
Tvorivosť v škole – škola tvorivosti 3 

ONLINE KONFERENCIA 28. – 29. 9. 2015 
 

117 
 

ČITATEĽSKÁ ATRAKTÍVNOSŤ PROZAICKÝCH UKÁŽOK 

V 8. ROČNÍKU ZŠ (S AKCENTOM NA TEMATIKU 

LITERÁRNE STVÁRNENÉHO ZLA) 

Anna TIMKOVÁ LAZUROVÁ 

 

Abstrakt: Výber vhodnej literárnej ukážky a voľba optimálnej motivácie stimulujúcej žiaka - 

čitateľa na hodinách literárnej výchovy k aktívnej a efektívnej činnosti predstavuje jedno z 

východísk implementovania tvorivosti do prípravy a realizácie výchovy slovesným umením. 

Zamerali sme sa preto na recepciu prozaických ukážok v predchádzajúcej a súčasnej učebnici 

literárnej výchovy pre 8. ročník ZŠ, aby sme tak získali lepšiu predstavu o ich čitateľskej 

atraktívnosti v kontexte prislúchajúcej charakteristiky vekového čitateľského stupňa podľa 

Jána Poliaka. Detailnejšie sme si pritom všímali ukážky tematizujúce istú formu literárne 

stvárneného zla. 

Kľúčové slová: čitateľ, čitateľská atraktívnosť, učebnicový text, zlo. 

 

ATTRACTIVENESS OF READING PROSAIC EXCERPTS IN 8
th

 GRADE OF 

ELEMENTARY SCHOOL (WITH A FOCUS ON TOPICS OF LITERARY 

DEPICTED EVIL) 

 

Abstract: The selection of an appropriate literary excerpt as well as the selection of the 

optimal motivation which stimulates a pupil – reader during literary education classes to 

active and effective activity represents one of the bases for implementation of creativity into 

preparation and realisation of education through literary art. Therefore we have focused on 

the reception of literary excerpts in the former and current literary education textbook for 8
th

 

grade of elementary school in order to acquire better understanding of their attractiveness for 

readers within the context of the relevant characteristics of the degree of readers’ age 

according to Ján Poliak. During our analysis, we have studied in more details the excerpts 

which portrait some form of literary depicted evil. 

Keywords: reader, attractiveness to readers, textbook text, evil. 

 

1 Úvod 
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Po páde totalitného systému a uvoľnení spoločenskej situácie sa aj na Slovensku, tak 

ako to uvádza Marta Žilková, popri tzv. intencionálnej kultúre, čiže tej, ktorú dospelí cielene 

tvoria pre mládež (teda popri kultúre pre teenagerov), vytvorila nová sféra, resp. subsystém 

v rámci celonárodnej kultúry, ktorý nazýva teenagerskou kultúrou. Táto produkcia oslovuje 

mládež približne od 12 - 13 do 17 - 18 rokov. Obe tieto roviny fungujú v recepcii mládeže 

popri sebe a v rôznej miere ju ovplyvňujú. Teenagerskú kultúru si mladý človek volí sám, 

často ako produkt sebavyjadrenia, aj keď s ňou dospelí obvykle nesúhlasia. V tomto kontexte 

nadobúda zvyčajne pečať nelegitímnosti, nelegálnosti. Intencionálnu kultúru, či literatúru, 

teda kultúru, či literatúru pre teenagerov, ktorá je riadená, resp. odporúčaná inštitúciou (v 

prípade nášho uvažovania školou), zas mladý príjemca vníma ako povinnú, oficiálnu, a preto 

sa k nej obyčajne stavia odmietavo (1999, s. 15 - 18, 50 - 53). 

 

2 Prozaická časť predchádzajúcej učebnice literárnej výchovy pre 8. ročník ZŠ a jej 

žiacka recepcia 

 Texty v učebniciach literárnej výchovy predstavujú výber z intencionálnej kultúry 

odporúčanej inštitucionálne. Z historického pohľadu sa v selekcii literárnych ukážok odrážajú 

zámery a priority doby - čiže to, čo ktorá doba považovala za vhodné a prínosné pre deti, čím 

chcela mládež literárne formovať a usmerňovať. Pri zameraní sa na obsahovú stránku 

predchádzajúcej
18

 učebnice literárnej výchovy pre 8. ročník základnej školy z hľadiska 

preskripcie problematiky fenoménu zla nachádzame tri texty, ktoré prinášajú výrazné 

a typologicky odlišné konkretizácie podôb zla prítomné v živote súčasného mladého človeka 

– drogovú problematiku v texte Petra Holku Normálny cvok, fenomén chudoby v ukážke 

Chudobní od Williama Saroyana a zlo súvisiace s krízou súčasnej rodiny v literárnom podaní 

Sue Towsendovej Tajný denník 13 a ¾-ročného Adriana Molla (bližšie Lazurová 2006). 

 Žiaci – čitatelia, na ktorých kurikulum literárnej výchovy pôsobí, teda 13 – 14-roční 

recipienti - patria v klasickom delení detí a mládeže podľa vekových čitateľských stupňov, 

tak, ako to rozpracúva Ján Poliak, do štvrtej z piatich vekových skupín – a to do staršieho 

školského veku, do veku pubertálneho, do veku dospievania. Pre tento vek by z hľadiska tejto 

charakteristiky malo byť, čo sa čitateľstva týka, príznačné inklinovanie k hrdinom 

nerozlomeným, psychicky nekomplikovaným, charakterovo jednoznačným. Prevažná časť 

literatúry by mala byť spoločným majetkom oboch pohlaví, napriek tomu dievčatá v tomto 

                                                           
18

 Schválená Ministerstvom školstva Slovenskej republiky rozhodnutím zo dňa 23. júla 2001 pod číslom 
1142/2001-41. 
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veku zvyknú uprednostňovať diela s problematikou citového života, priateľstva, lásky; 

chlapci dobrodružné romány (1983, s. 47 - 56). 

 Avšak, tak, ako to naznačuje Marta Žilková, dnes deti dospievajú skôr a veková 

kategorizácia sa značne posúva smerom nadol. V tomto zmysle dochádza až k akémusi 

kolapsu kategórie vekovosti a už sa nemôžeme do dôsledkov riadiť známymi vekovými 

kategóriami. Je to tak aj preto, že sa mnohé informácie dostávajú k detskému príjemcovi 

prostredníctvom masmédií oveľa skôr ako kedysi (1999, s. 26 – 27). 

 V každom prípade, obdobie puberty je vekom búrlivých fyzických a psychických 

zmien. Dieťa opúšťa detstvo, ale ešte nie je dospelým, a v tomto období hľadania novej 

identity osobnosti prijíma pubescent literatúru ako model života – identifikácia s hrdinom 

zosobňuje jeho predstavu o budúcej životnej role. Približne v tomto veku prechádza mládež aj 

druhou čitateľskou krízou, ktorá sa spája s averziou voči školskej literárnej výchove 

a vzhľadom na akceleráciu osobnostného vývoja pubescenta a tlak audiovizuálnych médií 

zasahuje toto obdobie už aj tretia čitateľská kríza, ktorá je spojená s vyhranením kultúrnych 

záujmov mladého človeka, ktorý čítanie opúšťa napríklad v prospech filmu alebo hudby  

(Lederbuchová 2004, s. 20 – 21). 

 Tak či onak, školská recepcia predstavuje, i napriek možným „predsudkom“ 

u recipientov, ktoré spôsobuje inštitucionálny výber literárnych ukážok, dôležitý článok 

v kontakte žiaka – čitateľa – s literárnym textom. 

V škole však pri recepcii ukážok z literárnych diel často dochádza k tzv. „recepčnej 

vplyvológii“ – k navodzovaniu kolektívnych predstáv a dojmov, a tým ku koncipovaniu 

väčšinového názoru na literárnu predlohu. Školský príjemca sa pod cudzím vplyvom (či už 

vplyvom učiteľa alebo ostatných žiakov) názorovo zmodifikuje, navonok sa môže recepčne 

akomodovať, vo vnútri ale cíti recepčný nesúlad, a tak vzniká stav tzv. recepčnej schizofrénie, 

z ktorého môžu vyplynúť recepčné handicapy žiaka (Germušková 1995, s. 17, 62). Pritom 

práve pedagóg by mal žiakov viesť ku kritickému mysleniu, upozorňovať na ďalší zmysel 

a významy prečítaného (bližšie Cabanová, 2003). 

V súvislosti s načrtnutými problémami sme s odstupom jedného školského roka 

zrealizovali v rokoch 2006 a 2007 dve vyučovacie hodiny. Ich cieľom bolo podnietiť žiakov 

k úprimnej, spontánnej recepcii prozaických ukážok (z vtedy aktuálnej učebnice), s ktorými 

sa počas školského roka stretli na hodinách literárnej výchovy, z hľadiska ich čitateľskej 

atraktívnosti. O našom zámere, všímať si v ich recepcii ukážky s problematikou literárne 

stvárneného zla, nevedeli. Priestor na vyjadrenie dostali všetci, bez akéhokoľvek rozdielu 
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a bolo pre nás dôležité dať žiakom jasne najavo, že nám záleží na názore každého z nich, 

nielen na názoroch „triednych autorít“. Zároveň sme sa snažili docieliť, aby nikto z nich 

nepociťoval komplex recepčnej menejcennosti a mal odvahu samostatne vyjadriť svoj názor. 

Obe hodiny sme realizovali v jednej z mestských cirkevných základných škôl na 

východnom Slovensku. (Prvú 21. 6. 2006 a druhú 14. 6. 2007.) Prvá z týchto hodín uzatvárala 

vyučovanie literárnej výchovy vo 8. ročníku. Druhá hodina bola zrealizovaná v tej istej triede, 

teda s tými istými žiakmi, avšak o rok neskôr - bez toho, že by na ňu boli vopred upozornení. 

Počas prvej z hodín už mali všetci uzavreté známky koncoročného hodnotenia - takýmto 

spôsobom sme sa snažili eliminovať faktor stresu a vplyvu klasifikačného hodnotenia na 

výkon a reflexiu. V podobnej atmosfére prebehla aj druhá hodina. Výberom cirkevnej školy 

sme mali na zreteli predpoklad, že v cirkevných školských zariadeniach by sa malo, nielen  na 

pozadí náboženstva, ktoré je tu povinným predmetom, ešte viac dbať na otázky týkajúce sa 

morálnych hodnôt, osobitne polarít dobra a zla. Nepredpokladali sme, že by boli deti 

v takýchto školách výchovne „lepšie“ ako v školách štátnych či súkromných. A taktiež ani to, 

že by mali byť nami vybrané literárne ukážky medzi žiakmi – čitateľmi - výrazne čitateľsky 

favorizované pred ostatnými literárnymi textami. Zámerom bolo predovšetkým podchytiť 

pohľady na čítankové ukážky zo strany cieľovej skupiny. 

 Prvú z analyzovaných hodín viedla nami inštruovaná učiteľka, ktorej žiaci dôverovali, 

prirodzene ju rešpektovali a nemali pred ňou strach vyjadriť svoj názor. Vo svojich otázkach 

smerom k žiakom sa snažila podnietiť každého z nich k prezentácii jednej z prozaických 

ukážok, ktorá daného žiaka určitým spôsobom v pozitívnom alebo negatívnom zmysle zaujala 

najviac, a zároveň aj stručne vysvetliť prečo. O výskumnom zámere, všímať si ich vyjadrenia 

k literárne stvárnenému zlu, nevedeli. 

 I keď sme za najzreteľnejšie konkretizácie typovo rôznych modifikácií zla označili tri 

ukážky spomenuté v predchádzajúcom texte, v každom literárnom diele by sme mohli nájsť 

sprítomnenie a zobrazenie dobra, zla a ich vzájomného „boja“. A práve na toto všetci 17 

recipienti poukázali. Všetci výberovo prezentovali literárnu ukážku, ktorá na nich zapôsobila 

pozitívne, a z ktorej si mohli vziať aj niečo pre seba (teda aspoň v rovine verbálneho 

vyjadrenia). 

Najväčší čitateľský úspech si u chlapcov i dievčat získal autobiografický text slepej 

Sheily Hockenovej Ema a ja a Tri gaštanové kone Margity Figuli. V prípade recepcie prvej 

z týchto ukážok, ktorá, ako poznamenal jeden žiak, je „...napísaná bez sentimentu a dokazuje 

silu vôle postihnutého žiť ako ostatní...“ sme sa stretli s obdivom rodiaceho sa vzťahu slepej 
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Sheily a jej slepeckého psa Emy. V súvislosti s Troma gaštanovými koňmi môžeme 

spomenúť myšlienky: „...že násilím nemožno vzdorovať hodnotám srdca...“, „...že treba vždy 

vidieť skutočnú hodnotu človeka...“ i „...najprv má zlý život, trápi sa kvôli nemu a neskôr to 

už potom dobre skončí, pretože sa zoberú a ľúbia sa... Ja vôbec nečítam, ani nemám rada tie 

príbehy, ktoré končia nešťastne...“ V ostatnom spomenutom príklade ide síce najmä 

o sledovanie dejovej línie, v jeho druhej časti však nachádzame dievčenské vyjadrenie túžby 

po harmónii, ktorá je podľa klasického členenia čitateľov pre toto čitateľské obdobie u dievčat 

typická. (Všetky žiacke vyjadrenia, ktoré sme vybrali, uvádzame štylisticky neupravené.) 

Z ďalších umeleckých textov štyroch žiakov zaujal humor paródií O Ganéšovi (M. 

Vanek) a Môj rodný cintorín (D. Mitana), jedného vzťah deda a vnuka v ukážke Ako divé 

husi (V. Ferko a A. Ferko), troch žiakov – čitateľov – dobrodružstvo v ukážkach Na ten obraz 

nikdy nezabudnem (A. Conan Doyle) a Osudy a cesty grófa Mórica Augusta Beňovského (M. 

A. Beňovský) a jednu osud, ktorý „...písal sám život...“ a „...bol tam plač aj smiech...“ (Moje 

deti od E. Maróthy-Šoltésovej). Recepcie týchto ukážok zámerne spomíname len prehľadovo, 

aby sme mohli väčší priestor venovať reflexii dvoch z troch nami vybraných ukážok. 

Tajný denník 13 a ¾-ročného Adriana Molla si na tejto hodine nevybral nik, 

Chudobných dvaja a ukážku Normálny cvok jeden žiak. Dievčenská recipientka ukážky od 

Williama Saroyana sa na adresu hlavného hrdinu, ktorý pracuje v obchode, do ktorého 

prichádzajú tri skupiny ľudí (jedni tovar len obdivujú, druhí si za posledné peniaze niečo 

kúpia, tretí peniaze vôbec nemajú a občas niečo ukradnú), vyjadrila: „...mne sa páčilo, že on 

týchto ľudí neodsudzoval, ale im aj pomáhal, tým, že niektorým aj niečo dal zadarmo. A ja do 

života by som si z toho vzala, že nemôžeme odsudzovať tých, ktorí nemajú peniaze, ale treba 

ich niekedy v tom živote usmerniť a pomôcť im...“ Z recepčného pohľadu chlapca zaznelo: 

„...vlastne, autor predstavuje čitateľovi skutočný svet, taký, aký bol a ešte stále je. Hoci 

neradi čítame o chudobe, biede a utrpení, treba si uvedomiť, že ešte stále sa na svete takéto 

veci nachádzajú... Do života by som si zobral, že keď niekto je chudobný a nemá peniaze, že 

máme ich brať takých, akí sú a nie sa pozerať, koľko majú korún, ale čo majú vo vnútri.“ 

K literárnemu textu Normálny cvok žiak, ktorý si ho vybral, povedal: „...tam sa mi 

páčilo, že ten „normálny cvok“ má svoju lásku – narkomanku – aj že ju nenechal v tom, že ju 

nenechal tak, že sa s ňou nerozišiel a že jej pomáhal, keď si pichla tie drogy a to sa mi na tom 

vlastne páčilo. A prečo som si vybral túto ukážku? Tak, to som si vybral preto, lebo tu píše 

autor tak skoro o nás, o dospievajúcich, a vlastne my už tiež dospievame, a preto som si 

vybral tú ukážku.“ 
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 Hodinou, ktorú sme v tej istej triede uskutočnili o rok neskôr, sme chceli získať 

predstavu o tom, čo z hodín literárnej výchovy 8. ročníka v žiakoch „ostalo“. Písomnou 

formou sme sa teda tých istých žiakov pýtali na to, čo si z textov (ktoré boli spomenuté na 

prvej analyzovanej hodine) zapamätali; v druhom bode mali podčiarknuť tú ukážku, ktorú si 

pamätajú najzreteľnejšie a napísať prečo; ďalej nás zaujímalo, či si niektorú z kníh, ukážky 

ktorých sú v (predchádzajúcej) učebnici literárnej výchovy vo 8. ročníku, prečítali celú; 

a napokon sme sa pýtali, či si ešte spomenú, ktorú z prozaických ukážok prezentovali na 

poslednej hodine literárnej výchovy v minulom školskom roku (nami analyzovaná hodina) 

a prečo. 

 Aj táto hodina potvrdila ako čitateľsky najatraktívnejšie ukážky Ema a ja a Tri 

gaštanové kone, a to tak u dievčat, ako i u chlapcov. Tri gaštanové kone boli zároveň jedinou 

knihou, ktorú si siedmi žiaci aj celú prečítali, i keď dôvody, prečo po tejto knihe siahli, boli 

v troch prípadoch „východiskovým“ riešením v rámci povinného čítania, pretože: “...ma 

neoslovilo nič iné...“; „...musela som niečo prečítať, aby som nedostala päťku...“; „...lebo to 

bolo povinné čítanie, ale celkom ma zaujala, aj keď na začiatku to nevyzeralo veľmi 

zaujímavo...“. Stretli sme sa aj s vyjadreniami, že „...to bolo z tých ľahších textov, ktoré sa 

dajú stihnúť prečítať, a bolo to také na pobavenie, pekne sa to skončilo...“; „...takéto podobné 

veci sa stávajú aj v skutočnosti. V normálnom živote sa vyskytne situácia, kedy tiež dochádza 

k týraniu a niekedy aj k smrti. Čítala som knihu a niečo som sa aj naučila. Bez lásky nie je 

život životom...“; „...odporúčala mi ju aj moja mama, lebo aj podľa nej bola dobrá. Viackrát 

sme sa o tom rozprávali. ...oslovilo ma tam to, že sa to končí dobre. A povzbudilo ma to 

k čítaniu. Páčil sa mi tento nápad so smrťou prvého manžela Magdalény, lebo si mohla 

zobrať Petra.“ 

 I keď sa nami vybrané ukážky nevryli do pamätí našich respondentov až tak zreteľne 

ako tieto dva texty, neostali nepovšimnuté. Na adresu Chudobných by sme mohli citovať: 

„...toto dielo ma zaujalo najviac, lebo autor vystihol podstatu života chudobných. Tiež sa mi 

páčilo, akú úlohu mal predavač, ktorý aj napriek tomu, že vedel, že si berú tie veci z jeho 

obchodu, napriek tomu ich nechal, lebo vedel, že nekradnú len tak, ale preto, že musia...“; v 

súvislosti s ukážkou Tajný denník 13 a ¾-ročného Adriana Molla zase: „...príbeh sa točí 

okolo A. Molla, ktorý vidí život v sarkastickom pohľade... Adrian Moll žije so svojím otcom, 

o ktorom si myslí, že chce spáchať samovraždu. Život vidí v inom uhle ako väčšina ľudí, preto 

mi je táto ukážka sympatická.“ Pripomenutie ukážky Normálny cvok sa u väčšiny spája 

s predstavou vzťahu cvoka a jeho priateľky narkomanky, i keď si túto ukážku za svoju „naj“ 
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na druhej analyzovanej hodine nevybral nik. Celkovo si viac ako polovica žiakov presne 

pamätala, ktorú ukážku prezentovala na prvej z nami realizovaných hodín. 

 

3 Prozaická časť súčasnej učebnice literárnej výchovy pre 8. ročník ZŠ a jej žiacka 

recepcia 

 Na základe obsahovej analýzy súčasnej učebnice literárnej výchovy pre 8. ročník 

základných škôl
19

 môžeme konštatovať, že časť literárnych ukážok je totožná s jej 

predchádzajúcou verziou. Výber textov taktiež zodpovedá klasickej charakteristike 

príslušného čitateľského stupňa a z jej obsahu vypadli dva z troch textov, v ktorých sa 

výraznejším spôsobom tematizuje určitá podoba zla. Ide o text Chudobní od Williama 

Saroyana a Normálny cvok od Petra Holku. Súčasťou knihy ostal v podkapitole Denník len 

úryvok Tajný denník 13 a polročného Adriana Molla. Ide o ukážku zhodnú s tou v 

predchádzajúcej učebnici, v ktorej bola uvedená pod názvom Tajný denník 13 a 3/4-ročného 

Adriana Molla. Poukazujeme zároveň na fakt, že v oboch prípadoch je priezvisko hlavného 

hrdinu uvádzané v podobe Molle a nie Mole, ako je to v originálnom i prekladovom texte 

celej série kníh. Keďže však pri našom uvažovaní vychádzame z učebnicových textov, 

uvádzame meno v takom tvare, v akom sa v nich nachádza. V každom prípade môžeme 

povedať, že v súčasnej učebnici literárnej výchovy pre 8. ročník sa okrem tohto textu 

nenachádzajú ukážky, v ktorých by sa výraznejším spôsobom konkretizovala určitá forma 

fenoménu zla. Na základe našich zistení z rozsiahlejšieho výskumu zameraného na skúmanie 

problematiky literárne stvárneného fenoménu zla a vychádzajúc z čitateľskej reflexie ukážky 

Normálny cvok, v ktorej sa tematizuje zlo v podobe závislosti, preto vyjadrujeme 

presvedčenie, že jeho absencia v obsahu učebnice je na škodu. A to preto, že žiaci spomedzi 

troch spomínaných textov z predchádzajúcej učebnice literárnej výchovy pre 8. ročník 

reagovali v našom výskume najvýraznejšie práve na problematiku drogovej závislosti, pričom 

je vhodné brať do úvahy možný "preventívny účinok literatúry" a priestor na uvažovanie o 

tomto probléme, ktorý sa na hodinách literárnej výchovy môže naskytnúť. 

 Podobne, ako v súvislosti s ukážkami z predchádzajúcej učebnice literárnej výchovy, 

sme 17. júna 2014 v uvoľnej atmosfére po uzatvorení koncoročného hodnotenia dotazníkovou 

metódou zisťovali, čo sa žiakom najzreteľnejšie vrylo do pamäti v súvislosti s prozaickými 

ukážkami, s ktorými sa počas školského roka stretli, ktorú z daných ukážok si pamätajú 

                                                           
19

 Schválená Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky pod č. 2011-10862/29286:4-
919 zo dňa 3. augusta 2011. 
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najviac a prečo. Chceli sme vedieť i to, či si niektorú z kníh prečítali celú a opäť prečo. 

Hodinu viedla tá istá (nami inštruovaná) učiteľka ako v rokoch 2006 a 2007. Analýzou 

písomných vyjadrení sme zistili, že v danej triede 8. ročníka sa ako čitateľsky 

najatraktívnejšie javia tri texty - Malý princ od A. de Saint-Exupéryho a Tri gaštanové kone 

od Margity Figuli (tieto dve ukážky boli preferované rovnako chlapcami ako i dievčatami) a u 

dievčat úryvok z dievčenského románu Anna zo Zeleného domu od L. M. Montgomeryovej. V 

súvislosti s ukážkou Tri gaštanové kone môžeme vidieť potvrdenie výsledkov, ku ktorým sme 

dospeli analýzou koncoročných hodín viazaných na predchádzajúcu verziu učebnice literárnej 

výchovy, keďže text v rovnakom znení bol aj jej súčasťou. Malý princ a Anna zo Zeleného 

domu do obsahu predchádzajúcej učebnice nepatrili, preto nie je možné komparovať získané 

výsledky. V súvislosti s Tromi gaštanovými koňmi žiaci uvádzali, že si ukážku pamätajú 

najvýraznejšie, pretože: "...sme si o tom písali do zošita..."; "...lebo som na tom dával najväčší 

pozor...";. "...lebo som sa to učila na písomku..."; "...na hodine sme sa o tej ukážke dlho 

rozprávali a viacerí sme videli aj film, preto si to pamätáme..."; "...čítala som to na povinné 

čítanie..." Zaujalo ich, že išlo o zakázanú lásku, nútenú svadbu, boj lásky proti násiliu, smrť 

na konci, zákernosť a závisť. Malého princa si žiaci zapamätali najzreteľnejšie preto, že:  

"...som videl rozprávku, preto viem o nej viac ako o ostatných..." ; "...lebo som čítal celú 

knihu..."; "...bolo to zaujímavé, ale ťažké čítanie..."; "...lebo vďaka nemu som si uvedomila a 

pochopila rozmýšľanie človeka počas celého života (od útleho detstva)..." Žiaci ako prvé, čo 

im v súvislosti s ukážkou napadlo, uvádzali slon; kamarátstvo s líškou; baobab; chlapček na 

obale malej modrej knihy; slon vo veľhadovi vyzerajúci ako klobúk; ale i múdrosť človeka; 

svojské svety generácií; existencia ľudí; vymyslený príbeh, ktorý sa dá preniesť do reality. Pri 

úryvku z knihy Anna zo Zeleného domu si spomenuli na radosť zo života, ryšavé vlasy, 

prefarbené vlasy, zelené vlasy, dievča bez rodičov, dievča z detského domova. Tí, ktorí ho 

označili za ten, ktorý si pamätajú najviac, uviedli, že: "...bolo to veľmi pekné, čítala som aj 

ďalšie časti..."; "...Anna je šikovná potvorka, ktorá ale vie niesť zodpovednosť za svoje 

rozhodnutia. Napríklad, ako keď si prefarbila vlasy..."; "...dievča aj napriek všelijakým 

problémom si so všetkým poradilo s úsmevom na perách..."; "...aj napriek ťažkému životu sa 

dokázala tešiť z úplných drobností, ktoré by sme si my ani nevšimli..."; "...všetko brala 

pozitívne, vedela sa tešiť zo života aj napriek tomu, že ho nemala ľahký..."; "...mali sme to na 

čitateľský denník a mala pútavý dej." Tieto tri knihy sa zároveň stali v deviatich prípadoch aj 

tými, ktoré si žiaci prečítali celé (štyria uviedli Annu zo Zeleného domu, traja Malého princa 

a dvaja Tri gaštanové kone). Jedna žiačka, ktorú by sme na základe analyzovaných odpovedí 
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mohli považovať naozaj za čitateľku "z vlastnej vôle", uviedla, že čítala všetky tri spomínané 

knihy, aj Tajný denník Adriana Molla, avšak detailnejšie svoju odpoveď nerozviedla. Ukážku 

o Adrianovi Mollovi za takú, ktorú si pamätá najzreteľnejšie, neoznačil nik. Mohli by sme 

ešte dodať, že žiaci 8. ročníka v tomto prípade vo svojich odpovediach uvádzali ukážku 

Čierne koráby od Joa Alexa za "najnezrozumiteľnejší text" a prejavili svoj nezáujem o ukážky 

z vedecko-populárnej literatúry a literatúry faktu. 

 

4 Záver 

 Z naznačenej analýzy vyplýva, že pubescentní čitatelia napriek vnútorným 

protirečeniam, ktoré so sebou prináša dospievanie, ale i zložité prostredie v období 

postmoderny, rovnako ako generácie pred nimi stále túžia nachádzať v literatúre pozitívne 

vzory, dievčatá zároveň túžia po happyende a, nielen ony, po dobre. Získané výsledky 

nemôžeme explicitne zovšeobecniť na celú populáciu 13 – 14-ročnej mládeže. Môžeme však 

konštatovať, že na nami skúmanej skupine pubescentov (na dvoch triedach ôsmakov s 

časovým odstupom takmer osem rokov) sa potvrdila charakteristika Jána Poliaka s orientáciou 

na príslušnú vekovú skupinu čitateľov. 

I keď sa v postmodernej dobe dostáva čoraz viac do popredia doteraz potláčaný člen 

binárneho protikladu dobro – zlo, môžeme v súlade s načrtnutou analýzou recepcie literárnych 

textov spolu s Radoslavom Rusňákom konštatovať, že „...tretie tisícročie je ešte stále časom 

dualistických dichotómií, kde popri láske nevyhnutne funguje nevraživosť, proti pravde stojí 

lož, proti hmote sa stavia duch, a preto aj ZLO je nevyhnutné vnímať v kontexte s jeho 

náprotivkom – DOBROM...“ (2007, s. 3). 

 Jednou z oblastí, v ktorej možno uskutočňovať prevenciu a odstraňovať príčiny zla je 

aj zlepšenie výchovy a vzdelávania žiakov a zároveň príprava každého z nich na sebapoznanie 

a sebareguláciu (Zelina 2006, s. 37), preto netreba zabúdať na možnosti, ktoré nám v tomto 

ohľade poskytujú hodiny literárnej výchovy a bezprostredný kontakt žiaka – čitateľa - 

s umeleckým dielom. V súvislosti s danou problematikou sa nám javí ako opodstatnené 

ponúkať žiakom aj texty, ktoré upriamujú pozornosť na odvrátené stránky súčasnosti, keďže:  

„Literatúra môže (ba má a priam musí) hovoriť deťom o všetkom v živote, a teda aj o zle...“ 

(Stanislavová 2007, s. 265). Takto v nich na základe premyslene vybratých (a čitateľsky 

atraktívnych) literárnych diel môžeme podnecovať uvažovanie o závažných otázkach 

dotýkajúcich sa života súčasných dospievajúcich. Prirodzenou a nevyhnutnou podmienkou 

zapájania tvorivosti do edukačného procesu je pritom vzbudenie dostatočného záujmu o prácu 
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na hodine, ale i podnietenie "objaviteľskej" zvedavosti vychádzajúcej z literárneho diela a 

nasmerovanej k hlbšiemu uvažovaniu o svete i sebe samom. Keďže školu môžeme považovať 

za najmasovejší prostriedok komunikácie s literatúrou, mali by sme k hodinám literárnej 

výchovy pristupovať veľmi zodpovedne a snažiť sa ich premyslenou štruktúrou prispievať 

(okrem iného) k upevňovaniu pozitívnych foriem správania, k formovaniu celistvej osobnosti, 

vedomej si všeľudských hodnôt a takto napomáhať i celkovej humanizácii výchovno-

vzdelávacieho procesu. Veď „...kvalitná umelecká literatúra má v sebe imanentne zabudovaný 

humanizačný kód...“ a ten by sa mal „...manifestovať aj navonok – v školskej literárnej 

komunikácii“ (Germušková 1995, s. 113). 

 

Summary 

From our brief analysis follows, that – in our case – teenagers´ readers in spite of 

everything long for positive models in literature, girls also hunger for happyends and – not 

only they – for good. We can also with convenient work with texts of art on literary lessons 

contribute to consolidation of positive forms of behavior and to formation of  character in all 

of its meanings. 
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