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3 DOBA A ČÍTANIE V MEDIÁLNOM KONTEXTE 

 

Ešte v roku 1978 V. Marčok v knihe O ľudovej próze konštatoval skutočnosť, že dieťa 

je vystavené takej záplave informácií, ktoré presahujú rámec nielen jeho skúseností, ale aj 

rozumových schopností. Oslabovanie pocitu stálosti a konečnosti sveta je potom len 

prirodzeným dôsledkom tohto neblahého procesu, pričom svoj podiel na tomto jave má 

v nemalej miere aj neustále narastajúce životné tempo (Marčok, 1978). Pravdepodobne ani 

sám netušil, ako výstižne postihol trend nezadržateľne sa blížiaceho konca tisícročia, trend 

masmediálnej kultúry – kultúry kinohitov, mobilov, rádií, disneyoviek, médií, más, novín, 

bulváru, reklamy, povrchných zážitkov, internetu, pasivity, techniky, krátkodobých a plytkých 

vzťahov (k človeku i literatúre), ktorá sa naplno, dokonca až v zhubnej podobe, prejavila 

najmä v súčasnosti a stala sa symptómom doby. V tejto súvislosti, no už takmer o dvadsať 

rokov neskôr, píše O. Chaloupka o osemročnom chlapcovi dneška, ktorý už pozná 

nepochybne viac vecí než on sám v jeho veku. Medzi poznatky, vedomosti a zručnosti 

zaraďuje napríklad technické výrazy súčasnosti, mená a tváre politikov, hercov, spevákov, 

schopnosť vedieť obsluhovať televízny prijímač, video, kazetový magnetofón a pod. 

(Chaloupka, 1995 b).   

 Obaja autori spoločne a svojským spôsobom zachytili jednu podstatnú vec, ktorú bez 

rizika preceňovania môžeme nazvať aktuálnym trendom dneška, objavujúcom sa vo všetkom, 

čo je s činnosťou človeka ako aktívnej bytosti spojené – a tou je rýchlosť. Masmediálna 

kultúra „pôsobí dojmom povrchnosti, prchavosti, citovosti, ale aj aktuálnosti a módnosti... 

Zdanie povrchnosti a prchavosti vyvoláva totiž jedna z vlastností komunikačnej technológie – 

tempo získavania a ďalšieho odovzdávania informácie“ (Žilková, 2003, s. 17). Práve 

informáciu môžeme označiť za príčinu zrýchľovania súčasnosti, pretože práve ona spôsobuje 

akceleráciu vo všetkých oblastiach ľudskej sebarealizácie a aktivity.  

Zaujímavým úkazom zvyšujúceho sa tempa života (resp. jeho vedľajším produktom) 

je rozširovanie životného priestoru na jednej strane a skracovanie vzdialeností na strane 

druhej. „Naša predstava o našom okolí, ale aj o nás samých sa každým dňom mení, nikdy 

vlastne nevieme, na čom sme – pod vplyvom vedy neustále žijeme v prechodnej dobe, ženieme 

sa stále väčšou rýchlosťou; zrýchľovanie je vôbec symbolom doby, symbolom epochy vedeckej 

kultúry“ (Mihina, 2002, s. 14). Rýchlosť zväčšila okolo ľudí priestor. Kým mediálne 

prostriedky neexistovali, svet človeka tvorilo iba okolie, ktoré obsiahol svojím zrakom, alebo 

si ho predstavil po prečítaní určitej informácie. Sprostredkujúce nosiče však výrazne a  

natrvalo zmenili časopriestor človeka, ktorý sa teraz rozpína na úkor reálnej sféry (Brázda, 
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2000, podľa Žilková, 2003). Je nemožné, aby vedecké poznatky a informácie, ktoré sa 

k človeku dostávajú všetkými možnými i nemožnými, predstaviteľnými i nepredstaviteľnými 

kanálmi, na svojej ceste k ľuďom nezachytili i dieťa. Ak teda hovoríme o zrýchlenej dobe, 

informačnej revolúcii a všetkých nebezpečenstvách, ktoré z tohto faktu vyplývajú, musíme 

hovoriť aj o dieťati, ktoré sa v tomto masovom prúde vezie. Vezie sa preto, lebo hoci je 

pokrok výsledkom práce dospelého, ono s dospelým žije v jednej domácnosti a ten dospelý ho 

vychováva a chce mu poskytnúť všetko to, čo mu raz pomôže prežiť, uplatniť sa, či byť 

najlepším. A čím dieťa rýchlejšie dospeje, tým lepšie. Čím skôr pochopí, o čom je život, tým 

menej sa potom bude cítiť zranené a sklamané. A dieťa sa učí veľmi rýchlo, je prístupné 

všetkému, pretože jeho schopnosť selekcie je ešte len v štádiu rozvoja. Takto mu zväčšujúci 

sa počet informácií rozširuje životný obzor, ale zároveň mu informačná skúsenosť v kontakte 

so svetom oslabuje jeho senzitívnosť (Marčok, 1978).  

„Je to vek činov a rýchlych rozhodnutí. Zatiaľ čo literatúra žije vlastným rytmom, 

ktorý sa dá zrýchliť najviac ak rýchlejším čítaním. Máloktoré dielo krásnej literatúry dokáže 

uspokojiť detského recipienta v jeho túžbe po rýchlej akcii a ešte rýchlejšej reakcii“ (Stoličný, 

2002, s. 181).  

Strata senzitívnosti a citlivosti, o ktorej hovoril Marčok, súvisí najmä s tým, že dieťa 

sa pretlaku informácií vyhnúť nemôže, lebo audiovizuálna kultúra si vďačné zmysly malých 

detí nájde vždy. Strata citlivosti na okolité podnety sa teda začína už v ranom veku, pričom 

presýtenie masmediálnymi stimulmi sa prejavuje v ďalšom prevažne detskom probléme – 

a tým je umŕtvovanie aktivity. Pasivita, ako ju vidí Marčok, sa objavuje vtedy, keď sa detská 

fantázia utlmí bohatou a mnohotvárnou skutočnosťou. Dôjde totiž k stavu, v ktorom už nič 

nie je prekvapujúce. Môže to súvisieť aj so skutočnosťou, na ktorú upozornila S. Urbanová. 

Prostredníctvom zvuku, obrazu a moderných technológií sa totiž detský príjemca stretáva 

s určitými príbehmi „dříve, než jsme předpokládali, v napínavější, atraktivnější, zábavnější 

formě“. Jeden z možných účinkov môže podľa nej súvisieť so vznikom „prázdnych miest“ 

(Iser) v recepcii, ktoré „vnímatel není schopen vyplnit, protože postrádá předcházející 

literární zkušenost“ (Urbanová et al., 2004, s. 9). Bezprostrednosť vo vzťahu k svetu je potom 

prirodzene nahradená sprostredkovanosťou a druhotnosťou (Marčok, 1978). Najrozšírenejším 

a bežne dostupným sprostredkujúcim médiom, objavujúcim sa v živote dieťaťa ešte skôr než 

vôbec začne prvýkrát hovoriť, je televízia. Jej vplyv zrejme najvýstižnejšie zachytil M. 

Černoušek, keď televíznu obrazovku prirovnal k jaskyni, známej z Platónovho podobenstva. 

Ľudia sú v jaskyni prikovaní k stene, chrbtom k ohňu, a tak sa im na stene premieta iba 

tieňový obraz toho, čo sa v žiari svetla skutočne deje. Černoušek moderný zázrak televízie 
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k tejto jaskyni prirovnáva, lebo aj na televíznej obrazovke sa odohrávajú scény a príbehy, 

ktoré v reálnej skutočnosti nevidíme. Dospelí to vedia rozlíšiť, ale pre dieťa je televízia 

„fantastickým demiurgem, stvořitelem obrazného světa a obrazného vyprávění“ (Černoušek, 

1990, s. 11). Nepríjemným zistením je najmä to, že hoci televízia dokáže detskému divákovi 

poskytnúť mnoho zážitkov a poznatkov; dokonca viac než hociktoré iné médium, „činí tak 

však nahodile, napřeskáčku a nesoustavně ... nekonečný proud nových poznatků zasahuje dítě 

bez výběru a náhodně“, pričom „pro poznatkový rozvoj dítěte je důležitá soustavnost, 

návaznost, směřování od jednoduššího ke složitějšímu, zpevňování, opakování...“ (Chaloupka, 

1995 b, s. 43).  

Ľ. Končeková odhaľuje niekoľko príčin obľúbenosti televízie a videa. Podľa nej je to 

spôsobené ľahkou dostupnosťou týchto médií, pretože dnes je prakticky každá domácnosť 

vybavená minimálne televízorom. Sledovanie televízie je navyše jednoduché; oveľa 

jednoduchšie než čítanie – a to hlavne na 1. stupni, v ktorom ešte čítanie nie je 

automatizované (Končeková, [online]). 

„Dieťa sa postupne dostáva do bludného kruhu. Čím viac sleduje televíziu, tým menej 

číta, tým je horšia jeho technika čítania, tým menej číta a viac sleduje televízne programy. 

Z uvedeného vyplýva, že zvládnutie techniky čítania je hlavným, najdôležitejším (aj keď nie 

jediným) predpokladom pre rozvoj čitateľských záujmov. U detí, ktorým sa čítanie nestalo 

poloautomatickým procesom, všetky psychické sily vyčerpáva samotný proces čítania. Na 

pochopenie zmyslu prečítaného už mu nezostávajú. Nemá z čítania žiadny zážitok. Je teda 

prirodzené, že radšej volí pohodlnejšie formy získania informácií – televíziu či video“ 

(Končeková, [online]).  

Z uvedeného náčrtu súčasnej doby masmediálnej kultúry vyplýva jeden jediný záver – 

ako protiváha súčasnej nadvlády techniky sa musí opäť postaviť čaro slova ako aj tvorivej 

fantázie. „Proti „techné“ musíme položit „éthos“ (Černoušek, 1990, s.182). 

 

 Plytkosť a povrchnosť súvisiaca s tempom života sa negatívne preniesla aj do sveta 

funkčnej gramotnosti dieťaťa, ktorá by mala rozvíjať zručnosť prepubescenta pracovať 

s písaným textom.  

„Funkčná gramotnosť je schopnosť využívať tlačený a písaný materiál na využívanie 

informácií v ňom obsiahnutých na zvyšovanie vlastných cieľov a rozvíjanie vlastných 

vedomostí v škole, doma i pri spoločenských aktivitách“ (Petrasová, 2003, s. 42).  

V súvislosti s našou problematikou nás zaujíma práve dopad spoločenskej reality na 

čítanie detí, presnejšie čítanie s porozumením, lebo ono je pri zmocňovaní sa špecifického 
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literárneho sveta v detskej recepcii zrejme najvyššie. V. Obert pod čítaním  v najširšom 

zmysle rozumie spoločenskú aktivitu jednotlivca, ktorá je štruktúrne i primárne určená 

literárnym dielom ako estetickým objektom a literárne čítanie vníma zároveň ako špecifický 

spôsob literárnej komunikácie (Obert, 1986). P. Liba čítanie kvalifikuje ako „najvýraznejšiu 

aktivitu príjemcu v literárnej komunikácii, ktorá je zároveň naplnením čitateľskej potreby 

a jedným z najfrekventovanejších (najstarších) spôsobov recepcie. Čítanie z komunikačného 

hľadiska prebieha ako dekódovanie, ako predpoklad a prvý stupeň interpretácie. Každé 

čítanie je singulárne, neopakovateľné a jedinečné osvojovanie významovej mnohosti 

v literárnom diele. Čítanie rozvíja stereotypy vnímania a skúsenostný komplex čitateľa. 

Čítaním vstupuje dielo do spoločenského komunikačného obehu“ (Popovič et al., 1981, s. 

155). 

  Keďže v centre našej monografie je detská recepcia, je potrebné zdôrazniť, že technika 

čítania (s celkovým porozumením a pochopením zmyslu diela) má na celkovom kvalitnom 

osvojení si literárneho textu v smere sémantického gesta autora svoj výrazný podiel. P. Liba 

i V. Obert hovoria o čítaní ako o špecifickom druhu komunikácie. Predpokladom (literárnej) 

komunikácie však musí byť záujem o ňu, pretavený aj do nájdenia si času, ktorý pri nej 

človek strávi. Súčasný stav ale skôr ukazuje na komunikačné vákuum dieťaťa v rámci 

medziľudských vzťahov, pretože čas sa mu pohlcuje pasivitou sledovania a mlčania. 

Televízia totiž, ako vo svojej eseji hovorí D. Pennac (1999), dokáže všetko naservírovať tak, 

že už netreba nič objavovať, lebo všetko sa dieťaťu podáva predžuté – obraz, zvuk aj scenéria. 

Problém detskej pasívnosti veľmi pregnantne vystihla I. Kovalčíková, ktorá príčiny detského 

nezáujmu demaskuje v strete virtuálnej príbehovosti a dynamike deja kreslených rozprávok 

s realitou, ktorá na pozadí akčnosti vizuálneho spracovania evokuje iba „všednosť, nudnosť, 

nezáživnosť a nezaujímavosť reálneho života“ (Kovalčíková, 1998, s. 255). Výstražný je 

potom už len dôsledok tohto javu, a to „netvorivý, konzumný vzťah a prístup k životu, apatia, 

nezáujem, rezignácia a deti bez záujmov a názoru ... Dieťa si pri tejto frekvencii ani nestíha 

prežiť pointu a poučnosť príbehu, ostáva na povrchu a táto plytkosť sa stala jeho vlastným 

povahovým rysom, postojom, spôsobom interpretácie sveta. Vzniká tak syndróm „presýtenosti 

ponukou“, pasívnej kreativity, kde dieťa sa stáva pasívnym divákom, nezúčastneným 

konzumentom, možno už ani nie účastníkom deja“ (c. d., s. 255).   

Pomaly sa u detí vytvára paradox prítomnosti, kedy sa síce nebývalo rozvíjajú ich 

poznatkové schopnosti, ale klesá ich obrazotvorná schopnosť, schopnosť predstavivosti. 

Podľa J. Tomana sa detský svet stáva racionálnejším a pragmatickejším. Na druhej strane vidí 

aj negatíva spojené s vizuálnymi médiami, konkrétne s devalváciou, trivializáciou  
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a komerčným zneužívaním rozprávky tak v diletantských úpravách a prekladoch, ako aj 

v televíznych a filmových adaptáciách (Toman, 2005). Knihy sa následne dostávajú do 

pozície, ktorá je stále viac vzdialenejšia od očakávaných „vžitých představ o kvalitě 

uměleckého textu“ (Urbanová et al., 2004, s. 9). Na devastáciu a brzdenie dieťaťa komerciou 

upozorňuje aj I. Kovalčíková a príčinu problému odhaľuje v prehnaných emóciách, farebnosti 

a dynamike deja. „Grafická, farebná, citová preexponovanosť virtuálnych príbehov prekvapí 

a predčí fantáziu dieťaťa, nedáva jej žiadny priestor pre vizualizáciu a imagináciu, v dôsledku 

čoho uniká a stagnuje rozvoj tvorivosti“ (Kovalčíková, 1998, s. 255). Čítanie je preto v smere 

rozvoja obrazotvornosti nezastupiteľné a nemožno ho nahradiť žiadnou saturujúcou aktivitou, 

lebo „keď čítaš, musíš si všetko predstaviť. Čítanie je permanentná tvorivá činnosť“ (Pennac, 

1999, s. 19). 

 

3.1 Doba a rozprávka   

 

 Rozprávka sa dnes už a priori považuje nielen za žáner literatúry pre deti a mládež, ale 

aj žáner s prívlastkom „obľúbený“. „Rozprávka ako najstarší žáner literatúry pre deti 

a mládež má oddávna prvoradé postavenie v percepcii detí. Práve na nej vidieť jednak 

kontinuitu s tradíciou, ale aj vlastné procesy oslobodzovania sa od nej“ (Šimonová, 1999, s. 

47). 

Hoci rozprávka pôvodne patrila do folklóru určeného výhradne dospelému príjemcovi, 

v priebehu storočí sa miska váh akosi prirodzene intenčne naklonila na stranu detského 

čitateľa a poslucháča. Pri pátraní po príčinách, prečo sa to stalo, prečo sa rozprávka 

z pôsobnosti dospelých presunula do primárnej pôsobnosti detí, by sme v odbornej literatúre 

našli mnoho dôvodov, ktoré by sme mohli generalizujúco zhrnúť do troch okruhov: 

 

1. Rozprávky prešli do literatúry pre deti a mládež preto, lebo detský čitateľ resp. 

poslucháč má zhodné črty v senzibilnom ustrojení s ľudovým človekom, človekom, ku 

ktorému korene rozprávok siahajú.  

 

Podľa K. Čapka prešli rozprávky do detskej oblasti, pretože sa v nich uchováva a stále 

nanovo rodí pôvodný predveký človek. „V každém dítěti, hovorí Čapek, se rodí starý Adam 

s instinkty bojovnosti a ukrutnosti, rytířství a úspěchu; původní člověk okouzlovaný mluveným 

slovem a nově otevřeným světem fikce. Dítě se nerodí nahé, nýbrž ověšeno starými tradicemi 

a tisíciletými instinkty“ (Čapek, 1984, s. 114). Prameň podobnej citlivosti dieťaťa a ľudového 
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človeka vidí Marčok v analogickej životnej situácii oboch, pretože dieťa je rovnako pripútané 

k neveľkému životnému priestoru, čo podmienilo aj podobnú zmyslovú skúsenosť. „Ich svet 

je svetom na dohľad, na dosah a počutie. Je to dôverne známy svet, ku ktorému sú obaja 

bytostne pripútaný, a nielen z nevyhnutnosti, ale aj citovo“ (Marčok, 1978, s. 251). 

 

2. Rozprávky prešli do literatúry pre deti a mládež preto, lebo pre dieťa je svet zdrojom 

silných citových zážitkov, ku ktorému sa stavia s obmedzeným množstvom vlastných 

skúseností, a preto je mu fantastika rozprávkového sveta blízka pre svoju 

jednoduchosť a priamočiarosť. 

 

Ľudovým rozprávkam dieťa rozumie, lebo sú analogické s jeho skúsenosťou 

a nachádza v nich odpoveď na otázky svojho postavenia v tajomnom svete dospelých 

(porovnaj Marčok, 1978). Keďže rozprávkový svet korešponduje čarovnosťou so svetom 

dieťaťa, dieťa dokáže z rozprávky vylúhovať jednoducho kódované morálne princípy 

a vzťahy. Aj fantastikou, dobrodružstvom a zážitkovosťou je rozprávkový svet veľmi blízky 

detskému, lebo dieťa „prožívá své zkušenosti jako jedinečné a neobyčejné; zdá se mu, že 

nikdo před ním tohle nezažil“ (Čapek, 1984, s. 63), tzn. že sa mu jeho pocitová sféra 

prirodzene spája s jeho bytím a jeho „ja“ sa identifikuje ako jediná realita (vo filozofii je tento 

stav kvalifikovaný ako naivný realizmus a solipsizmus) (Miko, 1980). 

  

3. Rozprávky prešli do literatúry pre deti a mládež preto, lebo dokážu „vnést smysl a řád 

do dětem původně nesrozumitelného, skoro chaotického světa, do světa, jemuž děti... 

nemohou plně rozumět“ (Černoušek, 1984, s. 7). 

 

Černoušek považuje štruktúrovanie skutočnosti, vnášanie poriadku do detského sveta, 

za najdôležitejšiu funkciu rozprávky. Podieľa sa na tom jednoduchosť fabuly, zreteľná 

polarizácia dobra a zla, pochopiteľné zápletky a v konečnom výsledku zrozumiteľné obrazy, 

do ktorých je vtesnaný celý chaotický svet. Podľa neho rozprávky ako také neponúkajú nejaké 

riešenie problému, skôr ponúkajú možnosť nahliadnuť do vnútorných problémov ľudí 

a vniesť tak poriadok aj do vlastných emočných prežívaní. Smékal vidí zmysel rozprávky pre 

dieťa v tom, že rozprávka dieťaťu ponúka svojrázne odpovede na to, ako žiť, správať sa či 

rozumieť svetu navôkol (Smékal, podľa Kovalčíková, 1998). Podstatu „poriadkutvornosti“ 

ľudovej rozprávky jednoducho vyjadrila E. Doupalová v tvrdení, že v rozprávke de facto 

nejde o „etiku jednání“, ale o „etiku dění“. Preto rozprávka neodpovedá na otázku čo mám 
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robiť, ale skôr je odpoveďou na ako to má na svete chodiť (Doupalová, 1998). U Černouška 

(1990) môžeme nájsť doplnenie Doupalovej tézy. Sila rozprávkových etických princípov 

podľa neho nespočíva v abstrakcii, ale naopak – v zobrazení tých hmatateľných stránok dobra 

a zla. Etické rozmery pritom musia byť tlmočené jazykom síce obrazným, ale jednoduchým. 

   

U rôznych autorov, uvažujúcich o detskej literatúre môžeme nájsť mnoho definícií 

rozprávky – čo rozprávka je a čo rozprávkou nie je. Definovať rozprávku je vec ťažká 

i z dôvodu jej fungovania v teórii literatúry ako termínu veľmi komplexného, ktorý zahŕňa 

texty rôzne obsahovo, esteticky, významovou náročnosťou i náročnosťou umeleckou 

(Chaloupka, 1982). Nejednoznačnosť ukrytú v žánrovom vymedzení rozprávky vidí aj K. 

Čapek (1984). Nemá podľa neho presné hranice, a tak splýva s povesťou, mýtom, bájkou či 

poviedkou. 

Rozprávať o rozprávke v kontexte masmediálnej a audiovizuálnej kultúry znamená 

však v prvom rade odlíšiť dva základné varianty rozprávok, ktoré sa v priebehu jej vývinu 

vytvorili, aby nedošlo k nesprávnej interpretácii – budeme rozlišovať rozprávku ľudovú 

(folklórnu, tradičnú, klasickú) a rozprávku modernú (autorskú, umelú). 

Chaloupka hovorí, že hranice medzi nimi neboli nikdy úplne jasné. Napriek mnohým 

rozdielom, „jež činí rozpaky literární teorii, však mají shodný základní princip evokační, 

korespondující s vlastní psychickou aktivizací dítěte a přístup dítěte k nim se tak jeví jako 

rozhodující kritérium jejich blízkosti“ (Chaloupka, 1982, s. 227). 

Vzájomný vzťah ľudovej rozprávky v štruktúre a význame modernej rozprávky 

výstižne zachytila Z. Stanislavová. Poukazuje na to, že dochádza k stále 

intenzívnejšej minimalizácii vzájomných vzťahov ľudovej rozprávky k textu modernej, čo má 

za následok zrelativizovanie postu tradičnej rozprávky ako normotvorného pozadia k textu 

rozprávky autorskej. „Vlastná podstata pojmu „rozprávkovosť“ je dnes v konečnom dôsledku 

poznamenaná problémovosťou súčasného človeka, ktorá je tvarovo vymodelovaná pomocou 

naratívnych zákonitostí a znakových rekvizít rozprávkového žánru“ (Stanislavová, 1998, s. 

195). Vychádzajúc zo Šklovského troch základných variantov sujetu (upraviac pre podobu 

modernej rozprávky prvý z nich) vymenúva tri základné naratívne postupy autorskej 

rozprávky v súčasnosti: imitatívny, parodický a poetický. 

Imitatívny naratívny postup má dva varianty; prvý vychádza z ľudovej rozprávky (jej 

poetiky a noetiky) a ako tvrdí aj S. Urbanová, je v ňom uplatňovaná archetypálnosť v podobe 

symboliky a paralelizmu (pričom môže mať afirmatívny resp. kontroverzný charakter) 
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(Urbanová et al., 2004, s. 69);  druhý je skôr poviedkou zo života detí (dominuje detský 

aspekt). 

Parodický naratívny postup vychádza nielen z ustálených postupov ľudovej 

rozprávky, ale aj zo životnej skúsenosti. Ako osobitý variant parodického prístupu uvádza 

variant založený na mystifikácii čitateľa. 

Posledným naratívnym postupom je postup poetický, vysúvajúci do popredia 

imagináciu, reflexiu a meditatívnosť na úkor epickej narácie. Poetickým a emocionálnym 

spôsobom reaguje na morálne a noetické problémy súčasného človeka cez básnicko-

reflexívnu transformáciu (filozoficky a eticky vychádzajúc z ľudovej rozprávky), resp. cez 

problematizovanie svetlých a temných stránok súčasného traumatizujúceho života 

(Stanislavová, 1998). 

Aj na základe uvedenej typológie súčasnej narácie v moderných rozprávkach môžeme 

verifikovať  tvrdenie B. Šimonovej a J. Tomana o variabilite a značnej šírke rozprávkového 

genotypu, ktorý má presah do mnohých iných žánrových oblastí, t. j. že rozprávková tvorba 

súčasnej proveniencie sa vyznačuje kontamináciou a krížením žánrov, ktoré sa „konkrétne 

realizuje v medzitextových vzťahoch cez obsahy konkrétnych množín textov, ich morfológie – 

tvaru, ich posolstiev a tonality až po prienik jednotlivých prvkov do textu“ (Šimonová, 1999, 

s. 67, Toman, 2005). 

Je ťažké, ak nie nemožné, plne postihnúť súčasný stav modernej autorskej rozprávky 

v kontexte slovenskej literatúry pre deti a mládež, pretože ide o náročnú, dynamickú 

a neustále sa tvarujúcu problematiku. Napriek tomu môžeme stručne zovšeobecniť tie 

najpodstatnejšie znaky, ktoré modernú rozprávku odlišujú od ľudovej, pričom zo zreteľa 

nesmieme strácať fakt dobovosti a súčasnosti, ktorý sa veľmi výrazne, živo a stigmaticky 

odráža v autorských rozprávkach. Už K. Čapek (1984) naznačil význam súčasnosti pre 

moderného človeka, označiac súčasnosť za entitu so zvláštnou a tajomnou príťažlivosťou, 

pričom záujem o prítomnosť považoval za jedno z tajomstiev života. Jeho slová sú o to 

aktuálnejšie, o čo viac sa za tých pár desaťročí sproblematizoval život človeka – tak 

dospelého, ako aj dieťaťa. Aj táto skutočnosť spôsobila, že „v moderních pohádkách jako by 

už neexistovalo dobro a zlo v tak evidentních opozicích. Člověk je v pokušení říci, že tyto 

umělé pohádky jsou svým způsobem „a-morální“ – netlumočí nic podstatného o vývoji 

mravného cítění a smyslu“ (Černoušek, 1990, s. 19). Černoušek pod „amorálnosťou“ 

autorských rozprávok chápal to, že neobsahujú (na rozdiel od tradičných rozprávok) „v takové 

naléhavosti a v takové sdělnosti ony podstatné konfrontace s významnými životními problémy 
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psychického vývoje“ (boj hrdinu s prekážkami pri dosahovaní svojho cieľa, nádej ap.) (c. d., s. 

19). 

Neznamená to však, že sa rozprávka moderného razenia vzdáva „základního 

sémantického poslání pohádky být nástrojem poznávání světa ve smyslu stimulace vlastní 

poznávací aktivity toho, komu je pohádka určena“, tzn. že hoci výrazne pozmenila svoju 

tvarovú aj významovú štruktúru a vyzdvihla nedourčenosť, asociatívnosť a symbolickosť 

„zachovala si ... základní sémantický charakter pohádky, totiž její roli fantazijně 

a gnoseologicky stimulační“ (Chaloupka, 1976, s. 68 – 69). Noetika autorskej rozprávky sa 

teda v súčasnosti stala špecifickou v tom zmysle, že nerezignovala na interpretáciu človeka 

a sveta. Výklad skôr personalizovala, zintímnila, vniesla do neho subjekt v emocionálnejšom 

rozmere, „ako keby všetko, čo sa v nej „stane“, sa odohrávalo vise a vise medzi autorom 

a čitateľom“ (Žemberová, 2000, s. 179). Súvisí to najmä so súčasným spochybnením 

všetkých istôt, ktoré „oddávna patrili medzi dohovorené komunikačné a modelové miesta 

dotyku dospelý – dieťa v rodine“ (c. d., s. 132) a v modernej rozprávke to nemohlo ostať 

nepovšimnuté. Do textu sa dobovo aktuálna postmoderná komunikačná situácia preniesla 

v schéme: autorovo Ja – Ja čitateľa (V. Žemberová), čím sa „text stáva komunikačne 

komorný, uzavretý, ba až adjektívny: za všetkým stojí iné, nové, nekonvenčné, ale s dôrazom 

na moje, teda s exponovaným významom, hodnotou a znakom: autentické a neprenosné“ (c. 

d., s. 182). Moderná autorská rozprávka podľa S. Urbanovej nadobúda ontologický charakter, 

pretože sa v nej stále viac uplatňuje naznačovanie cesty (symbolicko-filozofický 

a imaginatívny typ moderných rozprávok). Východiskom príbehu sa stáva skôr reálny svet 

pred rozprávkovou fikciou, „tedy něco externího, proto jsou často využity principy hry 

a humoru, založeného na nadhledu“ (Urbanová et al., 2004, s. 75 – 76). V tomto prípade 

môžeme hovoriť o parodicko-nonsensovom a subverzívnom type moderných rozprávok. 

 Postmoderná doba masmediálnej kultúry založená na silnom audiovizuálnom zážitku 

sa v modernej rozprávke v rovine estetickej opiera o synkretický prístup, čím otvára vo 

vzťahu k estetike totožnosti a estetike protikladu novú skupinu (Michalovič, 1999, podľa 

Žemberová, 2000). V súčasnej situácii môžeme ako ozvenu vnímať najmä Marčokovo 

varovanie autorom, aby sa pokúsili uľahčiť dieťaťu zabývanie sa „v tomto svete stále 

zložitejšom a pre jednotlivca neobsiahnuteľnom. Pripomínaním základných ľudských hodnôt 

by mali v dieťati vytvárať predpoklady pre bytostné, citové a senzuálne bezprostredné 

zrastanie so skutočnosťou“ (Marčok, 1978, s. 256), a to najmä z dôvodu, že dieťa na rozdiel 

od dospelého, ktorý má svoj vzťah ku skutočnosti už ustálený, je ešte len vo fáze 

konštituovania svojich noriem a axiologickej orientácie k životu „a prakticky vše, s čím se ve 
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své četbě setká, pro ně může mít utvářecí charakter – přirozeně v pozitivním i negativním 

smyslu“ (Chaloupka, 1973, s. 57). 

 

3.2 Rozprávka a dieťa 

 

 Vyššie sme už spomínali fakt vnímania rozprávky ako a priori obľúbeného žánru 

v štruktúre detského čítania. V súčasnosti sa tento prezentovaný fakt stáva čoraz viac 

problémovejším, pretože sa nedá slepo spoliehať na čitateľskú kompetenciu dieťaťa iba 

s vierou v jej kvality opierajúce sa o čitateľskú skúsenosť prepubescenta. Detský čitateľ sa 

dnes dynamicky mení a vyvíja (i v smere audiovizuálnej kultúry) a preto existuje aj reálna 

pochybnosť o tom, či je v súčasnosti schopný recepčne zvládnuť náročnejšie typy moderných 

autorských rozprávok. „Když se dětí zeptáte, které pohádky mají nejraději, málokdy uvedou 

pohádky úplně moderní. Spíše se kloní k pohádkám, které přežívají staletí, nebo k jejich 

tematickému znovuobjevení v souřadnicích moderní doby“ (Černoušek, 1990, s. 29). 

Černouškov argument by sme mohli brať ako dôkaz o väčšej recepčnej obľube ľudových 

rozprávok, ale cez prizmu výskumov (najmä výskum PIRLS 2001, zaoberajúci sa čitateľskou 

gramotnosťou 9 – 10 ročných žiakov a Čítanie 2005, zameraný na skúmanie čítania a jeho 

mediálne kontexty), organizovaných na slovenskej reprezentatívnej vzorke, sa ukazuje, že na 

Slovensku sa celoplošne vytvára trend neochoty recipovať umelecké literárne texty na 1. 

stupni ZŠ napriek tomu, že vyučovanie literárnej výchovy sa vo svojej koncepcii v prevažnej 

miere opiera práve o texty umelecko-literárnej povahy. 

 Detský nezáujem o recipovanie náročnejších moderných rozprávok súvisí nielen so 

súčasnou kultúrou nasycujúcou a zneužívajúcou prirodzenú detskú túžbu po zážitku, ale môže 

vyvierať aj z iných prameňov, o ktorých zmapovanie sa v druhej polovici práce usilujeme. 

 Možných dôvodov neprijatia náročnejších autorských rozprávok môže byť niekoľko. 

Na základe Chaloupkovho zistenia budeme rešpektovať fakt, že detský čitateľ vníma 

literatúru oveľa viac normatívnejšie v zmysle väčšieho bazírovania a lipnutia na estetických 

normách než na ich porušení (Chaloupka, 1973). Z toho dôvodu môže sujetovo i fabulačne 

originálnejšiu a noeticky pregnantnejšiu výpoveď autora vnímať v nesúlade s prekoncepciou, 

ktorú si utvorilo na základe oboznamovania sa so žánrom rozprávky cez ľudové rozprávkové 

artefakty ako určitej šablóny, ktorá sa však na modernú rozprávku použiť nedá. Práve v takom 

prípade môže dôjsť k jej odmietnutiu, keďže nenaplnila žánrové prekoncepčné očakávanie. 

Druhá príčina môže súvisieť s oboma aktérmi literárnej komunikácie – tak s autorom, ako aj 

s čitateľom. Od autora sa môže podnet recepčnej bariéry odvíjať v prípade, ak sa mu 
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plánovanú hodnotu autorského zámeru napriek úsiliu nepodarilo dostať do textu a detskému 

čitateľovi tak zostáva neodhalená. Od čitateľa ide neschopnosť recipovať literárny text 

v prípade, ak jeho čitateľská kompetencia nedosahuje úroveň, na ktorej by bol reálne schopný 

dešifrovať literárnu hodnotu, ktorá je dielu vnútorne vlastná (Chaloupka, 1973). 

V tomto bode sa asi najbližšie dostávame k tomu, čo sa v odbornej literatúre zvykne 

označovať za podstatu špecifickosti a inakosti modernej literatúry pre deti a mládež, a tou je 

detský aspekt. Ako hovorí J. Kopál (1970, s. 137), „dielo pre deti totiž netvorí autor – dieťa, 

ale autor – dospelý“, z čoho nevyhnutne vyplýva aj stigmatizovanie detskej tvorby 

dospelostným aspektom (pohľadom). Dospelý autor totiž detstvom prešiel a dokáže si ho 

preto aktualizovať či už vnútorne (spomienkovo), alebo cez podnety zo života detí, s ktorými 

sa môže denne stretávať. Výhodou dospelých je potom to, že aj oni boli deťmi (Rakús, 1993). 

Autor detskej literatúry je teda 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). Pod osobnostnou úrovňou pritom Miko chápe poznávaciu 

kapacitu a komunikačnú vyspelosť dieťaťa a zároveň „emočno-hodnotový, pragmaticko-

akčný a spoločensko-kultúrny rádius detského subjektu“ (c. d., s. 146). Možno povedať, že v 

otázke detského aspektu sa prakticky všetci odborníci zhodujú v tom, že je determinovaný 

psychikou detskej osobnosti, presnejšie psychickými osobitosťami detského čitateľa (Kopál, 

1991, Obert, 2002, Miko, 1980, Chaloupka, 1973), ktoré možno rozlíšiť v presile účasti 

fantázie pri osvojovaní si sveta, v emotívnom a živom vnímaní, v pocite istoty 

a samozrejmosti zo známeho prostredia, silnom zmysle pre hru, potrebe sebautvrdzovania, 

nižšej schopnosti vlastnej sebaregulácie a pod. (pozri Miko, 1980, s. 146-7). 

Rešpektovanie iba detskej psychiky a potrieb detského veku, ako sa F. Miko 

domnieva, je v interpretácii detského aspektu veľmi zjednodušujúcou tendenciou. Je 

presvedčený, že ani opatrné a obozretnejšie (no stále mechanické) dopĺňanie detského aspektu 

o aspekt dospelých nenapĺňa podstatu a zmysel tohto integrálneho prvku detskej literatúry 

(hoci smerovanie k dospelostnému aspektu je samou podstatou fungovania detského aspektu). 

To ho vedie k vymedzeniu dospelého aspektu ako intímnej súčasti samého aspektu detstva (c. 

d., s. 215). J. Kopál (1991) nazýva imanentnú prítomnosť dospelého v detskom aspekte 

perspektívou dospelosti, ktorá sa prejavuje práve v obmedzení dimenzie infantility 

v „detskom“ v porovnaní s „dospelým“ a práve v prítomnosti tejto dimenzie v detskom videní 
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skutočnosti vidí kontinuitu detstva s dospelosťou. Do tretice vzťah k detskému zachytáva V. 

Obert v termíne vyváženosti detského a dospelého aspektu v literárnom diele, ktorý by mal 

každý autor vedome rešpektovať práve „svojou „predvídavosťou“ stavu predstáv vo vekovej 

úrovni predpokladaného detského príjemcu“ (Obert, 2002, s. 9). Malo by ísť o prvky, ktoré sú 

príznačné pre detstvo a jeho svet, ako je „detská vnímavosť, predstavivosť, citovosť, intelekt, 

zážitkovosť, poznávanie, skúsenosť, i spôsob interpretácie a artikulácie prežívaného 

a poznávaného sveta. Autenticitu týchto prvkov autor v literárnom diele rekonštruuje 

s primeraným predstihom autenticity svojho vlastného „dospelého“ subjektu, s nadhľadom 

vlastného poznania a videnia skutočnosti“ (Kopál, 1991, s. 33).  

Keďže sa ale autor do detského sveta vžíva už zaťažený a stigmatizovaný svojím 

vekom a dospelostnou skúsenosťou, jeho výpoveď o detskej skutočnosti je súčasne nositeľom 

takých estetických informácií, ktoré majú potenciu vyvolávať plnohodnotnú recepciu 

u detského aj dospelého čitateľa (Kopál, 1991). Komunikačnú dvojsmernosť možno označiť 

aj ako jednu z dominánt medzi charakteristikami modernej rozprávky pre deti, pretože cez 

tvorbu pre dieťa, ako podotýka S. Rakús, je možné dospelému neraz povedať aj niečo viac, 

než ako je zvyknutý z jemu vlastnej literatúry. V samotnej dospelej konkretizácii diela potom 

dochádza aj k efektu tzv. „čítania čítaného“, tzn. k situácii, keď si dospelý čitateľ na pozadí 

vlastnej konkretizácie vybavuje aj predstavu možného detského príjmu textu, čím vlastnú 

recepciu aktuálne obohacuje (Rakús, 1993). 

 

 Keďže druhá časť nášho uvažovania o recepcii modernej autorskej rozprávky detským 

čitateľom má prakticko-aplikačnú povahu, je v tejto súvislosti žiaduce bližšie priblížiť objekt 

nášho skúmania. Z pozície veku môžeme adresáta realizovaného výskumu „invariantne“ 

vymedziť vekovým medzníkom desiatich rokov (školský vek pre 1. stupeň ZŠ – 4. ročník), 

pričom za „variantné“ považujeme všetky ostatné premenné (osobnostné dispozície, sociálne 

prostredie ap.). Žiak 4. ročníka nebol do výskumu recepcie modernej rozprávky začlenený 

samoúčelne a bezdôvodne. Rozprávku sme si už skôr vymedzili ako pilierový žáner 

predškolského a mladšieho školského veku, kedy „patří k žánrům poslechově a čtenářsky 

nejfrekventovanějším“ (Toman, 2005, s. 21).  

 Vo veku tesne predchádzajúcemu prudkým pubertálnym zmenám sa ale odohráva to, 

čo J. Toman (2005) i O. Chaloupka (1982) nazývajú „zlomom“ v dovtedajších literárno-

žánrových preferenciách. Príčinu tohto procesu vzhliadajú v doznievaní synkretického 

a naivne realistického prístupu detí k rozprávkovým textom. Cez Libušu Havlínovú môžeme 

Tomanovsko-Chaloupkovský „zlom“ aj bližšie kauzálne ozrejmiť a špecifikovať. Vekovú 



 55

hranicu desiatich rokov ona označuje za relevantnú v súvislosti so zavŕšením dovtedajšieho 

telesného a duševného vývinu dieťaťa. Dieťa v tomto veku po prvý raz dosiahne rovnováhu 

svojej osobnosti, ktorá vyviera najmä z ustálenia vzťahov medzi ním a svetom.  

„K vrcholu předpubertální rovnováhy dětské osobnosti přispívá velkou měrou to, že 

okolo deseti let je dítě už docela dobře zařazeno do odpovídajících lidských vztahů. Má 

osvojeny základní způsoby chování, se kterými si poměrně snadno vystačí ve styku s ostatními 

lidmi, blízkými i cizími, dospělými i stejně starými. Ti všichni s ním proto bývají docela 

spokojeni. Dítě je v důsledku toho méně často upozorňováno na sebe, na svoje případné chyby 

a nedostatky. Je proto klidnější a spokojenější jak se sebou, tak i se svým okolím...“ 

(Havlínová, 1978, s. 71). 

Aj uvedené dôvody vedú k označeniu tohto obdobia v ontogenéze dieťaťa ako 

„pokojného“, v ktorom ale na druhej strane nastávajú výrazné zmeny v štruktúre detských 

rozumových schopností. Z hľadiska zdokonaľujúceho sa myslenia možno najmarkantnejšie 

odliv čitateľov od rozprávok v tomto veku zachytiť v ústupe fantázie, ktorej podiel na poznaní 

sveta sa citeľne oslabuje. Kým dovtedy bola rozprávka dieťaťom vnímaná ako sama 

skutočnosť – „tedy fantastické není bráno jako fantastické, ale jako možné“ (Chaloupka, 

1976, s. 22) – vo veku približne desiatich rokov sa už fantázia viac podriaďuje intelektu 

dieťaťa a jeho rozvíjajúcim sa rozumovým schopnostiam. Funkčná gramotnosť, t. j. 

„ovládnutí čtení, psaní, počítání – dopomůže dítěti, aby si za jejich pomoci vytvořilo určitou 

stavbu základních vědomostí o světě“ (Havlínová, 1978, s. 71). Toto štruktúrujúce sa 

poznanie je procesom, ktorý u dieťaťa prebieha dvomi smermi – narastá a súbežne sa 

organizuje (Miko, 1980).  

Narastajúce a organizujúce sa poznanie nahrádza fantazijný detský výklad dovtedy 

nezrozumiteľného a nepochopiteľne fungujúceho sveta, a práve preto sa rozprávková 

fantastika dostáva do stupňujúcej sa defenzívy, pretože sa „se svou fantazií stává dítěti 

v gnoseologickém smyslu nepravdou, jíž ... mohou věřit jenom malé děti“ (Chaloupka, 1976, 

s. 67). Tým dieťa samo vnáša do svojho osvojovania si rozprávky poznávacie hľadisko, 

odzrkadľujúce jeho intelektuálnu prevahu nad rozprávkovou fantastikou. Tento aspekt 

vnímania rozprávky má teda podľa O. Chaloupku pre prepubescenta diagnostický, resp. 

autodiagnostický význam (Chaloupka, 1976, Chaloupka, 1982). 
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3.3 Hodnotové hľadiská modernej rozprávky 

 

 Každý text má imanentnú potenciu hodnotovo pôsobiť na svojho čitateľa. Aj 

umelecky triviálne a insitné texty majú hodnotovú tonalitu – už len tým, že v nich hodnotový 

rozmer absentuje. Takto sú aj hodnotovo vyprázdnené literárne texty špecifickou formou 

hodnotového poznania a nemožno ich v poznaní literatúry ignorovať. Už len preto nie, že na 

ich pozadí možno umeleckú hodnotu ako takú spoznať. Asi najpriezračnejšie sa hodnotový 

svet literatúry odhaľuje v interpretácii umeleckých textov, prostredníctvom ktorej sa 

usilujeme textu porozumieť, vysvetliť ho a zabezpečiť intersubjektívny charakter literárnej 

komunikácie (bližšie pozri Popovič et al., 1981). 

 Literárna veda pod pojmom interpretácia rozumie aktívnu formu čitateľskej recepcie, 

pričom „interpretácia je projekcia individuálneho vzťahu k textu, ktorá má spoločenský 

charakter (...) Interpretácia je metakomunikačná aktivita, ktorej výsledkom je sformulovaný 

čitateľský zážitok na princípoch analytického prístupu k textu“ (Popovič et al., 1981, s. 159). 

J. Peterka pod interpretáciou literárneho textu rozumie fundované približovanie jeho 

špecifickej literárnej kvality a zmyslu a od bežnej analýzy ju podľa neho odlišuje práve 

vedomie súvislostí. „Dobrá interpretace by měla být nepředpojatá, nevnucuje dílu jediný 

smysl, stěží ale může být zcela neosobní. Kromě „nastudované“ znalosti věci se v ní nepřímo 

promítá i autentický zážitek díla, orientace interpretovy osobnosti a historický horizont“ 

(Peterka, 2001, podľa Štědroňová, 2005, s. 15). Peterkova definícia sa v rovine hľadania 

zmyslu v literárnom artefakte najviac približuje Kopálovmu vnímaniu interpretácie, ktorý ju 

chápe ako hľadanie zmyslu umeleckej výpovede (poznanie i hodnotenie textu), pričom 

v komplexnosti má predstavovať príjem diela „v jednote zážitkovosti, analyticko-syntetického 

a hodnotiaceho poznania“ (Kopál, 1991, s. 17).  

 Hovoriť o interpretácii znamená hovoriť súčasne aj o jej relatívnej existencii, pretože 

jednotná interpretácia neexistuje: „existujú jednotlivé špecifické prípady interpretácií 

realizujúce istým spôsobom komplexný model. Neexistuje typ interpretácie, ktorý by 

realizoval všetky aspekty, zložky komplexného modelu“ (Popovič et al., 1981, s. 32). 

 V rámci nášho modelu interpretácie nás okrem naznačenia predpokladaných 

recepčných opôr a bariér v texte, ktoré sa výraznou mierou podieľajú na kvalite detskej 

recepcie, zaujímal aj hodnotový rozmer kontrapozície estetického a pragmatického.  

 Pod estetickým rozmerom textu rozumieme to, čo detskému čitateľovi samo osebe 

prináša vnútorné potešenie, istú formu čírej radosti bez nánosu didaxie alebo akéhokoľvek 

úžitkového pôsobenia autora. Estetické teda v najvlastnejšom slova zmysle chápeme ako 
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rozkoš z textu, ktorá cez emotívne pôsobenie najúčinnejšie aktivizuje subjekt dieťaťa 

k čítaniu len pre samotné potešenie. 

 Pragmatickým rozmerom textu je na druhej strane všetko to, čo v sebe ukrýva istý 

utilitárny (didakticko-výchovný) zreteľ. Nezriedka súvisí najmä so spoločenskou 

objednávkou na konformného jedinca, napĺňajúceho vzorce spoločensky prijateľného 

správania sa, čím sa pragmatizmus textu napĺňa v širšom socializačnom, resp. užšom 

personalizačnom pôsobení na adresáta. Hovoriť o estetickom a pragmatickom rozmere 

umeleckej literatúry preto znamená hovoriť o umeleckom a didaktickom zreteli literatúry pre 

deti a mládež. 

 

 V rámci hodín literárnej výchovy uvažujeme o špecifickom druhu interpretácie, t. j. 

didaktickej interpretácii. Interpretácia v didaktickej komunikácii by mala žiaka „provokovať“ 

k tvorivej komunikácii s literárnym textom a ako poznamenáva L. Lederbuchová, nemalo by 

ísť len o komunikáciu, ktorá zužuje svoje pôsobenie len na roviny lexikálneho významu 

a porozumenia slov v denotatívnej rovine, pretože táto rovina zďaleka nevyčerpáva umeleckú 

potenciu textu. Didaktická interpretácia preto musí využívať také interpretačné postupy, ktoré 

budú aktivitu žiakov citlivo smerovať od diela – veci k dielu – znaku. Len týmto smerom sa 

potom možno dopracovať k významotvornej štruktúre, ktorú integruje sémantické gesto 

zámernosti autora (Lederbuchová, 2004 a, Lederbuchová, 2004 b). Znamená to, že žiak by sa 

mal v didaktickej interpretáciu prepracovať k vlastnej interpretácii, rešpektujúcej denotačno – 

konotačné vzťahy, od lexikálnej roviny prejsť k „zvedavosti smerom k textu“ (Šimonová, 

2000, s. 18). Na učiteľa sa preto kladú nároky, aby naučil žiaka „pýtať sa“ a „pritom sa treba 

dostať ďalej ako len k vysvetľovaniu preň neznámych pojmov, či slov“ (c. d., s. 18), resp. 

„nejen k významům „co“, ale především „jak“ (Lederbuchová, 2004 b, s. 158). Didaktická 

interpretácia oklieštená len na denotačnú významovosť totiž žiaka v smere kultivácie 

recepčných dispozícií nerozvíja, skôr naopak. Didaktickým zámerom učiteľa by teda mala byť 

kvalitná a plnohodnotná komunikácia s umeleckým textom, rešpektujúca autorskú zámernosť 

a korigujúca (usmerňujúca) mimoštruktúrne čitateľské asociácie žiakov (ako motivačné 

činitele prehlbujúce zážitok z postihovania štruktúrneho významu literárneho textu). 

 Aj učebné osnovy pre 1. – 4. ročník základnej školy, ako uvádza V. Obert, vo vzťahu 

k literatúre pre deti a mládež rešpektujú interpretačný prístup, ktorý sa na hodinách literárnej 

výchovy uplatňuje v hierarchii dôležitosti ako najvyšší (popri prístupe informačnom 

a ilustračnom). Interpretačný prístup sa má orientovať „na estetický (čitateľský) zážitok a s 

ním súvisiace emocionálne a etické podnety textu, ako aj na racionálne spracovanie 
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vonkajších a vnútorných (skrytých) významov textu – na jeho interpretáciu“ (Obert, 2002, s. 

11). Žiak, príjemca literárneho textu, by potom v priebehu didaktickej komunikácie 

rešpektujúcej interpretačný prístup mal postupovať od pozície príjemcu čitateľa, cez príjemcu 

vykonávateľa až k vrcholnej pozícii príjemcu bádateľa, ktorý „hľadá a objavuje objektívne 

jestvujúce hodnoty literárneho textu a v literatúre sa orientuje na jej svojbytnosť“ (c. d., s. 

17). 

 V týchto intenciách riadenej didaktickej interpretácie by sa zároveň nemal stratiť ani 

zreteľ formatívnej funkcie literatúry, čo znamená, že pri práci s umeleckým textom musí byť 

zabezpečené prepojenie na život, „na sféru lidského bytí, na aktuální individuální prožitky 

a problémy“ (Štědroňová, 2005, s. 17). Pretože aj „v dětské literatuře je-li hodnotná, je 

důležitější sdělení o lidských problémech skryto za příběhem“ (Lederbuchová, 2004 b, s. 

110). 

Interpretácia je vždy výberovým vzťahom k celku literatúry, pretože nie je možné 

interpretovať celú literatúru. V súvislosti s didaktickou interpretáciou opäť zdôrazňujeme 

potrebu vnímať literárny text v didaktickej komunikácii primárne ako umenie a až sekundárne 

ako učivo, keďže esteticko-umelecká zložka je vo vzťahu ku kognitívnej vždy nevyhnutne 

dominantná.  

Vo výbere rozprávok, ktoré sme si zvolili na interpretáciu, sme už samotnou selekciou 

prejavili vlastné hodnotové stanovisko (axiologický aspekt) vo vzťahu k moderným 

autorským rozprávkam, ktoré sa v súčasnosti ponúkajú potenciálnemu detskému adresátovi na 

slovenskom knižnom trhu vo všetkých polohách hodnotového rozpätia. Slovami A. Popoviča, 

„texty, ktoré sme si vybrali na interpretovanie, sú „hodné“ toho, aby sme ich interpretovali. 

Interpretácia sama osebe je tvorbou hodnotového postoja, vychádzajúc z hodnoty textu“ 

(Popovič et al., 1981, s. 33). Každý text je – pars pro toto – reprezentantom časti za celok. 

V našom prípade mal výber rozprávok nielen rozmer hodnotový. Orientovali sme sa na 

recepciu moderných rozprávok, o ktorej sme usudzovali, že by mohla byť z pohľadu detského 

čitateľa (presnejšie žiaka 4. ročníka ZŠ) jedinečná (ako prejav individualizácie, personalizácie 

a subjektivizácie, t. j. odlíšenia sa dieťaťa v rovine prežívania od rovesníkov), a preto bol 

výber textov aj reprezentačnou vzorkou, pri ktorej sme počítali aj s náročnejšou recepciou u 

potenciálneho príjemcu. Sumárne bol teda výber rozprávok priesečníkom hodnotových 

nárokov a recepčnej potencie. 

 

 

 




