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7 TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ VÝSKUMU A ZÁKLADNÉ POJMY 

 

 Základom recepcie každého literárno-umeleckého textu je literárna komunikácia, 

ktorej dominantným článkom je príjemca-čitateľ. Ako účastník (literárnej) komunikácie dielo 

nielen pasívne prijíma, ale vo svojej recepcii ho aj dotvára, dourčuje a dáva mu zmysel (Žilka, 

1987). Napriek mnohým definíciám a charakteristikám je však čitateľ ako účastník literárnej 

komunikácie stále neprebádanou a tajuplnou zložkou, ktorá si žiada vyjasnenie, resp. 

zmapovanie svojho vzťahu tak k literárnemu dielu, ako aj k autorovi (ako pôvodcovi, tvorcovi 

a realizátorovi tvorivej koncepcie (Findra et al., 1987)).  

 Vo výskume sme svoj záujem orientovali na modernú rozprávku a jej recepciu 

u žiakov 4. ročníka ZŠ. Rozprávka, recepcia a detský čitateľ (žiak 4. ročníka) boli nosnými 

pojmami výskumu. 

 

7.1 Rozprávka 

 

Rozprávkami sa dodnes tlmočia všetky hodnoty, ktorým ľudstvo vo svojom kultúrno-

spoločenskom vývoji priznalo určitý význam pre život v spoločnosti. Výraz rozprávka 

„funguje v teorii literatury jako termín velice komplexní, který zahrnuje texty značně různé 

obsahově, esteticky-uměleckou náročností i náročnosti významovou, ale i texty značně různé 

svým původem“ (Chaloupka, 1982, s. 219). 

Hoci rozprávka patrí k najstarším epickým útvarom; k útvaru založenom na 

vymyslenom príbehu, ktorý nemá konkrétne časopriestorové ukotvenie, naďalej zostáva 

dominantným žánrom literatúry pre deti a mládež. Jeho obľúbenosť u detského publika 

pretrváva aj napriek rôznym súčasným formám posunu rozprávkového žánru do iných, 

modernejších polôh. Dnešná auditívno-vizuálna povaha sprostredkovania rozprávok 

(nezriedka komerčnej úrovne a vyprázdneného charakteru) je symptómom doby, ktorý veľmi 

úzko súvisí s napredujúcim, dravým až agresívnym informačno-technologickým 

zrýchľovaním súčasnosti, ktorá má stále viac konzumné a mediálno-reklamné pozadie 

(porovnaj výskum Čítanie 2005 – Kultúrny profil detského čitateľa). 

O dominantnosti žánru rozprávky vypovedajú aj pulty kníhkupectiev, ktoré sú 

zaplnené hodnotovo rôznorodými rozprávkami pre detského čitateľa. Z toho dôvodu sme 

chceli upriamiť pozornosť dieťaťa (žiaka 4. ročníka ZŠ) aj na schopnosť a ochotu prijať 

skutočné hodnoty z textovo nelineárnych moderných autorských typov rozprávok. 
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Rozprávka už dávnejšie nepatrí len detskému publiku, pretože sa relativizujú jej 

hranice, vrátane adresnosti (Urbanová et al., 2004, s. 71). Moderná rozprávka má dnes plný 

dosah aj na dospelého recipienta, aj dospelý čitateľ si ju prečíta s plným nasadením, čím sa 

zameranosť žánru neustále rozpína a intencia tak nadobúda omnoho širšie kontúry. 

„Literatura pro mládež se od 90. let 20. století vyznačuje novou výraznou tendencí, jíž 

je vývoj směrem k univerzálnímu, dětskému i dospělému adresátovi. Hranice mezi literaturou 

pro děti a pro dospělé se stává propustnější a do literatury pro mládež pronikají závažná 

témata i moderní a sofistikovanější narační styly“ (Šubrtová, 2004, s. 145). 

 Moderná autorská rozprávka tak nielen zvnútra, ale aj navonok narúša všetko, čo bolo 

doteraz tradičné, a práve tento fakt dnes musia nielen detskí čitatelia prijať ako krok 

k postmoderne. 

 

7.2 Recepcia 

 

Pod recepciou rozumieme „pôsobenie literárneho diela na príjemcu a jeho príjem,“ 

v ktorom „text ako produkt autora pôsobí na príjemcu a vyvoláva v ňom estetický zážitok“ 

(Žilka, 1987, s. 368). Zážitok čitateľa, opierajúci sa o citové prežívanie, je pilierom recepcie 

a cez neho sa posilňuje nielen porozumenie textu, ale aj poznanie a pochopenie zmyslu 

a významu prečítaného literárneho diela. U detského čitateľa ide teda popri poznávaní textu aj 

o zážitkové a hodnotiace procesy, ktoré si môže i nemusí plne uvedomovať (Kopál, 1991, 

Lederbuchová, 2004 b). 

Recepcia je výsledkom jednotlivých fáz literárnej komunikácie: 

1. percepčnej (priame zmyslové vnímanie textu), 

2. apercepčnej (konkrétne a názorné predstavovanie aspektov jazykovej výstavby), 

3. interpretačnej (interpretácia a estetické hodnotenie), 

4. konkretizačnej (prisúdenie zmyslu vnemom a predstavám), 

5. responznej (znovuprežívanie vnemov a predstáv a ich fantazijné dotváranie) (podľa 

Lederbuchová, 2004 b, s. 49-50). 

Z odborného i praktického aspektu pedagogickej praxe existujú opodstatnené 

pochybnosti o kvalite recepcie i ochote recipovať moderné rozprávky určitého typu. 

Vychádzajúc z obľúbenosti žánru sme sa vo výskume usilovali nahliadnuť do problému 

mapovania recepčných opôr a recepčných bariér v rozprávkových textoch, pričom sme 

záujem orientovali na sémanticky viackódové a esteticky náročnejšie moderné rozprávky 
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(v ktorých absentoval aspekt lineárnej triviálnosti a naivity), pretože práve takéto texty sa 

potenciálnemu detskému čitateľovi nepoddávajú ľahko. 

 

7.3 Detský čitateľ (žiak 4. ročníka)    

 

Problém recepcie je aktualizovaný aj z hľadiska dynamicky sa meniaceho detského 

čitateľa. „V osemdesiatych rokoch patrilo čítanie medzi najhlavnejšie voľnočasové aktivity 

detí a dnes sa odsúva na piate až siedme miesto v ich záujmoch (...). Celkom podstatne sa 

odlišuje komunikačná situácia generácie dnešných detí s porovnaním detstva ich rodičov (...). 

Významne sa teda mení typológia a štruktúra čítania“ (Suballyová, 2006, [online]).  

Detský čitateľ vo veku, keď navštevuje 4. ročník ZŠ, je istým spôsobom špecifickejší 

než v nižších ročníkoch na 1. stupni, pretože z ontogenetického hľadiska telesne aj duševne 

dozrieva (postupne doznieva naivné, konkrétno-názorné myslenie). Vo veku, ktorý 

predchádza puberte, preto dochádza z hľadiska čitateľstva k dôležitým zmenám, ktoré súvisia 

najmä s literárno-žánrovými preferenciami. 

Žiaci 4. ročníka začínajú pomaly unikať od literatúry a nastáva aj odklon od 

rozprávkového žánru – preto je jedným zo zámerov nášho výskumu udržanie žánru rozprávky 

aj vo vyšších ročníkoch.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




