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ÚVOD 

 

Ilustrácia je pre dieťa najčastejším alebo aj jediným kontaktom s reálnym 

výtvarným dielom prostredníctvom knihy, a to počas celého riadeného edukačného 

procesu v škole i mimo neho. Je najideálnejším transferom v detskej komunikácii. 

Cielene rozvíja obrazotvornosť, koncentruje vnemy a predstavy a pôsobí na celkový 

rozvoj jedinca. Na jeho emocionálny, eticko-estetický, pojmový, myšlienkový a 

abstraktný „svet“. 

V detskej ilustrovanej knihe riešia spisovatelia a ilustrátori základný problém: 

ako najúčinnejšie pôsobiť na výchovu dieťaťa v oblasti citovej i rozumovej, ako sa 

priblížiť jeho psychike a čo najpríťažlivejšie sprostredkovať aj poznatky, a to aj 

vzhľadom k tomu, že detský recipient sa mení.1 Fundovanejšiemu uplatneniu 

ilustrovanej knižnej tvorby pre deti v pedagogickej praxi stále bráni chýbajúca 

didaktická i odborná literatúra. Hlavnú príčinu tohto stavu vidíme aj v tom, ako na to 

už skôr upozornil F. Holešovský (1982), že stále u nás chýba odborná základňa, ktorá 

by bola schopná pristúpiť ku knihe pre deti ako k špecifickému literárno-výtvarnému 

celku, ktorá by poukázala na nutnosť pôsobenia jej podstatných zložiek aj z aspektu 

pedagogického. Príčinu chýbajúcej odbornej literatúry v tejto oblasti vidíme v tom, že 

na zvládnutie tejto úlohy nestačí iba výtvarná teória či pedagogická psychológia, ale 

vyžaduje sa náležité ovládanie a syntetizovanie viacerých vedných odborov 

a experimentálny výskum, ktorý by už vo svojom programe spájal hľadiská a metódy 

výtvarnej teórie s hľadiskami vývinovej psychológie a pedagogiky. 

Málo je teoreticky pertraktovaná problematika detského príjemcu ilustrácie, 

chýbajú najmä špecializované výskumy. Preto problematika recepcie ilustrácie zostáva 

otvorená a teda stále aktuálna. Považujeme ju z pedagogického hľadiska za kľúčovú, 

najmä pre žiakov prvého stupňa základnej školy. To sa stalo podnetom našej 

monografie. 

 Pri rekognoskácii špecifík ilustrácie a dieťaťa sme vychádzali z dostupných 

monografických štúdií a výskumov poľskej  (I. Słónska, M. Uberman, D. Wróblevska) 

a českej literárno-ilustračnej  vedy (B. Stehlíková, F. Holešovský, Z. Vích).  U nás sa 

spomínanej problematike venujú príležitostné úvahy, elaboráty, ale je málo vedeckých 

prác, ktorých ambíciou by bolo syntetizovať umelecko-estetické, psychologické 

                                                 
1 Nepriamo to dokazujú najmä štúdie (výskumy čitateľstva detí  PIRLS 2001, Pirls 2006 a Čítanie 2004) 
z oblasti literárnej komunikácie (pozri Obrancová  – Heldová a kol., 2004). 
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a pedagogické aspekty ilustrácie. Všeobecným teoretickým otázkam knižnej ilustrácie 

a jej pedagogického využitia v našich podmienkach sa v posledných rokoch venuje 

Michal Tokár, ktorého monografické štúdie boli podstatnými zdrojmi pre našu prácu.  

Ako sme už uviedli, za cieľ práce sme si stanovili preskúmať, aké sú osobitosti 

recepcie ilustrácie umeleckej literatúry pre deti, predovšetkým otázky recepčných 

kontextových zložiek. Opierame sa o poznatky z oblasti vývinovej psychológie, 

didaktiky a pedagogiky výtvarnej výchovy, teórie ilustrácie a ďalších vedných 

disciplín. Monografia pozostáva z dvoch častí: teoretickej a výskumnej. 

V teoretickej časti venujeme pozornosť analýze knižnej ilustrácie z eticko-

estetického, psychologického a kognitívneho aspektu. Definujeme špecifiká detského 

recipienta z hľadiska jeho ontogenetických dispozícií. Zaoberáme sa procesom recepcie 

a interpretácie ilustrácie, problematikou úrovňového predstihu v ilustráciách, 

typológiou recipientov a pod.   

Jedným z hlavných cieľov výskumu je zistiť, ktoré kontextové zložky vstupujú 

do procesu recepcie ilustrácie detským príjemcom a ako tieto kontextové zložky 

ovplyvňujú príjem tohto výtvarného komunikátu. Chceme ďalej zistiť, ako proces 

recepcie ilustrácie v edukačnom procese determinuje vyučujúci a či existujú genderové 

rozdiely v kontextových zložkách. Bližšie charakterizujeme i ďalšie činitele, ktoré 

proces recepcie ilustrácie ovplyvňujú.  

Výskum realizujeme na troch vybratých ilustráciách, ktoré prezentujú tri 

žánrové formy detskej krásnej literatúry. Analýza výsledkov výskumu a ich 

syntetizovanie chce byť skromným príspevkom do teórie recepcie ilustrácie 

adresovanej detským príjemcom, a to predovšetkým v možnej aplikácii v riadenej 

edukácii detí mladšieho školského veku. 

 

 

 

 

 

 

 

 




