tabuľka č. 3 dokumentuje, že 

cylinder nakreslilo len 38 % respondentov (v skoro rovnakom pomere dievčat 

a chlapcov), ktorý poznajú zväčša z vizuálnych médií. Klobúk (kovbojský tvar) 

a čiapku nakreslilo 62 % respondentov (77 % chlapcov a 76 % dievčat). Ostatné 

reálie prostredia sú jednoznačne mimoliterárnymi reáliami. Sú to zobrazenia tabule 

zákazu v lese: „Pozor kanec!“, semafor, a pod. (obr. č. 9), ktoré nakreslilo len  4 % 

respondentov (iba chlapci).  

 

 

Obr. č. 9 Milan, 10 rokov 

 

 

Pohlavie  Cylinder Klobúk alebo 
čiapka 

Ostatné prvky 
reality 

Dievčatá Počet 8 16 0 
% 38 76 0 

Chlapci Počet 12 24 2 
% 39 77 6 

Σ Počet 20 32 2 
Σ % 38 62 4 
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Tabuľka č.  4 Komiksový prvok 

Pohlavie  Bublinky 

Dievčatá Počet 0 
% 0 

Chlapci Počet 4 
% 13 

Σ 
Počet 4 
Σ % 8 

 
 
 

Pri výtvarnej interpretácii básne Išiel palec na koni  sa  vplyv kontextu 

výtvarného umenia vo výskumnej vzorke prejavil motívom slovných bublín (pozri obr. 

č. 7). Je to typický prvok komiksu – do bubliny je vpísaná priama reč postáv. 

Nepredpokladali sme, že respondenti tento komiksový prvok komunikácie vo svojej 

ilustračnej práci využijú. Uplatnili ho však iba chlapci (13 %).  

 

Diskusia a závery 

 

 Po prečítaní básne sme žiakov upozorňovali na jej podtitul, ktorý informuje, 

že ide o skutočnú udalosť. Pretože podľa Viliama Oberta (1998) titul literárneho 

diela môže rovnako navodzovať (ponúkať) obsah, ktorý nie je priamo vyjadrený v diele, 

môže z neho nejako iba vyplývať alebo sa s ním zlučovať. Žiakov sme motivovali  

k pokusu o výtvarnú interpretáciu básne tak,  akoby sa to mohlo udiať 

v skutočnosti, v reálnom živote (aj ilustrátor básne S. Mydlo koncipoval ilustráciu 

akoby  podľa skutočnej udalosti).  

Kontext literárnej skutočnosti sa prejavil v interpretácií hlavných aj vo 

vedľajších motívoch básne. Takmer všetci respondenti zobrazili hlavný motív 

básne, t.j. palec (kategórie palec ako časť človeka a kategória palec ako človek), 

pričom deti palec personifikovali (má oči, ústa, ruky, fajčí), a to skôr chlapci ako 

dievčatá. 

 Domnievame sa, že pri voľbe motívov žiakov ovplyvnil skôr  samotný 

názov básne, ako jej text, ale môže to byť aj skutočnosť, že deti sa radi výtvarne 

vyjadrujú prvkami fantázie, fikcie, čo je prirodzené pre detskú obrazotvornosť. 

O záľube fantazírovania a o pretrvávajúcom pohybe na hraniciach skutočného 
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a imaginatívneho vypovedá aj charakter detského myslenia (okolo ôsmeho roku) života, 

ktorý J. Piaget pomenoval názorným (Piaget – Inhelderová, 1993). 

Nepotvrdila sa domnienka, že žiaci budú prevažne vizualizovať (ilustrovať) 

na základe reálnej skúsenosti – akoby podľa skutočnej udalosti.  

Po prečítaní dvojveršia o palci – fajčiarovi deti „ožili“, pripadalo im to 

smiešne, preto sme predpokladali, že pri praktickej výtvarnej realizácii na tento 

motív nezabudnú. A skutočne, tento motív (palec fajčí fajku alebo cigaretu) si 

zvolili takmer dve tretiny respondentov. Aj domnienka, že motív budú voliť skôr 

chlapci ako dievčatá, bola správna (téma fajčenia je zaujímavejšia pre chlapcov), 

i keď nemožno hovoriť o markantnom rozdiele (74 % chlapcov, 62 % dievčat).  

Značné rozdiely vyplývajú z interpretácie posledného dvojveršia básne: 

Nadvihol cylinder: „Dámy, klaniam sa!“  Viac chlapcov ako dievčat interpretovalo 

dámy, to znamená v súlade s druhovou príslušnosťou, pričom dámy zobrazili ako 

palce. Z tohto usudzujeme, že ide o vyspelejších recipientov, pretože chápu 

básnický obraz v motívoch palca i dám. Môže to byť vplyvom médií, konkrétne 

vplyvom počítačových hier, televíznych sci-fi seriálov a pod., v ktorých vystupujú 

hlavní hrdinovia ako zmutované príšery vyznačujúce sa druhovou príslušnosťou. 

A tie, domnievame sa, obľubujú viac chlapci ako dievčatá. Tento jav nasvedčuje 

kontext reality.   

Kontext reality sa jednoznačne prejavil v tom, že v ilustráciách respondentov sú 

reálie preberané zo skutočnosti. 

S kresbou koňa a psa mali deti problémy. Počas práce sa dožadovali pomoci 

vyučujúcej, vypytovali sa, či je ich kôň správne nakreslený, vyjadrovali  

nespokojnosť s kresbou koňa: „Môj kôň nevyzerá vôbec ako kôň“ (Miška) a  pod. 

Napriek tomu až 85 % respondentov zobrazilo koňa, zrejme preto, lebo je v básni 

popri motíve palca dôležitým aktérom. Takáto frekvencia svedčí o tom, že deti 

považujú motív koňa za dôležitý prvok básne. Prenášali ho teda aj do ilustrácie 

(ide o kontext literárnej skutočnosti). Podobný problém mali deti so zobrazením 

psa. Prácu komentovali slovami: „...Ja neviem kresliť psa, pani učiteľka, pomôžte 

mi ho nakresliť...“ (Adam); „...Môj sa vôbec nepodobá na psa, vyzerá ako prasa“ 

(René) a pod. Tieto premisy pripisujeme kontextu skutočnosti, pretože tento jav sa 

v pedagogickej realite podmieňuje aj stratou záujmu o výtvarné činnosti ako dôsledok 

krízového stavu vyvolaného zmenami prebiehajúcimi v organizme dieťaťa. 
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Pedagogická realita charakterizuje tento stav ako krízu detského výtvarného prejavu. 

Mnohí teoretici  (Uždil, 1976; Banáš  a kol., 1989 a iní) sa zhodujú v tom, že príčinu 

tohto stavu netreba vidieť v samotnom procese vývinových premien osobností, ale 

hlavne vo výchovnej a pedagogickej práci.43 Ako jeden z nedostatkov učiteľovho 

pôsobenia je prílišné zdôrazňovanie vizuálne realistického spôsobu zobrazovania 

skutočnosti už v ranom veku. Vtedy ešte žiak nedokáže sústredene vnímať videnú 

skutočnosť, tým menej ju objektívne zobraziť. Z tohto dôvodu deti k svojim kresbám 

koňa a psa pristupovali kriticky, čo súvisí aj s rozvojom ich kritického myslenia. 

Po načrtnutí hlavných a vedľajších motívov básne respondenti kládli 

vyučujúcej často otázku: „Máme nakresliť aj pozadie?“ Interpretácia tzv. „pozadia“ 

(vyplnenie plochy výkresu) – bola značne zautomatizovaná, čo sa prejavilo 

v zobrazovaní typických atribútov prírodného exteriéru (stromy, kvety, slnko).  

Zostávajúca štvrtina (23 %) nenakreslila „pozadie“. Domnievame sa, že  

z časových dôvodov. 

Výskyt slnka v detských výtvarných prácach (40 %) je príznačný. Zrejme 

preto, lebo pre deti je zobrazené slnko symbolom exteriéru a dňa, kedy sa 

zobrazená akcia literárneho diela odohráva (prebieha). Zaujímavé je však aj to, že 

pomerne veľa respondentov, kreslilo personifikované slnko, čo pre daný vekový 

stupeň detí už nie je typické. Vo výtvarnom prejave dieťaťa dochádza k  zmenám 

následkom kvalitatívne dokonalejších myšlienkových operácií a objektívnejšieho 

vnímania. Podľa J. Banáša 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). No 

napriek tomu, sa uplatnením motívov „pozadia“ a slnka preukázali u týchto 

respondentov pretrvávajúce zaužívané výtvarné postupy (stereotypy). Môžeme 

teda polemizovať o kontexte výtvarného umenia. 

Motív klobúka, resp. čiapky uvádzame preto, lebo niektorí respondenti 

nepoznali pojem  cylinder. Zdôrazňujeme, že po prečítaní básne sme sa opýtali 

respondentov, či rozumejú všetkým slovám v básni. Odpovedali, že áno. No, počas 

výtvarnej interpretácie sa pýtali na význam tohto pojmu. Iste, tento  prvok je 

evokovaný literárnym textom, no ako kontext reality ho uvádzame preto, lebo nie 

                                                 
43 Konkrétny návod ako prekonať krízové obdobie výtvarného prejavu ponúka napríklad Banáš – Gero – 
Jusko – Šefranková, 1989. 
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všetky deti tento pojem poznali (bol mimo ich vizuálnej skúsenosti). Vyučujúca sa 

snažila žiakom pojem ozrejmiť, uviesť príklady, kde všade sa mohli s touto 

pokrývkou hlavy stretnúť (nadviazala tak na skúsenostný komplex). Deti sa tak 

zoznamovali s novým pojmom v netypickom kontexte. Pripomíname, že proces 

recepcie a jej následná výtvarná interpretácia žiakmi je zaujímavou príležitosťou 

k oboznámeniu sa s novými pojmami. Predpokladáme, že pri bežnom čítaní by si 

detský recipient nemusel uvedomiť neznalosť tohto pojmu. Napriek ozrejmeniu 

pojmu cylinder vyučujúcou viac ako polovica (62 %) respondentov zobrazila iný 

typ pokrývky  ako je cylinder – klobúk alebo čiapku, pretože im chýbala vizuálna 

skúsenosť s touto reáliou. 

 Motívy tabuliek zákazu a semafora, súhrne nazvané ostatné prvky reality, 

súvisia s neštruktúrnymi recepčnými obsahmi, t.z. s obsahmi, ktoré nesúviseli 

s literárnym textom. To, že sa vyskytli vo výtvarných interpretáciách chlapcov, 

možno odôvodniť tým, že sú to „racionálne“ vizualizované prvky, ktoré sú tomuto 

pohlaviu  v danom veku bližšie, ako ženskému pohlaviu.   

Pomerne veľké zastúpenie (13 % respondentov) má mimoliterárny motív hôr, 

vzhľadom k tomu, že v texte sa vôbec nespomína. Ide teda o kontext skutočnosti. Motív 

hôr s lanovkami evokuje „symbolické“ reálie Vysokých Tatier (technické reálie sú 

zaujímavejšie pre chlapcov). Tieto motívy chápeme ako „čerstvý“ vizuálny zážitok 

zo školského výletu žiakov (jednej z tried) vo Vysokých Tatrách, s ktorým sa deti 

vyrovnávali v neočakávanom kontexte. Výskum ukázal, že najmä chlapci do príbehu 

premietajú svoje vlastné dobrodružné očakávania (opäť neštruktúrny recepčný obsah). 

Potvrdzujú sa tak slová M. Zelinského, že počas práce s literárnym textom respondenti 

nie sú vôbec vzdialení od svojho životného sveta, sú od neho v podstate závislí, uvažujú 

o nejakej konkrétnej situácii, ktorá sa tiež nejakým spôsobom premieta do ich úvah nad 

textom, spoluvytvára celkovú ‚situáciu interpretácie’ (Zelinský, 1993). 

Vo výtvarných interpretáciách básne žiakmi sa kontext výtvarného umenia  

prejavil v použití komiksových slovných bublín. To, že ich použili iba chlapci (13 

%) môže súvisieť s väčšou obľúbenosťou komiksového žánru viac týmto pohlavím. 

Všetci respondenti do bubliniek vpísali priamu reč.  

V týchto súvislostiach treba ešte dodať postreh z nášho pozorovania. Po 

ukončení výtvarných prác vyučujúca prezentovala doteraz utajovanú ilustráciu S. 

Mydlu. V detských tvárach sme pozorovali prekvapené výrazy (ticho v triede, 

pootvorené ústa), neskôr na ilustráciu reagovali úsmevmi a slovami: „Predsa je to 
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možné nakresliť ako v skutočnosti“ (Anna), „Naozaj je to ako skutočná udalosť...“ 

(Mišo) a pod. Ilustrácia S. Mydlu je  skutočne invenčnou interpretáciou textu a 

výrazne prekračuje literárny kontext. No prekvapenie, ohromenie mohol spôsobiť 

aj netradičný postup pri interpretovaní textu a ilustrácie (utajovanie pôvodnej 

ilustrácie), ktorý žiakov po celý čas  držal v napätí. Po zhliadnutí tejto ilustrácie 

mali žiaci záujem o prezretie si celej knihy. V závere vyučujúca položila otázku, 

ktorou sledovala reakcie na spomínaný knižný titul. Väčšina žiakov prejavila 

záujem  prečítať si celú knihu. 

 

Verbálno-písomná interpretácia textu a ilustrácie  

 

Po týždennom odstupe sme s tými istými školskými skupinami respondentov 

(skupina A) realizovali výskum kontextových zložiek recepcie ilustrácie S. Mydlu 

k Hevierovej básni Išiel palec na koni tentoraz metódou dotazníka. 

Na nasledujúcej hodine výtvarnej výchovy sme využili dotazníkovú metódu. 

Základný súbor výskumu tvorilo spolu 40 respondentov, z toho 27 chlapcov, 13 dievčat 

(proti predošlej časti výskumu je iný počet z dôvodu neprítomnosti niektorých žiakov). 

Dotazník nasledoval po výtvarnej interpretácii básne Išiel palec na koni. 

V dotazníku sme použili sedem otvorených otázok (položiek). Cieľom bolo, aby 

respondent sám vytvoril odpoveď a vyjadril tak vlastný názor či postoj. Otázky 

sme zamerali na verbálno-písomnú interpretáciu ilustrácie. Pred vyplnením 

dotazníka sme podľa potreby jednotlivé otázky žiakom ozrejmili, aby pochopili ich 

zmysel. Žiaci mali možnosť opýtať sa na nejasnosti.  

Otázky v dotazníku: 

1. Páči sa ti táto ilustrácia? Ak áno, napíš prečo. Ak nie, napíš prečo. 

2. Popíš, ktorú „časť“ básničky ilustrátor nakreslil. 

3. Čo je to? (otázka smerujúca k motívu rukavica na ilustrácii) 

4. Čo je to? (otázka smerujúca k motívu koňa na paličke na ilustrácii) 

5. Je niečo na ilustrácii nakreslené inak ako je to v texte básne? Ak áno, napíš prečo. 

6. Čo ťa zaujalo na ilustrácii najviac? 

7. To, čo je zobrazené na ilustrácii, je výmysel alebo je to skutočné? 
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Tabuľka č. 6 Interpretácie odpovedí na otázku: „Páči sa ti táto ilustrácia? Ak áno, 

napíš prečo. Ak nie, napíš prečo.“ 
 

1. Páči sa ti táto ilustrácia? Ak áno, napíš 
prečo. Ak nie, napíš prečo. 

Dievčatá Chlapci Σ 

Počet % Počet %  
Počet 

 
Σ 
% 

Áno, páči sa mi 0 0 10 37 10 25 
Páči sa mi, lebo je to smiešne 4 31 3 11 7 18 
Páči sa mi, lebo je to pekné 1 8 2 7 3 8 
Páči sa mi, lebo je to zaujímavé 1 8 1 4 2 5 
Páči sa mi, lebo má opasok 0 0 1 4 1 3 
Páči sa mi, lebo ja by som také nič 
nevymyslel 0 0 1 4 1 3 

Nepáči sa mi, lebo je to výmysel, nie je 
reálna 6 46 6 22 12 30 

Nepáči sa mi, lebo to nie je normálny kôň 0 0 2 7 2 5 
Nepáči sa mi, lebo je čudná 1 8 0 0 1 3 
Neodpovedalo 0 0 1 4 0 0 

 

Prvou otázkou sme skúmali estetické pôsobenie ilustrácie pre deti. V tabuľke č. 

6 uvádzame 9 odpovedí, ktoré sú najfrekventovanejšie. Z toho je 6 odpovedí, v ktorých 

žiaci vyjadrujú svoj kladný postoj k ilustrácii a v 3 odpovediach vyjadrujú k nej 

odmietavý postoj. Na otázku „Páči sa ti táto ilustrácia? Ak áno, napíš prečo. Ak nie, 

napíš prečo.“ odpovedalo kladne Áno, páči sa mi bez udania dôvodu 25 % respondentov 

(najviac kladných odpovedí), z toho až  37 % chlapcov a žiadne dievča, čo je značný 

rozdiel. Kladnú odpoveď Páči sa mi, lebo je to smiešne vyjadrilo 18 % respondentov, 

t.z. 31 % dievčat a 11 % chlapcov, čo je oproti prvej odpovedi opačný pomer 

v zastúpení pohlavia. Tretia najčastejšia odpoveď znela Páči sa mi, lebo je to pekné, bez 

bližšieho špecifikovania, čo je pekné, odpovedalo 8 % dievčat a 7 % chlapcov. 5 % 

z celkového počtu respondentov odpovedalo kladne: Páči sa mi, lebo je to zaujímavé. 

Tu nie je rozdiel medzi  dievčatami a chlapcami (8 % dievčat a 7 % chlapcov). Iba po 

jednej odpovedi, v znení  Páči sa mi, lebo má opasok a Páči sa mi, lebo ja by som také 

nič nevymyslel. Odpoveď Nepáči sa mi, lebo je to výmysel, nie je skutočná sme 

zaznamenali u 30 % respondentov, t.z. 4 % dievčat a 22 % chlapcov. S kritériom 

reálnosti súvisia odpovede v znení: Nepáči sa mi, lebo to nie je normálny kôň (dvaja 

chlapci) a Nepáči sa mi, lebo je čudná (jedno dievča). Jeden respondent neodpovedal. 
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Niektorí respondenti uvádzali viac dôvodov ľúbivosti/neľúbivosti, preto neuvádzame 

sumárny počet všetkých respondentov. 

 

 
Tabuľka č. 7 Interpretácia výsledkov úlohy: „Popíš, ktorú časť básničky 

ilustrátor nakreslil.“ 

2. Popíš, ktorú časť básne ilustrátor nakreslil. 
Σ 

Počet  
Σ % 

Ako ide rukavica na koni 29 72 
Ruka, ktorá drží koňa 2 5 
Ruka fajčiarka 1 3 
Je tam dlaň 1 3 
Neodpovedalo 7 17 
Spolu 40 100 

 
         
 Druhou otázkou „Popíš, ktorú časť básne ilustrátor nakreslil.“ sme chceli zistiť, 

ako dôverne respondenti opíšu motív ilustrácie v závislosti od prečítaného 

rozprávkového textu. Z tabuľky č. 7 vyplýva, že 84 % respondentov splnilo túto úlohu, 

zvyšných 17 % respondentov neodpovedalo. Najviac respondentov (72 %) napísalo, že 

ilustrátor nakreslil motív ako ide rukavica na koni. Jeden respondent odpovedal ruka 

fajčiarka a jeden  je tam dlaň. 

 

 
Tabuľka č. 8 Interpretácia odpovedí na otázku „Čo je to?“ 

  
  

3. Čo je to? otázka smerujúca 
k motívu rukavica na ilustrácii. 

Σ 

Počet   
Σ % 

 Rukavica 13 33 
 Ruka 10 25 
 Dlaň 6 13 
 Palec na koni 1 3 
 Ruka na úteku 1 3 
 Telo koňa 1 3 
 Dlaň, ktorá drží koníka v rukavici 1 3 
 Neodpovedalo 7 17 
 Spolu 40 100 
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Tabuľka č. 8 prezentuje najčastejšie odpovede, ktoré sme získali otázkou Čo je 

to?, pričom sme respondentom názorne ukázali (ukazovákom), o ktorú časť reálie 

(rukavica) na ilustrácii ide. Zaujímalo nás, či respondenti vo vzťahu k básni korektne 

identifikujú náročnejšie motívy ilustrácie. Tieto motívy tvoria zároveň úrovňový 

predstih, ktorý si vyžaduje náročnejší myšlienkový proces zovšeobecnenia, 

abstrahovania. 33 % respondentov odpovedalo podľa očakávania rukavica. 25 % 

respondentov uviedlo odpoveď ruka (ruku však evokuje zovretá dlaň), pričom na 

ilustrácii je zobrazená iba rukavica. Odpoveď dlaň (čo môžeme považovať za podobný 

druh odpovede ako je ruka) uviedlo 15 % respondentov. Odpoveď Palec na koni sme 

zaznamenali iba u jedného respondenta. V tabuľke č. 8 uvádzame aj odpovede, ktoré sa 

vyskytli ojedinelo, ale svedčia o detskej vynaliezavosti, predstavivosti a originalite. 

Ostatní 7 respondenti neodpovedali vôbec. 

Tabuľka č.  9 Interpretácia odpovedí na otázku „Čo je to?“ 
 

  
  
4. Čo je to? (otázka 
smerujúca na motív koňa 
na paličke). 

Σ 

Počet   Σ % 

 Kôň na paličke 19 48 
 Kôň 8 20 
 Lízanka 6 13 
 Kostra koňa 1 3 
 Bič na koňa 1 3 
 Konská rukavica 1 3 
 Metla s koňom 1 3 
 Neodpovedalo 3 7 
 Spolu  40 100 

                                                           
 
 

Tabuľka č. 9 obsahuje písomné odpovede na otázku Čo je to?, pričom sme 

respondentom ukázali (ukazovákom), o ktorú časť reálie  na ilustrácii ide (kôň na 

paličke). 46 % respondentov odpovedalo podľa očakávania kôň na paličke, 20 % 

respondentov na obrázku videlo iba koňa. Lízanku videlo 15 % respondentov, zrejme ju 

evokovala červeno-biela palička, na ktorej je pripevnená hlava koňa a chvost. Pre 
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úplnosť uvádzame aj ojedinelé odpovede, ktoré svedčia o detskej vynaliezavosti, 

predstavivosti a originalite. 8 % respondentov neodpovedalo. 

 

Tabuľka č. 10 Interpretácia odpovede na otázku „Je niečo na ilustrácii nakreslené 
inak ako v texte básne? Ak áno, napíš prečo.“ 

 
5. Je niečo na ilustrácii nakreslené 

inak ako v texte básne? Ak áno, napíš 

prečo. 

 

Počet Σ%  

 Palec nefajčí 19 48 
 Pes chýba 13 33 
 Je tam rukavica a nie ruka 5 13 
 Je to ruka a nie prst 5 13 
 Kôň 4 10 
 Čiapka 4 10 
 Dámy  4 10 
 Nie 2 5 
 Neviem 2 5 

 
 

Uvedenou formuláciou otázky sme chceli zistiť postreh respondentov, to značí, 

či vo vzťahu k textu básne dokážu odhaliť odlišnosti ilustrácie a ilustrátorský zámer 

výtvarníka. Zvládnutie tejto otázky považujeme súčasne za zvládnutie úrovňového 

predstihu. Najviac respondentov (48 %) si všimlo, že na ilustrácii palec nefajčí, (33 %) 

respondentov uviedlo, že na ilustrácii chýba pes, 13 % respondentov uvádza rozdiel je 

tam rukavica a nie ruka,  13 % respondentov uviedlo, že na ilustrácii je to ruka a nie 

prst. Motívy koňa, čiapky a dámy uvádza 10 % respondentov. 5 % respondentov 

nenašlo žiaden nesúlad v texte a ilustrácii básne a ten istý počet  respondentov nevedel 

uviesť rozdiel. 
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Tabuľka č. 11 Interpretácia odpovedí na otázku „Čo ťa zaujalo na ilustrácii 

najviac?“ 

 
  

6. Čo ťa zaujalo na 
ilustrácii najviac? 

Dievčatá Chlapci  Σ 

Počet % Počet %   
Počet 

  
Σ % 

Rukavica 5 38 7 26 12 30 
Kôň 2 15 9 33 11 28 
Ruka 3 23 4 15 7 18 
Ako palec jazdí na koni 3 23 3 11 6 15 
Neviem 2 15 0 0 2 5 
Nič 0 0 1 4 1 3 
Kvietky 0 0 1 4 1 3 

 
Tabuľka č. 11 prezentuje výsledky žiackych odpovedí na šiestu otázku „Čo ťa 

zaujalo na ilustrácii najviac?“ Najviac respondentov (30 %) na ilustrácii zaujala 

rukavica. Motív koňa jednoznačne upútal chlapcov (chlapci 36 %, dievčatá 15 %). 

Motív ruky je treťou najpočetnejšou odpoveďou (18 %). 15 % respondentov uviedlo, že 

najzaujímavejší motív je ako palec jazdí na koni. Jeden chlapec považoval kvietky za 

najzaujímavejší motív ilustrácie. 

 

Tabuľka č. 12 Interpretácia odpovedí na otázku „To, čo je na ilustrácii je 

skutočné alebo je to neskutočné?“ 
  

7. To, čo je na ilustrácii, je 
reálne alebo je to nereálne? 

Dievčatá Chlapci Σ  

Počet % Počet % Počet Σ % 

Neskutočné 12 92 12 44 24 60 
Skutočné 1 8 8 30 9 23 
Skutočné aj vymyslené 1 8 5 19 6 15 
Neviem 1 8 0 0 1 3 

 

Otázkou, či to, čo je na ilustrácii, je reálne alebo je to nereálne sme zisťovali, 

ako respondenti vnímajú „zobrazené“ na ilustrácii ako skutočnosť alebo fikciu. 

Schopnosť respondentov rozlíšiť, či zobrazenie na ilustrácii je fiktívne alebo reálne 

považujeme za ukazovateľa úrovňového predstihu. 60 % respondentov považovalo 

námet ilustrácie za nereálny, a to veľkou prevahou dievčat (92 % dievčat a 44 % 

chlapcov). Námet ilustrácie ako skutočnú udalosť (že sa naozaj môže stať) hodnotilo  23 

% respondentov, a to 30 % chlapcov  a 8 % dievčat. 15 % respondentov (5 chlapcov a 1 

dievča) uviedlo, že ide o reálny aj vymyslený motív.         
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Diskusia a závery 

 

Pri pátraní po príčinách ľúbivosti/neľúbivosti ilustrácií (estetický aspekt) 

desaťročných detí sa naozaj ťažko zisťujú „exaktné“ dôvody od respondentov. Dokladá 

to aj výsledok tejto časti výskumu. Azda za rukolapnejšie postihnuteľný faktický dôvod 

ľúbivosti ilustrácií sa javí ich humornosť. Humornosť, ako vlastnosť ilustrácie, 

respondenti uviedli vo svojich odpovediach v dotazníku, možno povedať na prvom 

mieste, pretože pre tento vek čitateľov je humornosť dôležitým motivačným prvkom 

procesu vnímania. To potvrdzujú zistenia a konštatovania aj iných autorov (Słońska, 

1977; Holešovský, 1977; Tokár, 2001 a i.), že humor zostáva v detskej recepcii 

preferovaným atribútom ilustrácie, či dôvodom páčivosti, teda estetického aspektu 

ilustrácií. Výsledky zistenia prekvapili iba v tom, že humornosť motívu interpretovanej 

Mydlovej ilustrácie ani tak nezaujala chlapcov, čo by podľa charakteru zobrazených 

reálií (policajná rukavica, dopravná značka, kôň) bolo možné predpokladať, ale zaujala 

skôr dievčatá. 

Tretine respondentov sa ilustrácia nepáčila, pretože je podľa nich nereálna 

(neskutočná). Pravdepodobne to súvisí s faktom, že pre deti od siedmych do dvanástich 

rokov je charakteristické realistické ponímanie ilustrácie (porovnaj Słońska, 

1977). Dodávame, že realistické sa zrejme vzťahuje aj na „verný“ vzťah k literárnemu 

textu. 

 Zosumarizovaním všetkých odpovedí respondentov v otázke príčin ľúbivosti 

interpretovanej ilustrácie básne verbálnym spôsobom (písomnou formou) dospievame 

k predbežnému zovšeobecneniu: pozitívny postoj k ilustrácii vyjadrila nadpolovičná 

väčšina respondentov – 10 ročných detí, a to prevažne chlapci (tiež nadpolovičnou 

väčšinou). Zo zvyšného počtu respondentov, s negatívnym postojom k estetickej stránke 

ilustrácie, dominovali dievčatá. Môže to súvisieť s tým, že zobrazené reálie nie sú pre 

dievčatá „zaujímavé“, resp. atraktívne. Dôležitý je aj fakt, že zobrazený motív v detskej 

skúsenosti nemá reálne zázemie (30 % žiakov uviedlo ako príčinu negatívneho 

hodnotenia nereálnosť námetu ilustrácie). 

Pri zadaní „Popíš, ktorú časť básne ilustrátor nakreslil“ vo vzťahu k textu básne 

väčšina respondentov (84 %) v dotazníku patrične identifikovala námet ilustrácie. 

Najviac respondentov (73 %) odpovedalo ako ide rukavica na koni. Z tohto sa dá 

vyčítať, že respondenti považovali rukavicu a koňa na paličke za personifikované 

postavy. V texte hlavnú úlohu zohráva palec na koni. Z výsledkov tiež vyplýva, že 
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žiakov na ilustrácii  zaujala viac rukavica ako  palec. Len 5 % respondentov 

odpovedalo, že ilustrátor nakreslil ruku, ktorá drží koňa. Z tohto rovnako vyplýva, že aj 

keď je na ilustrácii zobrazená iba rukavica bez náznaku ruky, respondenti vychádzajú 

z kontextu literárnej skutočnosti a pod rukavicou predpokladajú ľudskú ruku. Zároveň 

môžeme uvažovať o úrovňovom predstihu, pretože pôvodná ilustrácia výrazne 

prekračuje literárny text, nie je iba jeho paralelou.  

 Pri tretej otázke „Čo je to?“ viac ako polovica (58 %) respondentov adekvátne 

identifikovala motív rukavice, či ruky na ilustrácii. Pričom obidve odpovede 

považujeme za akceptovanie (porozumenie) úrovňového predstihu. Ojedinelo sa 

objavili odpovede, ktoré potvrdzujú „neskrotnú“ detskú fantáziu. Vo vzťahu ku 

skutočnosti rozprávkovú obrazotvornosť a fantáziu niektorí odborníci vôbec 

nevnímajú ako nebezpečenstvo, skôr naopak, realitu vidia priamo v priestore 

rozprávok. Z psychologického hľadiska zázračnú moc rozprávok Michal 

Černoušek (1990) vidí napríklad aj v prerastaní do reality – na jednej strane sú 

totiž fantastické, ale na druhej strane aj tvrdo realistické, pretože deťom ukazujú 

limity vlastnej predstavivosti. Zdôrazňujú fakt, že ideálne patrí do rozprávky a  nie 

do skutočnosti. Navyše deti dokážu z nadprirodzeného deja derivovať aj realistický 

a pritom praktický význam, čo je omnoho lepší variant osvojovania si poznatkov 

než memorovanie. 

 Na štvrtú otázku „Čo je to?“ takmer polovica respondentov (48 %) odpovedala 

podľa očakávania kôň na paličke. V týchto odpovediach môžeme hovoriť o väčšom 

vplyve ilustrácie, pretože v básni sa uvádza kôň. Naopak 20 % respondentov uviedlo pri 

spomínanom motíve, že ide o koňa, čo naznačuje intenzívnejšie pôsobenie kontextu 

literárnej skutočnosti. 15 % respondentov, ktorí uviedli odpoveď lízanka, zrejme 

podnietila červeno-biela palička. V tomto prípade môžeme hovoriť o vplyve kontextu 

skutočnosti (skutočná podoba s lízankou), pretože červeno-biela palička  evokovala  

u žiakov (15 %) predstavu vianočnej lízanky, ktorú poznajú (skúsenostný komplex) 

napríklad z amerických filmov pre deti. 

 Analýzou odpovedí na otázku „Je niečo na ilustrácii nakreslené inak ako v texte 

básne? Ak áno, napíš prečo.“ sme zistili, že takmer všetci respondenti objavili nezhodu 

medzi textom básne a ilustráciou. Nik z respondentov sa však nevyjadril, prečo sa 

ilustrácia v niektorých motívoch líši od textu básne. Pravdepodobne to súvisí so 

stupňom rozvoja kauzálneho myslenia (kontext reality). Môžeme teda skonštatovať 

akceptáciu úrovňového predstihu.  
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Pri otázke „Čo ťa zaujalo na ilustrácii najviac?“ sme predpokladali, že 

respondentov zaujme najviac rukavica, pretože tomu nasvedčovali ich bezprostredné 

reakcie po prvom zhliadnutí ilustrácie: „A predsa sa to dá podľa skutočnosti“, Aká 

pekná rukavica, má aj dopravnú značku“ a pod. Totiž rukavica sa v básni vôbec 

nespomína. Rukavica je vo vzťahu k básni (kontextu literárnej skutočnosti) originálnou 

interpretáciou ilustrátora. Domnievali sme sa správne, pretože skutočne najviac ich 

zaujala rukavica (30 % respondentov). Motív koňa však jednoznačne upútal viac 

chlapcov (chlapci 33 %, dievčatá 15 %). Pri tejto kategórii je najmarkantnejší rozdiel 

medzi dievčatami a chlapcami. Motív ruka uviedlo 18 % respondentov. Pričom  ruka na 

ilustrácii nie je vyobrazená. Takže títo respondenti vychádzajú z textu básne (kontext 

literárnej skutočnosti) a zobrazenú rukavicu identifikujú ako ruku. 15 % respondentov 

uviedlo, že najzaujímavejší motív je ako palec jazdí na koni, pričom táto odpoveď je 

zovšeobecňujúcej povahy, pretože obsiahla celý námet ilustrácie. 

Pri otázke „To, čo je na ilustrácii, je reálne alebo je to nereálne?“ sme 

predpokladali, že respondenti zobrazený motív ilustrácie budú identifikovať ako reálnu 

udalosť. Keďže podnázov básne a aj samotná ilustrácia naznačujú, že ide o reálnu 

skutočnosť. Mýlili sme sa: viac ako polovica (60 %) respondentov považovala ilustráciu 

za nereálnu, a to 92 % dievčat a 44 % chlapcov. To vypovedá o závažnom rozdiele vo 

vnímaní ilustrácie medzi pohlaviami. Môže to súvisieť s faktom, že dievčatá mentálne 

dospievajú  rýchlejším tempom ako chlapci (kontext reálnej skutočnosti). Ako reálnu 

udalosť (môže sa naozaj stať v skutočnosti) hodnotilo iba 23 % respondentov. Podľa V. 

Mikulu (1987) ak čitateľ, ktorý odhalí konštrukčný princíp básne – autorov kód, vie si 

túto správu dešifrovať. Získava z nej informáciu, a tým sa napĺňa komunikačná podstata 

poézie. V prípade ilustrovanej básne však recipient musí navyše preniknúť a uchopiť 

obsah ilustrácie, aby mohlo dôjsť k plnohodnotnej literárnej a zároveň výtvarnej 

komunikácii. V tomto prípade ide o nepochopený úrovňový predstih. 15 % 

respondentov uviedlo, že ide o reálny aj vymyslený motív. Usudzujeme, že takto 

odpovedali z dôvodu nerozhodnosti, prikloniac sa k jednému alebo druhému 

menovanému variantu. 



 91 
 

7. 3 Kontexty recepcie ilustrácie Róberta Bruna k príbehu Nehovorte do  vetra z  

Hevierovej knihy Trinásť pochodujúcich čajníkov (1984)  

 

 Túto časť výskum kontextových zložiek detskej recepcie ilustrácie 

realizujeme prostredníctvom týchto materiálov: literárneho textu – krátkeho 

príbehu Nehovorte do vetra Hevierovej knihy Trinásť pochodujúcich čajníkov 

(1984) a jednostranovej ilustrácie k tomuto príbehu od Róberta Bruna. 

 

Text príbehu Nehovorte do vetra 

Toto je dôležité upozornenie pre všetkých tárajov a klebetníkov a trepačov dve 

na tri: „Nikdy nehovorte do vetra!“ Prečo som dal toto upozornenie do knižky 

rozprávok? Zistil som, že ľudia čítajú radšej rozprávkové knižky ako upozornenia. 

Tak teda – idem si minulú sobotu po ulici, kráčam si, vykračujem, a vo vetre zrazu letí 

jedno láry-fáry. Bolo veľké ako krava! Iste ho do vetra vypustil nejaký veľký táraj! 

Keby som sa nebol uhol, zhodilo by mi klobúk. A viete, aký je to vzácny klobúk? Býva 

pod ním tá najlepšia hlava, akú som mohol zohnať. 

Čože, to by ešte nebolo to najhoršie, ale hneď za láry-fáry leteli tresky-plesky. 

Tresky ma tresli po hlave a plesky mi vyprášili nohavice. Dodnes si nemôžem sadnúť, 

ale odvtedy už do vetra nehovorím.  

Ilustrácia k príbehu: 

 
Obr. č.  20 Róbert Brun, ilustrácia. D. Hevier, Trinásť pochodujúcich čajníkov. Bibliofília. Bratislava: 

Mladé letá, 1984. 
 



 92 
 

Róbert Brun patrí k najproduktívnejším a zároveň aj najvýznamnejším 

ilustrátorom kníh pre deti a mládež 70. a 80. rokov 20. storočia. Upozornil na seba tým, 

že sa pokúsil uplatňovať nový prístup k ilustrovaniu kníh pre najmenších čitateľov. Jeho 

ilustračný prejav je moderný nielen formou, ale i obsahom. Výtvarný kritik o ňom 

napísal: „Brun narába s výtvarným podkladom odpozorovaným zo života, z ulice, 

z prostredia, ktoré dnešné deti poznajú. Brun vytvára obrazy v duchu civilistických 

žánrových výjavov, dáva im priliehavú náladu, veselý a radostný výraz“ (Rankov, 1991, 

s. 24). 

Najsilnejšou zbraňou autora je imaginácia. „Brunove veselé a inteligentné 

šialenstvá na vysokej výtvarnej úrovni si vyžadujú aj intelektuálne cítiaceho percipienta. 

Výraz ilustrácií si možno bude musieť ešte počkať na akceptáciu širokej čitateľskej 

verejnosti. To však nie je údelom novátorov, ktorí si spravidla získavajú spočiatku len 

úzky okruh záujemcov“ (Vančo,  [on line]). 

Imaginatívna ilustrácia, na rozdiel od vecnej,44 je založená na abstraktnom 

stvárnení knižných postáv a jej úlohou je rozvíjať detskú obrazotvornosť. Nesnaží sa 

prispôsobiť detskému mysleniu, ktoré je iné ako myslenie umelca. K imaginatívnemu 

typu ilustrácie môžeme priradiť aj Brunove ilustrácie v knihe Trinásť pochodujúcich 

čajníkov (Bratislava, 1984), ktoré nie sú len parafrázou literárnej predlohy, ale sú 

vlastnou autonómnou výtvarnou výpoveďou.  Pre tieto ilustrácie je charakteristické, že 

sa v nich opakujú tieto typické prvky: figúry ako geometrický ornament, axiálna osová 

súmernosť kompozície, t.z. zrkadlový obraz ľavej a pravej časti pozadia, pop-artové 

opakovanie dekoratívnych motívov a presahovanie kresby cez rámovanie. Výtvarník 

využíva častý motív deformovanej tváre – masky, ktorú posúva do roviny nadsázky 

a groteskného výjavu usporiadaného do geometrických útvarov. 

Aj nami vybraná  ilustrácia z predmetnej knihy k príbehu Nehovorte do vetra je 

príznačná tým, že obohacuje text o niektoré prvky, ktoré možno vyčítať z výtvarného 

jazyka: maliarske zveličovanie, grotesknosť, tvarová deformácia (štylizácia) postáv, 

farebnosť, špecifický kolorizmus. Uvedené prvky podnecujú detskú fantáziu a zážitok. 

Na neorámovanej polstranovej farebnej ilustrácii sú zobrazené dve stojace polofigúry na 

podstavci. Ten je vytvorený z písmen, ktoré sú akoby náhodne zoskupené do troch 

riadkov. Čitateľné sú tie zoskupenia písmen, ktoré kódujú slovný druh zámen, 
                                                 
44 Z hľadiska dejín knižnej ilustrácie pre mládež možno vymedziť dve hlavné línie: prvou je vecná – 
realistická ilustrácia, naratívne ilustrujúca dej knihy, druhá je imaginatívna, ktorá sa bezpodmienečne 
neviaže na vizuálne stvárnenie obsahu, ale voľne dotvára dej knihy.  
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konkrétne v prvom dolnom riadku ony, my a v treťom riadku ona. Písmená kódujúce 

lingvistické významy sú na podstavci na prvý pohľad nenápadným motívom. 

Predpokladáme, že detský čitateľ – recipient si to všimne až pri opakovanom 

sústredenom recipovaní. Preto tento motív považujeme v ilustrácii za súčasť 

úrovňového predstihu.  

Polofigúry evokujú postavu muža a ženy, a to vďaka typickým rodovým 

znakom:  žena má náušnice, dlhé mihalnice, muž zasa fúzy a nad hlavou pánsky klobúk. 

Nad hlavami oboch postáv sa akoby vznáša stočená ružovo-biela „rúrka“, ktorá evokuje 

letiaci motív láry – fáry alebo tresky – plesky z literárneho textu. Tento v podstate 

abstraktný motív hodnotíme ako úrovňový predstih v ilustrácii.  

Ilustrácia sa od textu poviedky líši v niektorých motívoch. Na zobrazení je 

postava ženy vo vzťahu k poviedke „doplňujúcim“ motívom ilustrátora, pretože v texte 

sa spomína iba mužská postava. Klobúk nad hlavou muža naznačuje, že ho práve sfúkol 

vietor, pričom v texte sa spomína „Keby som sa nebol uhol, zhodilo by mi klobúk.“ 

Ďalej ilustrácia prichádza s motívom prelepených úst (na oboch figúrach) lepiacou 

páskou, ktoré sú aj na podstavci. Tento motív vizuálne manifestuje hlavné posolstvo 

poviedky:  Nehovorte do vetra. Spôsob výtvarného uchopenia tohto posolstva poviedky, 

resp. literárnej skutočnosti chápeme ako úrovňový predstih výtvarného kontextu, ktorý 

dieťa, ako konštatuje F. Miko (1978), musí v procese recepcie prekonať ako „odpor“, 

ktorý kladie dielu jeho vlastný informačný a osobnostný systém. 

 

Metodika a organizácia výskumu  

 

Základný súbor výskumu tvorili žiaci štyroch školských tried štvrtého ročníka: 

skupiny C, D, E, a F. Počet žiakov v skupinách sa vždy  menil, pretože výskum sme 

realizovali s časovými odstupmi.                      

Vo výskume kontextových zložiek ilustrácie sme využili štyri formy 

konštruktívnych projektívnych metód:  

1. Slohová úloha.  

Respondentom sme predložili reprodukciu ilustrácie Róberta Bruna (obr. č. 

10), zároveň sme ich informovali, že je to ilustrácia zatiaľ utajovaného lite rárneho 

diela (spresnili sme iba autora príbehu). Následne sme zadali slohovú úlohu: 
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Vymyslite príbeh k obrázku. Výslednú slohovú prácu sme podrobili obsahovej 

analýze.  

2. Realizácia výtvarnej interpretácie (vlastnou žiackou ilustráciou) 

k literárnemu textu bez názornej ukážky pôvodnej ilustrácie od R. Bruna.  

Respondentom sme prečítali príbeh Daniela Heviera Nehovorte do vetra. Na  

motívy tejto literárnej ukážky žiaci vytvorili vlastnú výtvarnú (obrazovú) 

interpretáciu – ilustráciu príbehu. Dbali sme na to, aby nevideli existujúcu 

ilustráciu k príbehu. Hotové výtvarné práce sme analyzovali metódou obsahovej 

analýzy praktickej výtvarnej činnosti.  

3. Realizácia výtvarnej interpretácie (vlastnou žiackou ilustráciou) 

k literárnemu textu s názornou ukážkou  pôvodnej ilustrácie od R. Bruna.  

Vrátili sme sa k prečítanému textu Nehovorte do vetra a na rozdiel od 

predchádzajúceho spôsobu, sme respondentom ukázali ilustráciu R. Bruna. 

Následne mali výtvarne interpretovať príbeh a videnú ilustráciu. Použili sme 

obsahovú analýzu výtvarných prác. 

4. Verbálno-písomná interpretácia (dotazník) literárneho textu a pôvodnej 

ilustrácie.   

Aplikovali sme výskumné metódy konštruktívnych (projektívnych) techník, 

ktoré sme podrobili obsahovej analýze a dotazník s otvorenými otázkami. 

Okrajovo sme využili metódu participačného pozorovania. 

Poznamenávame, že pri interpretácii žiackych výtvarných prác sa nebudeme 

zameriavať na detský výtvarný prejav, konkrétne na znaky detského výtvarného 

prejavu či umelecko-estetické aspekty kompozície, farebnosť a pod. Tieto aspekty 

zohľadňujeme  iba ak je to pre výskum dôležité (v súvislosti so skúmanou 

problematikou  kontextov detskej recepcie).  

 

Slohová práca 

 

  V tejto časti výskumu sme recepciu ilustrácie R. Bruna prešetrovali za 

pomoci slohovej úlohy. Výskumnú vzorku tvorilo 42 žiakov – 20 chlapcov, 22 
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dievčat (dve školské triedy, ktoré klasifikujeme ako skupinu B.45 Čas na realizáciu 

slohovej úlohy bol 45 minút. Každému respondentovi sme predložili farebnú kópiu 

ilustrácie a zadali sme úlohu: „Vymyslite príbeh k obrázku“. Zamlčali sme titul 

knihy a názov textu. Respondentom sme oznámili iba informáciu, že ide 

o ilustráciu z knihy D. Heviera. Motivovali sme ich, aby sa vžili do role 

spisovateľa (hranie role) a pokúsili sa vymyslieť originálny príbeh (upozornili 

sme, aby neodpisovali od spolusediaceho).   

Ani po realizácii úlohy sme respondentom neprezradili pôvod obrázka. Dá 

sa povedať, že žiaci recipovali ilustráciu R. Bruna ako voľné výtvarné dielo, keďže 

nerecipovali text (aj keď vedeli, že ide o ilustráciu), pretože by sme znehodnotili 

ďalšiu fázu prieskumu.  

Slohové práce sme analyzovali a kategorizovali na základe motívov, 

hlavných postáv, dejového zvratu a reálnosti/nereálnosti príbehu. Najčastejšie, 

resp. opakujúce sa  motívy v slohovej úlohe sme  pre účely našej práce súhrnne 

nazvali kategóriami. 

Tabuľka č. 13 Hlavné postavy príbehu 

Pohlavie   Muž a 
žena Kamaráti Zlodeji Piráti Spolu 

Dievčatá Počet 8 6 3 1 18 
% 36 27 14 5 82 

Chlapci Počet 7 4 5 4 20 
% 35 20 25 20 100 

Σ Počet 15 10 8 5 38 
Σ % 36 24 19 12 91 

 

Tabuľka č. 13 prezentuje kategórie hlavných postáv, ktoré sa vyskytli 

v slohových prácach respondentov. Sú to: muž a žena, kamaráti, zlodeji, piráti. 

Takto  respondenti pomenovali zobrazené postavy (polfigúry) na ilustračnom 

obrázku.  36 % respondentov svoje osnované príbehy koncipovala na základe 

zobrazených postáv – mužskej a ženskej figúry (pomenúvali ich: pán a pani, babka 

a dedko, starček a dáma, ona a on a pod.). Podstatné je to, že táto skupina 

respondentov si za základ svojej slohovej úlohy zvolila zobrazenie muža a ženy. 

Súhrnne sme túto kategóriu pre naše potreby pomenovali muž a žena. Štvrtina 

                                                 
45 Vyučujúci: Mgr. Prusáková, ZŠ Centrálna vo Svidníku; Mgr. Jackaninová, ZŠ na ul. 
Komenského vo Svidníku. 
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respondentov (24 %) svoje slohové práce osnovala na základe zobrazených postáv 

na obrázku, ktoré pomenovala „kamaráti“ alebo „kamarátky“ (postavy uvádzali do 

kamarátskeho vzťahu, napr. kamaráti, piráti, zlodeji). Slohové práce s motívom 

zlodejov sa vyskytli v 19 % prác respondentov a pirátov v 12 % prác 

respondentov. V slohovej interpretácii predloženého zobrazenia podľa skúmaných 

položiek sme nezaznamenali markantný rozdiel medzi chlapcami a dievčatami.  

 

Tabuľka č. 14 Dejový zvratu príbehu 

Pohlavie  
Negatívne 

na 
pozitívne 

Pozitívne 
na 

negatívne 

Negatívne 
na 

negatívne 
Bez zvratu Koniec s 

ponaučením 

Dievčatá Počet 8 3 2 9 8 
% 36 14 9 41 36 

Chlapci Počet 4 5 4 7 10 
% 20 25 20 35 50 

Σ Počet 12 8 6 16 18 
Σ % 29 19 14 38 43 

 

Tabuľka č. 14 predstavuje v slohovom príbehu výsledky rozboru dejového 

zvratu. Takmer tretina respondentov (29 %) ukončila príbeh pozitívnym záverom, 

napríklad „Zlodejom nasadili putá a posadili ich do väzenia“ (Mišo), „A potom 

dedko s babkou už nikdy neboli smutní a žili šťastne až do konca príbehu“ (Jakub), 

„A tak sa šťastne vrátili k svojim manželkám a deťom“ (Radka) a pod. Príbeh sa 

pozitívne začína a negatívne  končí takmer u pätiny respondentov (19 %), napr. „a 

ostali z nich iba kosti, jeho mama a otec boli mŕtvi“ (Ernest), „Dvaja bratia išli do 

väzenia za svoju lakomosť“ (Michal), „Hádali ste sa, preto máte domáce väzenie“ 

(Maroš) a pod. Negatívne sa začína a negatívne končí v slohových úlohách 14 % 

respondentov. Z hodnôt v tabuľke  sa dá vyvodiť záver, že takmer u tretiny (29 %) 

respondentov asociovala ilustrácia pozitívne myšlienky, naopak, negatívne asociácie 

vyvolala tiež v tretine (33 %) respondentov, (t.z. v tabuľke kategórie pozitívne na 

negatívne  – 19 % a negatívne na negatívne –14 %). Kategória bez zvratu znamená, že v 

žiackych slohových prácach chýba dejový zvrat  a to vo väčšine písomných prác (38 

%). Takmer polovica žiakov (43 %) svoj príbeh ukončila ponaučením, napríklad: 

„Odteraz si klobúk už dedko nedával z hlavy dole, lebo sa bál, že ho stratí“ 

(Jakub),  „Čarodejník Fero, keď prišiel, bol zlý a spadol do jamy, ktorú si sám 
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vykopal“ (Klaudia), „Dvaja bratia pošli do väzenia za svoju lakomosť“ (Michal), 

„Prišla polícia a povedala: Keď to spravíte ešte raz, pôjdete do basy a oni to už 

neurobili“ (Peter). 

Tabuľka č.  25 Reálnosť príbehu 
 

 

 

 

 

 

Tabuľka č. 15 obsahuje výsledky analýz slohových príbehov, podľa 

reálnosti  či nereálnosti motívov, teda, či respondenti tvorili pravdepodobné 

(reálne) príbehy  alebo fiktívne (nereálne) príbehy evokované obrázkom. Väčšina 

respondentov (74 %) osnovala svoj príbeh v reálnom ponímaní (zvyšných 26 % 

respondentov nereálne). V slohových interpretáciách sa vyskytli aj prvky brutality 

(12 % respondentov), napríklad: „Stračka bola tehotná. No prešlo 9 mesiacov, 

pôrodne bolesti začínali, voda jej už vytiekla a vypadla maternica, potom sa 

roztiahla a už rodila. Potom ho ukradli zlodeji. Hľadala ho polícia a o týždeň našli 

umrznuté dieťa v špinavej plienke“ (Anna),  „...otec išiel preskúmať a bolo tam 10 

jastrabov, chytili ich a ostali po nich iba kosti. Otec a mama boli mŕtvi“ (Ernest). 

Výrazné rozdiely v reálnosti/nereálnosti slohových príbehov sme medzi chlapcami 

a dievčatami nezaznamenali. Prvky brutality prevažovali u chlapcov.  

 

 Diskusia a závery 

    

Z pozorovaní a reakcií žiakov v priebehu motivácie i realizácie slohovej 

práce sme mali dojem, že respondentov zaujala zadaná úloha (neustále 

sa vypytovali na titul knihy, z ktorej je ukážka). Preto tento spôsob recepcie 

(vymyslieť k obrázku príbeh) odporúčame ako vhodnú formu motivácie k čítaniu 

ilustrovanej knihy pre deti na prvom stupni základnej školy.  

 Obsahovú analýzu sme zamerali na hlavné postavy v slohovej práci, na 

dejový zvrat príbehu, na jeho reálnosť alebo nereálnosť.  

Pohlavie  Reálny Nereálny Prvky 
brutality 

Dievčatá Počet 17 5 2 
% 77 23 9 

Chlapci Počet 14 6 3 
% 70 30 15 

Σ Počet 31 11 5 
Σ % 74 26 12 
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Viac ako tretina respondentov (36 %) si zvolila pre svoj príbeh (reálny 

i nereálny) pár – muža a ženy (alebo pán a pani, dedko, babka a pod.) a ich 

vzájomný vzťah. V niektorých prípadoch nás zaujali pomenovania hlavných hrdinov, 

napríklad Kuko, Fera, Amaretka a Peretko, Obrazovka a Obraz, Jagara a pod. 

Pomenovania iba potvrdzujú neobmedzenosť detskej fantázie. Častý výskyt zvláštnych 

mien pripisujeme vplyvu exotických, fantastických rozprávkových postáv vo 

filmoch, knihách, ktoré sa svojou exotickosťou vryjú do pamäte detí skôr ako 

jednoduché, všedné mená. Aj v bežnom živote sa dnes často stretávame 

s netypickými menami, ktoré sa stali akousi „módou“. Tento jav môžeme pripísať 

kontextu skutočnosti. Kľúčové je, že respondenti (36 %) si za základ svojej 

slohovej úlohy zvolili dvojicu postáv, tak ako je to na ilustrácii. Ide teda o vplyv 

kontextu výtvarného umenia. Pre naše potreby sme túto kategóriu súhrnne 

pomenovali muž a žena.  

Viac ako polovica respondentov (55 %) do svojich slohových úloh 

vkomponovala dvojice mužských aktérov (kategórie kamaráti, zlodeji, piráti). 

Podľa nášho úsudku,  respondenti nepostrehli, že na ilustrácii sú zobrazení  muž 

a žena. Táto realita sa dá psychologicky zdôvodniť – symbolikou farieb (Kulka, 

1991), pretože podľa psychologických prieskumov modrá farba symbolizuje 

mužské pohlavie. V tomto prípade na obrázkovej motivačnej ukážke studená 

modrá farba pokožky zobrazených postáv spôsobila, že „portréty“ mužského 

a ženského pohlavia táto skupina žiakov vnímala ako dvojicu chlapcov. Možno 

konštatovať, že interpretáciu ilustrácie formou slohovej práce výrazne ovplyvnila 

farba ako výtvarný výrazový aspekt ilustrácie, teda kontext výtvarného umenia. 

Prevažne modré a zelené tóny farieb ilustrácie R. Bruna výrazne podmienili 

recepciu, pretože respondenti si za svojich hlavných hrdinov slohovej práce zvolili 

negatívne  mužské postavy. Pri kategórii piráti predpokladáme aj inšpirovanie sa 

deťmi obľúbeným kinohitom Piráti Karibiku, ktorý mal nedávno premiéru 

v kinách. Vplyv filmu chápeme ako kontext výtvarného umenia.  

Pri analyzovaní dejového zvratu príbehu nás zaujímalo, ako sa hlavný dej 

príbehu vyvíja, či končí záporne alebo kladne. Týmto rozborom sme sa snažili 

nepriamo zistiť, aké myšlienky evokuje  recepcia obrázka. 
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V prácach 38 % respondentov sa nevyskytol dejový zvrat, presnejšie, chýba 

dramatická dejová línia. Predpokladáme, že to súvisí s úrovňou vyspelosti v súvislosti 

s tvorivým písaním na 1. stupni základných škôl. 

V slohových prácach nás prekvapili prvky násilia či brutality, pretože na 

motivačnej ilustrácii nie sú zobrazené. Z hodnôt v tabuľke sa dá vyvodiť záver, že 

takmer u tretiny  respondentov ilustrácia asociovala pozitívne myšlienky, naopak, 

negatívne asociácie vyvolala tiež u tretiny (33 %) respondentov, (t.z. v tabuľke 

kategórie pozitívne na negatívne  – 19 % a negatívne na negatívne – 14 %). Z tohto 

vyplýva, že ilustrácia R. Bruna bola recipovaná žiackymi respondentmi viac negatívne 

ako pozitívne. Zrejme to súvisí už s komentovaným účinkom použitých modrých 

(studených) farieb, takže môžeme hovoriť o kontexte výtvarného umenia.  

O kontexte skutočnosti by sme mohli hovoriť v tom prípade, ak by brutálne 

a násilné prvky v slohovej práci respondentov boli dôsledkom vplyvu médií, 

konkrétne televízie (v prípade citovanej Anny). Deti sa často stretávajú 

s brutalitou, napríklad vo vysielaní televíznych novín. Správy o zločinoch sú 

takmer na dennom poriadku. Rozlíšenie, či ide o kontext výtvarného umenia alebo 

o kontext reálnej skutočnosti, by zasluhovalo podrobnejšiu analýzu. Považujeme to 

za vhodný podnet pre ďalší výskum. 

Takmer polovica respondentov (43 %) ukončila svoj príbeh ponaučením. Tu 

môžeme spomenúť, že literatúra, ktorú deti mladšieho školského veku čítajú, obyčajne 

obsahuje mravný (etický) aspekt, a ten sa analogicky prejavil v slohovej práci. Preto 

ponaučenie v slohových prácach môžeme chápať ako recepčný kontext literárnej 

skutočnosti.  

Vzhľadom na vizuálne dosť náročný abstraktný motív ilustračného 

zobrazenia láry – fáry, (ružovo-biela vlnovka) nad hlavami muža a ženy sme 

predpokladali, že respondenti vytvoria prevažne fiktívne (nereálne) príbehy. 

Predpoklad sa nepotvrdil. Väčšina respondentov (74 %) osnovala svoj príbeh  

v reálnom ponímaní, nereálne príbehy sme zaznamenali u štvrtiny (26 %) 

respondentov. Prevaha reálne osnovaných príbehov nad nereálnymi pravdepodobne 

súvisí s dosiahnutou úrovňou kognitívneho myslenia žiakov 4. ročníka, presnejšie 

s preferovaním „kritéria“ realizmu, čo je charakteristické pre tento vek dieťaťa 

(Słónska, 1977). Tento jav sa vzťahuje na skúsenostný komplex, čo nepriamo 

dokazuje vplyv kontextu skutočnosti na recepčnú aktivitu skúmaných detí. 

         



 100 
 

Výtvarná interpretácia príbehu bez názornej ukážky ilustrácie 

 

 Obsahovú analýzu praktickej výtvarnej činnosti na podnet textu Nehovorte 

do vetra bez názornej ukážky pôvodnej ilustrácie sme realizovali na základe 

výtvarných prác v tých istých školských triedach, v ktorých sme realizovali slohovú 

úlohu (skupina B46). Žiakom sme prečítali text príbehu. Zámerne sme zatajili 

ilustráciu k tomuto textu, aby ich pri vlastnom výtvarnom prejave neovplyvnila,  

pretože je všeobecne známe, že deti obkresľujú, resp. napodobňujú názornú 

ukážku. Čas trvania realizácie interpretačnej práce bol 90 minút. Počet 

respondentov: 32 spolu, 20 chlapcov, 12 dievčat. 

 

Tabuľka č. 16 Kontext literárnej skutočnosti: motív láry  – fáry47 

Pohlavie L  –  F 
ako 

blesky 

L – F 
ako 

vietor 

Spolu  
(L  –  F 
ako lesky, 
L – F ako 
vietor) 

Dievčatá  
Počet  3 1 4 

%  25 5 30 

Chlapci  Počet  6 5 11 
%  30 25 55 

    Σ     Σ  9 6 15 
    Σ %  28 14 42 

 

Cieľom výskumu bolo zistiť ako respondenti ilustrovali tento abstraktný 

motív.  Jednotlivé  motívy, ktoré sme zaznamenali v interpretačných ilustračných 

prácach, budeme pracovne (pre potreby grafického spracovania v tabuľkách) 

nazývať kategóriami. Sú to: L – F ako blesky, L – F ako vietor.  Z tabuľky č. 16 

vyplýva, že L – F ako blesky ilustrovalo 28 % respondentov (pozri obr. č. 11), takmer 

rovnako dievčatá (25 %) a chlapci (30 %). L – F  ako vietor interpretovalo 25 % 

respondentov (pozri obr. č. 12), a to už výraznejšie dievčatá  (42 %) ako chlapci (15 %). 

                                                 
46 Vyučujúci: Mgr. Prusáková, ZŠ Centrálna vo Svidníku; Mgr. Jackaninová, ZŠ na ul. 
Komenského vo Svidníku.  
47 Pre slovné spojenie láry-fáry budeme používať skratku L – F. 
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Obr. č. 11 Peter, 11 rokov 

 

 

 
Obr. č 12 Ján, 10 rokov 
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Tabuľka č. 27 Kontext reality – motívy: klobúk, čiapka, prírodné prostredie, 

neurčité prostredie, mestské prostredie, ostatné prvky reality 
 

Pohlavie Počet Klobúk Čiapka Slnko Prírodné 
prostredie 

Neurčité 
prostredie 

Mestské 
prostredie 

Ostatné 
prvky 
reality 

Dievčatá  
Počet  4  7  9 2 0 10 12 

%  33  58  75 17 0 83 100 

Chlapci  
Počet  11  5  7 3 0 17 15 

%  55  25  35 15 0 85 75 

    Σ 
Σ  15  12  16 5 0 27 27 

Σ %  47  38  50 16 0 84 84 
 

V ilustráciách respondentov sa kontext skutočnej reality prejavil v motívoch, 

ktoré uvádzame ako tieto kategórie: klobúk, čiapka, slnko, prírodné prostredie, neurčité 

prostredie, mestské prostredie a ostatné prvky reality. V literárnom texte sa spomína 

klobúk a takmer polovica respondentov (47 %) použila tento motív vo výtvarných 

prácach. Popri klobúku sa vyskytla aj čiapka: skôr u dievčat (58 %) ako u chlapcov (25 

%). Kategóriu slnko, aj keď priamo nevyplýva z príbehu, zobrazilo až 75 % dievčat a 35 

% chlapcov. Tento motív sa v prácach vyskytol často aj z dôvodu, že pre deti je slnko 

charakteristickým znakom (symbolom) externého prostredia. Jednotlivé motívy príbehu 

respondenti zakomponovali do  prostredia s typickými prvkami mesta, prírody alebo 

„neurčitého“ prostredia. Mestské prostredie uprednostnilo 84 % respondentov (pozri 

obr. č. 13), prírodné prostredie len 16 % respondentov. Usudzujeme, že dôvodom, prečo 

viac respondentov uplatnilo prvky mestského prostredia je skutočnosť, že väčšina z nich 

žije v meste. Ku kategórii ostatné prvky reality radíme napríklad nápisy na budovách, 

dopravné prostriedky a pod.(pozri obr. č. 14) a zaznamenali sme ich  až v 84 % 

výtvarných prác. 
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Obr. č 13 Ivana, 10 rokov 
 

 
 

Obr. č 14 Anna, 11 rokov 
 
 
        Tabuľka č. 18 Kontext výtvarného umenia – motívy: láry – fáry (L – F) 

                                                                       

 
 
 
 
 

 

 

Pohlavie  L – F ako 
bublinky 

L – F ako 
písmo Spolu 

Dievčatá Počet 2 2 4 
% 17 17 34 

Chlapci Počet 7 4 11 
% 35 20 55 

Σ Počet 9 6 15 
Σ % 28 19 47 
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Tabuľka č.18 prezentuje použitie motívu bubliniek vo výtvarných prácach 

žiakov, ako typického prvku komiksu, tento motív chápeme ako kontext výtvarného 

umenia. Do bubliniek respondenti nevpísali priamu reč, ale text: láry – fáry a tresky 

– plesky (pozri obrázok č...). V kategórii L – F ako bublinky (pozri obr. 13) je 

medzi dievčatami (17 %) a chlapcami (35 %) značný rozdiel, čo môže súvisieť 

s väčšou čitateľskou obľúbenosťou komiksov u chlapcov. L – F ako písmo 

vizualizovalo akoby písmom letiacim vo vetre 19 %  respondentov, v približne 

rovnakom zastúpení pohlaví (17 % dievčat a 20 % chlapcov).  Písmo, ktoré si 

respondenti pre svoju interpretáciu zvolili, súvisí, resp. patrí ku kontextu výtvarného 

umenia (pozri obr. č. 15). 

 

 
Obr. č. 15 Viktor, 10 rokov 

 

Diskusia a závery  

 

Cieľom výskumu interpretácie literárneho textu výtvarnou prácou – 

ilustráciou bolo zistiť, ako sa kontexty recepcie textu prejavia prostredníctvom 

výtvarnej činnosti respondentov. 

Správne sme predpokladali, že jedným z hlavných podnetov pre výtvarnú 

interpretáciu príbehu budú pojmy láry – fáry a tresky – plesky (ďalej už iba L – F), 

pretože tieto slovné spojenia v texte vyznievajú originálne. Tento motív 

predstavuje kontext literárnej skutočnosti, pretože L – F je ústredným motívom 

literárneho príbehu. V texte príbehu nie je však bližšie špecifikovaný: „letí“:  „...a 
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vo vetre zrazu letí jedno láry – fáry, […] …ale hneď za láry – fáry leteli tresky-plesky“. 

To zrejme spôsobilo, že respondenti L – F konkretizovali najčastejšie do podoby 

bleskov (28 %), vetra (25 %), a slovných bublín (28 %) nad hlavou interpretovanej 

postavy.  

Kontext reality sa prejavil najčastejšie v motívoch klobúka (čiapky). 

Respondenti nepovažovali za podstatné rozlíšiť klobúk od čiapky. Pravdepodobne 

nepoznajú klobúk z vlastnej skúsenosti,  a tak ho nevedeli zobraziť. 

Mestské prostredie uprednostnilo 84 % respondentov, len nepatrné množstvo 

respondentov zobrazilo prírodné prostredie (16 %). Usudzujeme, že je to z dôvodu, že 

väčšina z nich žije v meste. Až v 84 % výtvarných prácach sme evidovali ostatné prvky 

reality (resp. neštruktúrne recepčné obsahy, ktoré nesúvisia s literárnym textom, napr. 

nápisy budov, autá a pod).  To svedčí o výraznom vplyve kontextu  skutočnosti. 

Motívy L – F ako slovné bubliny a L – F ako písmo prezentujú kontext 

výtvarného umenia, pretože slovné bubliny sú výtvarným výrazovým prvkom 

komiksu. Z výsledkov vyplýva, že u chlapcov je motív slovných bublín 

frekventovanejší, čo môže súvisieť s väčšou obľúbenosťou komiksov u chlapcov.  

Motív  L – F respondenti vizualizovali  ako „letiace písmená“ (19 %). V tejto 

relácii  môžeme hovoriť o vizualizácii písma, resp. o vzťahu medzi písmovým motívom 

a pojmom. Podľa Slezáka medzi druhom písma a pojmom, ktorý vyjadruje, existuje 

vzťah: „...písmo se neopíra o žádny dosažitelný vzor, ale bylo vytvořeno individuálně 

a jeho zákonitost vyplýva ze vztahu mezi ním a pojmem, jehož je nositelem“ (Slezák a 

kol., 1985, s. 242).  Tento vzťah je všeobecne pociťovaný aj u detí. Dokazujú to aj 

prieskumy na základných školách (pozri Slezák a kol., 1985, s. 236).  

 

Výtvarná interpretácia príbehu s názornou ukážkou ilustrácie 

   Žiakom sme prečítali text príbehu a zároveň sme im prezentovali aj ilustráciu  

k tomuto textu od R. Bruna. Zaujímalo nás, ako výtvarnú interpretáciu respondentov 

ovplyvní pôvodná ilustrácia v knihe. Čas realizácie výtvarnej práce: 90 minút; počet 

respondentov: 35, 18 chlapcov a 17 dievčat. Túto skupinu tvorili dve školské triedy. 

Označili sme ju ako skupina C.48  

 
                                                 
48 Vyučujúci: Mgr. Berežňáková, ZŠ na ul. Komenského vo Svidníku a Mgr. Prusáková, ZŠ Centrálna vo 
Svidníku.  
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Tabuľka č. 19 Kontext literárnej skutočnosti – motívy láry – fáry (L – F) 

Pohlavie 
L – F 
ako 

písmo 

L – F 
ako 

mraky 

L – F 
ako 

blesky 

Dievčatá 
Počet 8 2 0 

% 47 12 0 

Chlapci 
Počet 9 1 1 

% 50 6 6 

Σ 
Σ 17 3 1 

Σ % 49 9 3 
 

Tabuľka č. 19 eviduje výsledky kontextu literárnej skutočnosti, a to 

prostredníctvom týchto kategórií: L – F ako písmo, L – F ako mraky a L – F ako blesky. 

Spolu  61 % respondentov pri interpretácii pojmu L – F neovplyvnila ilustrácia R. 

Bruna. Markantné rozdiely medzi dievčatami a chlapcami sme nezaznamenali. 

 

Tabuľka č. 20 Kontext reality – motívy: slnko, prírodné a mestské 

prostredie 

Pohlavie Slnko Prírodné 
prostredie 

Mestské 
prostredie 

Dievčatá  
Počet 2 7 5 

% 12 41 29 

Chlapci  
Počet 2 4 6 

% 11 22 33 

    Σ 
    Σ 4 11 11 

    Σ %  11  31  31 
 

Tabuľka č. 20 dokumentuje vplyv kontextu reality. Kategórie sú uvedené 

podobne ako v tabuľke č. 17, kde žiaci interpretovali príbeh bez názornej ukážky: slnko, 

prírodné prostredie, mestské prostredie. V kategórii slnko je výsledná hodnota 11 % 

respondentov. Zhodne po 31 % respondentov komponovalo svoj hlavný námet do 

prírodného prostredia a do mestského prostredia. Veľký rozdiel nie je medzi 

pohlaviami. 
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Tabuľka č. 21  Kontext výtvarného umenia – motívy: láry – fáry, prostredie 

neurčité, zámená, klobúk, okuliare 

Pohlavie L – F 
ružovo-biele 

L – F ako 
vlnovky 

Prostredie 
neurčité Podstavec Klobúk Okuliare 

Dievčatá 
Počet 5 2 3 1 17 0 

% 29 12 18 6 100 0 

Chlapci 
Počet 5 2 8 1 16 2 

% 28 11 44 6 89 11 

Σ 
Σ 10 4 11 2 33 2 

Σ % 29 11 31 6 94 6 
 

Tabuľka č. 21 dokumentuje vplyv kontextu výtvarného umenia. Jednotlivé 

kategórie predstavujú motívy, ktoré sme zaznamenali vo výtvarných prácach 

respondentov a sú jednoznačne ovplyvnené ukážkou pôvodnej ilustrácie od R. Bruna. 

Obsahujú podobné výrazové (výtvarné) prostriedky ako Brunova ilustrácia. Kategória L 

– F ružovo-biele značí, že 29 % respondentov využilo pre svoju konkretizáciu 

abstraktného pojmu L – F ružovo-bielu kombináciu farieb (pozri obr. č. 16). 

 

 
Obr. č. 16 Charlotte, 10 rokov 

 

Kategória L – F ako vlnovky predstavuje spredmetnený textový pojem L – F 

v tvare vlnoviek, ale v tomto prípade v inej farebnej realizácii,  ako je to na pôvodnej 

ilustrácii. Takýmto spôsobom ilustrovalo 11 % respondentov (pozri obr. č. 17). 
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Obr. č. 17 René, 11 rokov 

 

Pri oboch uvedených kategóriách nie sú podstatné rozdiely medzi chlapcami 

a dievčatami. Motív ilustrácie komponovali respondenti do neurčitého prostredia, 

rovnako ako je to na ilustrácii R. Bruna. Kategória podstavec predstavuje tú časť 

(motív) ilustrácie R. Bruna, na ktorej spočíva mužská a ženská hlava, t.z. podstavec, na 

ktorom sú písmená vytvárajúce zámená my, vy, oni, ony a pod. (pozri obr. č. 18). Len 6 

%  respondentov použilo tento motív vo svojej výtvarnej práci.  
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Obr. č. 18 Róbert, 10 rokov 

 

Kategória klobúk prezentuje 94 % respondentov, ktorí tento motív ilustrovali. 

Kategória okuliare predstavuje na ilustrácii R. Bruna slnečné okuliare na mužskej hlave. 

 

Diskusia a závery 

 

Predpokladali sme výrazný účinok kontextu výtvarného umenia, pretože 

respondenti recipovali aj ilustráciu, čo ich interpretáciu môže interferovať. 

V porovnaní s tabuľkou č. 16, kde žiaci výtvarne interpretovali rozprávku bez 

názornej ukážky, je to v tabuľke č. 19 v kategórii   L – F ako písmo dokonca o 30 % 

viac respondentov, ktorí sa rozhodli písmom vizualizovať  abstraktný pojem L – F aj po 

zhliadnutí ilustrácie. To značí, že viac ako polovicu respondentov (61 %) pri 

interpretácii pojmu L – F neovplyvnila ilustrácia R. Bruna. 

V porovnaní s tabuľkou č. 17 (respondenti výtvarne interpretovali text bez 

názornej ukážky pôvodnej ilustrácie) sa výsledné hodnoty navzájom výrazne líšia. V 

kategórii slnko je výsledná hodnota len 11 % respondentov, oproti 50 % respondentov 

v tabuľke č. 17. Značí to, že nastal zásadný pokles v uplatnení motívu slnka v žiackych 

výtvarných prácach, čo môže byť dôsledkom účinku kontextu výtvarného umenia 
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prostredníctvom pôvodnej ilustrácie, na ktorej slnko nie je. Podotýkame, že takáto 

forma interpretácie ilustrácie môže prospievať snahe o eliminovanie detských 

zaužívaných, zautomatizovaných výtvarných postupov. 

Motívy láry – fáry, prostredie neurčité, zámená, klobúk, okuliare v detských 

prácach boli inšpirované pôvodnou ilustráciou. Predostierajú tak kontext výtvarného 

umenia. Ak si porovnáme kategóriu klobúk (94 %) v tabuľke č. 17 (respondenti 

výtvarne interpretovali text bez názornej ukážky pôvodnej ilustrácie) a č. 21 

(respondenti výtvarne interpretovali text a názornú ukážku pôvodnej ilustrácie), je 

zjavný dosah kontextu výtvarného umenia, čomu nasvedčuje aj to, že v prácach 

respondentov sa čiapka vôbec nevyskytla.   

Motívy prírodného prostredia, mestského prostredia a prostredia neurčitého sa 

v prácach respondentov vyskytli zhodne (31 %). Z tohto vyplýva, že respondentov pri 

kreslení prostredia pôvodná ilustrácia výrazne neovplyvnila. No ak si to porovnáme 

s tabuľkou č. 17 (výtvarná interpretácia bez názornej ukážky pôvodnej ilustrácie), 

zistíme výraznú diferenciu v kategórii mestské prostredie, čo dokazuje zrejmý vplyv 

kontextu výtvarného umenia pred (31 %) a po (84 %) recipovaní ilustrácie R. Bruna.  

Predpokladali sme, že podstavec na ilustrácii, na ktorom spočívajú dve 

polfigúry, uplatnia respondenti vo svojich výtvarných interpretáciách iba málo. 

Domnievame sa, že na detského čitateľa pôsobia nenápadne, nečitateľne, 

nezrozumiteľne (nik z respondentov si nevšimol, že ide o zámená). Predpoklad sa 

naplnil: len 6 %  respondentov použilo tento motív vo svojej výtvarnej práci. 

Hodnoty v kategórii klobúk máme možnosť porovnať pred recepciou (tabuľka 

č.17 – výtvarná interpretácia príbehu bez názornej ukážky) a po recepcii ilustrácie 

(tabuľka č. 21 – interpretácia príbehu s názornou ukážkou pôvodnej ilustrácie). 

V tabuľke č. 21 v kategórii klobúk je až o 47 % viac ako v tabuľke č. 17, čiže o polovicu 

viac respondentov ilustrovalo tento motív po zhliadnutí ilustrácie, čo svedčí o výraznom 

vplyve kontextu výtvarného umenia. 

V ilustráciách respondentov sme zaznamenali oveľa menší výskyt motívu 

okuliarov, ako to bolo v prípade klobúka. Môže to byť aj dôsledkom toho, že okuliare 

neboli súčasťou príbehu, teda nie sú súčasťou kontextu literárnej skutočnosti, ako to 

bolo v prípade klobúka. Sú výlučne súčasťou ilustrátorovej „interpretácie príbehu“, 

a teda na strane ilustrátora ide o kontext mimoliterárnej skutočnosti. Druhou 

možnosťou, prečo sa okuliare ako motív  použili v nevýraznom počte respondentov, 
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môže byť aj to, že okuliare na ilustrácii v knihe sú v nevýrazných farbách a s tvárou 

muža takmer splývajú. 

 

Verbálno-písomná interpretácia príbehu a ilustrácie formou dotazníka 

  

Verbálno-písomnú interpretáciu príbehu Nehovorte do vetra a ilustráciu 

tohto príbehu od R. Bruna sme realizovali formou dotazníka s otvorenými 

otázkami.  

Výskum sme realizovali v dvoch školských triedach: skupina C.49 Základný 

súbor  tejto časti výskumu tvorilo 35 respondentov, z toho 18 chlapcov a 17 dievčat 

štvrtých ročníkov základnej školy v prešovskom regióne. Čas trvania realizácie 90 

minút. Vyplňovanie dotazníka nasledovalo po výtvarnej interpretácii ilustrácie. Pred 

vyplnením, aj počas neho, sme podľa potreby zmysel jednotlivých otázok 

v dotazníku ozrejmovali, aby pochopili náš zámer. Žiaci sa mali možnosť pýtať na 

nejasnosti.  

 

Otázky a úlohy v dotazníku: 

1. Páči sa ti táto ilustrácia? Ak áno, napíš prečo. Ak nie, napíš prečo. 

2. Popíš, ktorú časť príbehu ilustrátor nakreslil. 

3. Napíš, čo všetko vidíš na ilustrácii. 

4. Čo je to? (otázka nasmerovaná na motív láry – fáry; červeno-biela vlnovka) 

5. Čo je to? (otázka nasmerovaná na motív hláv ženy a muža) 

6. Prečo majú zalepené ústa? 

7. Je niečo na ilustrácii nakreslené inak ako v príbehu? Ak áno, napíš prečo. 

8. Čo ťa zaujalo na ilustrácii najviac? 

 

 

 

 

 

                                                 
49 Vyučujúci: Mgr. Berežňáková, ZŠ Duklianskych hrdinov vo Svidníku a a Mgr. Prusáková, ZŠ 
Centrálna vo Svidníku.  
. 
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Tabuľka č. 22 Interpretácia odpovedí na otázku „Páči sa ti táto ilustrácia? Ak áno, 

napíš prečo. Ak nie, napíš prečo.“ 

 

1. Páči sa ti táto ilustrácia? Ak áno, napíš 
prečo.  
Ak nie, napíš prečo. 

Dievčatá Chlapci     Σ 

Počet % Počet %  
Počet 

 
Σ % 

 Páči sa mi, lebo je smiešna 7 41 7 39 14 40 
 Páči sa mi, lebo je zaujímavá 3 18 4 22 7 20 
 Páči sa mi, lebo je pekná 1 6 3 17 4 11 
 Páči sa mi, lebo vystihuje zmysel rozprávky 3 18 1 6 4 11 
 Páči sa mi, lebo je poučná 3 18 0 0 3 9 
 Páči sa mi, lebo vyzerajú ako nebo 0 0 1 6 1 3 
 Nepáči sa mi, lebo je páska na ústach 0 0 1 6 1 3 
 Nepáči sa mi, lebo je akoby len tak namaľovaná 0 0 1 6 1 3 

 

V tabuľke č. 22 uvádzame odpovede na otázku: Páči sa ti táto ilustrácia? Ak áno, 

napíš prečo. Ak nie, napíš prečo. Najviac respondentov (40 %) odpovedalo: Páči sa mi, 

lebo je smiešna, z toho 41 % dievčat a 39 % chlapcov. 20 % respondentov hodnotilo 

ilustráciu pozitívne a ako dôvod uviedli: Páči sa mi, lebo je zaujímavá. 11 % 

respondentov odpovedalo: Páči sa mi, lebo je pekná, ale neodpovedali bližšie na dôvod. 

Odpoveď: Páči sa mi, lebo vystihuje zmysel rozprávky, sme zaznamenali u 11 % 

respondentov. 9 % respondentov (iba dievčatá 18 %) odpovedali: Páči sa mi, lebo je 

poučná. Ako šiestu odpoveď v poradí sme evidovali: Páči sa mi, lebo vyzerajú ako 

nebo. Bola ojedinelá (chlapec), táto odpoveď nám pripadá originálna, svedčí o 

obrazotvornosti a zároveň nevyspytateľnosti detskej recepcie ilustrácie. V dotazníkoch 

sme zaznamenali aj negatívne odpovede 6 % respondentov (dvaja chlapci): „Nepáči sa 

mi, lebo je tam páska na ústach, Nepáči sa mi, lebo je akoby len tak namaľovaná.“ 

Ilustrácia R. Bruna sa páčila spolu  94 % respondentom, nepáčila sa len 6 % 

respondentom.  
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Tabuľka č. 23 Interpretácia odpovedí zadania „Popíš, ktorú časť príbehu 

ilustrátor nakreslil.“ 

 2. Popíš, ktorú časť príbehu ilustrátor 
nakreslil. 

Σ 

Počet   Σ % 
 To, ako mu odfúklo klobúk 11 31 
 To, že ľudia nemajú hovoriť do vetra 10 29 
 To, o dvoch ľuďoch, čo majú zalepené ústa 6 17 
 To, kedy nič nikto nehovoril 4 11 
 Neviem 4 11 

 

Tabuľka č. 23 dokumentuje odpovede k druhému zadaniu v dotazníku 

„Popíš, ktorú časť príbehu ilustrátor nakreslil.“ Cieľom tejto úlohy bolo zistiť, ako 

respondenti verbálno-písomne interpretujú obsah ilustrácie vo vzťahu k textu. Z tabuľky 

vyplýva, že podľa 31 % respondentov ilustrátor  nakreslil časť príbehu (v tabuľke č. 23 

uvádzame ako kategórie: To, ako mu odfúklo klobúk, pričom z  textu to nevyplýva: 

„Keby som sa nebol uhol, zhodilo by mi klobúk“. 29 % respondentov uvádza: „To, že 

ľudia nemajú hovoriť do vetra“.  

V poradí treťou najpočetnejšou odpoveďou respondentov (17 %) je: To, o dvoch 

ľuďoch, čo majú zalepené ústa. 11 % respondentov odpovedalo: To, kedy nič nikto 

nehovoril. Pre 4 respondentov,  podobne ako v prvej a tretej kategórii, je zrejmý väčší 

účinok ilustrácie viac ako textu. 11 % respondentov sa nevyjadrilo k tomuto zadaniu.  

 

Tabuľka č. 24 Interpretácie odpovedí  úlohy „Napíš, čo všetko vidíš na 

ilustrácii.“ 

 3. Napíš, čo všetko vidíš na ilustrácii. 
Σ 

Počet  
Σ % 

 Pochopenie úlohy 24 69 
 Nepochopenie úlohy 2 6 
 Neodpovedalo 9 26 
 Podstavec  6 17 
 Lízanka 3 9 
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Cieľom  tretieho zadania v dotazníku bolo zistiť,  čo všetko respondenti 

identifikujú na ilustrácii. Kategória pochopenie úlohy značí, že respondenti (69 %) 

pochopili a adekvátne interpretovali všetky motívy zobrazené na  ilustrácii. Kategória 

nepochopenie úlohy  značí, že respondenti (6 %) nepomenovali motívy na ilustrácii, 

resp. nepochopili zadanie. Napríklad odpovedali: „Deti ako nemajú hovoriť do vetra, 

lary fary a niečo napísané“ (Vilo). Obzvlášť nás zaujímalo ako deti recipujú motív 

podstavca a motív L – F, zároveň tieto motívy pokladáme za úrovňový predstih. Tretiu 

a štvrtú kategóriu preto uvádzame zvlášť. Kategóriu podstavec sme predstavili 

v tabuľke č. 18 (kategória podstavec predstavuje tú časť (motív) ilustrácie R. Bruna, na 

ktorej spočívajú mužská a ženská hlava). Vo svojom opise ho spomenulo 17 % 

respondentov. Kategória lízanka predstavuje 9 % respondentov, ktorí vo svojom opise 

spomenuli L – F ako lízanku alebo vianočnú cukrovinku, ktoré  v nich asociovalo 

ilustrátorovo spredmetnené L – F (ružovo-biela vlnovka). 

  

Tabuľka č. 25 Interpretácia odpovedí na otázku „Čo je to?“ (otázka nasmerovaná 

na motív  L – F) 

 4. Čo je to? (L – F ). 
Σ 

Počet   Σ % 

 Lízanka 9 26 
 L – F 5 14 
 Tobogan 5 14 
 Vietor 4 11 
 Trúba 4 11 
 Slová 4 11 
 Tunel 2 6 
 Balón 2 6 

 

Štvrtou otázkou v dotazníku sme sa snažili zistiť, ako respondenti interpretujú L 

– F (ružovo-bielu vlnovku) na ilustrácii R. Bruna. Tento motív spoluvytvára úrovňový 

predstih. Najviac respondentov (26 %) odpovedalo, že ide o lízanku, pričom 14 % 

respondentov   bližšie špecifikovalo, vo vzťahu k textu, funkciu lízanky v zmysle: „Je to 

lízanka, ktorá tvorí uzol, aby sme prestali hovoriť a odvrávať do vetra“ (Miško). Touto 

kategóriou sme sa bližšie zaoberali pri interpretácii tabuliek č. 9 a č. 24. 14 % 

respondentov pomenovalo túto časť L – F, čo svedčí, že ich recepcia je podmienená 

kontextom literárnej skutočnosti. Rovnako 14 % respondentov uviedlo, že je to tobogan. 
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Tu môžeme hovoriť o kontexte skutočnosti, keďže tvar láry – fáry im pripomína 

tobogan. Kategórie vietor (11 % respondentov) a slová (11 % respondentov) 

predstavujú odpovede respondentov,  ktorých recepcia L – F bola ovplyvnená 

kontextom literárnej skutočnosti.  Kategórie trúba (11 % respondentov),  tunel (6 % 

respondentov) a balón (6 % respondentov) predstavujú, podobne ako kategórie lízanka 

a tobogan, reálie recepčného kontextu skutočnosti. 

 

Tabuľka č. 26 Interpretácia odpovedí na otázku „Čo je to?“ (otázka 

nasmerovaná na motív hláv ženy a muža) 

 5. Čo je to? (otázka nasmerovaná na 

motív hláv ženy a muža). 

 

Σ 

Počet   Σ % 
 Táraji 15 43 
 Ľudia, ktorí sa rozprávajú 8 23 
 Muž a žena 8 23 
 Tresky- plesky 3 9 
 Daniel Hevier a jeho žena 1 3 

 

Tabuľka č. 26 prezentuje odpovede na otázku Čo je to?, pričom sme 

respondentom názorne ukázali (ukazovákom), o ktorú časť na ilustrácii ide (zobrazenie 

hlavy ženy a muža). Tento motív pokladáme za zložku úrovňového predstihu. Najviac 

respondentov (43 %) odpovedalo, že sú to táraji a takmer o polovicu menej (23 %), že 

sú to ľudia, ktorí sa rozprávajú. V obidvoch odpovediach je badateľný recepčný kontext 

literárnej skutočnosti. V poradí treťou kategóriou v tabuľke je muž a žena (23 % 

respondentov), zahŕňa odpovede v zmysle: deti, pán a pani, muž a žena. Súhrne sme ju 

nazvali muž a žena (podobne ako v tabuľke č. 13). Respondenti len pomenovali to, čo je 

na ilustrácii viditeľné, bez nadväznosti na kontext literárnej skutočnosti, preto sa dá 

povedať, že interpretácia je determinovaná kontextom výtvarného umenia. 9 % 

respondentov sa vyjadrilo, že ide o tresky – plesky, a to bez bližšieho konkretizovania. 

Musíme konštatovať, že respondenti v tomto prípade, nesprávne recipovali zobrazený 

fragment motívu. Piata kategória Daniel Hevier a jeho žena (1 respondent) prezentuje 

odpoveď, ktorá potvrdzuje detskú predstavivosť, spontaneitu a nevyspytateľnosť detskej 

recepcie.  
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Tabuľka č. 27 Interpretácia odpovedí na otázku „Prečo majú zalepené 

ústa?“ 

 6. Prečo majú zalepené ústa? 
Σ 

Počet   
Σ % 

 Aby nehovorili do vetra 22 63 
 Lebo veľa rozprávali do vetra 13 37 

 

Šiestou otázkou v dotazníku Prečo majú zalepené ústa? sme sa snažili zistiť, či 

respondenti správne pochopia význam motívu zalepených úst vo vzťahu k príbehu 

(literárny kontext), keďže tento motív prezentuje výhradne ilustrátorovu interpretáciu, 

preto v príbehu sa tento motív nespomína. V tabuľke uvádzame dve najčastejšie znenia 

odpovedí: aby nehovorili do vetra (63 % respondentov) a lebo veľa rozprávali do vetra 

(37 % respondentov). Súhrne môžeme konštatovať, že všetci respondenti odpovedali 

správne. 

 

Tabuľka č. 28 Interpretácia odpovedí na otázku „Je niečo na ilustrácii nakreslené 

inak ako v príbehu? Ak áno, napíš prečo.“ 

 7. Je niečo na ilustrácii nakreslené inak ako 
v príbehu? Ak áno, napíš prečo. 

Σ 

Počet Σ % 

 Nič 10 29 
 Zalepené ústa 8 23 
 Lepiace pásky  6 17 
 V ilustrácii sú dvaja ľudia 6 17 
 Podstavec 5 14 
 Láry – fáry, tresky – plesky 3 9 
 Vyprášené nohavice 3 9 

 

Pri  siedmej otázke Je niečo na ilustrácii nakreslené inak ako na ilustrácii 

v knihe? Ak áno, napíš prečo, nás zaujímalo, podobne ako v tabuľke č. 9 pri 

interpretácii básne Išiel palec na koni, postreh respondentov, či dokážu odhaliť 

(úrovňový predstih) rozdielnosti v ilustrácii vo vzťahu k textu príbehu a ilustrátorský 

zámer. 10 respondentov neuviedlo nijaký rozdiel. Ostatní objavili rozdiely a niektorí aj 

viacero súčasne. 29 %  respondentov nepostrehlo nijaký rozdiel. 23 % respondentov 

postrehlo rozdielnosť v motíve zalepené ústa a 17 % respondentov v motíve lepiace 
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pásky. 17 % respondentov si všimlo rozdiel v postavách. Správne konštatovali, že na 

ilustrácii sa nachádzajú dvaja ľudia, pričom v texte vystupuje iba jedna postava. 

Kategória podstavec predstavuje súhrne odpovede (14 % respondentov) napríklad 

v tomto vyjadrení: „Abeceda sa tam nespomína“ (Mariana), „Písmená tam nie sú“ 

(René), „Tie znaky sú tam zle“ (Alena) „Chýba tam slovná zásoba“ (Rado) a pod. Opäť 

si žiaden z respondentov nevšimol,  že ide o zámená (porovnaj interpretáciu tabuliek č. 

18 a č. 21, v ktorých sa vyskytuje kategória zámená . 

 
Tabuľka č. 29 Interpretácia odpovedí na otázku „Čo ťa zaujalo na ilustrácii 

najviac?“ 

 8. Čo ťa zaujalo na ilustrácii najviac? 
Σ 

Počet   Σ % 
  Hlavy 12 34 
  Zalepené ústa 11 31 
  Podstavec 11 31 
  Vlasy ženy 5 14 
  Láry – fáry, tresky - plesky 3 9 

 
 

V tabuľke č. 29 uvádzame odpovede respondentov na otázku Čo ťa zaujalo na 

ilustrácii najviac? Cieľom bolo zistiť, čo respondentov pri recepcii ilustrácie najviac 

upútalo. Odpovede nám priblížili kontext výtvarného umenia. Z tabuľky vyplýva, že 

jeden respondent uvádzal viacero motívov, ktoré ho zaujali. Najviac respondentov (34 

%) zaujali hlavy muža a ženy a túto odpoveď súhrnne označujeme kategóriou hlavy. 

Druhou najpočetnejšou kategóriou (31 % respondentov), ktorá zaujala sú zalepené ústa.  

31 % ako najzaujímavejší motív zvolilo zámená (nazvali to: písmená, slová, abeceda, 

nápisy a pod.). V tabuľke č. 29 tento motív uvádzame ako kategóriu podstavec 

(podobne ako v tabuľke č. 21, č. 24, č. 28). 14 % respondentov zaujali na ilustrácii vlasy 

ženy. Domnievame sa, že je to kvôli výstrednému účesu, ktorý je aktuálny. Vlasy, 

slnečné okuliare, podobne aj náušnice, na ilustrácii symbolicky prezentujú svet 

dospelých, čo je pre deti v tomto veku príťažlivé. Pre motív L – F sa rozhodlo len 9 % 

respondentov. 
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Diskusia a závery 

 

 Výskumom, formou dotazníka s otvorenými otázkami, sme sa zamerali na 

získanie údajov o estetickej povahe (páčivosti) ilustrácie R. Bruna, ale 

predovšetkým o recepčnej kreativite desaťročných detí pri vnímaní tejto ilustrácie 

v kontexte s jej  inšpiratívnou textovou zložkou príbehu Nehovorte do vetra. 

Najvážnejšou príčinou páčivosti ilustračného obrázka – aj podľa nášho predpokladu 

vďaka hypotézam niektorých teoretikov (porovnaj Holešovský, 1977;  Hegar, 1979; 

Tokár, 2001) –  je jeho humornosť:  Páči sa mi, lebo je smiešna. Nie je to nič 

prekvapujúce, pretože humor je detskému ponímaniu sveta vždy blízky. A v ilustrácii R. 

Bruna je veľmi účinný. 

Dôležitou príčinou páčivosti u detí, aj keď až o polovicu menej úspešnou ako 

v prípade humornosti, je jej údajná zaujímavosť: Páči sa mi, lebo je zaujímavá. Nezistili 

sme však príčinu alebo charakteristiku tejto zaujímavosti, pretože ju respondenti vo 

svojich písomných  hodnoteniach neuvádzali. Avšak už z pozorovania žiakov počas 

kontaktovania sa s ilustráciou bolo zrejmé, že ich ilustračná kompozícia zaujala: v triede 

nastal šum, žiaci medzi sebou živo komunikovali, vypytovali sa na zmysel ilustrácie 

a pod.    

Rozsahom tá istá vzorka respondentov sa v rovnakom (polovičnom) pomere 

vyjadrila, že ilustrácia je jednoducho pekná (Páči sa mi, lebo je pekná), resp. že 

vystihuje zmysel rozprávky (Páči sa mi, lebo vystihuje zmysel rozprávky).  Dôvod, 

prečo je ilustrácia pekná, opäť nevedeli bližšie špecifikovať, i keď už v tomto veku  detí  

prejavujú  schopnosť kritického hodnotenia výtvarnej prezentácie (podľa Słónska, 

1977). Zaujímavý je postreh poukazujúci na kritérium výstižnosti z aspektu 

inšpiratívneho literárneho textu. Ukazuje sa, že časť respondentov má aj požiadavky na 

kvalitu výtvarného prejavu, ktoré sú imanentné knižnej ilustrácii. Iste, ilustrácia R. 

Bruna svojimi vizuálnymi znakovými charakteristikami odkazuje na textové paralely, 

netreba však prehliadať, že napriek tomu je bohato obdarená mimoliterárnymi 

kontextami (kategória L – F, ženská hlava, lepiace pásky), ktoré rozširujú (dotvárajú) 

a teda obohacujú detské obzory vnímania ilustrovaného literárneho diela ako 

„komplexu“.   

Možno povedať, že nezanedbateľná skupina respondentov – dievčat s kategóriou 

krásy ilustrácie spájali jej poučnosť: Páči sa mi, lebo je poučná. Dalo by sa konštatovať, 

že dievčatá sú citlivejšie na etické posolstvá ľudských výtvorov, teda aj na etické 
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posolstvá literárneho diela a ilustrácie. Nechceme tento postreh prejudikovať, azda bude 

vhodné ho preveriť relevantným výskumom.  

Uzatvárame otázku estetickej účinnosti žiakmi recipovanej ilustrácie 

konštatovaním, že sa vo všeobecnosti páčila (nepáčila sa iba 6% respondentov) a aj 

naznačili dôvody páčivosti pojmami primeranými ich vyjadrovaniu (humornosť, 

zaujímavosť, krása, poučnosť).    

Aj keď sme sa dotýkali recepčných kontextov a vzťahov ilustrácia/literárny text, 

osobitne na túto problematiku sme sa zamerali ďalšou úlohou v dotazníku: Popíš, ktorú 

časť príbehu ilustrátor nakreslil.   

Tretina respondentov odpovedala  (odpovede zovšeobecňujeme) v tomto 

zmysle: ako pánovi odfúklo klobúk, pričom z  textu „Keby som sa nebol uhol, zhodilo 

by mi klobúk“ to nijako nevyplýva. Detská recepcia ilustračného obrázka je teda 

determinovaná kontextom výtvarného umenia, pretože odfúknutý klobúk zobrazený na 

ilustrácii je mimoliterárnym kontextom ilustrátora. 

Rovnaká vzorka respondentov na ilustrácii videla To, že ľudia nemajú hovoriť 

do vetra. Môže to značiť, že žiaci naozaj interpretovali ilustráciu v komparácii 

s literárnym textom, že „porovnávali“ text s ilustráciou a pokúsili sa zovšeobecniť 

(abstrahovať) určité mravné posolstvo. Iste, k tejto „snahe“ prispela skutočnosť, že sa 

vyjadrovali písomne. Písomný prejav je niečo iné a vážnejšie, ako spontánna ústna 

interpretácia, ktorej často chýba  myšlienková hĺbka. Táto zovšeobecnená premisa už 

svedčí o určitom stupni kognitívneho myslenia. Psychológovia konštatujú, že dieťa po 

ôsmom roku veku už dokáže myslieť v logických pojmoch a v období desiateho roku 

života sa objavuje tzv. slovno-logické (abstraktné) myslenie (Končeková, 1991). 

Nie sú zanedbateľné ani interpretácie ilustračného zobrazenia v zmysle, že vidia 

To, o dvoch ľuďoch, čo majú zalepené ústa. Opäť tu môžeme konštatovať, ako to bolo 

už vyššie, že v literárnom príbehu sa motív dvoch ľudí a zalepené ústa nevyskytujú. Je 

to opäť mimoliterárny kontext ilustrátora a tento motív determinoval aj interpretačný 

počin respondentov, ktorý charakterizujeme (keďže ide o ilustráciu) ako výrazný vplyv 

kontextu výtvarného umenia. 

Možno zosumarizovať, že vyše polovica respondentov sa pri písomnom 

porovnaní ilustrácie a literárneho textu „riadilo“ prevahou informácií, ktoré im utkveli 

v pamäti z vizuálnej názornej ukážky – ilustrácie, ako z literárneho textu. Táto 

skutočnosť je očakávaná, pretože deti aj v nami sledovanom veku sa stále „orientujú“ 

prevahou vizuálnych informácií, a to ešte, keď sú motivované umelecko-estetickou 
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dimenziou. Vek skúmaných vzoriek je zároveň prelomový. Postupne začína prevažovať 

verbálna nad vizuálnou komunikáciou. 

Predmetom nášho skúmania boli aj motívy ilustrácie, ktoré žiaci identifikujú na 

ilustrácii. Zisťovali sme to dotazníkovou úlohou: Napíš, čo všetko vidíš na ilustrácii.  

Domnievame sa, že motív podstavca na ilustrácii pôsobí nenápadne, nečitateľne, 

nezrozumiteľne, preto si ju všimne len málo respondentov pri popisovaní ilustrácie. 

Predpoklad sa naplnil, len 17 % všetkých respondentov ju spomenulo vo svojom opise. 

Kategóriu lízanka uvádzame aj v tabuľke č. 9 pri interpretovaní výsledkov 

recepcie ilustrácie od S. Mydla k básni Išiel palec na koni od D. Heviera v knihe 

Nevyplazuj jazyk na leva. Ak porovnáme ilustráciu k príbehu Nehovorte do vetra s 

 ilustráciou básne Išiel palec na koni, zistíme, že červeno-biela palička (na ktorej je 

konská hlava a chvost) a L – F (ružovo-biela stočená rúrka) sú veľmi podobné 

a v respondentoch vyvolali rovnaké asociácie (lízanku alebo vianočnú cukrovinku). Ide 

o zjavný kontext skutočnosti recepcie obidvoch spomínaných ilustrácií, pretože použitá 

červeno-biela kombinácia farieb a pruhovaných tvarov evokovala lízanku, ktorú 

respondenti poznajú zo svojho okolia (napríklad môže ísť o americkú vianočnú 

cukrovinku, ktorú mali možnosť respondenti vidieť v amerických  filmoch). 

Našou ďalšou úlohou bolo zistiť, ako deti interpretujú na ilustrácii motív tzv. 

láry – fáry, tresky – plesky, ktorý je skonkretizovaný do podoby ružovo-bielej stočenej 

rúrky, ktorá sa vznáša nad hlavami polfigúr. V dotazníku sme jednoducho položili 

otázku: Čo je to? Z písomných odpovedí vyplynulo, že štvrtina respondentov motív L – 

F interpretovala ako konkrétny predmet – lízanku. Tento motív sme už vyššie 

komentovali a len zopakujeme, že „videná“ lízanka sa spája s recepčným kontextom 

skutočnosti. S recepčným kontextom skutočnosti sa spája aj deťmi videný motív 

toboganu, trúby, tunela. Niektorí respondenti motív konkrétne pomenovali ako láry – 

fáry, iní vietor alebo slová. V týchto prípadoch možno hovoriť o kontexte literárnej 

skutočnosti, pretože žiaci vychádzali z textovej charakteristiky. 

Možno zhrnúť, že skúmaný zobrazený motív  L – F je pre deti pomerne 

„abstraktný“, neurčitý a deti si ho pomáhali interpretovať na základe vlastnej empírie 

(skúsenostný komplex), t.z. vychádzali z toho, čo im zobrazený motív v realite 

pripomína. Konštatujeme, že prevláda recepčný kontext skutočnosti. Zároveň môžeme 

skonštatovať, že pri „zvládaní“ úrovňového predstihu deti vychádzajú zo skúseností, 

čiže z toho čo im spomínaný motív pripomína. 
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Mapovali sme tiež, ako deti vnímajú polofigurálny motív muža a ženy. 

Zaujímalo nás, ako pri slovesnej recepčnej aktivite budú reagovať na rozpor medzi 

motívom ilustrácie a inšpiračným textom, keďže v literárnom texte sa žena nespomína. 

Na otázku v dotazníku Čo je to? respondenti odpovedali, že sú to táraji, rozprávajúci sa 

(ľudia, ktorí sa rozprávajú). Svedčí to o recepčnom kontexte literárnej skutočnosti. 

Zároveň môžeme konštatovať, že rozdiel v spomínanom motíve participuje úrovňový 

predstih v ilustrácii, ktorý je len pre 23 % respondentov  pochopiteľný. 

Rovnako sme mapovali, ako budú deti interpretovať motív zalepených úst. I keď 

sa motív zalepených úst v texte explicitne nespomína, všetci respondenti ho s textom 

spájali. 

Zaujímal nás aj postreh detí v súvislosti s rozdielom medzi motívom ilustrácie 

a motívmi inšpiratívneho literárneho textu, t.z. či dokážu, a do akej miery, odhaliť 

a následne pochopiť ilustrátorský zámer ako autonómnu výtvarnú výpoveď inšpirovanú 

textom. Takmer tretina respondentov nevidela medzi motívom ilustrácie a motívmi 

literárneho textu nijaký rozdiel. Ostatná, teda prevažná časť respondentov, uviedla 

(súčasne) niekoľko rozdielov. Nikto však nedokázal vyjadriť, prečo sa ilustrácia 

motivicky líši od motívov v literárnom diele. Opakuje sa situácia, resp. výsledky, aké 

sme zaznamenali pri skúmaní tej istej problematiky výtvarnej interpretácie (ilustrácie) 

básne Išiel palec na koni (tab. č. 10). Pravdepodobne to súvisí so stupňom rozvoja 

kauzálneho myslenia v tomto veku. Nevieme zdôvodniť, prečo takmer desatina 

respondentov uviedla motívy L – F (tresky – plesky). Domnievame sa, že deti predsa len 

majú inú obrazotvornosť a inú predstavu vizualizovania literárneho motívu ako je 

obrazotvornosť dospelého a navyše výtvarného umelca, ktorý ilustráciou interpretoval 

daný motív. Druha desatina respondentov ako odlišnosť medzi literárnym textom 

a ilustráciou uviedla vyprášené nohavice, ktoré sa v texte spomínajú, ale na ilustrácii 

chýbajú.  

Vráťme sa však ešte k osvetleniu spomínanej obrazotvornosti. V súvislosti s 

problematikou divergentnej obrazotvornosti pri interakcii literárny text/ilustrácia M. 

Tokár píše: „Ilustrácia ako ,materializovaná’ predstava literárnej skutočnosti v určitom 

zmysle (...) nemusí byť identická s predstavou a obrazotvornosťou čitateľa. Táto 

nezhoda s čitateľovou predstavou sa môže v umeleckej ilustrácii dotýkať zobrazených 

postáv, miesta, ich lokalizácie (prostredia), atmosféry a pod. nezhoda nemusí byť, 

a zväčša ani nie je v tzv. primitívnej rovine, napríklad vo farbe vlasov, tvare nosa či úst 

a pod., ale skôr v prílišnej názornosti ukázaného. Podľa J. Kříža ani literárne dielo 
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(jeho dej a štruktúra), aj keď odráža bežný život, nie je jeho kópiou.  Spravidla sa 

čitateľ pri recepcii ilustrácie vedome alebo podvedome vracia k obrazovým predstavám 

z prečítaného, ktoré sú však už konfrontované a ‚korigované’ (obohatené alebo 

ochudobnené) vnímaním ilustrácie. Práve v týchto ‚rozpornostiach‛ spočíva význam 

a možno aj posun (v pozitívnom slova zmysle) v myšlienkových i zážitkových sférach 

vnímateľa  ilustrácie“ (Tokár, 1998, s. 97 – 98). Úrovňový predstih, ktorý sa týka 

identifikovania odlišností pokladáme za  zvládnutý.    

Pri zisťovaní, ktorý motív na ilustrácii najčastejšie zaujme deti najviac, dospeli 

sme k premise, že respondenti vyratúvali motívy (naše kategórie), ktoré nevyplývajú 

z literárneho textu. Sú teda „produktmi“ obrazotvornosti a fantázie výtvarného umelca – 

ilustrátora (hlavy, zalepené ústa, zámená, vlasy ženy). Iba kategória L – F (tresky – 

plesky) je motívom evokovaným priamo textom, avšak jeho frekvencia (v odpovediach 

respondentov) signalizuje, že  zaujal najmenej. Zrejme sa tým potvrdzuje stanovisko 

tých teoretikov, ktorí konštatujú, že ilustrácie sa nemajú znižovať, či nadbiehať tzv. 

detskej  recepčnej vyspelosti. Deti radi  vnímajú aj ilustrácie, v ktorých je aj určitý 

predstih (niečo navyše), v danom prípade je to vo vzťahu k textu (pozri Tokár, 2000, s. 

172 – 176).  

 

7. 4  Kontexty recepcie ilustrácie Martiny Matlovičovej k rozprávke Kolotoč 

od Rudolfa Dobiáša z knihy Mojka, Jojka, Komínová striga a baranček 

Albert (2006) 

 

Túto časť výskumu detskej recepcie ilustrácie sme realizovali 

prostredníctvom týchto materiálov: literárny text – rozprávka Kolotoč z knihy od 

Rudolfa Dobiáša:  Mojka, Jojka, Komínová striga a baranček Albert (2006) a 

celostranová ilustrácia k tejto rozprávke od výtvarníčky Martiny Matlovičovej.  

Text:      Kolotoč 

A ten starý kolotoč,  

čo celé dni pre stál, 

 vŕzgal ako starý koč.  

Skrátka, bol to kolotoč 

 zo starého cesta. 
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Kolotoč však bol nielen starý, ale navyše aj nepojazdný. Zožierala ho hrdza a 

nečinnosť. Kolotočiar Karol, ktorý sa na ňom vozil ešte ako dieťa, sa ho už druhý rok 

pokúšal opraviť, ale nie a nie sa mu to podariť. Len čo jedno koliesko zbavil hrdze, 

druhé zhrdzavelo. A uviesť hrdzavý kolotoč do pohybu vôbec nie je jednoduché. 

Možno, že nejaký silák by ho bol dokázal pohnúť, ale ujo Karol bol so silami na konci. 

Veď už mal deväťdesiatdeväť rokov! 

Ibaže Mojka s Jojkou nič nevedeli o neutešenom zdravotnom stave starého 

kolotoča a hneď nasadli do koča ťahaného dvoma labuťami. 

„Kolotoč, toč náš koč! Kolotoč, toč náš koč!“ volali veselo, lebo sa nevedeli 

dočkať, kedy ho kolotočiar Karol roztočí. Tým ho však uviedli do nemalých rozpakov. 

Pomalým rozvážnym hlasom sa pokúsilo vysvetlenie: „Myslím, dievčatká, že to 

nepôjde. Totiž, aby ste rozumeli, toto je dlhodobo nepojazdný kolotoč. Vo vlhkom a 

daždivom počasí mu tak zhrdzaveli všetky ozubené kolieska, že teraz vôbec 

nezapadajú do seba“. 

Kolotočiar mal v očiach slzy. Možno aj od ľútosti, že dievčatám, ktoré sa tešili 

na jazdu na nádhernom starom kolotoči, musí pokaziť radosť. Starí ľudia však často 

mávajú slzy v očiach od rána do večera, a tak zrejme pre slzy kolotočiar nevidel, že 

Komínová striga niekedy aj dva-tri razy cez deň kvapká do súkolí kolotoča vodu, aby v 

ňom všetko dočista zhrdzavelo. 

Komínová striga, ktorá dovtedy zamračená sedela na mračne, všetko dobre 

videla i počula a od samej radosti sa prestala mračiť a namiesto toho sa rozkašľala. 

Kašľala dlho a silno, až sa od jej dusivého kašľa zdvihol vietor, čo bolo predzvesťou 

búrky. A stalo sa, o čom sa jej ani nesnívalo, a čo možno ani nechcela: starý a roky 

nepojazdný kolotoč sa z ničoho nič rozkrútil! 

„Držte sa! Dobre sa držte!“ volal na smrť preľaknutý kolotočiar na dievčatá. 

Tie sa napochytro retiazkami pripútali k sedačkám a vleteli rovno do víchrice. Tam 

celkom zblízka uvideli oblaky, za ktorými Komínová striga miešala farby. Čiernu 

premieňala na fialovú, bielu na oranžovú, belasú na sivú... Po mračnách sa rozliezali 

blesky, pripomínajúce bleskurýchle hady a všade navôkol hučali hromy ako divé slony. 

A nad hlavami dievčat ako netopiere viseli zdrapy rozkmásaných oblakov. 

„Kde to sme?“ spytovala sa Jojka Mojky a Mojka Jojky. 

„V zámku vládkyne hromov a bleskov, dievčatká,“ odpovedala im Komínová 

striga zmeneným milým hlasom. 
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Jojkla potichu zjojkla, ale Mojka pozbierala odvahu a priamo sa spýtala: 

"Chcela by som vedieť, veličenstvo, či sme vašimi hosťami alebo zajatkyňami?" 

 „Pochopiteľne, že zajatkyňami. Hostí by som prijala v hosťovskej izbe a 

neuvrhla by som ich do veternej smršte, ktorá sa prehnala nad starým kolotočom.“ 

 „Čo s nami chcete urobiť?“ 

 „Budete Komínovej strige pomáhať pri pletení víkendových mračien.“ 

 „Nikdy!“ prehlásili Mojka s Jojkou jednohlasne. 

 „Tak vás uvrhnem do hladomorne“, povedala Komínová striga. 

„Nevadí“, povedali dvojičky odhodlane. „V nijakom prípade nebudeme 

pomáhať niekomu, kto ľuďom kazí víkendy.“ Jojka si pritom uvedomila, že sa celkom 

zbavila strachu. Milo ju to prekvapilo. 

Komínovú strigu ich odpoveď tak najedovala, že sa rozhodla Joj ku a Mojku 

exemplárne potrestať. V mračnách vyhĺbila hladomorňu, hlbšiu ako najhlbšia jama, a 

dvojičky do nej zhodila. Najhoršie na tom nebolo padanie do hlbočiny, ale tma, v ktorej 

sa Jojka s Mojkou ocitli. Napokon však všetko dobre dopadlo. Stačilo, aby zaznelo 

cing-ciling, cing-ciling a vzápätí slnečné lúče presvietili závoj dažďových kvapiek a 

urobili z neho dúhový most. A po dúhovom moste sa dievčence bezpečne vrátili na 

zem. Keď ich kolotočiar Karol uvidel, od prekvapenia i šťastia, že sa im nič nestalo, 

celkom onemel. Medzitým slnko vysušilo mokré sedadlá, odparilo vodu zo súkolí a 

kolotoč opeknel, ba dokonca z ampliónu, ktorý bol pripevnený na starom elektrickom 

stĺpe, sa ozvala veselá hudba. A zrazu sa v kolotoči niečo pohlo, cinklo a vzdychlo. To 

bolo neklamné znamenie, že je pripravený rozkrútiť sa. 

Dievčatá sa v ten deň povozili nielen na koči ťahanom labuťami, ale aj na 

koníčkoch, v rakete, ba aj na zubatom tigrovi. A Komínová striga? Keď videla, čo sa 

stalo, hneď si uvedomila, že jej zlomoc kaziť ľuďom radosť zo života oslabla. Preto 

spanikárila, a azda to bol dôvod, prečo dlho nemohla nájsť komín, z ktorého dovtedy 

čerpala pohonné hmoty pre svoju smutnú prácu. 
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Ilustrácia k príbehu Kolotoč: 

 

Obr. č. 19 Martina Matlovičová, ilustrácia. Rudolf Dobiáš, Mojka, Jojka, Komínová striga a baranček 
Albert. Bibliofília. Bratislava: Q111,  2006. 

 

Teoretik umenia, Bazon Brock, sformuloval už pred desaťročiami výstižný 

termín „prepojenie v umení“ (in Kűnneman, 2003). Mal na mysli spätosť kedysi od 

seba prísne oddelených oblastí umenia. Aj pre súčasnú knižnú ilustráciu je 

charakteristické prestupovanie alebo stieranie hraníc  s ostatnými žánrami 

úžitkovej grafiky a výtvarného umenia vôbec, dokonca aj s inými vizuálnymi 

médiami, ako sú napríklad animovaný film, počítačová grafika a pod. V poslednej 

dobe získava poprednejšie postavenie v súčasnej slovenskej ilustrátorskej tvorbe 

pre deti výtvarníčka Martina Matlovičová. Za svoju ilustrátorskú tvorbu získala 

niekoľko významných ocenení,  napríklad za ilustrácie knihy J. Blažkovej 

Ohňostroj pre deduška50 udelilo Ministerstvo kultúry SR titul najkrajšia kniha 

Slovenska 2005.  

                                                 
50 Ohňostroj pre deduška (Bratislava, 2000). 
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Ilustrácie ku knihe Mojka, Jojka, Komínová striga a baranček Albert, 

z ktorých sme jednu vybrali pre náš výskum, sa vyznačujú postmodernými 

prvkami. V mnohom  pripomínajú výtvarný prejav detí, ale vo veľkej miere svoje 

ilustrácie buduje aj na prvkoch komiksu (slovné bubliny, fázovanie). Charakter 

obrázkov je v mnohom  blízky animačnej práci. Táto príbuznosť je daná tým, že 

Matlovičová sa venuje aj filmovej animácii. 

Zvláštnosťou ilustrácií M. Matlovičovej k Dobiášovej knihe pre deti je 

skutočnosť, že nie sú farebné, ako by sme to očakávali, ale čiernobiele. Farebná je 

iba ilustračná kompozícia na knižnom obale a predsádka.  

Celostranová, dekoratívne ohraničená, ilustrácia k príbehu Kolotoč na prvý 

pohľad zaujme fabulou, ktorá pozostáva z dvoch textových akcií (spomínané 

komiksové fázovanie). Zvláštnosťou kompozície je, že narácia príbehu  smeruje 

zdola nahor, teda nie v dikcii čitateľskej skúsenosti – zhora dole. Zobrazené dejové 

akcie sú v strede celostrany predelené horizontálnym pásom. Dolná časť zobrazuje 

moment, keď dvojičky Jojka a Mojka odlietajú na labuti ku komínovej strige. Tu je 

zobrazená aj postava Karola so psom, ktorý sa dvojičkám prihovára (priama reč 

v slovnej bubline). V pozadí je nenápadný motív kolotoča s labuťami, ktorý 

výtvarným uchopením pripomína zjednodušenú detskú kresbu. V hornej časti 

ilustrácie je zobrazená textová situácia, ako komínová striga sedí na mračnách (ich 

podoba evokuje trón) a víta dvojičky. Rozprávková postava strigy má typické 

atribúty pre túto bytosť: zamračená tvár, bradavice po tvári, špicatý klobúk. V ruke 

drží neidentifikovateľný predmet pripomínajúci metlu, ktorý podľa literárnej 

predlohy predstavuje nástroj, s ktorým striga miešala farby. Postavy dvojčiat  sú 

odeté do rozdielnych šiat, čo je  pre detskú skúsenosť v rozpore. Výrazy tváre 

evokujú prekvapenie až strach. V pozadí zobrazených hrdiniek je zobrazená 

otvorená brána a kvapky, ktoré majú evokovať dážď. Tento motív pomyselne 

dotvára a zároveň oddeľuje interiér kráľovstva strigy.  

Na oboch motívoch ilustrácie sú zobrazené mračná, blesky. Spolu 

s motívom bleskurýchlych hadov, ktoré sú prepojené jazykmi (na hornej časti tesne pod 

olemovaním) a divých slonov, dotvárajú celostranovú kompozíciu a pôsobia 

dekoratívne.  

Príbehy, kompozíciu, motív bleskurýchlych hadov, nástroj, ktorý drží 

Komínová striga v ruke a motív kolotoča považujeme, z aspektu detského 



 127 
 

recipienta, za významovo komplikované a preto za „nadsadený“ úrovňový predstih 

ilustrácie.  

Ilustrácia sa od literárneho príbehu líši motívom psa, ktorý je  zobrazený 

vedľa postavy Karola a motív letiacej labute. Text uvádza koč, ktorý ťahajú labute. 

Domnievame sa, že nami zvolená celostranová ilustrácia vhodne 

reprezentuje  náročný výtvarno-ilustrátorsky program ilustrátorky M. Matlovičovej 

a výskum má ukázať, ako sa s týmto náročným recepčným „rébusom“ dokážu 

„popasovať“ jeho adresáti – desaťročné deti.  

 

Metodika a organizácia výskumu  

 

Výberový súbor tvorilo 238 žiakov (148 chlapcov, 90 dievčat), t.z. skupiny 

D, E, F, G.51 Pre ciele tohto výskumu sme použili tri formy konštruktívnych 

(projektívnych) techník, ktoré sme podrobili obsahovej analýze a interpretácii. 

Jednotlivé výskumy boli realizované v čase dvoch vyučovacích hodín. Išlo o tieto 

formy:  

 

Výtvarná interpretácia literárneho textu bez názornej ukážky pôvodnej 

ilustrácie od M. Matlovičovej.  

Respondenti výtvarne interpretovali literárny príbeh (t.z. praktickou 

realizáciou – ilustrovanie príbehu žiakmi) Rudolfa Dobiáša na základe prečítaného 

textu vyučujúcou, a to bez názornej ukážky ilustrácie k tomuto príbehu. Žiakov 

sme rozdelili do troch skupín.  

V prvej skupine D52 (dve školské triedy)  sme recepciu literárneho príbehu  

žiakmi cielene ovplyvnili  motivačným rozhovorom.  

V druhej skupine E53 (jedna školská trieda,) sme pri výtvarnej realizácii 

nepoužili motivačný rozhovor vyučujúcej (položili sme iba otázky zamerané na 

lajtmotív príbehu, napríklad: o čom bol príbeh, kto v ňom vystupoval a pod., aby si 

deti upevnili obsah prečítaného).  

                                                 
51 Spolu sedem tried, vyučujúci Mgr. Hirková, Mgr. Šofraneková, Mgr. Želizňák, Mgr. Prusáková, Mgr. 
Poperník, Mgr. Jackaninová, Mgr. Molčanová.   
52 Vyučujúci: Mgr. Hirková, ZŠ Československej armády v Prešove; Mgr. Želizňák, ZŠ Ul. 9. mája 
vo Svidníku. 
53 Vyučujúca Mgr. Šofraneková, ZŠ Československej armády v Prešove. 
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Tretia skupina F54 (dve školské triedy) interpretovala príbeh výtvarnou 

realizáciou vo forme komiksu. V rámci motivácie sme položili sme  rovnaké 

otázky ako v druhej skupine.  

Výtvarná interpretácia literárneho textu s názornou ukážkou  pôvodnej 

ilustrácie od M. Matlovičovej 

Žiaci výtvarne interpretovali (ilustrovali)  literárny príbeh R. Dobiáša s 

názornou ukážkou ilustrácie M. Matlovičovej. Rozdelili sme ich do dvoch skupín.  

Prvá skupina D55 výtvarne interpretovala príbeh vlastnou  ilustráciou. 

Vyučujúca prečítala literárny text a zároveň  žiakom prezentovala aj Matlovičovej 

ilustráciu k tejto rozprávke.  

Druhá skupina G56 (dve školské triedy), výtvarne interpretovala príbeh 

formou  komiksu, pričom žiakom sme pred vlastnou realizáciou komiksového 

príbehu prezentovali aj pôvodnú Matlovičovej ilustráciu. 

Verbálno-písomná interpretácia literárneho textu a pôvodnej ilustrácie 

formou dotazníka s  otvorenými otázkami.  

Dotazník sa realizoval v skupinách D, F, G,  s počtom 59 respondentov (39 

chlapcov, 20 dievčat).  

 

Výtvarná interpretácia rozprávky bez názornej ukážky ilustrácie  

 

Výtvarnú interpretáciu rozprávky bez názornej ukážky pôvodnej ilustrácie 

sme realizovali v troch skupinách. V prvej skupine (D) žiaci výtvarne 

interpretovali príbeh  pomocou motivačného rozhovoru, v druhej skupine (E) bez 

motivačného rozhovoru a v tretej skupine (F) interpretovali literárny text formou 

komiksu, bez motivačného rozhovoru.  

                                                 
54 Vyučujúci: Mgr. Prusáková, ZŠ Centrálna vo Svidníku; Mgr. Poperník ZŠ na ul. Komenského 
vo Svidníku. 
55 Vyučujúci: Mgr. Hirková, ZŠ Československej armády v Prešove; Mgr. Želizňák, ZŠ Ul. 9. mája 
vo Svidníku. 
56 Vyučujúci Mgr. Prusáková, ZŠ  Centrálna vo Svidníku; Mgr. Molčanová,  ZŠ Československej 
armády v Prešove. 
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Skupina D – výtvarná interpretácia rozprávky bez názornej ukážky ilustrácie s 

použitím motivačných otázok 

 

Touto formou výtvarne interpretovala skupina D a tvorilo ju 40 

respondentov  –  22 chlapcov a 18 dievčat.  Žiakom vyučujúca prečítala text 

príbehu Kolotoč. Zámerne sme zatajili jestvujúcu ilustráciu k prečítanému textu 

rozprávky, aby neovplyvnila výtvarný prejav žiakov. Po prečítaní príbehu 

nasledovali motivačné otázky a rozhovor. Výtvarná recepcia príbehu žiakmi tak 

bola zámerne ovplyvnená motivačnými otázkami, ktorými učiteľka chcela 

sústrediť pozornosť na určité motívy príbehu, napríklad: Aké hlavné postavy 

vystupujú v príbehu? O čom bol príbeh? Ako Komínová striga vyrábala zlo? Ktorá 

časť z príbehu by sa mohla odohrať aj v skutočnosti? Čo je to dúha? a pod. Cieľom 

motivačných otázok, ktoré boli zamerané na pochopenie funkcie ilustrácie 

(napríklad: Načo slúžia ilustrácie v knihe? Čo je to ilustrácia?), bolo motivovať 

respondentov k ilustrátorskej tvorbe (hranie rolí). 

        Predpokladali sme, že vo výtvarnej interpretácii príbehu (v ilustráciách 

respondentov) Kolotoč budú najčastejšími podnetmi pre výklad príbehu 

nasledovné hlavné motívy: postavy Jojky a Mojky, kolotoč, striga, kolotočiar 

Karol. Medzi vedľajšie interpretované motívy môžu patriť: zámok, dúha, búrka.  

 

Tabuľka č. 30 Hlavné motívy príbehu 

 

Po analýze výtvarných prác sme naše predpoklady korigovali. Výskum 

kontextu  literárnej skutočnosti sme kvôli prehľadnosti diferencovali podľa 

Pohlavie Počet 
Iba 

kolotoč 

Iba 

striga  

Jojka, 

Mojka 

a iné  

Kolotoč 

a iné 

 Striga   

a iné 

Kolotočiar 

Karol 

Aj 

Zámok 

Aj 

Dúha 

Aj 

Búrka 

Dievčatá 
Počet 5 5 13 15 3 5 0 16 10 

% 28 28 72 83 17 28 0 89 56 

Chlapci 
Počet 6 11 9 11 8 4 0 21 13 

% 28 50 41 50 36 18 0 95 59 

Σ 
Počet 11 16 22 26 11 9 0 37 23 

Σ % 28 40 55 65 28 23 0 93 58 
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kritéria, či sú predmetom zobrazení žiackych prác hrdinovia rozprávky alebo veci a 

javy. Z tabuľky č. 30  vyplýva, že len v prípade kategórií  iba kolotoč a iba striga 

sa vyskytli tzv. „čisté“ kategórie, t.z. ako sólové motívy výtvarných prác. V 

skupine realizovaných prác sa uvedené motívy vyskytovali spolu s inými motívmi 

(kategórie kolotoč a iné, striga a iné). Ostatné motívy, uvádzané v tabuľke, sa 

vždy vyskytli popri uvedených motívov i s ďalšími motívmi. Z tabuľky vyplýva, 

že najčastejším motívom literárneho textu, ktorý si respondenti zvolili, je kolotoč. 

Takmer tretina respondentov (28 %) interpretovala prečítaný príbeh zobrazením 

jediného motívu – kolotoča (kategória iba kolotoč), ktorý však zakomponovala do 

prírodného prostredia s oblohou a dúhou (pozri obr. č. 20). 

 

 
Obr. č. 20 Ján, 10 rokov 

 

Postavy Jojky a Mojky (kategória aj Jojka a Mojka) ilustrovala väčšia 

polovica respondentov (55 %). Tieto postavy boli komponované spolu s inými 

motívmi. Takmer tretina respondentov (28 %) k motívu Komínovej strigy pridávala 

aj ďalšie motívy (Jojka a Mojka, kolotoč, búrka a iné; pozri obr. č. 21).  
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Obr. č. 21 Margaréta, 10 rokov 

 

Percentuálne vyjadrenie v tabuľke dokladá, že motív Komínovej strigy 

ilustrovalo nesporne viac chlapcov (36 %) ako dievčat (17 %). Výsledky v 

kategórii iba striga svedčia, že tento motív si pre ilustráciu zvolila necelá polovica 

(40 %) respondentov. Aj v tomto prípade postavu strigy realizovalo viac chlapcov 

(50 %) ako dievčat (28 %). Motív kolotočiar Karol (postava) je v literárnej podobe 

málo výrazná. Napriek tomu takmer tretina respondentov (23 %) si túto postavu 

zvolilo ako motív ilustrácie. Tabuľková kategória dúha prezentuje literárny motív 

dúhy. Skutočnosť, že až 93 % respondentov zobrazilo dúhu, je 

najpravdepodobnejšie spôsobená tým, že bola motivovaná otázkou vyučujúcej. 

Kategória búrka (motív mračien, bleskov) sa vyskytla vo viac ako polovici 

ilustrácií (58 %). Motív súvisí s recepčným kontextom literárnej i reálnej 

skutočnosti, ale mohol byť evokovaný motiváciou vyučujúcej. Zaujímavé je, že 

literárny motív zámku sa vo výtvarných interpretáciách žiakov nevyskytol. 

Markantné interpretačné rozdiely v motívoch sme medzi dievčatami a chlapcami 

nezaznamenali. 
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Tabuľka č. 31 Kontext  reality – motívy kolotoč a ostatné prvky reality 

Pohlavie 

 

Kolotoč 

kruhový 

Kolotoč 

iný 

Kolotoč 

s 

labuťami 

Ostatné 

prvky 

reality 

Dievčatá 
Počet 13 7 7 3 

% 72 32 39 17 

Chlapci 
Počet 14 3 6 5 

% 64 14 27 23 

Σ 
Počet 27 10 13 8 

Σ % 68 25 33 20 

 

V tabuľke č. 30 sme uviedli kategóriu Kolotoč a iné. Táto kategória v uvedenej 

tabuľke predstavovala (z nášho pohľadu) kontext literárnej skutočnosti. V tabuľke č. 31 

analyzujeme tento motív podrobnejšie. Zaujímalo nás, aký typ kolotoča respondenti 

zobrazia, pretože v obrazotvornosti detí sa najzreteľnejšie prejavuje kontext skutočnej 

reality. Analýzou výtvarných prác sme zistili, že kolotoč vizualizovaný žiakmi má 

rôznu podobu.  Je to dané aj tým, v samotnom  literárnom texte nie je explicitne 

špecifikovaný: „...starého kolotoča a hneď nasadli do koča ťahaného dvoma labuťami“. 

Rozdielnosti v charakteristike zobrazenia kolotoča v jednotlivých žiackych prácach sme 

špecifikovali dvoma kategóriami: kolotoč kruhový, kolotoč iný (čo značí kolotoč iného 

typu, ako kolotoč kruhový) a kolotoč s labuťami.  Kategória kolotoč kruhový 

predstavuje v skutočnosti najbežnejší typ kolotoča v lunaparkoch, preto až dve tretiny 

respondentov (68 %) zobrazilo kolotoč v tejto podobe (obr. č. 22).  
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Obr. č. 22 Edo, 10 rokov 

 

Ostatní respondenti (33 %) zobrazili kolotoč, ktorého súčasťou boli aj labute 

(pozri obr. č. 20, č. 23), teda inšpirovali sa literárnym textom (kontext literárnej 

skutočnosti). Nemožno však vylúčiť ani vplyv motivačnej otázky vyučujúcej (napr. Ako 

vyzeral kolotoč?), ktorá upozornila na typy kolotočov (typov kolotočov boli aj súčasťou 

diskusie).  

 

 
               Obr. č. 23 Jakub, 10 rokov 

 

Kategóriu kolotoč iný prezentuje štvrtina (25 %) respondentov. Ide o zobrazenia 

kolotočov iného typu ako kruhového (pozri obr. č. 24). Motívy, ako sú názvy (nápisy) 

kolotočov, napríklad Spidygonzales, Labute a pod., kolotočiar Karol v maringotke, 
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skrutkovač, autá, autoprívesy (pozri obr. č. 22, č. 23, č. 24). sme v tabuľke (č. 31) 

zaradili do kategórie ostatné prvky reality a uplatnilo ich 20 % respondentov (23 % 

chlapcov a 17 % dievčat z celkového počtu výskumnej vzorky). Radíme ich k prvkom 

neštruktúrovaných recepčných obsahov, resp. ku kontextu skutočnej reality. 

 

 
Obr. č. 24 Samuel, 10 rokov 

 

Tabuľka č.  32 Kontext výtvarného umenia – motívy typických znakov strigy 
 

Pohlavie  
Postava 

strigy 

Typické 

znaky 

strigy 

Dievčatá 
Počet 8 8 

% 44 100 

Chlapci 
Počet 14 14 

% 64 100 

Σ 
Počet 22 22 

Σ % 55 100 

 

 Tabuľka č. 32 uvádza kategóriu, ktorá súvisí s kontextom výtvarného umenia. 

Kategória postava strigy prezentuje počet respondentov, ktorý túto postavu zobrazili. 

Do kategórie typické znaky strigy (100 % respondentov) sme pojali znaky alebo 
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atribúty,  ktorými respondenti vizualizovali postavu Komínovej strigy, a ktoré 

všeobecne symbolizujú  rozprávkovú postavu strigy. Napríklad: bradavice, metla, 

čierny odev, klobúk, čierna mačka a pod.(pozri obr. č. 25). Je veľmi 

pravdepodobné, že typické atribúty strigy respondenti poznajú z iných 

ilustrovaných kníh alebo animovaných či filmových a televíznych verzií.  

 

 
Obr. č. 25 Jakub, 10 rokov 

 

Diskusia a závery 

 

Z analýzy žiackych prác vyplýva, že žiaci dávajú prednosť tým motívom 

príbehu, ktoré počas čítania zvýraznila vyučujúca intonáciou a mimikou. Bolo to 

najmä v pasážach priamej reči: „Kolotoč, toč náš koč! Kolotoč, toč náš koč!“ 

Vyučujúca v tomto prípade upriamila  pozornosť žiakov práve na motív kolotoča.  

Viliam Obert považuje za jednu z predností učiteľovej zvukovej 

interpretácie literárneho textu to, že žiaci sledujú zvukovú interpretáciu v kontexte 

pohybov a mimiky čítajúceho. Tieto prejavy sú zároveň prejavom jeho prežívania 

literárneho textu. Vytvára sa tak medzi interpretom a poslucháčom živý kontakt, 

 žiaci získavajú skúsenosti z  bezprostrednej hlasovej realizácie literárneho textu 

atď. Podľa G. F. Chilmiho (ale aj iných) „Emocionálne zafarbenie informácie prehlbuje 

jej vnímanie, robí ju živou, umožňuje pocítiť vzťah k nej a vypracovať si spätnú 

reakciu. Informácia bez emocionálneho zafarbenia je mŕtva“ (in Obert, 1998, s. 60).  
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Ďalším dôvodom obľúbenosti motívu kolotoča, ktorý je tak frekventovaný  

v žiackych prácach je podľa nášho názoru to, že táto téma je výsostne „detská“, 

evokuje  silný emocionálny zážitok a atraktívnosť. 

Postavu strigy realizovalo viac chlapcov (50 %) ako dievčat (28 %). Keďže  

postava strigy je ženského rodu, predpokladali sme, že sa pre jej interpretáciu 

rozhodne  viac dievčat. Tento predpoklad sa nenaplnil.  

Motív obohacovali  dokreslením prírodného prostredia, dúhy a mračien. 

Z psychologického aspektu sa podľa typológie recipientov v  odbornej 

literatúre (Kulka, 1991; Tokár, 1996 a iní) uvádza: jedinú postavu z príbehu 

zobrazujú interpretatívne typy recipientov literárneho textu.  Recipient 

„interpretatívny, u ktorého je rozhodujúci pocit a dojem, vníma a poznáva 

subjektívne, skôr sa vciťuje“ (Tokár, 1996, s. 87). Podľa citovaného autora 

interpretatívny typ pristupuje k recepcii – a prejavuje sa to aj v jeho výtvarnom 

prejave – viac detailizujúco.  Zdá sa, že aj v našom prípade sú prvky detailizujúce 

postavu strigy typické pre tých recipientov, ktorí si Komínovú strigu zvolili ako 

jediný motív, na rozdiel od  recipientov, ktorí popri Komínovej strige volili ďalšie 

motívy.  

Tento prípad možno aplikovať aj na typológiu C. G. Junga (in Kulka, 1991): 

introvert – extrovert. Pre recepciu introverta je charakteristické, že sa zameriava 

na vlastné vnútorné psychické stavy. Rovnako aj v prípade Komínovej strigy 

introverti výtvarne interpretovali túto postavu ako jediný motív.    

  To, že postava Komínovej strigy je vo výtvarných prácach respondentov 

pomerne frekventovaná (68 %), môžeme pripísať aj mimoliterárnemu kontextu, 

konkrétne kontextu výtvarného umenia, pretože táto postava je vo všeobecnosti 

deťom blízka z iných rozprávok. Stretávajú sa s ňou v ilustrovaných knihách, v 

animovanej, filmovej  alebo  inej forme. 

Jednou z motivačných otázok vyučujúcej bola spontánne položená otázka: 

„Ktorá časť príbehu sa mohla udiať aj v skutočnosti?“ Z reakcie žiakov bolo  

zrejmé, že otázku pochopili v tom zmysle, že z príbehu si pre výtvarnú realizáciu 

majú voliť motívy,  s ktorými  sa môžu stretnúť v reálnom živote. Žiaci na vyššie 

uvedenú otázku odpovedali, že môže ísť o dúhu (traja respondenti), ale ako 

skutočné považovali literárne postavy Jojky a Mojky, kolotočiara Karola a kolotoč. 

Signifikantné je, že deti v odpovediach počas besedy vynechali jednu z hlavných 



 137 
 

aktérov príbehu – Komínovú strigu. Nazdávame sa, že si uvedomili fantastickosť 

strigy ako bytosti, ktorá nepatrí do reálneho sveta.   

Ďalšími motivačnými otázkami vyučujúca rozvíjala motív dúhy. Postupovala 

mimovoľne, spontánne, bez vopred premysleného zámeru: „Deti, kedy vidíme dúhu?“ 

„Ako vyzerá dúha?“ a pod. Vyučujúca motivačnými otázkami na tému dúha tak 

prepojila recepciu rozprávky s osobnými skúsenosťami žiakov. Súčasne motivačný 

rozhovor, ktorý sa niesol v intenciách rozprávkových motívov, sa postupne prelínal aj s 

kontextom  skutočnej reality (odvolávanie sa, resp. podoprenie skúsenostným 

komplexom detí). 

Z nášho pozorovania motivačného rozhovoru vyplynulo, že motivačný rozhovor 

žiakov zaujal (boli počas motivácie pozorní). Preto sme sa domnievali, že aj výtvarná 

interpretácia príbehu bude do značnej miery ovplyvnená pôsobením vyučujúcej. 

Zvláštnosťou je tiež  skutočnosť, že u troch respondentov sme zaregistrovali podobnú 

kresbu kolotoča, ako v Matlovičovej ilustrácii, ktorú žiaci nevideli (pozri obr. č. 23). 

Možno povedať, že ilustrátorka sa svojou výtvarnou interpretáciou „priblížila“ 

detskému vnímaniu a obrazotvornosti. Dostávame sa teda k tomu, čo sa v literárnej 

komunikácii zvykne označovať za podstatu špecifickosti a inakosti modernej literatúry 

pre deti a mládež. Ňou je detský aspekt: „...dielo pre deti totiž netvorí autor – dieťa, ale 

autor – dospelý“ (Kopál, 1970, s. 137). Ide o tzv. detský aspekt v ilustrácii. Aj ilustrátor 

je dospelým autorom, ktorý prešiel detstvom, a preto si ho dokáže aktualizovať. Či už 

vnútorne (spomienkovo) alebo cez podnety zo života detí. Výhodou dospelých je to, že 

aj oni boli deťmi (Rakús, in Rusňák, 2006). Ilustrátor, tak ako spisovateľ detskej 

literatúry, je dospelým, „no vie sa stotožniť s dieťaťom – tvorí v perspektíve tohto 

stotožnenia. Spája dva aspekty“ (Miko, 1980, s. 165).  

V najvšeobecnejšej definícii sa pod detským aspektom v súčasnej teórii detskej 

literatúry rozumie spôsob modelovania reality v umeleckej tvorbe pre deti (Kopál, 1991, 

s. 24), resp. menej vyvinutá detská osobnostná úroveň vo vzťahu k dospelostnej, 

smerujúca však práve k nej (Miko, 1980).  

V našom výskume detských výtvarných prác ku kontextu reality radíme:  názvy 

(nápisy) kolotočov, napríklad Spidygonzales, Labute a pod., kolotočiar Karol 

v maringotke, skrutkovač, autá, autoprívesy. S týmito reáliami sa respondenti stretávajú 

v lunaparkoch, ktoré sú  obľúbeným miestom detskej zábavy. Tieto motívy zobrazila 

pätina respondentov.  
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Potvrdzuje sa všeobecná hypotéza, že do diela výtvarného umenia v procese 

tvorby i recepcie vždy vstupuje kontext skutočnej reality, konkrétne vizuálnej reality; 

ilustráciu ako žáner výtvarného umenia (úžitkového) nevynímajúc.  

 Žiakmi realizované vizuálne znaky – atribúty postavy komínovej strigy, resp. 

strigy všeobecne, súvisia s kontextom výtvarného umenia, pretože týmito znakmi alebo 

charakteristikami je táto rozprávková bytosť prezentovaná vo vizuálnych médiách:  

 animovanej tvorbe, filmovej produkcii, komiksoch, ilustráciách a pod. Konkrétne – ide 

o odev čiernej farby, špicatý klobúk, strapaté vlasy, bradavice, čierna mačka, metla a 

pod. 

 
 Skupina E – výtvarná interpretácia rozprávky bez názornej ukážky ilustrácie bez 

použitia motivačných otázok  

 

Druhú skupinu (E) výskumnej vzorky tvorili žiaci, ktorí interpretovali 

príbeh výtvarnou realizáciou, avšak ich práca nebola ovplyvnená motivačným 

rozhovorom (recepcia neovplyvnená kontextom vyučujúcej).  

Vzorku tvorilo 20 respondentov (chlapcov) zo  špeciálnej športovej 

(hokejovej) triedy. Vyučujúca prečítala žiakom text rozprávky. Dbala na to, aby 

nebola odhalená ilustrácia k textu rozprávky, ktorá by mohla ovplyvniť žiacky  

výtvarný prejav. Zámerne bol vynechaný aj motivačný rozhovor, avšak vyučujúca 

položila iba otázky dotýkajúce sa podstatných motívov príbehu, napríklad: „O čom 

bol príbeh? Kto vystupoval v príbehu?“ a pod. Recepcia výtvarnou realizáciou bola 

motivovaná tak, aby sa žiaci vžili do role ilustrátora.  

 

Tabuľka č. 33 Hlavné motívy príbehu 

Pohlavie  
Iba 

kolotoč 

Iba 

striga 

Aj 

Jojka a 

Mojka 

AJ 

kolotoč 

Aj 

striga 

Kolotočiar 

Karol 

Aj 

Zámok 

AJ 

Dúha 

AJ 

Búrka 

Chlapci 
Počet 9 0 9 11 6 12 2 3 10 

% 45 0 45 55 30 60 10 15 50 

 

 

Tabuľka č. 34 prezentuje kvantifikáciu zvolených kategórii: iba kolotoč, iba 

striga, Jojka a Mojka a iné, kolotoč a iné, striga a iné, kolotočiar Karol. Cieľom  
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výtvarnej analýzy realizovaných  žiackych ilustračných prác bolo zistiť prvky kontextu 

literárnej skutočnosti, resp. ktoré rozprávkové motívy žiaci vizualizovali. Všetci 

respondenti zobrazili kolotoč: kategória iba kolotoč 55 %, kategória  aj kolotoč 45 %. 

Viac ako polovica respondentov (60 %) zakomponovala do svojich ilustračných prác  aj 

postavu kolotočiara Karola. Postavy Jojky a Mojky a iné motívy si zvolilo 45 % 

chlapcov. Je to v porovnaní so skupinou, ktorej práca bola ovplyvnená motivačným 

rozhovorom, o niečo menej. Možno je to pravdepodobne podmienené tým, že 

v predchádzajúcej skupine postavy Jojky a Mojky kreslili skôr dievčatá ako chlapci, a 

teraz výskumnú vzorku prezentujú iba chlapci (porovnaj s tabuľkou č. 30).  

Chlapci športovej triedy, na rozdiel od rodovo zmiešanej prvej skupiny, však 

neuplatnili postavu Komínovej strigy ako jediný motív (kategória iba striga). Tento 

rozdiel môže byť zapríčinený nielen rozdielnosťou pohlaví, ale môže byť aj dôsledkom 

chýbajúceho motivačného rozhovoru vyučujúcej. Žiakmi zobrazené kategórie aj zámok, 

aj dúha, aj búrka dokumentujú voľbu motívov prostredia. Tieto kategórie prezentujú 

kontext literárnej skutočnosti. Sú inšpirované textovým ekvivalentom. Motív búrky 

zobrazila polovica respondentov (50 %), a to podobnými výjavmi ako v prvej 

skupine: motívmi mračien a bleskov v tmavomodrých farbách. Pre túto 

chlapčenskú skupinu je príznačné, že motív dúhy zobrazilo len 15 % respondentov 

(oproti 58 % v prvej skupine, kde prebehol motivačný rozhovor) a len 10 % 

respondentov sa inšpirovalo motívom zámku. 

 

Tabuľka č. 34 Kontext  reality – motív kolotočov a ostatných typov reality 

 

 

 

 

 

 

 

Tabuľka č. 34 prezentuje v žiackych výtvarných interpretáciách zobrazené prvky 

kontextu skutočnej reality, ktoré sme zosumarizovali do kategórií: kolotoč kruhový (65 

% respondentov), kolotoč iný ( 15 % respondentov), kolotoč s labuťami (0 % 

respondentov) a ostatné prvky reality (40 % respondentov). Voľbu jednotlivých 

kategórií sme vysvetlili pri interpretácií výsledkov vo výskumnej skupine s motivačným 

Pohlavie  
Kolotoč 

kruhový 

Kolotoč 

iný 

Kolotoč s 

labuťami 

Ostatné 

prvky 

reality 

Chlapci 
Počet 13 3 0 8 

% 65 15 0 40 
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rozhovorom. V prípade voľby kruhového typu kolotoča je situácia takmer zhodná so 

vzorkou prvej skupiny, avšak tzv. iný typ kolotoča nakreslilo menej žiakov (15 % oproti 

25 % v prvej skupine). Konštatovaná zhodnosť typu kruhového kolotoča je 

pravdepodobne podmienená recepčným kontextom skutočnej reality (skúsenostný 

komplex žiakov). 

 

Tabuľka č. 35 Kontext výtvarného umenia – motívy typických znakov strigy 

a bublinky 

Pohlavie  
Postava 

strigy 

Typické 

znaky 

strigy 

Bublinky 

Chlapci 
Počet 6 2 1 

% 30 33 5 

  

 Tabuľka č. 35 dokumentuje recepčný kontext výtvarného  umenia. 

Z detských výtvarných práca sme vydedukovali tieto zovšeobecnené kategórie: 

postava strigy, typické znaky strigy a bublinky. Z počtu všetkých respondentov (30 

%), ktorí zobrazili postavu strigy, ju 33 % respondentov zobrazilo 

s charakteristickými znakmi. Kategóriu bublinky sme zaradili preto, lebo v jednom 

prípade bola do ilustračnej kompozície vnesená slovná bublina s  priamou rečou 

ako komiksový prvok.  

 

Diskusia a závery 
 

Špecifická skupina respondentov (išlo o chlapčenskú hokejovú triedu) 

recipovala príbeh výtvarnou realizáciou, avšak motivačné otázky sme obmedzili iba na 

otázky týkajúce sa leitmotívu. Dominantným recepčným kontextom prostredníctvom 

výtvarnej realizácie sa javí  kontext literárnej skutočnosti. 

Všetci respondenti vo svojich prácach interpretovali motív kolotoča. 

Predpokladáme, že jedným z dôvodov, prečo je tento jediný motív v takej prevahe, 

na rozdiel od vzorky s úvodným motivačným rozhovorom (prvá skupina), je 

skutočnosť, že teraz neboli respondenti ovplyvnení motiváciou vyučujúcej. Ďalším 

možným dôvodom je fakt, že je kolotoč vo všeobecnosti obľúbeným prostriedkom 
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zábavy detí, a teda je frekventovaný aj v ich výtvarných prejavoch. V každom 

prípade jeho výskyt vo výtvarných realizáciách je prejavom recepčného kontextu 

literárnej skutočnosti, presnejšie, zvýrazneným čítaním pasáže  priamej reči 

vyučujúcou: „Kolotoč, toč náš koč! Kolotoč, toč náš koč!“ Túto pasáž si deti 

zapamätali hlavne preto, lebo jej dikcia je štylizačne priezračná – rýmovaná 

(ľubozvučná).  

Poznamenávame, že po skúsenosti z postupu výskumu v prvej skupine sme 

vyučujúcu inštruovali, aby pri priamej reči spomínanej pasáže nezmenila intonáciu 

priamej reči, aby takto žiakov „neupozornila“ na  tento motív.  

Pri interpretácii zobrazenej literárnej postavy kolotočiara Karola môžeme 

hovoriť o recepčnom kontexte skutočnosti, pretože respondenti túto postavu 

vizualizovali prvkami reálnej skutočnosti. Nezobrazili ho ako starého 99 – ročného 

dedka (porovnaj literárny text), ale ak postavu kolotočiara  bez špecifickejších 

znakov reálneho starca. Zväčša ho umiestňovali do maringotky, kde ho spájali s 

funkciou predavača lístkov na kolotoč (pozri obr. č. 19, č. 24).  

Komínovú strigu v kombinácii s inými  motívmi ilustrovala takmer tretina 

(30 %) respondentov, čo je tiež signifikantné oproti prvej skupine, v ktorej sa tento 

motív vyskytoval ešte raz toľko (68 % respondentov).  

 Na rozdiel od respondentov prvej skupiny, je v tejto výskumnej vzorke  

príznačné aj to, že motív dúhy zobrazilo nepomerne menej (15 %) respondentov. 

Domnievame sa, že je to výsledkom chýbajúcej motivačnej zložky vyučujúcej, 

ktorá, ako to dokumentuje náš výskum, výrazne modifikuje detský výtvarný 

prejav. 

V tejto výhradne chlapčenskej skupine, v porovnaní s predchádzajúcou 

skupinou, vo výtvarnej recepcii výrazne dominovali prvky mimoliterárnej skutočnosti: 

názvy kolotočov (Axel, Reťazovka a pod.), kolotočiar Karol ako predavač lístkov, 

nádoba na pohonné hmoty pre Komínovú strigu, autá, autoprívesy, dopravná značka pre 

parkovisko a pod. Zrejmé je to tak preto, lebo pred praktickou realizáciou ilustrácie 

žiaci neboli motivovaní vyučujúcou, teda viac prejavili svoju obrazotvornosť a 

spontánnosť práve z aspektu svojich doterajších skúseností. Ide teda o recepčný kontext 

reality.  

Pre túto výskumnú vzorku je však charakteristické to, že opomenula kresbu 

kolotoča s labuťami. Je to zrejme dôsledok chýbajúcej motivácie učiteľkou – deti na 

tento motív neboli „upozornení“ motivačnými otázkami, ako to bolo v prvom prípade. 
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Zároveň neprítomnosť tohto motívu môže súvisieť aj so skutočnosťou, že  koč ťahaný 

dvoma labuťami je atypickým typom kolotoča a  pre ilustrovanie náročným motívom. 

Konštatujeme to preto, lebo aj v prvej skupine motivovaní žiaci otázkami „o kolotoči“ 

mali problém s kresbou labute. To môže byť dôvod, prečo v tejto skupine respondenti 

kresbu labute (možno) zámerne vynechali. 

 V jednom prípade použitá slovná bublina s priamou rečou ako komixový 

prvok je zrejme výsledkom čitateľsky skúseného čitateľa, pretože je „inovačným“ 

prvkom mnohých súčasných knižných ilustrácií. Ide tu o kontext výtvarného 

umenia. Tento komixový prvok nachádzame aj na ilustrácii M. Matlovičovej k 

interpretovanej rozprávke. Samozrejme, žiak, ktorý bublinu vo svojej výtvarnej 

práci aplikoval, nemal možnosť prebrať bublinku z predmetnej ilustrácie, pretože 

danú ilustrovanú knihu  nepoznal. M. Matlovičová vo svojej ilustrácii tiež použila 

bublinku s prehovorom. 

 

Skupina F – výtvarná interpretácia rozprávky formou komiksu bez názornej 

ukážky ilustrácie  

 

Recepciu textu rozprávky formou komiksu sme skúmali v tretej skupine (F), 

ktorú tvorilo 35 respondentov – 20 chlapcov, 15 dievčat.  Vyučujúca prečítala 

žiakom text rozprávky. Dôsledne dbala, aby nedošlo k odhaleniu pôvodnej 

ilustrácie k tomuto príbehu v knižnom vydaní. Po prečítaní textu položila  

motivačné otázky a iniciovala so žiakmi rozhovor. Takýto postup sme opäť volili 

zámerne, aby sme v realizovanej práci zistili mieru recepčného vplyvu literárneho 

textu a motivačného rozhovoru. 

 Motivačné otázky skôr súviseli so žánrom  komiksu, jeho podobou 

(bubliny) a funkciou a pod., aby predovšetkým motivovali respondentov k 

obrazovo-výtvarnej interpretácii textu v naračnej podobe. Otázky boli stavané 

tak, aby žiaci, podľa možnosti, sústredili pozornosť na všetky kľúčové motívy 

rozprávkového príbehu, t.z. na hlavné postavy, ich akcie, na leitmotív príbehu, 

ako striga vyrába zlo, prečo má striga prívlastok komínová a pod.  

Poznamenávame, že komiks ako naračný žáner literárno-výtvarného umenia 

je  súčasťou osnov výtvarnej výchovy pre 4. ročník základnej školy a  žiaci sa 

sním stretávajú aj v čítankách pre uvedený ročník (napríklad Povesť 

o tatranskom  zlatom jeleňovi, s. 20;  Povesť o bratislavskej svätej Alžbete, s. 87 
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– 88;  ktoré realizoval výtvarník Marián Čapka). Do učebnice sú prevzaté 

z časopisu Slniečko.  

 

Tabuľka č. 36  Hlavné motívy rozprávky 

 

 

V tabuľke č. 38 uvádzame motívy, ktoré respondenti realizovali vo svojich 

obrázkových naratívnych interpretáciách prečítaného príbehu, ktoré teda predstavujú 

kontext literárnej skutočnosti. Sólové kategórie iba kolotoč a iba striga sú v žánri 

obrázkovo-naračnom nulové (až na jeden prípad), čo je prirodzené, pretože v 

komikse, na rozdiel od „statickej“ ilustrácie, ide o príbeh, naráciu. Žiaci tieto 

motívy zaznamenali v súvislosti s inými motívmi – v súlade s naráciou 

(dokumentujú to kategórie aj Jojka a Mojka, kolotoč a iné, striga a iné, aj búrka). 

Najviac respondentov (80%) v obrázkovom príbehu volilo motív búrky (80 % 

respondentov) a motív  hlavných postáv: aj Jojka a Mojka (77 % respondentov),  

kolotoč  a iné  (77 %), striga a iné (71 %). Motív dúhy je v komixových prácach 

chudobnejší (54 % respondentov) v porovnaní s jeho výskytom v statických 

detských ilustráciách (85 % respondentov v prvej skupine, kde vo výtvarných 

interpretáciách bol motív dúhy vo väčšej miere evokovaný motiváciou učiteľa). 

Postavu Karola uplatnilo takmer o polovicu menej respondentov (37 %) ako  

ostatné uvedené motívy. Na  „statickej“ žiackej ilustrácii bol motív kolotočiara 

Karola oveľa viac preferovaný (porovnaj v G skupine). 

 

 

Pohlavie   
Iba 

kolotoč 

Iba 

striga  

Aj Jojka 

a Mojka 

Kolotoč 

a iné 

Striga 

a iné  

Aj 

Kolotočiar 

Karol 

Aj 

Zámok 

AJ 

Dúha 

Aj 

Búrka 

Dievčatá 
Počet 0 0 14 13 12 6 3 9 12 

% 0 0 93 87 80 40 20 60 80 

Chlapci 
Počet 1 0 13 14 13 7 6 10 16 

% 5 0 65 70 65 35 30 50 80 

Σ 
Počet 1 0 27 27 25 13 9 19 28 

Σ % 3 0 77 77 71 37 26 54 80 
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Tabuľka č. 37 Kontext reality – motívy kolotoča a ostatných prvkov reality 

Pohlavie  
Kolotoč 

kruhový 

Kolotoč 

iný 

Kolotoč s 

labuťami 

Ostatné 

prvky 

reality 

Dievčatá 
Počet 9 4 1 15 

% 60 27 7 100 

Chlapci 
Počet 11 3 0 20 

% 55 15 0 100 

Σ 
Počet 20 7 1 35 

Σ % 57 20 3 100 

 

 

Tabuľka č. 37  prezentuje recepčný kontext reality v  komiksových prácach detí        

na podnety Dobiášovej rozprávky, a to v kategóriách: kolotoč kruhový, kolotoč iný, 

kolotoč s labuťami a ostatné prvky reality. Kontext reality súvisí so štruktúrnosťou 

recepčných obsahov. Štruktúrnosť sme skúmali vo vzťahu k textu v kresbe kolotoča 

z príbehu. Za neštruktúrne sme považovali tie kresby, ktoré obsahovali veci, javy 

a udalosti, ktoré s príbehom vôbec nesúviseli. Až 77 % všetkých žiakov sa v 

kresbe kolotoča uberalo neštruktúrnym (mimoštruktúrnym) smerom (kolotoč kruhový –  

57 % a kolotoč iný –  20 % respondentov). 

V prácach všetkých respondentov sme zaznamenali prvky skutočnej reality, 

ktoré tiež súvisia so štruktúrnosťou recepčných obsahov. Sú to reálie, ktoré sa v texte 

nespomínajú, napríklad názvy kolotočov (Centrifuga, Reťazovka a pod.; pozri obr. č. 

26), kolotočiar Karol v maringotke, kolotočiar s vŕtačkou v ruke, autá, autoprívesy 

a pod.  
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Obr. č. 26 Martin, 10 rokov 

 

Prítomnosť ostatných motívov evokovaných skutočnou realitou sa v podstate 

zhodujú s výsledkami v ilustračných kompozíciách. 3 % žiackych prác obsahovalo aj 

projektované štruktúrne obsahy (kolotoč s labuťami). 

 

Tabuľka č. 38 Kontext výtvarného umenia – motívy typických znakov strigy  

Pohlavie  
Postava 

strigy 

Typické 

znaky 

strigy 

Dievčatá 
Počet 12 8 

% 80 67 

Chlapci 
Počet 13 11 

% 65 85 

Σ 
Počet 25 19 

Σ % 71 76 

 

  

 Až 76 % respondentov, podobne ako to bolo na ilustračnej kompozícii, 

zobrazilo aj v komikse typické prvky komínovej strigy s charakterizačnými 
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prvkami tejto rozprávkovej postavy, ktoré respondenti už poznajú z iných 

printových a elektronických médií.  

 

Tabuľka č. 39 Kontexty výtvarného umenia – formálne aspekty komiksu  

Pohlavie  

Členená 

kompozíci

a 

Celý 

príbeh 

Iba jeden 

úsek 

Číslovani

e 
Bublinky 

Dievčatá 
Počet 8 8 7 2 6 

% 53 53 47 13 40 

Chlapci 
Počet 7 6 6 0 8 

% 35 30 30 0 40 

Σ 
Počet 15 14 13 2 14 

Σ % 43 40 37 6 40 

 

 Kontext výtvarného umenia predstavuje aj tabuľka č. 39. Uvádzame v nej tie 

kategórie, ktoré sú typické iba pre komiks. Napriek tomu, že bol žiakom 

prostredníctvom motivačných otázok v procese motivácie poskytnutý priestor na 

oboznámenie sa so základnými prvkami komiksu, ani nie celá polovica (43 %) 

respondentov komponovala svoju prácu ako naračný sled obrázkov (kategória členená 

kompozícia). Veľkosť a formát jednotlivých obrazových okienok má striedavú dikciu, 

zväčša sú to však štvorce, obdĺžniky, pásy a pásiky (pozri obr. č. 27).  
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Obr. č. 27 Barbora, 10 rokov 

 

 Ostatní respondenti (40 %) kreslili príbeh v podobe jednej kompozície (pozri 

obr. č. 28). Uvádzame ju ako kategóriu celý príbeh. 37 % respondentov príbeh nečlenilo 

na jednotlivé fázy (pozri obr. č. 29). 

 

 
Obr. č. 28 Maroš, 10 rokov 

 

  Do kategórie bublinky sme zaradili výtvarné znaky, ktoré súvisia s formou 

bublín, do ktorých je vpísaná priama reč zobrazených postáv. Uplatnilo ich  40 % 

respondentov. Nepatrné množstvo respondentov  (6 %) jednotlivé okienka aj číslovalo. 
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Obr. č. 29 Jaroslav, 10 rokov 

 

Diskusia a závery 

 

K interpretácii literárneho textu formou komiksu nás inšpirovala pôvodná 

Matlovičovej ilustrácia, ktorá v kompozícii uplatnila charakteristické výtvarné 

prvky komiksu.  

Keďže sa s komiksom v edukácii žiaci už stretli (ako sme konštatovali je 

súčasťou čítaniek pre 4. ročník), aj obrázková naračná interpretácia Dobiášovej 

rozprávky Kolotoč, tak ako sme predpokladali, bola bezproblémová. Formálna 

znalosť komiksu sa prejavila už v priebehu motivačných otázok a vo viacerých 

odpovediach. Z nášho pozorovania priebehu výskumu vyplýva, že téma  komiksu 

žiakov zaujala. 

Ďalej sme predpokladali, že výpravnosť, epickosť, tak typické pre komiks,  

ovplyvnia výtvarnú prácu do takej miery, že sa budú žiaci snažiť zachytiť čo 

najviac motívov, postáv, a tak „vizuálne obsiahnuť“ dej celého príbehu. Ukázalo 

sa, že najfrekventovanejším motívom v komikse je búrka (80 % respondentov). 

Tento fakt možno spájať s tým, že „prírodná dráma“ predstavuje pre deti 

zaujímavý (zvláštny, nekaždodenný) akčný úkaz. 

Štruktúrnosť, resp. neštruktúrnosť recepčných obsahov sme skúmali vo vzťahu 

k textu v kresbe kolotoča. Za neštruktúrne sme považovali tie kresby, ktoré obsahovali 
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veci, javy a udalosti, ktoré s príbehom vôbec nesúviseli (kontext reality). Tri štvrtiny zo 

všetkých respondentov sa v kresbe kolotoča uberalo práve týmto neštruktúrnym 

(mimoštruktúrnym) smerom. Iba nepatrné množstvo respondentov projektovalo 

štruktúrne obsahy. Je to v porovnaní so skupinou, ktorá mala ilustračnú úlohu, značný 

rozdiel (máme na mysli výtvarnú interpretáciu rozprávky bez názornej ukážky 

ilustrácie s použitím motivačných otázok, kde sa štrukturálne obsahy vyskytli až u 

tretiny respondentov, pretože žiaci boli motívom labutí motivovaní vyučujúcou; tab. č. 

31).  

 Recepčný kontext výtvarného umenia sa v komiksových prácach žiakov 

prejavil, podobne ako v ilustračnej kompozícii, v prevažnej časti  prác. Išlo 

o postavu komínovej strigy s typickými atribútmi tejto rozprávkovej bytosti, ako 

ich deti poznajú z iných ilustrácií a vizuálnych médií.  

 Recepčný kontext výtvarného umenia spoluutvárajú charakteristické 

formálne prvky komiksu. Napriek tomu, že sa respondenti s komiksom už stretli na 

hodinách literárnej výchovy, ani nie polovica respondentov komponovala komiks 

ako sled obrázkov. Svedčí to o všeobecnej premise, že nie každý jedinec má vlohy pre 

naračné kresbové prejavy,  a teda aj v našom prípade nie každý žiak dokáže komplexne 

„pretlmočiť“ príbeh z jazyka literárneho umenia do jazyka výtvarného umenia a 

obzvlášť nie formou komiksu.  

           Poznanie formálnych stránok komiksu je v skúmaných skupinách žiakov 

primerané. Usudzujeme to podľa toho, že ani polovica respondentov nepoužila formálne 

znaky komiksu – bubliny a nepatrná skupinka jednotlivé okienka aj číslovala. 

Pravdepodobne to súvisí s tým, že žiaci síce poznajú detské časopisy s obrázkovými 

naráciami, kde sú neraz číslované ilustrácie obrázkových sérií rozprávok a poviedok. 

 

 

Výtvarná interpretácia rozprávky s názornou ukážkou ilustrácie 

 

Výtvarnú interpretáciu rozprávky s názornou ukážkou pôvodnej ilustrácie 

sme realizovali v dvoch skupinách. V prvej skupine (D) žiaci výtvarne 

interpretovali príbeh pomocou motivačného rozhovoru, v druhej skupine (G) 

interpretovali literárny text formou komiksu.  
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Skupina D – výtvarná interpretácia rozprávky s názornou ukážkou ilustrácie 

s využitím motivačných otázok 

 

Výskumnú vzorku tvorila skupina (D)  43 respondentov – 25 chlapcov a 18 

dievčat. Je to skupina, ktorá už recipovala rozprávku realizáciou ilustrácie avšak 

bez názornej ukážky Matlovičovej ilustrácie. Po prečítaní príbehu vyučujúcou a 

prezentovaní priloženej ilustrácie sme zaznamenali tieto bezprostredné a spontánne 

reakcie žiakov na názornú ukážku: „Jéééj, aké pekné…“, „Jéééj, a koľko veľa je 

tam  postavičiek...“ a pod. Nasledovali motivačné otázky  a voľný rozhovor. 

Otázky súviseli s literárnym príbehom: „Ktoré  postavy v príbehu vystupujú?“ 

„O čom bol príbeh?“ „Ako Komínová striga vyrábala zlo?“ a pod. Otázky 

vyučujúcej smerovali aj k funkcii ilustrácie. Využili sme tiež metódu „hrania rolí“: 

otázkami typu „Čo je to ilustrácia?“, „Aké úlohy spĺňa ilustrácia v knihe?“ a pod. 

sme respondentov motivovali k výtvarnej interpretácii literárneho textu tak, akoby 

oni sami boli ilustrátormi.   

Tabuľka č. 40 Hlavné motívy rozprávky 

 

Zo sumarizácie motívov vo výtvarných prácach žiakov (tab. č. 40) vyplýva, že 

takmer všetci respondenti zobrazili postavu strigy (98 %), postavy Jojky a Mojky (60 %) 

a motív kolotoča (63 %). Postavu Komínovej strigy bez ďalších motívov ilustrovalo 23 

% respondentov a kolotočiara Karola zobrazilo iba 12 % respondentov. Tabuľka zahŕňa 

tiež kategórie: aj zámok, aj dúha, aj búrka. Nápadné je, že sa v tejto výskumnej vzorke 

vôbec neobjavil motív zámku z rozprávkového príbehu. Zámok nie je explicitne 

zobrazený ani na celostranovej Matlovičovej ilustrácii (môže ho evokovať iba motív 

Pohlavie   
Iba 

kolotoč 

Iba 

striga  

 Jojka a 

Mojka a 

iné 

Kolotoč 

a iné 

Striga a 

iné 

Aj 

Kolotočiar 

Karol 

Aj 

Zámok 

Aj 

Dúha 

Aj 

Búrka 

Dievčatá 
Počet 0 3 11 12 14 5 0 2 12 

% 0 17 61 67 78 28 0 11 67 

Chlapci 
Počet 0 7 15 15 18 0 0 0 14 

% 0 28 60 60 72 0 0 0 56 

Σ 
Počet 0 10 26 27 32 5 0 2 26 

Σ % 0 23 60 63 75 12 0 5 60 
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otvorenej brány v priestore oblohy). V porovnaní s výsledkami žiackych ilustrácií tej 

istej skupiny, ale bez názornej ukážky pôvodnej motivačnej ilustrácie k rozprávke od M. 

Matlovičovej, kde bol motív zámku oveľa frekventovanejší, je jeho terajšia nízka 

frekvencia pravdepodobne výsledkom absencie v názornej ukážke i chýbajúcej úvodnej 

motivácie vyučujúcou. Rovnako motív dúhy je v žiackych prácach zanedbateľný (5 %), 

pretože sa neobjavuje ani na ilustrácii M. Matlovičovej. 

 

Tabuľka č. 41 Kontext reality – motívy kolotoča a ostatných prvkov reality  

 

  

 Kolotoč vo svojich prácach nakreslilo 63 % respondentov. Kolotoč veľmi 

podobný kolotoču na Matlovičovej ilustrácii (kolotoč s labuťami) zobrazilo 81 % 

respondentov. Iba traja respondenti nakreslili kolotoč iného typu. Nik však nezobrazil 

typický kruhový kolotoč, ako to bolo časté v predchádzajúcich výtvarných 

interpretáciách. Je to jednoznačný príklad recepčnej determinácie názornou ukážkou 

pôvodnej ilustrácie, ktorý charakterizujeme ako recepčný kontext výtvarného umenia.  

Výrazné ovplyvnenie pôvodnou ukážkou dokazuje aj to, že v prácach sa neobjavili 

prvky, motívy skutočnej reality (kategória prvky reality). 

 

 

 

 

 

 

Pohlavie  Kolotoč 
Kolotoč 

iný 

Kolotoč s 

labuťami 

Kolotoč 

kruhový 

Ostatné 

prvky 

reality 

Dievčatá 
Počet 12 0 12 0 0 

% 67 0 100 0 0 

Chlapci 
Počet 15 3 12 0 0 

% 60 20 80 0 0 

Σ 
Počet 27 3 22 0 0 

Σ % 63 11 81 0 0 



 152 
 

Tabuľka č. 42 Iné motívy kontextu výtvarného umenia 

 

Pohlavie  
Postava 

strigy 

Typické 

znaky strigy 
Bublinky 

Čiernobiela 

kompozícia 

Slony a 

hady 
Pes 

Dievčatá 
Počet 17 15 4 4 5 2 

% 94 88 22 22 28 11 

Chlapci 
Počet 25 22 0 3 4 3 

% 100 88 0 12 16 12 

Σ 
Počet 42 37 4 7 9 5 

Σ % 98 86 9 16 21 12 

 

 Prostredníctvom kategórií uvedených v tabuľke č. 42 skúmame iné motívy 

recepčného kontextu výtvarného umenia než je motív kolotoča. Máme na mysli  

Komínovú strigu, ktorú žiaci mali možnosť vidieť na ilustrácii M. Matlovičovej. 

Výtvarníčka Komínovú strigu zobrazila  s typickými atribútmi pre túto zápornú bytosť: 

strapaté vlasy, špicatý nos, akýsi neurčitý nástroj v tvare pripomínajúcom metlu 

(vychádza z literárnej skutočnosti). Takmer všetci respondenti, ktorí zobrazili 

Komínovú strigu (98 %) ju stvárnili so symbolickými prvkami tejto rozprávkovej 

bytosti. Na ilustrácii prítomný komiksový prvok bubliny aplikovalo iba 9 % 

respondentov. V tabuľke uvádzame aj tie motívy, ktoré sa bez motivácie názornou 

ukážkou pôvodnej Matlovičovej ilustrácie v žiackych výskumných materiáloch 

neobjavili. Sú to napríklad:  čiernobiela kompozícia, slony a hady a pes. Exotický motív 

slonov a hadov je realitou literárneho príbehu a objavuje sa aj na  ilustrácii spomínanej 

autorky. Niet divu, že ho odpozorovala aj pätina respondentov (21 %) terajšej 

výskumnej skupiny. Kategória čiernobiela kompozícia, ktorá sa zdá byť markantnou 

v terajších prácach (16 % respondentov), je tiež výsledkom inšpirácie čiernobielou 

ilustráciou M. Matlovičovej (pozri obr. č. 30).  
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Obr. č. 30 Mája, 10 rokov 

 

 Rovnako kategória pes v žiackych ilustráciách (12 %) je výsledkom kontextu 

výtvarného umenia, teda ilustrácie, pretože v literárnom texte akákoľvek zmienka 

o psovi chýba. 

 

Diskusia a závery 

 

Predpokladali sme, že deti, ktoré už výtvarne interpretovali rozprávkový 

text R. Dobiáša, budú po zhliadnutí názornej ukážky pôvodnej ilustrácie M. 

Matlovičovej výtvarne interpretovať ten istý rozprávkový text s výraznou 

determináciou znakov videnej ilustrácie, t.z. recepčným kontextom výtvarného 

umenia. Predpoklad sa nenaplnil. Aj tentoraz žiaci preferovali nosné motívy 

rozprávky: Jojka a Mojka, striga, kolotoč, búrka. Ale motív postavy kolotočiara 

Karola, ktorý sa objavuje aj na ilustrácii Matlovičovej, sa prekvapujúco nevyskytol 

častejšie, ako to bolo v prípade výtvarnej interpretácie bez názornej ukážky 

pôvodnej ilustrácie. Z tohto vyplýva, že výtvarný kontext v prípade motívu kolotočiara 

Karola nemal významnejší vplyv na výtvarnú prácu žiakov.  

 Na druhej strane názorná ukážka ilustrácie zrejme ovplyvnila žiacku 

interpretáciu napríklad v tom, že výrazne poklesol výskyt motívu dúhy, pretože sa na 

ilustrácii nenachádza. V interpretačných žiackych prácach bez názornej ukážky 

pôvodnej ilustrácie bol motív dúhy preferovaný vplyvom úvodných motivačných otázok 

vyučujúcich.  
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Pomerne častý  motív búrky (blesky, tmavomodré mračná) v prácach žiakov by 

bolo možné chápať ako  inšpirovanie sa názornou ukážkou tejto ilustrácie, ale musíme 

byť opatrní, pretože motív búrky s podobnými znakmi mal také isté percentuálne 

vyjadrenie  aj vo výtvarnej interpretácii rozprávkového textu bez názornej ukážky 

pôvodnej ilustrácie. Výskyt tohto motívu v oboch prístupoch sa dá vysvetliť tým, že 

búrka, podobne ako slnko, je pre detský výtvarný prejav prostriedkom, ako vyjadriť 

krajinu, exteriér a zároveň tento primárne literárny motív je vhodným prostriedkom, ako 

môže dieťa vypĺňať celú plochu papiera. Nie je to špekulatívna hypotéza, pretože deti 

počas realizácie práce sa často vypytovali vyučujúcej: „Máme urobiť aj pozadie?“  

 Na rozdiel od predchádzajúcich výskumných materiálov je na týchto prácach 

signifikantné aj to, že kategória ostatné prvky reality je nulová (nevyskytujú sa názvy 

kolotočov, kolotočiar Karol v maringotke a iné reálie). Pripisujeme to výraznému 

vplyvu videnej ilustrácie (kontext výtvarného umenia). Dá sa povedať, že videná 

názorná ukážka „nedala priestor“  pre dopovedanie prvkami, ktoré by vychádzali zo 

skúsenostného komplexu žiakov. 

  Recepčný kontext výtvarného umenia prostredníctvom názornej ukážky 

pôvodnej ilustrácie prezentujú aj motívy kolotoča s labuťami (zaujímavé je, že  aj 

v interpretáciách bez názornej ukážky sa zobrazené kolotoče žiakov podobali kolotoču 

na ilustrácii Matlovičovej). Rovnako prevažujúci motív Komínovej strigy je v žiackych 

prácach identický so znakmi (atribútmi), aké videli na profesionálnom obrázku k textu. 

Aj kategória pes je v žiackych ilustráciách výsledkom kontextu výtvarného umenia – 

ilustrácie M. Matlovičovej, pretože v literárnom texte akákoľvek zmienka o psovi 

chýba. Avšak komixový prvok bubliny s prehovorom už žiaci z pôvodnej ilustrácie 

nepreberali v takej miere. 

 V prípade motívov hada a slona môže ísť o redukovanú interpretáciu (bližšie 

Popovič – Liba – Zajac – Zsilka, 1981), to značí, že žiaci  tieto elementy do svojich prác 

komponovali z aspektu dekoratívneho a nepripisovali im úlohu zvieracích 

rozprávkových aktérov. Čiernobielou ilustráciou M. Matlovičovej sa inšpirovala len 

šestina respondentov.  

 Výtvarné interpretácie rozprávkového textu a názornej ukážky pôvodnej 

ilustrácie k tomuto textu prednostne neovplyvňuje videná ilustrácia (výtvarný kontext) 

ako by sme to očakávali, keďže ide o výtvarnú úlohu, ale ovplyvňuje kontext literárnej 

skutočnosti. Prevláda u žiakov aspekt „ilustračný“ – vedomosť, že ide v prvom rade 

o interpretáciu prečítanej rozprávky (literárneho textu) učiteľkou. Na druhej strane 
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skromný výskyt recepčného kontextu reality svedčí o výraznom vplyve videnej 

ilustračnej ukážky – kontextu výtvarného umenia.  

 

Skupina G – výtvarná interpretácia rozprávky formou komiksu s názornou 

ukážkou pôvodnej ilustrácie 

 

Žiaci výskumnej vzorky skupiny (G) v počte 41 (22 chlapcov, 19 dievčat) 

formou komiksu interpretovali rozprávku Kolotoč. Po prečítaní rozprávkového 

príbehu vyučujúcou boli žiaci motivovaní ukážkou Matlovičovej ilustrácie k tejto 

rozprávke a následne motivačnými otázkami a voľným rozhovorom.  

 

Tabuľka č. 43  Hlavné motívy rozprávky 

   

 V tabuľke č. 43 uvádzame kategórie motívov detských naratívnych obrázkových 

prác, ktoré boli podnietené recepciou literárnej predlohy. Tabuľka napovedá, že najväčší 

počet respondentov (68 %) zobrazilo motív búrky. Je to výsledok porovnateľný 

s výsledkami zobrazenia toho istého motívu v ilustračných interpretáciách textu žiakmi, 

ktoré vznikli  na základe motivácie literárnym textom a motivačným rozhovorom (tab. 

č. 30), ďalej s výsledkami výtvarnej realizácie na báze textu, ale bez motivácie 

rozhovorom (tab. č. 33), s výsledkami interpretácie formou komiksu (tab. č. 36), ako aj 

s výsledkami realizácie ilustrácie na inšpiratívnom základe literárneho textu a názornej 

ukážky pôvodnej ilustrácie M. Matlovičovej (tab. č. 40).  

      Teraz bol motív búrky v komikse preferovaný aj preto, že respondenti sa vždy 

usilovali „zaplniť“ celú plochu výkresu, pretože boli na to napomínaní vyučujúcou pred 

realizáciou úlohy i v priebehu práce. Navyše tento motív sa pre vizualizáciu výtvarnými 

Pohlavie   
Aj Jojka 

a Mojka 

AJ 

kolotoč 
Aj striga 

Kolotočiar 

Karol 

Aj 

Zámok 

Aj 

Dúha 

Aj 

Búrka 

Dievčatá 
Počet 16 14 17 12 6 2 12 

% 84 74 89 63 32 11 63 

Chlapci 
Počet 20 18 15 15 5 2 16 

% 91 82 68 68 23 9 73 

Σ 
Počet 36 32 32 27 11 4 28 

Σ % 88 78 78 66 27 10 68 
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prostriedkami  ukázal byť vhodným na „zaplnenie“ plochy papiera. Deti sa často 

vypytovali vyučujúcej: „Máme zaplniť aj ‚pozadie’?“ Motív zámku a dúhy volilo iba 

nepatrné percento respondentov. 

 

      Tabuľka č. 44 Kontext výtvarného umenia – motív kolotoča 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 Recepčný kontext výtvarného umenia sme skúmali prostredníctvom kategórií: 

kolotoč kruhový, kolotoč iný, kolotoč s labuťami a ostatné prvky reality. Výsledky v 

tabuľke č. 44 komentujú, že takmer polovica respondentov (49 %) sa inšpirovala 

podobou kolotoča, aký videli na Matlovičovej ilustrácii, t.z.. kolotočom, ktorý je ťahaný 

labuťami.   

  

Tabuľka č. 45 Kontext skutočnosti – ostatné prvky reality 

Pohlavie  
Ostatné 

prvky reality 

Dievčatá 
Počet 4 

% 21 

Chlapci 
Počet 5 

% 23 

Σ 
Počet 9 

Σ % 22 

 

 Kategória ostatné prvky reality v tabuľke č. 45 predstavuje v detských prácach 

texty názvov kolotoča, značky odevov a pod.; evidentné sú v obrázkových naráciách 

Pohlavie  
Kolotoč 

kruhový 

Kolotoč 

iný 

Kolotoč s 

labuťami 

Dievčatá 
Počet 2 2 8 

% 11 11 42 

Chlapci 
Počet 6 3 12 

% 27 14 55 

Σ 
Počet 8 5 20 

Σ % 20 12 49 
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pätiny  respondentov (22 %). Tato sumárna kategória motívu však súvisí s kontextom 

skutočnosti, pretože názvy kolotoča a značky odevov detí odvodzujú z ich každodennej 

skúsenosti. 

 

Tabuľka č. 46 Kontext výtvarného umenia – motívy: slony, hady, pes a čiernobiela 

(ČB) kombinácia tónov 

Pohlavie  

ČB 

kombinácia 

tónov 

Slony a hady Pes 

Dievčatá 
Počet 2 2 2 

% 11 11 11 

Chlapci 
Počet 0 2 3 

% 0 9 14 

Σ 
Počet 2 4 5 

Σ % 5 10 12 

 

 

Recepčný kontext výtvarného umenia v žiackych komiksových prácach v prvom 

rade prezentuje formálna zložka zobrazení – použitie/nepoužitie farieb, pretože názorná 

ukážka Matlovičovej ilustrácie k Dobiášovej rozprávke, podobne ako všetky ilustrácie v 

rozprávkovej knihe, je čiernobiela. Zaujímavosťou je, že iba 5 % respondentov 

koncipovalo komiks čiernobielo podľa „vzoru“ motivačnej ukážky ilustrácie.  

 Kategórie slony a hady a pes v žiackych komiksoch chápeme ako kontexty 

výtvarného umenia, pretože v literárnom texte sú iba okrajové, ale sú prítomné v 

ilustračnej ukážke. Z výsledkov však vyplýva, že sumárne percentá (slony a hady 10 % 

a pes 12 %) sú pomerne nízke. 
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Tabuľka č. 47 Kontext výtvarného umenia – kategória typické znaky strigy  

Pohlavie  

Postava 

strigy 

Typické 

znaky 

strigy 

Dievčatá 

Počet 17 15 

% 89 88 

Chlapci 

Počet 15 13 

% 68 87 

Σ 

Počet 32 28 

Σ % 78 88 

 

  

 Kategóriu typické znaky strigy sme v tabuľke vyčlenili do samostatnej tabuľky 

(tab. č. 47). Jej vizuálnu podobu chápeme, tak ako v predchádzajúcich interpretáciách, 

ako recepčný kontext výtvarného umenia, pretože jej charakteristické znaky a atribúty 

detí preberajú z poznaných zobrazení v tlačených a elektronických médiách. Strigu 

s konvenčnými typickými prvkami zobrazila prevažná väčšina respondentov (88 %), 

zatiaľ čo príznakovo neutrálnu strigu, t.z. ako obyčajnú ženu, zobrazilo zvyšných 12 % 

respondentov.   

 

Tabuľka č. 48 Kontexty výtvarného umenia – formálne aspekty komiksu 

Pohlavie  
Členená 

kompozícia 

Celý 

príbeh 

Iba jeden 

výsek 
Číslovanie Bubliny 

Dievčatá 
Počet 10 9 6 2 15 

% 53 47 32 11 79 

Chlapci 
Počet 12 13 6 0 20 

% 55 59 27 0 91 

Σ 
Počet 22 22 12 2 35 

Σ % 54 54 29 5 85 

 

Tabuľka č. 48 zaznamenáva výskyt formálnych prvkov komiksu v žiackych 

prácach, ktoré klasifikujeme ako vplyv kontextu výtvarného umenia, pretože obrázkové 
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okienka a ich číslovanie, bubliny sú výtvarné znaky, a nie znaky súvisiace s literárnym 

textom ani zo skutočnou realitou. Za výtvarný kontext považujeme aj to, či žiaci 

zobrazujú komiks ako úplný príbeh rozprávky alebo iba určitý výsek príbehu, akciu. 

Najpreferovanejším formálnym prvkom žiackeho komiksu je bublina, v ktorých je 

umiestnený text (85 % respondentov). Ďalším charakteristickým formálnym znakom 

komiksu je „viacobrázkovosť“ ako spôsob narácie, t.z. členenie plochy výkresu 

samostatnými kompozíciami, resp. na  fázy akcií, deja (54 % respondentov). 

Percentuálne rovnaké zastúpenie majú aj sólové kompozície, ktoré zhutňujú rozprávku, 

teda formálne nerozdeľujú na okienka (kategória celý príbeh). Formou statickej 

ilustrácie so selektovaným výsekom akcie alebo deja svoje úlohy riešilo 29 % 

respondentov (pozri obr. č. 31). Zrejme táto skupina žiakov nemá dostatočné skúsenosti 

s týmto textovo-obrázkovým naračným žánrom. 

 

  
Obr. č. 31 Jakub, 10 rokov 

 

Diskusia a závery 

 

          Predpokladali sme, že recepciu literárneho textu formou komiksu ovplyvní  

názorná ukážka pôvodnej ilustrácie k tomuto textu. Predovšetkým v tom, že žiaci budú 

uprednostňovať postavy, ktoré názorne videli na predloženom ilustračnom zobrazení. 

A skutočne, žiaci tejto výskumnej skupiny volili v komikse na ilustrácii videné 

rozprávkové postavy (Jojka a Mojka, kolotočiar, striga). Avšak tieto postavy 
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dominovali vo všetkých formách výskumu, preto je ťažko konštatovať, že práve 

v komikse ide o jednoznačný vplyv „iba“ názornej ukážky Matlovičovej ilustrácie. 

Treba si uvedomiť, že  komiks vyžaduje zaplniť jednotlivé okienka aktérmi, postavami, 

akciami podľa motívov literárnej predlohy. Preto sa sólové motívy frekventované v 

ilustráciách (kategórie iba kolotoč, iba striga) v žiackych komiksoch neobjavovali. 

Literárny text determinoval svojím naračným princípom aj komiks. Teda je logické, že 

v komixových žiackych komunikátoch sa najvýraznejšie prejavil recepčný  kontext 

literárneho diela.  

 Recepčný kontext výtvarného umenia sa v komiksoch prejavil u polovice 

respondentov, konkrétne v prevzatej podobe kolotoča, ktorý ťahajú labute, aký videli 

zobrazený na ilustrácii.  Ak to porovnáme s komiksovou interpretáciou literárneho textu  

bez ukážky  ilustrácie (tab. č. 37),  kde kolotoč s labuťami nakreslilo iba nepatrná 

skupinka respondentov, je to dosť značný rozdiel. S recepčným kontextom reality 

súvisia textovo-nápisové motívy (názvy kolotočov, značky odevov) a uplatnila ich celá 

pätina respondentov. Je to podstatný rozdiel v porovnaní s recepciou komiksu bez 

názornej ukážky ilustrácie M. Matlovičovej (tab. č. 38), keď všetci respondenti 

zobrazovali prvky, ktoré s textom príbehu nesúvisia (neštruktúrne recepčné obsahy). 

 Jednoznačne možno konštatovať, že aj v komiksových kresbách zobrazila 

postavu strigy s jej typickými prvkami prevažná väčšina respondentov (kontext 

výtvarného umenia), zatiaľ čo príznakovo neutrálnu strigu (ako obyčajnú ženu) 

zobrazila desatina respondentov.  Nie je to zásluhou žánru komiksu, pretože identický 

výskyt a podoba tejto rozprávkovej bytosti  sme evidovali vo všetkých výskumných 

vzorkách. Výraznejšie sa neprejavil recepčný kontext názornej ukážky ilustrácie vo 

formálnej stránke – typickej čiernobielej farebnosti komiksových kompozícií. Ale 

ilustračné motívy slonov, hadov a psa sa v komiksoch objavili častejšie (v desatine 

prác). 

Formálna stránka komiksu je iba v niektorých žiackych prácach identická 

s realitou. Rozdielnosti vo formálnom chápaní tohto žánru sú determinované detskou 

čitateľskou skúsenosťou/neskúsenosťou s týmto naratívnym obrázkovým útvarom, resp. 

aj dostupnosťou/nedostupnosťou detských obrázkových časopisov a pod. Prevažuje 

však čitateľská skúsenosť s komiksom. Najčastejším vizuálnym znakom komiksových 

interpretácií rozprávky a jej ilustrácie je slovná bublina a sériovosť obrázkov. Takmer 

tretina respondentov svojimi prácami prejavila, že nepozná alebo nevie koncipovať 

obrázkové príbehy. 
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Skupina D, F, G - verbálno-písomná interpretácia rozprávky a ilustrácie 

formou dotazníka  

  

Cieľom výskumu metódou dotazníka bolo zistiť, ako respondenti verbálne, 

písomnou formou budú interpretovať  obsahovú, výrazovú a formálnu zložku 

knižnej ilustrácie vo vzťahu k jej inšpiratívnemu textu. Teda išlo vlastne o akýsi 

písomný záznam z recepcie uvedených komunikátov. Predmetom výskumu opäť 

bola celostranová ilustrácia Martiny Matlovičovej k príbehu Kolotoč v knihe 

Rudolfa Dobiáša Mojka, Jojka, Komínová striga a baranček Albert (2006). 

Výskumné vzorky tvorili tri školské triedy (skupiny D, F, G) s počtom 59 

respondentov (39 chlapcov, 20 dievčat).  

  

V dotazníku sme písomne zadali deväť otvorených položiek (otázok):  

1. Páči sa ti táto ilustrácia? Ak áno, napíš prečo. Ak nie, napíš prečo. 

2. Popíš, ktorú časť z príbehu ilustrátor nakreslil. 

3. Napíš, čo všetko vidíš na ilustrácii. 

4. Čo je to? (Otázka na ukázaný motív bleskurýchlych hadov na ilustrácii). 

5. Čo je to? (Otázka na ukázaný motív predmetu, ktorý komínová striga drží 

v ruke). 

6. Čo je to? (Otázka nasmerovaná na zobrazený motív kolotoča). 

7. Je niečo na ilustrácii nakreslené inak ako v príbehu? Ak áno, napíš prečo. 

8. Čo ťa zaujalo na ilustrácii najviac? 

 

 Vyplnený dotazníkový materiál (písomné odpovede) sme analyzovali a 

sumarizovali chronologicky podľa stanovených otázok. Najčastejšie odpovede 

žiakov sme zoradili do stĺpca od najfrekventovanejšej po menej frekventované. 

Šírka (možností) odpovedí na jednotlivé otvorené otázky mala rôzny rozsah. Nami 

uvádzané pojmy (kategórie)patria medzi najbežnejšie, ale žiaci sa vyjadrovali aj 

pojmami so synonymickým významom. 
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Tabuľka č. 50 Interpretácia odpovedí na otázku „Páči sa ti táto ilustrácia? Ak áno 

napíš prečo, ak nie napíš prečo.“ 

1. Páči sa ti táto ilustrácia? Ak áno, napíš 
prečo, ak nie, napíš prečo. 

Dievčatá Chlapci Σ 

Počet % Počet % Počet Σ % 

 Páči sa mi 7 35 10 26 17 29 
 Páči sa mi, lebo je tam veľa postáv 5 25 10 26 15 25 
 Páči sa mi, lebo je pekná  3 15 5 13 8 14 
 Páči sa mi, lebo je smiešna 5 25 3 8 8 14 
 Páči sa mi, lebo je zaujímavá  2 10    4 10 6 10 
 Páči sa mi, lebo je čiernobiela  2 10 3 8 5 8 
 Páči sa mi, lebo je tam slovná bublina 1 5 1 3 2 3 
 Neviem 3 15 2 5 5 8 
 Nepáči sa mi, lebo je čiernobiela 2 10 2 5 4 7 
 Nepáči sa mi  1 5 1 3 2 3 

 

V tabuľke č. 50 uvádzame  odpovede na otázku: Páči sa ti táto ilustrácia? Ak 

áno, napíš prečo, ak nie, napíš prečo. Zisťovali sme estetický postoj respondentov 

k predloženej ilustrácii. V tabuľke neuvádzame celkový počet respondentov, pretože zo 

zúčastnených 59 niektorí respondenti uvádzali viac dôvodov páčivosti. Deti estetický 

postoj vyjadrovali pojmami: páči sa mi, je pekná, zaujímavá, smiešna a pod. (uvádzané 

ako kategórie). Tretina respondentov (29 %) napísala, že sa im ukázaná ilustrácia páčila, 

avšak zdôvodniť to nevedela. Štvrtina respondentov tak chlapcov (25 %),  ako aj 

dievčat (26 %), krásu ilustrácie zdôvodnilo výrokom: „Páči sa mi, lebo je tam veľa 

postáv! Kategória páči sa mi, lebo je pekná zahŕňa odpovede, ktoré respondenti (14 %) 

bližšie nešpecifikujú, čo je na ilustrácii pekné. Rovnaká skupinka respondentov (14 %) 

ilustráciu považuje za peknú preto, lebo im pripadá smiešna. Podobne aj kategória páči 

sa mi, lebo je zaujímavá zahŕňa respondentov (10 %), ktorých zaujala invenčná 

výtvarná forma. Takmer takému istému percentu respondentov sa ilustrácia páčila 

z týchto dôvodov: lebo je čiernobiela (8 %), lebo je na nej typický prvok komiksu – 

slovná bublina (3 %). Markantné rozdiely medzi chlapcami a dievčatami sme 

nezaznamenali.  
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Tabuľka č. 51 Interpretácie odpovedí na úlohu „Popíš, ktorú časť z príbehu 

ilustrátor nakreslil.“ 

 2. Popíš, ktorú časť z príbehu ilustrátor 
nakreslil. 

Σ 

Počet Σ% 

 Úplný popis 35 59 
 Neúplný popis 7 12 
 Nesprávny popis 17 29 
Spolu 59 100 

 

Cieľom formulovanej otázky bolo zistiť, ako deti recipujú ilustráciu vo vzťahu             

k literárnemu textu (kontextu). Písomné odpovede respondentov sme rozčlenili na tri 

kategórie: úplný popis, neúplný popis, nesprávny popis. Viac ako polovica respondentov 

(59 %) opísala na ilustrácii zobrazený príbeh identicky s textovým príbehom a takmer 

tretina respondentov (29 %) opísalo ilustráciu nesprávne (v nesúlade s textom). 12 % 

respondentov popísalo ilustráciu neúplne (vynechali niektoré motívy zobrazené na 

ilustrácii).  

 

Tabuľka č. 52 Interpretácia odpovedí na otázku „Napíš, čo všetko vidíš na 

ilustrácii“ 

 3. Napíš, čo všetko vidíš na ilustrácii. 
Σ 

Počet  
Σ% 

1. Hlavné motívy 49 83 
2. Vedľajšie motívy 10 17 
Spolu 59 100 

  

Otázkou sme sledovali, či žiaci dávajú prednosť hlavným alebo vedľajším 

motívom zobrazeným na ilustrácii. Za hlavné motívy Matlovičovej ilustrácie 

považujeme (vychádzajúc z textu rozprávky): postavy Mojky a Jojky so strigou, 

kolotočiara Karola so psom a letiacu labuť. Prevažnú väčšina respondentov (83 %) 

v dotazníku vymenovala uvedené motívy. Za vedľajšie motívy považujeme motív hadov 

a slonov, blesky, kolotoč (na zobrazení majú prevažne dekoratívne poňatie). Tieto 

motívy akceptovalo zvyšných 17 % respondentov.  
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Tabuľka č. 53 Interpretácia odpovedí na otázku Čo je to? (otázka 

nasmerovaná na motív bleskurýchlych hadov) 

 4. Čo je to? (otázka nasmerovaná na motív 
bleskurýchlych hadov). 

Σ 

Počet  
Σ% 

 Mračná 40 68 
 Hady 9 15 
 Iné 10 17 
Spolu 59 100 

 

V literárnom texte sú mračná metaforicky prirovnávané k bleskurýchlym hadom. 

Ilustrátorka sa pokúsila toto prirovnanie vizualizovať v ilustračnej kompozícii: nad 

mraky umiestnila v protipostavení dva hady. Naším cieľom bolo zistiť (otázkou Čo je 

to?), ako detský respondenti interpretujú tento motív na ilustrácii (na vybraný motív 

sme žiakov upozornili ukazovákom). Tento motív súčasne považujeme za zložku 

úrovňového predstihu. Takmer dve tretiny respondentov (68 %) odpovedalo, že na 

ilustrácii sú zobrazené mračná, motív hadov neuvádzali. Koreluje to s textom príbehu, 

možno teda hovoriť o interpretačnej determinácii literárnou skutočnosťou 

prostredníctvom zobrazenia. 15 % respondentov na ilustrácii prednostne zaujal motív 

hadov, teda opäť motív determinovaný aj textovou zložkou. 17 % respondentov v 

zobrazených štylizovaných hadoch videlo niečo iné ako hady: napríklad olemovanie, 

strechu, zvonček, pavúka, slony a pod.  

 

Tabuľka č. 54 Interpretácia odpovedí na otázku „Čo je to? (otázka 

nasmerovaná na motív predmetu, ktorý Komínová striga drží v ruke)“ 

 5. Čo je to? (Otázka nasmerovaná na motív 
predmetu, ktorý Komínová striga drží 
v ruke). 

Σ 

Počet   Σ % 
 Metla 25 42 
 Štetec 9 15 
 Kúzelná palica  6 10 
 Fajka 5 8 
 Prachovka 4 7 
 Iné 10 17 
Spolu 59 100 
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Tabuľka č. 54 názorne dokumentuje odpovede na otázku identity 

zobrazeného predmetu na ilustrácii, ktorý Komínová striga drží v  ruke. V texte sa 

tento motív nevyskytuje. Zaujímalo nás, ako detskí recipienti budú tento motív 

interpretovať, pretože spoluvytvára  úrovňový predstih.  42 % respondentov 

odpovedalo, že striga drží v ruke metlu, 10 % respondentov na zobrazení 

identifikovalo kúzelnú palicu. Sú to všetko všeobecne známe atribúty strigy.  Časť 

respondentov (15 %) videlo v ruke strigy štetec. Zrejme si pripomenuli motív 

rozprávky: „Tam celkom zblízka uvideli oblaky, za ktorými komínová striga 

miešala farby“. (Interpretácia zobrazenia prostredníctvom recepčného kontextu 

literárnej skutočnosti.) Niektorí respondenti (8%) na ilustrácii videli fajku 

a niektorí (7 %) prachovku. Do kategórie iné sme zaradili odpovede (17 % 

respondentov) s rôznymi videnými reáliami, napríklad komínový dym, 

„sfarbovač“, varecha a pod. 

 

Tabuľka č. 55 Interpretácia odpovedí na otázku „Čo je to? (otázka 

nasmerovaná na motív kolotoča)“ 

 6. Čo je to? (Otázka nasmerovaná na motív 
kolotoča). 

Σ 

Počet   Σ % 
Kolotoč 47 80 
Kopec, kde sa pasú húsky 9 15 
Iné 3 5 
Spolu 59 100 

 

Otázka súvisí so zobrazeným motívom kolotoča nad spodným okrajom 

ilustračnej kompozície. Chceli sme zistiť, či deti vnímajú zobrazený motív skutočne ako 

kolotoč (motív  úrovňového predstihu). Skutočne, až 15 % respondentov v zobrazenom 

kolotoči videlo kopec, na ktorom sa pasú húsky a 5 % respondentov zobrazený kolotoč 

identifikovalo ako labute alebo  pavúkovu skrýšu. 
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Tabuľka č. 56 Interpretácia odpovedí na otázku „Je niečo na ilustrácii  nakreslené 

inak, ako je to v príbehu (rozprávke)?“ Ak áno, napíš čo.“ 

 7. Je niečo na ilustrácii nakreslené inak ako 
v príbehu? Ak áno, napíš čo. 

Σ 

Počet   Σ % 
 Pes 24 41 
 Labuť 7 12 
 Kolotoč 4 7 
 Karol 2 3 
 Nič 12 20 
 Neviem 10 17 

 

Zaujímalo nás, ktoré motívy budú respondenti vnímať ako odlišnosti  ilustrácie od 

textu.   Najviac respondentov (41 %) postrehlo, že v literárnom texte sa nespomína pes, 

ktorý je na ilustrácii zobrazený v ľavom dolnom rohu. 12 % respondentov ako odlišnosť 

ilustrácie od textu uviedlo labute, 7 % kolotoč a nepatrné množstvo (3 % respondentov) 

uviedlo postavu Karola. 20 % respondentov nevnímalo nijaký zo zobrazených motívov 

ako rozdielnosť ilustrácie od textu a 17 % respondentov nevedelo identifikovať rozdiel 

medzi ilustráciou a textom príbehu. Vrátime sa k labutiam, v texte sa uvádza: „Dievčatá 

sa  v ten deň povozili nielen na koči ťahanom labuťami, ale aj na koníčkoch, v rakete, 

ba aj na zubatom tigrovi“.  Odlišnosť videli na ilustrácii žiaci v tom, že labute neťahajú 

koč, ako je to v rozprávkovom texte. 

 

Tabuľka č. 57 Interpretácia odpovedí na otázku „Čo ťa zaujalo na ilustrácii 

najviac?“ 

 8. Čo ťa zaujalo na ilustrácii najviac? 
Σ 

Počet   Σ % 
 Komínová striga 14 24 
 Kolotoč 9 15 
 Jojka a Mojka 7 12 
 Karol 6 10 
 Iné 19 32 
 Nič 4 7 
Spolu 59 100 
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Tabuľka č. 57 názorne dokumentuje najčastejšie odpovede na otázku „Čo ťa 

zaujalo na ilustrácii najviac?“ Takmer štvrtinu respondentov (24 %) upútal motív 

Komínovej strigy. Menej už (15 %) zaujal motív kolotoča či aktérov Jojka a Mojka (12 

%) alebo postava Karola (10 %). Tieto motívy (spolu 46 %) sú vlastne nosné aj v 

príbehu, preto žiakov zaujali aj na ilustrácii. Do kategórie iné, ktorá predstavuje 

odpovede tretiny respondentov (32 %), sme zaradili divergentné odpovede – netýkajú sa 

hlavných motívov či aktérov príbehu. Sú to napríklad odpovede typu: bublina, metla, 

mračná, zámok, hladomorňa, slony, labuť.  

 

Diskusia a závery  

  

     Jednou z úloh dotazníkového prieskumu bolo dozvedieť sa, ako žiaci štvrtých 

ročníkov základnej školy hodnotia ilustrácie po stránke estetickej. Túto stránku 

prevažná väčšina respondentov hodnotila pozitívne. Respondenti, ktorí esteticky 

pozitívne hodnotili ilustráciu, svoj pozitívny postoj zdôvodňovali rôzne.  I keď podľa 

výskumov Ireny Słońskej (1977) u 10 – 11 ročných detí by už mala byť rozvinutá 

schopnosť kritického hodnotenia, z nášho  výskumu vyplýva, že celá štvrtina  

respondentov  ešte nevedela uviesť hodnotiaci súd. 

Už z nášho pozorovania žiakov počas prezerania ilustrácie M. Matlovičovej 

k prečítanému rozprávkovému textu sa dalo usúdiť, že ich zaujala „hutnosť“ zobrazenia, 

pretože ho mimovoľne komentovali: „Jéj, koľko veľa je tu postavičiek!“ (Peter); 

„Koľko veľa je tam obrázkov a my sme ich nakreslili tak málo...“ (Eva); „Všetko je 

zaplnené...“ (Anna) a pod. 

Zaujímavým zistením bolo, že napriek tomu, že ilustrácia neimplikuje prvky 

humoru,  deťom pripadá smiešna. Nevieme bližšie určiť príčinu tejto implikácie. 

Môžeme sa len domnievať, že ju evokuje invenčná výtvarná forma, kombinovanie 

ornamentálnych prvkov  s realistickými alebo najskôr motív husi na kolotoči, ktorá je 

monumentalizovaná do podoby lietadla. 

Ilustrácia sa páči, pretože je zaujímavá tým respondentom, ktorých zaujala 

invenčná výtvarná forma, čiernobiela kompozícia a komiksový prvok (bublina). 

Myslíme si, že čiernobiela celostránková ilustračná kompozícia pôsobila na deti 

invenčne, zvláštne preto, lebo sa vo všeobecnosti stretávajú s ilustrovanými detskými 

knihami a časopismi prevažne, ak nie výhradne, s farebnými (najmä celostranovými) 
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ilustráciami. Jednoducho, detská kniha krásnej spisby s čiernobielymi ilustráciami je pre 

skúmanú vekovú kategóriu respondentov netypická, zvláštna, a preto pekná.  

Dá sa zhrnúť, že predmetnú ilustráciu profesionálnej výtvarníčky 

k rozprávkovému príbehu esteticky kladne hodnotili štyri pätiny respondentov, čo je 

podstatná väčšina zo skúmanej vzorky. Ilustráciu negatívne hodnotila (myslíme 

z aspektu estetického, aj keď nestotožňujeme pojem estetické s pojmom krása; porovnaj 

Kulka, 2000) desatina respondentov a takmer taká istá skupina respondentov nevedela 

ilustráciu esteticky ohodnotiť (uviedlo neviem). 

Viac ako polovica zo skúmanej vzorky žiakov štvrtých ročníkov základnej školy 

dokázala na ilustrácii identifikovať a pomenovať všetky zobrazené motívy, a to 

identicky podľa  literárnej skutočnosti (prečítanej rozprávky). Možno tu teda hovoriť 

o jednoznačnej recepčnej závislosti obrázka na jeho inšpiratívnom textovom podnete 

(recepčný kontext literárnej skutočnosti). Pätina respondentov nedokázala identifikovať 

všetky zobrazené motívy napriek tomu, že poznala text rozprávkového príbehu. 

Môžeme tu hovoriť o tzv. redukovanej interpretácii (porovnaj Popovič – Liba – Zajac – 

Zsilka, 1981). Prekvapivé je, že takmer tretina respondentov, podľa dotazníkových 

odpovedí, ilustráciu „popísalo“ neúplne. Časť vymenovala iba niektoré motívy, aj to bez 

interakcie k textovej zložke. Pravdepodobne nepochopili úlohu, podľa nás, primeranou 

inštruktážou a sprievodným pokynom počas vypĺňania dotazníka. Nemožno z toho robiť 

striktné závery, pretože musíme brať na vedomie individuálne a subjektívne faktory 

žiakov –  recepčné danosti, sústredená pozornosť počas motivácie a prezentácie 

materiálu a pod.   

Treťou úlohou, ktorá znela „Napíš, čo všetko vidíš na ilustrácii“, sme sledovali, 

či respondenti recipujú okrem podstatných motívov (postavy Mojky a Jojky so strigou, 

kolotočiara Karola so psom, letiacu labuť) aj vedľajšie motívy ilustrácie (motívy hadov 

a slonov, blesky, kolotoč). Ukazuje sa, že 10 až 11 – ročné deti vedia už pomerne dobre 

identifikovať vnímať podstatné motívy zobrazenia a len nepatrnú časť upútajú aj 

vedľajšie reálie a detaily zobrazenia. Ilustrácia je navyše pomerne hutná, takže o to 

náročnejšiu recepciu zo strany detského recipienta vyžaduje. 

Je všeobecne známe, že umeleckosť textu autorskej rozprávky je imanentná. Na 

celostranovej ilustrácii M. Matlovičovej k prezentovanej rozprávke je jeden zo 

zobrazených motívov inšpirovaný obraznou textovou figúrou – personifikáciou 

(bleskurýchle hady). Zaujímalo nás, ako deti vnímajú túto textovú obraznosť vo 

výtvarnej pozícii na celostranovej ilustrácii. Na základe výsledkov v dotazníku 
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zisťujeme, že podstatná väčšina respondentov nemala problém s identifikáciou 

vyjadrenej obraznosti textu na ilustrácii. Domnievame sa, že je to tak preto, lebo 

výtvarníčka „polopatisticky“ (nie obrazne) použila vo svojej výtvarnej kompozícii 

nepodstatný textový motív hadov. Navyše zobrazené bleskurýchle hady svojím 

výtvarným poňatím (štylizáciou) pôsobia skôr dekoratívne.  

So záujmom sme očakávali, ako budú žiaci interpretovať selektovaný predmet na 

zobrazení, ktorý drží Komínová striga v ruke, keďže v texte rozprávky nie je 

špecifikovaný. V ilustrácii ide teda o mimoliterárny kontext. Nie je prekvapujúce a 

nezvyčajné, keď takmer polovica respondentov sa domnieva, že striga drží v ruke 

metlu. Nezvyčajné preto, lebo metla je najčastejším atribútom strigy. Iní vidia 

v zobrazenom predmete kúzelnú palicu (veď deti chápu, že ide o rozprávku). V oboch 

prípadoch možno hovoriť o recepčnom kontexte výtvarného umenia (identifikácia 

podľa už videných zobrazení). Avšak časť respondentov interpretovala zobrazený 

predmet ako štetec. Zrejme tu zarezonoval (v pamäti respondentov) recepčný kontext 

literárnej skutočnosti. Zacitujme: „Tam celkom zblízka uvideli oblaky, za ktorými 

Komínová striga miešala farby“. Niektorí respondenti neurčitý predmet  identifikovali 

ako fajku alebo prachovku, teda niečo, čo môže bytosť držať v ruke podľa detskej 

empírie  (kontext  reality). 

Ilustrátorka obohatila ilustráciu aj o ďalší motív, ktorý nesúvisí s  literárnou 

skutočnosťou. Máme na mysli motív psa. Tieto i ďalšie mimotextové motívy na 

ilustrácii nás viedli  k nastoleniu otázky, čo je na ilustrácii nakreslené inak, ako je 

to v príbehu. Ako odlišnosť ilustrácie od literárneho textu respondenti najčastejšie 

uvádzali, že sú na nej navyše zobrazení pes a labute.  Pätina respondentov nenašla 

nijakú motivickú odlišnosť medzi ilustráciou a textom a taký istý počet 

respondentov nevedelo uviesť nezhodu medzi ilustráciou a textom príbehu. Položená 

otázka zároveň smerovala k postihnutiu úrovňového predstihu v ilustrácii žiakmi.   

Na otázku o dôvode odlišnosti ilustrácie od literárneho textu žiaci nereagovali 

(nezískali sme žiadnu písomnú odpoveď). Možno bola náročná alebo nedostatočne 

motivovaná. Pravdepodobne to súvisí  so stupňom rozvoja kauzálneho myslenia detí 

v tomto veku. 

Na ilustrácii nie je vizuálne jednoznačne identifikovateľný motív kolotoča 

(podľa nášho úsudku), pripomína skôr nejaký kopec. Deťom to však (na rozdiel od 

nás) nerobilo žiadne ťažkosti, pretože motív správne identifikovali. Iba necelá 

pätina opýtaných žiakov odpovedala ináč: že je to kopec, kde sa pasú húsky a pod. 
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Na tradičnú, a preto možno aj formálne postavenú otázku, čo deti najviac na 

ilustrácii zaujalo, prišli pre nás neočakávane odpovede: nezaujali ich netradičné 

ilustračné motívy (napr. bleskurýchle hady, slony, slovná bublina), ale tradične hlavní 

aktéri rozprávkového príbehu.  

 

 

        




