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8  ZÁVER 

        

Súčasné výskumy čitateľstva detí (PIRLS 2004) svedčia o dynamických 

zmenách detského čitateľa a analogicky sa mení aj detský recipient ilustrácie. To, aký je 

stav recepcie detskej ilustrácie v súčasnosti, sme skúmali na základe kontextov, ktoré 

podmieňujú recepciu ilustrácie: kontext literárnej skutočnosti, kontext reality a kontext 

výtvarného umenia. Výskum sme realizovali so žiakmi štvrtých ročníkov na 1. stupni 

základných škôl. 

Jednotlivé kontexty recepcie ilustrácie sme skúmali prostredníctvom riadenej 

recepcie, t.z. recepcie v edukačnej činnosti (vedenej vyučujúcim), ďalej sme pozornosť 

sústredili na problematiku úrovňového predstihu v ilustráciách a na skúsenostný 

komplex detských príjemcov. Predmetom výskumu boli ilustrácie umeleckej literatúry 

určené detským čitateľom. 

Pri formulovaní záverov výskumu vychádzame z čiastkových záverov, ktoré 

sme sumarizovali pri riešení jednotlivých problémových okruhov. Išlo o päť 

výskumných otázok (problémov): 

1. Akým spôsobom sa prejavia kontextové zložky detskej recepcie v tvorivej 

výtvarnej činnosti, slohovej tvorbe, pri verbálno-písomnej interpretácii ilustrácie a jej 

textu? 

Výsledky výskumu vedú k zovšeobecneniu, že všetky tri kontextové zložky 

recepcie ilustrácie sa prejavili vo výtvarnej interpretačnej činnosti, v slohovej úlohe 

(respondenti napísali príbeh na motívy ilustrácie, pričom im pôvodný text nebol známy) 

a vo verbálno-písomnej interpretácii (dotazník). Iba v prípade slohovej úlohy na motívy 

(podnet) ilustrácie bez nadväznosti na literárny text (bez literárnej skutočnosti) sa 

kontext literárnej skutočnosti neprejavil.  

Preukázala sa rozdielna miera prítomnosti jednotlivých kontextových zložiek 

recepcie ilustrácie. Ich vzájomný podiel sa menil v závislosti od toho, či respondenti 

v procese recepcie ilustrácie recipovali aj pôvodný literárny text alebo im text nebol 

známy, alebo recipovali iba ilustráciu (pôvodný text im nebol známy). Jednotlivé 

kontexty sa prejavili v rozdielnej miere aj v závislosti na motivácii vyučujúceho. 

Kontext literárnej skutočnosti sa prejavil u prevažnej väčšiny respondentov vo 

výtvarnej činnosti, a to výtvarným interpretovaním kľúčových momentov príbehu. 

Kontext literárnej skutočnosti sa úzko viaže na inšpiračný literárny text, preto sa 

v slohovej interpretácii pôvodnej ilustrácie (bez poznania literárneho textu, ktorého 
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motívy ilustrácia zobrazuje) neprejavil. Z obsahovej analýzy slohových prác bolo 

zjavné, že detský respondenti „aplikovali“ očakávané sujetové stopy rozprávkového 

žánru v texte (zaužívané verbálne schémy). Napríklad: „A zazvonil zvonec a rozprávky 

bol koniec“, „A mali veľa detí, žili šťastne, až kým nepomreli“ a pod. 

 Vo verbálno-písomnej interpretácii (dotazník) sa kontext literárnej skutočnosti 

u väčšiny respondentov prejavil porozumením významu a korelácie textu a ilustrácie.  

Recepčný kontext skutočnosti sa najvýraznejšie prejavil vo výtvarnej 

interpretácii, v slohovej úlohe a vo verbálno-písomnej interpretácii, a to vnášaním reálií 

(vecí, javov), ktoré s príbehom vôbec nesúviseli (neštruktúrnosť recepčných významov 

vo vzťahu k ilustrácii a textu). Žiaci do interpretácie projektovali vlastné zážitky, 

skúsenosti z rodinného prostredia a školského kolektívu. Väčšina respondentov 

svojimi výtvarnými, slohovými a verbálno-písomnými interpretáciami literárny text a 

ilustráciu obohatila, rozšírila, znásobila, ozvláštnila (subjektívnym) komentárom, 

odchýlkami. Realizovali stanovené úlohy primerane svojmu talentu, názoru, 

presvedčeniu. Respondenti sa tak metatextom vzďaľovali od jednoduchého 

reprodukovania textu alebo ilustrácie.  

Pri príjme ilustrácie a textu sa v súvislosti s neštruktúrnymi obsahmi objavili 

patologické javy, ktoré poukázali na negatívny vplyv vizuálnych médií (televízia, 

počítačové hry). Recipovanie týchto prejavov sa dostalo aj do recepčných štruktúr 

žiakov pri príjme ilustrácie a textu (najmä u chlapcov).  

Analýza dotazníkovej metódy potvrdila, že detský čitateľ ešte nedisponuje 

adekvátnym príjmom ilustrácie a textu, nemá ešte jasne vyprofilované axiologické 

kritériá, a preto dokáže často vyjadriť iba to, čo aktuálne prežíva.  

Recepčný kontext výtvarného umenia sa prejavil predovšetkým vo výtvarnej 

interpretácii literárneho textu bez názornej ukážky pôvodnej ilustrácie, a to znakmi 

typickými pre detský výtvarný prejav (napr. antropomorfizované slnko ako atribút 

exteriéru) a identifikačnými atribútmi hlavných postáv (atribúty strigy, vonkajšia 

charakteristika dvojičiek a pod.), ale aj využitím komiksových prvkov (slovné bubliny). 

V žiackych výtvarných interpretáciách literárneho textu a súčasne pôvodnej 

ilustrácie dochádzalo k výraznej tautológii – zdvojovaniu (napodobňovaniu) motívov 

videnej ilustrácie (kontext výtvarného umenia).     

  2.  Sú kontextové zložky detskej recepcie ilustrácie ovplyvniteľné  učiteľom?  

Výsledky výskumu preukázali, že kontextové zložky detskej recepcie ilustrácie 

sú determinované aj pôsobením (motiváciou) učiteľa. Najväčšmi sa to prejavilo 
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v kontextovej zložke skutočnosti. Pri výtvarnej interpretácii textu (bez názornej ukážky 

pôvodnej ilustrácie) sa to prejavilo v tých prípadoch, keď motivácia respondentov bola 

smerovaná otázkami vyučujúceho, ktoré súviseli s hlavným i vedľajšími motívmi 

príbehu. Žiaci sa sústreďovali na voľbu takých reálií, ktoré nadväzovali na ich 

skúsenostný komplex.  

Ak im boli odborným pedagogickým vedením primerane objasnené ilustrátorské 

intencie autora a estetické kvality ilustrácie (funkcie a väzby formálnych a obsahových  

prvkov, kompozičné zámery atď.), ktoré neboli v súlade s detským spôsobom chápania 

vecí a javov, cítili sme navodenie kognitívneho konfliktu. Prejavil sa v správaní detí: 

prekvapením, údivom. Vznikol tak priestor pre vyučujúceho, ktorý žiakov usmernil 

k uvedomeniu si rozdielu medzi tým, čo je možné explicitne vidieť a čo je možné 

navyše vyčítať z ilustrácie „medzi riadkami“. Nečakané momenty ilustračného diela 

zaujali a predĺžili pozornosť detí a zároveň ich motivovali k náročnejšiemu recipovaniu. 

Netradičné formy interpretácie (komiks) a metódy odvádzali deti od drobnokresby, od 

nepodstatných detailov, a teda od verného napodobňovania skutočnosti. Nútili ich riešiť 

náročnejšie výtvarné problémy (zvyšovanie vizuálnej gramotnosti). Z tohto vyplýva, že 

detský recipient nemá zjavnejšie problémy prijímať umelecky i noeticky 

náročnejšie ilustrácie. 

Tieto zistenia zároveň upozorňujú na to, že v procese recepcie ilustrácie sa 

otvára široké pole pôsobnosti pre vyučujúceho ako facilitátora, ktorý môže 

pozitívne vstúpiť do formovania detskej recepcie ilustrácie a literárneho textu.  

Vyučujúci by mal v tomto procese  rešpektovať autorskú  zámernosť (v 

inkluzíve úrovňového predstihu v ilustrácii) a korigovať (usmerňovať) mimoštruktúrne 

recepčné významy (asociácie) žiakov, prepájať interpretáciu so skúsenostným 

komplexom recipienta, a tak prehlbovať estetický zážitok z ilustrácie a literárneho textu. 

Plnohodnotnú recepciu ilustračného diela dieťaťom môže navodiť len odborne vedená 

interpretácia.  

3.   Ako sa prejavuje skúsenostný komplex dieťaťa  v procese recepcie 

ilustrácie? 

Skúsenostný komplex sa prejavil vo všetkých kontextoch detskej recepcie 

ilustrácie a to v tom zmysle, že výtvarné interpretácie žiakov obsahovali motívy 

(mimoštruktúrne recepčné významy), ktoré s príbehom vôbec nesúviseli.  

Zistili sme tiež, že deti recipovaním ilustrácie a textu interpretujú ich 

významovú stránku podľa svojej detskej logiky, ktorá sa viaže na skúsenostný komplex. 
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Spontánne interpretácie odrážajú detský spôsob poznávania: tvorby významu, systému, 

chápania vzťahov medzi znakmi a pod.  

4.  Porozumejú respondenti  úrovňovému predstihu v ilustrácii? 

Úrovňový predstih v ilustrácii sme skúmali analýzou náročných motívov 

(neznámych, komplikovaných, nejasných a pod.), ktoré respondenti interpretovali 

výtvarnou a písomnou formou. Motívy ilustrácie, ktoré možno chápať ako úrovňový 

predstih, väčšina detí pochopila a primerane interpretovala. Niektoré deti tieto motívy 

analyzovali v intenciách zaužívaných detských  prekonceptov (podľa svojich predstáv, 

kognitívnych možností).  

5. Sú rozdiely medzi chlapcami a dievčatami v kontextových zložkách vnímania 

ilustrácie? 

Rodové rozdiely sa potvrdili pri analýze recepčného kontextu výtvarného 

umenia. Chlapci častejšie využívali motívy prebraté z počítačových hier (prvky 

brutality). Iné markantné rozdiely kontextov detskej recepcie sme nezistili. Z toho 

vyplýva, že dievčatá a chlapci majú rovnaké predispozície k recepcii ilustrácie.  

Uvedomujeme si, že otázky kontextov recepcie ilustrácie dieťaťom, by bolo 

potrebné hlbšie preskúmať aj z psychologicko-sociologického hľadiska, pretože na 

recepciu výrazne vplýva recepčná typológia a sociálne faktory, ktoré proces recepcie 

modifikujú. Uvedomujeme si, že náš výskum bol len „fragmentárny“ a nemôže 

problematiku recepcie uchopiť v celosti. Ideálny by bol tímový spôsob realizácie 

výskumu. 
 

8. 1 Zhrnutie výsledkov a odporúčania pre pedagogickú teóriu 

 

Z doterajších nám dostupných prieskumov vyplýva, že sa podstatne odlišuje 

komunikačná situácia generácie dnešných detí s porovnaním detstva ich rodičov 

(Suballyová, [online]). Významne sa mení nielen literárna komunikácia, ale aj vizuálna 

komunikácia a s ňou súvisiaca vizuálna gramotnosť.  

Po spustení projektu overovania nových učebných osnov pre výtvarnú výchovu 

(pozri Fischer – Mudroch – Čarný [online]) nie je recepcia výtvarného umeleckého 

diela už len okrajovou záležitosťou výtvarnej výchovy. Ilustrácia sa stáva 

plnohodnotnou súčasťou predmetu výtvarná výchova na 1. stupni základnej školy. Je 

súčasťou osnov pre prvý ročník. Recepcia ilustrácie umeleckej literatúry napomáha 
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zmierneniu regresie záujmu čítania detskej literatúry,57 ale predovšetkým ponúka 

efektívnu inováciu aj vo vyučovaní výtvarnej výchovy, pretože približuje výtvarné 

umenie deťom. Výrazne prispieva k zblíženiu dvoch učebných predmetov – 

literárnej a výtvarnej výchovy. Ilustráciu považujeme za názornejší spôsob podávania 

textovej informácie, pretože myšlienka vyjadrená obrazom je vnímaniu človeka, a 

predovšetkým detskému recipientovi, prístupnejšia než hovorené alebo písané slovo. 

Zároveň recepcia ilustrácie núti detského vnímateľa k opätovnému navracaniu sa 

k textu. Takto ponímaná interdisciplinarita recepcie ilustrácie napomáha vnikať do 

podstaty literárneho textu, rozlíšiť podstatné od nepodstatného, príčinu a následok; stáva 

sa prostriedkom mravného a hodnotového osobnostného systému dieťaťa. Dieťa sa 

neuspokojí len s vizuálnym „povrchom“ knižnej  ilustrácie, nezostáva iba pri 

prvoplánovom hodnotiacom súde.   

Vo výtvarnej a literárnej edukácii uvažujeme o špecifickom druhu interpretácie 

ilustračného, resp. literárneho diela, t.z. didaktickej interpretácii. Nemalo by však ísť 

o takú komunikáciu, ktorá sa zužuje len na rovinu porozumenia významu zobrazenia 

v korelácii s literárnym dielom v denotatívnej rovine. Táto rovina zďaleka nevyčerpáva 

umeleckú potenciu textu ani ilustrácie. Preto didaktická interpretácia, ako poznamenáva 

L. Lederbuchová (2004), musí využívať také interpretačné postupy, ktoré budú aktivitu 

žiakov citlivo smerovať od diela – veci k dielu – znaku. Vychádzajúc z faktu, že 

dôležitou kontextovou zložkou interpretácie ilustrácií a literárnych textov je osobnosť 

vyučujúceho, odporúčame, aby sa učitelia pokúšali v edukácii viac využívať taký 

spôsob interpretácie ilustrácie, ktorý kombinuje viacero postupov (verbálnej 

a nonverbálnej interpretácie). Dochádza tak napríklad k hraniu rolí: deti sa vžijú do role 

ilustrátora, resp. spisovateľa. Tým, že deťom zverejníme utajenú pôvodnú ilustráciu 

(alebo po realizácii slohovej úlohy zverejníme utajený literárny text), dochádza 

k momentu prekvapenia. Pričom interpretácia je obohatená o konfrontáciu vlastnej 

tvorby s tvorbou profesionálnou. Odporúčame tiež, aby výtvarná interpretácia ilustrácie, 

resp. literárneho textu, zužitkovala prirodzenosť detskej naračnej kresby. Výskum 

v tomto smere preukázal veľkú motiváciu a kreativitu detí (porovnaj výtvarnú 

interpretáciu formou komiksu).   

                                                 
57 Čítanie literatúry patrilo v 80. rokoch medzi najhlavnejšie voľnočasové aktivity detí a dnes sa odsúva 
na piate až siedme miesto v ich záujmoch (pozri výskum Čítanie 2005, Suballyová, [online]). 
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Najschodnejšou sa teda ukázala taká interpretácia ilustrácie a literárneho textu, 

ktorá dokáže vytvoriť pre dieťa priestor na vyjadrenie vlastného pocitu a postoja, ktorý 

ešte nedokáže verbalizovať (vyjadriť vlastnými slovami).  

V prípade práce s čítankami je žiaduce obohatiť didaktickú interpretáciu 

ilustrácie o problémové výtvarné i slohové úlohy, ktoré primerane aktivizujú a rozvíjajú 

kognitívne i emotívne štruktúry dieťaťa. Okrem toho, žiakom by sme mali umožniť 

prezentovať v škole aj svoje vlastné obľúbené knihy, a tak zistiť, čo najviac dominuje 

v ich čitateľských záujmoch. Vyučujúci potom môže nadviazať na to, čo prepubescenti 

najradšej čítajú (a ako to prežívajú) a tvorivým didaktickým pôsobením môže usmerniť 

aj ich vyvíjajúce sa čitateľstvo v smere k hodnotnej umeleckej literatúre. 

Recepcia ilustrácie má dopad na porozumenie, poznanie a pochopenie 

významov knihy ako celku. Formou pocitového (aj neverbálneho) zažitia ilustrácie 

a textu sa môže kultivovať práve autentickosť detského cítenia – môže mu umožniť 

prejaviť sa aj v recepcii literárneho textu v prvom rade ako originálna individualita, ako 

osobnosť s právom na jedinečnosť a neopakovateľnosť vnímania. Nejde tu totiž 

o vyjadrenie uniformity, ale o sebareflexné, sebapoznávacie a sebakultivačné procesy 

späté aj s personálnym a socializačným rozvojom detskej osobnosti. Ak dieťa 

oslobodíme od utilitárneho bežného nazerania na ilustráciu a zaujmeme ho estetickou či 

umeleckou kvalitou ilustrácie umeleckej literatúry, môžeme dosiahnuť plnohodnotnú 

recepciu.  

Začlenenie tematiky recepcie ilustrácie do osnov výtvarnej a literárnej výchovy 

na 1. stupni základnej školy, a to formou interpretácie prostredníctvom literárnych 

a mimoliterárnych kontextov, má na základe daných zistení významné opodstatnenie. 

Preto by mal vyučujúci na 1. stupni základných škôl disponovať schopnosťou 

porozumieť ilustrácii, vedieť ju opísať, interpretovať, analyzovať, hodnotiť 

a v neposlednom rade analyzovať kontexty recepcie ilustrácie. Kontexty recepcie 

ilustrácie sú pre vyučujúceho zároveň spätnou väzbou – umožňujú mu hlbšie vniknúť 

do procesu a zákonitostí detskej recepcie literárneho a výtvarného diela.  

 

 

 




