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VÝTVARNÝ PREJAV UMELECKÝCH ILUSTRÁCIÍ PRE 

DETI A ŽIAKOV A TVORIVOSŤ  

Alena SEDLÁKOVÁ  

 

Abstrakt: Práca predkladá zopár pohľadov na formy výtvarného prejavu, umeleckých 

ilustrácií a tvorby, či prvkov umenia pre deti a žiakov. Tvorivosť, ako významný faktor 

interpretačnej, ale subjektívnej výtvarnej reflexie, skúmame ako súčasť výtvarných úloh pre 

deti a žiakov. Výtvarný prejav vnímame aj v tvorivom spájaní znakov a symbolov 

s fragmentmi umeleckej ilustrácie. V rámci tvorivých výtvarných prejavov považujeme preto 

umeleckú ilustráciu a jej fragmenty za vhodné a emočne expresívne prostriedky na rozvíjanie 

verbálnych aj neverbálnych zručností a schopností, ktoré sú nevyhnutné v rámcoch 

komunikácie. Každá forma výtvarného prejavu je pre nás preto dôležitým výtvarno-

komunikačným prejavom a priestorom pre určovanie aj špecifických hodnôt, ktoré sú 

významné napríklad aj z postavenia a významov materinského jazyka.  

Kľúčové slová: Knihy, komunikácia a ilustrácia, tvorivosť, tvorivosť vo výtvarnom prejave, 

umelecké ilustrácie, umenie. 

 

THE ARTISTIC EXPRESSION OF CHILDREN´S BOOKS ILLUSTRATIONS FOR 

KIDS AND PUPILS AND CREATIVITY  

 

Abstract: The our contribution presents some insights into graphic works, artistic designs and 

sure the elements of art for children and students. Creativity, as an important factor 

interpretive, but subjective artistic reflection, examined as part of Visual tasks for children 

and students. Creative expression seen in the creative linking of signs and symbols with 

fragments of artistic illustration. Within the creative artistic expression therefore consider 

artistic illustration and its fragments fit and emotionally expressive means to develop verbal 

and non-verbal skills and abilities that are essential in communication. Every form of artistic 

expression is therefore important for us art-speech and communication space for determining 

the specific values that are significant, for example, the meanings of status and mother 

tongue. 

Keywords: Books, communication and illustration, creativity, creativity and artistic 

expression, artistic illustrations, art.  
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Výtvarný prejav umeleckých ilustrácií 

Výtvarný prejav umeleckých ilustrácií je výtvarným zobrazením vo vizuálnej podobe 

literárneho obsahu knihy. V zobrazeniach je nakreslené a namaľované či kompozične riešené 

to, čo je napísané pomocou slov, viet a znakových symbolov. Ilustrácie sú takým vizuálnym 

dielom, ktoré má vlastnú umeleckú hodnotu. Niekedy sú vytvorené súvislo a inokedy na seba 

nadväzujú po jednotlivých kompozičných radoch. Aj ilustrácia sa teda považuje za umelecké 

dielo. Umelecké dielo tak vystupuje ako obraz, a ten je odrazom zachytenia objektívnej 

skutočnosti, a má hlboký filozofický význam (J. Kulka, 2008, s. 28).  Výtvarne tvorená 

umelecká ilustrácia, ktorá je v knihách pre deti je realizovaná v technikách výtvarného 

umenia, kde sa spájajú dve línie: 1. výtvarne realizovanej ilustrácie (ako plošného výtvarného 

a vizuálneho diela) a 2. verbálneho diela (akými sú poetické útvary: báseň, rozprávka, 

poviedka či verbálno-neverbálna kompozícia) nie sú vždy vo svojej miere a intenzite 

rovnocenné. Môžu a nemusia mať v jednej knihe rovnakú alebo rovnocennú umeleckú 

hodnotu. Veľmi často sa vyskytujú rozdielne hodnotové stupne hodnotení aj hodnôt, ba aj do 

tej miery, že jedna absolútne potlačí tú druhú. Podľa T. Kulku (2000, s. 78) je postavenie 

umeleckej hodnoty v takom význame, že ju nemožno posudzovať len na základe vizuálneho 

posudzovania a skúmania, a ani ten najdôkladnejší vizuálny prieskum neodhalí, či je dielo 

významnou inováciou. Inovácia nie je imanentnou estetickou vlastnosťou diela, ale vzťahom 

medzi dielom a zodpovedajúcou triedou historicky predchádzajúcich prác. Z toho vyplýva, že 

každé dielo môže byť spoľahlivo posúdené len s odstupom času. Uvádza tu historický 

nadhľad. V takomto nadhľade nad posudzovaním je možné vyjadrovať názory aj vo vzťahoch 

k hodnotám ilustrácií v knihách pre deti. Navzájom sa niekedy posudzuje miera hodnôt.  

Každé dielo sa zasa vníma v určitom poradí:  umelecká ilustrácia ako primárna a literárne 

dielo ako sekundárna umelecká hodnota, a inokedy je to presne naopak. Čo nepovažujeme 

vôbec za chybu diela, ani za chybu žánru alebo druhu umení. Tej jav totiž vyplýva z ľudských 

skúseností, praktického života a rešpektovania foriem umení, no vždy s ohľadom na daný 

subjekt, či predmet umenia. Kedy platí áno a kedy nie? Nami skúmaný výtvarný prejav 

umeleckej ilustrácie je subjektom s umeleckou hodnotou, ktorá odlišuje umeleckosť od 

komerčnosti. No je to vždy jeden z mnohých – ten náš subjektívny pohľad na umeleckú 

hodnotu vybranej umeleckej ilustrácie, a tak isto aj pohľad na umelecký a výtvarný prejav. A 

to, ak sa na subjektívne zaoberáme objektmi hodnôt – napríklad umeleckých ilustrácií, 

rozumieme ich zmysel v špecifických hodnotových škálach výtvarného a literárneho umenia. 
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Oba druhy umení majú vlastnú poetiku. Aristoteles prvý krát opísal vznik a pôsobenie 

poetiky, a to predovšetkým  v básnickej poetike. Veľké vedecké úsilie zasvätil práve tejto 

krásnej vede – poetika básnického prejavu. Je známe, že ten výraz poetika je trvalo spojený s 

prejavom básní. Ak chceme, tak podobne sa môže posúdiť aj poetika rečníctva, poetika filmu 

alebo poetika v osobnej reči, nájdeme ju aj v románe alebo poviedke. Vždy ju utvárajú určité 

vyjadrovacie a výrazové  prostriedky. 

 

Tvorivosť vo výtvarných realizáciách detí a žiakov s využitím umeleckej ilustrácie 

Ilustrácie v knihách sa pre deti a žiakov, a aj v súčasnosti, sa niekedy stanú významne 

inšpiratívnym a motivujúcim východiskom k ďalším aktivitám. Text je, a vždy bude tým 

prvoradejším dokumentom pre deti aj žiakov, čo vyplýva aj z faktu, že vizuálna podoba je 

čitateľnejšia, viditeľnejšia najmä z pohľadu – vnímanie rýchlosti porozumenia vizuálnej 

podoby. Aj preto je stále človek zahlcovaný vizuálnymi a obrazovými dokumentami. Za 

vizuálne komunikačné prostriedky v umeleckej ilustrácii vnímame nasledovné, vždy 

okom zachytené, transformované, obrazovo a tvarovo zobrazené, ktoré považujeme 

zároveň aj za kompozičné výstavbové prvky umeleckého diela – ilustrácie: 

a) Prvky, ktoré výtvarne modelujú kompozíciu diela: 

 Farby, plochy, línie, body. 

 Štruktúry a vizuálne zreteľné textúry jednotlivých výtvarne zobrazovaných plôch, 

svetlo a tieň, prázdne – tzv. biele miesto na ploche umeleckej ilustrácie, priestorovosť 

alebo plastickosť.  

b) Prvky, ktoré obsahovo a významovo modelujú kompozíciu umeleckej ilustrácie: 

 Najmenší motív ako komponent významný alebo dekoratívny. 

 Hlavné postavy príbehov jednotlivých častí rozprávok. 

 Vedľajšie postavy, ktoré sú súčasťou dejovej línie. 

 Zobrazené prostredie – interiér a exteriér. 

 Výskyt ornamentálnych prvkov. 

 Výskyt nadbytočných dekoratívnych tvarov. 

 Opakovanie motívov. 

 Výtvarná harmonickosť motívov vo vzťahu k autorskému výtvarnému štýlu a rukopisu 

ilustrátora. 
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 Materiálové zobrazenie umeleckej ilustrácie – maľby farbami, pastelom, kombinácia 

výtvarných techník alebo materiálové obrazy v kompozíciách fotografických 

reprodukcií. 

 Iné, súvisiace prostriedky, od ktorých je možné odvíjať receptívny zámer a cieľ úlohy 

terapie – zobrazené výseky z detských kníh – priestorovosť kníh a ich listových strán, 

tých, kde je vyobrazený základný a dominujúci motív celej knihy. Fragmentárne 

zložky knižnej podoby – obálka – superobal.  

Počas pedagogicky riadenej aktívnej recepcie úloh s vizuálnou podobou obrázka – 

umeleckou ilustráciou si zvyčajne pozornejšie všímame: 

Aká je ilustrácia, keď si porovnávame aj slovný text. 

Aké farby a tvary sa v nej nachádzajú. 

Ako alebo akým štýlom a spôsobom je ten dominujúci prvok zobrazený. 

Aký má rozmer, na koľkých miestach sa prípadne vyskytuje v knihe. 

Čo je dominantným prvkom na ilustrácii. 

Emocionálnejší čitateľ sa častejšie sústreďuje aj na komplexné estetické pôsobenie samotného 

obrázka – umeleckej ilustrácie, preto sa usilujeme opísať emócie, napríklad pomenovaním. 

Kto ilustráciu namaľoval, nakreslil, a ako. 

Ktoré ďalšie prvky sú kompozične primerané a výstižné k dominujúcemu prvku. 

Porovnávame si vlastnú predstavu s predstavou samotného autora – ilustrátora. 

Pozorujeme, či je tá umelecká ilustrácia tendenčne primeraná vekovej kategórii svojmu 

čitateľovi, čitateľom. 

Pre porozumenie obsahovosti každej ilustrácie, deti a žiaci vedieme k verbálnej komunikácii 

vytváraním aj novej interpretácie rozprávky. 

V rámcoch obsahovej štylizácie aj literárneho diela si všímame výtvarný – kresliarsky alebo 

maliarsky rukopis a celkovú výtvarnú podobu umeleckej ilustrácie. 

Rozprávkové príbehy, napísané slovom, umelecky kvalitne, alebo menej, majú v sebe 

nepopierateľne silnejšiu tendenciu vyvolávať u človeka akosi automatizovane vizuálne 

predstavy. Rozprávkové príbehy, ktoré sú podporené umeleckou ilustráciou, majú v sebe 

akoby prirodzene zaistenú existenciu vystupňovať fantastiku vo  vizualizácii, no vždy 

v rozmeroch a miere pôvodného diela. Neskôr sa pridruží aj individuálna samostatnosť 

vizualizovať si obrazové situácie aj samotným čitateľom. Preto to, čo sa dieťaťu predloží 

v knihe, a v detskom, ešte pomerne útlom veku, napokon ostáva v jeho pamäti pomerne 

dlhodobo, a sprevádza jeho nové skúsenosti s vizuálnymi obrázkami aj v ďalšom živote. 
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V neskoršom veku už deti prijímajú síce aj modernejšie, inak povedané, obrázky, ktoré sú už 

štylizované podľa doby a tendencií zobrazovania v tom alebo onom čase.  

Teda, vizuálne obrázky, pre nás teraz umelecké ilustrácie sú formami mediálnymi, a tým aj 

takými prostriedkami, ktoré môžeme aplikovať do výučby v integrovaných alebo výtvarných 

projektoch, napríklad v primárnom, či predprimárnom vzdelávaní, alebo v špecifickom, určitú 

pomoc vyžadujúcom si prostredí – napríklad aj v špeciálnej základnej škole. 

Vzhľadom na výrazové vizuálne pôsobenie umeleckej ilustrácie predpokladáme jej významné 

uplatnenie aj v arteterapii, pomocnej formy liečby prostriedkami výtvarného umenia. Sú to 

všetky zložky výtvarných diel. Farby, čiary, plochy, intenzita alebo textúra, rovnako ako sa 

nachádzali na prvých kresbách v jaskyniach, od vzniku ktorých uplynulo mnoho tisíc rokov, 

a ľudské poznávanie, prostredníctvom kresby prešlo už v historickej chronológii niekoľkými 

zmenami v rovinách, ktoré výrazne ovplyvnili aj výučbu umenia a umením, a to nielen vo 

výtvarnej výchove. Od umeleckých metód v školách od preprimárneho až po vysokoškolský 

stupeň. Ku kresbe sa neskôr pridávali farby, ktoré sa uplatňovali od chvíle, keď človek 

pochopil, že farba má v jeho živote zmysel a význam, že má samostatný symbolický a 

semiotický význam. Vlastne, aj kresby v jaskyniach sa realizovali už vo farbách, ktoré 

poskytovala samotná príroda, prírodné plody alebo uhoľ, hlinka a rudka, sépia alebo rastliny, 

ktoré i náhodne sfarbovali dlane človeka pri bežnej manuálnej činnosti. Keď človek zistil, že 

farby zanechávajú stopy a sú od seba navzájom odlišné, kládol si otázky a začal postupne 

experimentovať s ich kvalitou a vlastnosťami. Tak by sme začali, zrejme príbeh o farbách „zo 

včera“ v rámci edukácie v preprimárnom a primárnom vzdelávaní detí a žiakov. To, čo 

pokračovalo v podobách zverejnených vedeckých objavov a edukačných programov, či 

nasledovalo legislatívnymi úpravami a modernizovaním aj po rokoch, sa ukázalo ako vždy, 

významné. Zvyčajne to bolo v prospech, aj toho, koho bolo potrebné učiť. Táto otázka ostane 

aj do budúcnosti otvorená, a zdá sa, že jej riešenie bude aj naďalej vyvolávať mnohé úvahy 

a rozpory alebo konštatovania.   

 

Farby a výtvarné projekty vo výtvarnom umení ako vizuálno-emocionálne podnety        

Farby sú podnetom pre procesuálny systém funkcií oka a videnie sa viaže k ďalším 

kognitívnym procesom. S farbami sa nám prepájajú spomienky, fantázia, predstavy alebo 

obrázky detí a nimi stvárnený ich svet. Na začiatku sú základné farby, neskôr do individuálnej 

výtvarnej komunikácie detí a žiakov vstupujú aj ďalšie farby. U výtvarníka je tento postup 

v niektorých momentoch odlišný vo výbere farieb, a veľmi často sa z poznanej škály usiluje 
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vybrať čo najoptimálnejšie farebné kvality pre svoju umeleckú výpoveď, a preto sa vo 

výtvarnom umení stretávame aj s jednofarebným výtvarným alebo monochromatickým 

dielom. S farbami, takmer pravidelne úzko súvisí aj symbolika. Každý predmet, objekt, ba aj 

vizuálny vnem sa v spojení s výtvarným umením analyzuje aj z hradiska vzťahov – určujú sa 

najmä synestetické ale aj synkretické vzťahy. Synestetické vzťahy sú pomerne náročné ako 

psychologicky východiskové systémy pre vedecké bádanie, lebo nie sú videné ako vizuálne 

spojenie s určitým psychologickým podnetom u všetkých ľudí v rovnakej miere. Niekto sa 

s tým narodí a niekto to nadobudne cvičením, mnohí si však nedokážu tak presne a úzko 

prepájať farby a iné podnety (slovo, hlásky, predmety, človeka a podobne). Tento jav možno 

pripísať pragmatickej skutočnosti v nervovom systéme mozgu a špecifických receptorov či 

transmiterov. Pri synkretických vzťahoch je to už voľnejšie, a tam sa vlastne do spojenia 

s farbou a jej kvalitou a rozsahom vlnovej dĺžky prepájajú aj vizuálne známe obrazy a motívy, 

ktoré sú uložené v pamäti – krátkodobej alebo dlhodobej. Popri obidvoch druhoch vnímania a 

pochopenia rozličného spájania podnetov a farieb sa dá používať výtvarný projekt ako 

koncepčná metóda pre vznik umeleckého diela, a tak na človeka celý postup predstavuje 

vplyv a impulz k vždy určitej forme vizuálno-emocionálneho podnetu k ďalšiemu dotváraniu. 

Ten proces sa potom ukazuje ako forma, či už verbálneho alebo neverbálneho komunikovania 

– výtvarnými aj nevýtvarnými prostriedkami. Osobitné miesto má vo výtvarnej výchove hra, 

ktorá nemá vopred určené pravidlá, a teda hra, ktorej cieľom je porozumieť zákonitostiam 

a vzťahom v kombinovaní aj výtvarnej činnosti s farbami a výtvarnými prostriedkami ako 

prvkami výtvarnej komunikácie. Ide skôr o experimentovanie s materiálom, s nástrojmi, s 

predstavami. Dôležitým momentom pri osvojovaní si foriem podnetov vybraných z 

abstraktného umenia je hra s farbou. Tá vychádza z potreby a túžby detí a žiakov po 

expresívnom farebnom sebavyjadrení. Radosť z náhodne vzniknutej farebnej škvrny alebo 

stopy prechádza pomaly do jej využitia, prípadne dotvorenia na základe predstavy a fantázie. 

Dieťa sa oboznamuje s farebnou teóriou, s emocionálnym pôsobením farieb. Možnosti 

priameho kontaktu s farbou a narábanie s ňou je súčasťou emočnej hry a prestupovania 

fantázie pri hľadaní pomenovaní pre náhodne vzniknuté obrazy a tvary. Hra s farbou sa odvíja 

aj od poznávania detí a žiakov jej účinkov pri aktívnej aj pasívnej forme výučby. Z hľadiska 

symboliky sa farby úzko dotýkajú symbolických systémov, ktoré kreatívny pedagóg realizuje 

aj v snahách o pochopenie kultúrnych rozdielov symbolických významov farieb – odlišné 

symbolické významy v krajinách orientu a iných kontinentov. Farba je tiež systémom 

komunikácie v školskom prostredí – preprimárnom už tradične aj častejšie než v primárnom. 
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V preprimárnom prostredí sa aktívne s farbou pracovalo aj v minulosti, aj keď vo veľmi 

zjednodušenej podobe, a súčasnosť používania farby ako komunikačného a technologického 

expresívneho výrazu sa odráža aj pri prepájaní s inými komunikačnými prostriedkami. Farby 

a výtvarné projekty vo výtvarnom umení ako vizuálno-emocionálne podnety sú v aktuálnom 

vzdelávacom programe a najnovšej koncepcii vzdelávania dôležitými a emocionálne 

expresívnymi prostriedkami v kontexte aj psychodidaktiky výtvarnej výchovy. Zároveň farby 

a ucelený výtvarný projekt sú nevyhnutnými vizuálnymi a citovými výtvarnými jazykmi vo 

výtvarnej komunikácii. Edukačne podporujú a umocňujú rozvoj subjektívnych schopností, 

zručností a kompetencií, jednako u pedagógov a potom i v procesoch tvorby, aj u detí 

a žiakov. Výtvarné umenie je samo osebe historicky overeným kvalitatívnym zdrojom pre 

výstavbu výtvarných projektov, a predkladá vychovávateľom mnoho obrazov, diel 

a priestorových riešení pre koncepcie riešení farebných a projektovo zameraných úloh. Tie sa 

zoskupujú do metodických tém a radov, ktoré sú v súčasnosti preferované najmä výtvarne 

vzdelanými pedagógmi a pedagógmi, ktorí sa priamo podieľajú na kreatívnej a individuálnej 

forme podpory a rozvoja výučby čoraz modernejšími a bohatšími alternatívnymi formami. 
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