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DISKUSIA A ZÁVERY  

 

Súčasné výskumy čitateľstva detí dnes už otvorene hovoria o zmene typológie 

i štruktúry čítania. Znamená to, že ruka v ruke s dobou sa dynamicky mení aj detský čitateľ. 

Vo výskume sme sa preto pokúsili preskúmať tajomné priestory detskej recepcie literárneho 

umeleckého textu s ašpiráciou, že cez autentické cítenie prepubescenta poodhalíme jedinečný 

svet recepcie aj náročnejších a noeticky zaťaženejších textov. 

 Rátajúc s interiorizačnými procesmi asimilácie a akomodácie sme sa pokúsili 

o včlenenie špecifických zákonitostí piatich žánrových foriem (typov) modernej (autorskej) 

rozprávky do štruktúry poznania prepubescentného čitateľa, aby sme rozšírením horizontu 

čitateľskej (i životnej) skúsenosti a literárneho poznania vytvorili predpoklad aj pre rast 

individuálnej kompetencie čitateľa. 

Vo výskumnom úsilí sme si stanovili dve hypotézy a obidve sa potvrdili. Vychádzajúc 

z ich verifikácie sme dospeli k nasledujúcim záverom: 

Dnešného prepubescentného čitateľa treba vnímať v kontexte súčasnosti. Symptóm 

povrchného plynutia, ktoré so sebou priniesla éra médií, sa preniesol aj do čitateľstva 

mladšieho školského veku. Preniesol sa do neho v potrebe rýchlosti a túžbe po akcii, ako aj 

v povrchnosti zážitku – zážitku v prvom rade. Práve rýchlosť sa v subjektívnom zažití 

noeticky viackódových textov s náročnejšou poetikou a estetikou vnímala u prepubescentov 

ako absentujúci princíp a najvýraznejšie sa to prejavilo najmä v symbolicko-filozofickom, 

imaginatívnom a (prekvapujúco) aj parodicko-nonsensovom type modernej rozprávky.  

Výskum potvrdil, že detský čitateľ ešte nedisponuje adekvátnym odstupom od textu, 

nemá ešte jasne vyprofilované axiologické kritériá, a preto učiteľovi dokáže často vyjadriť iba 

to, čo práve prežíva. Práve v tomto bode sa otvára pole pôsobnosti pre učiteľa ako facilitátora, 

ktorý môže pozitívne vstúpiť do formovania detskej recepcie textu. Formou pocitového 

zažitia textu (aj neverbálneho) sa môže kultivovať práve autentickosť detského cítenia – môže 

mu umožniť prejaviť sa aj v recepcii literárneho textu v prvom rade ako originálna 

individualita, ako osobnosť s právom na jedinečnosť a neopakovateľnosť vnímania. 

V recepcii umeleckého textu totiž nejde o vyjadrenie uniformity, ale o sebareflexné, 

sebapoznávacie a sebakultivačné procesy späté aj s personálnym odlíšením detskej osobnosti 

od rovesníkov. 

Výsledky výskumu ukázali, že detský čitateľ má zjavné problémy prijať najmä 

parodicko-nonsenový typ textu – v našom prípade Feldekovského razenia. Namieste je teda 

otázka, aký postoj zaujať k tomuto typu textu (s mystifikačnými prvkami) v pedagogickej 
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praxi. Vychádzajúc z výsledkov výskumu sme dospeli k názoru, že nie je správne úplne 

eliminovať túto žánrovú formu modernej rozprávky v detskom čítaní; skôr je potrebné uvážiť 

jej prítomnosť v čítaní všetkých detí. Plnohodnotná práca s ňou sa totiž vo 4. ročníku ukázala 

ako do istej miery predčasná. Z pohľadu didaktickej praxe by mal teda učiteľ (na základe 

poznania kolektívu triedy i jednotlivých individualít) pracovať s uvedeným typom rozprávky 

opatrnejšie. Opatrnejšie v zmysle diferencovanej práce s ňou, pričom prácu by mal postaviť 

v prvom rade na individuálnej platforme, ktorá zohľadňuje nerovnaké dispozície detí na 

komunikáciu s textom uvedeného razenia. Na hodinách čítania a literárnej výchovy je 

podstatné nechať najprv všetkým deťom zažiť text (dopriať im interakciu so špecifickým 

druhom autorovej hry s čitateľom) a zároveň im dať možnosť o rozprávke hovoriť. 

Prostredníctvom vyjadrenia subjektívnych postojov a odhadu čitateľského záujmu o text je 

potom žiaduce viesť k nemu len určitých čitateľov. Od žiakov 4. ročníka nemožno očakávať, 

že pochopia podstatu nonsensu a paródie, kým text s týmito špecifikami sami nezažijú 

a nenadobudnú tak vlastnú skúsenosť s daným typom rozprávky. Okrem cieľovej skupiny, 

ktorá by bola schopná a ochotná prijať text, je rovnako dôležitý aj výber konkrétnej rozprávky 

(nemalo by ísť o jeho „najťažšiu“, vysoko intelektualizovanú formu).  

Výskum odhalil aj druhý krajný prípad, keď sa vysoké detské preferencie ukázali pri 

texte subverzívneho charakteru. Z aspektu pedagogickej praxe by to nemalo viesť k záveru, že 

na základe obľúbenosti je nutné tento typ uprednostňovať a výrazne pretláčať do detského 

čitateľského povedomia (pretože aj tento typ má svoje kvalitatívne limity). Usudzujeme totiž, 

že výrazne pozitívny príjem bol pravdepodobne spôsobený ladením textu na princípe tzv. 

ľahkej zábavy, ktorá detskému publiku imponovala najmä v súvislosti s bohatou skúsenosťou 

s nenáročným filmovým (mediálnym) žánrom, založeným na jednoznačnej dramatickej krivke 

akcie a rýchlej reakcie (hoci text obsahoval aj kódovanú správu o kríze rodiny a jej celkovej 

bezmocnosti vo vzťahu k dieťaťu). Vychádzajúc z jasných preferencií by však bolo žiaduce 

poskytnúť deťom priestor na zažitie sveta (cez preexponovanú hyperbolu), ktorý je postavený 

naruby – najmä z toho dôvodu, že sa v nich môže utvrdiť logické vedomie (presvedčenie), že 

v skutočnosti to tak nie je, resp. nemalo by byť.  

Na hodinách čítania a literárnej výchovy nie je nevyhnutné opierať sa iba o čítankové 

texty. Deťom treba umožniť prezentovať v škole aj svoje vlastné obľúbené knihy, a tak zistiť, 

čo najviac dominuje v ich čitateľských záujmoch. Učiteľ potom môže nadviazať na to, čo 

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

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

potrebné predkladať lineárne i nelineárne diela. Lineárne nielen preto, že najviac imponujú 
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prepubescentnému čitateľstvu (ako ukázali výsledky nášho výskumu), ale aj z dôvodu, že 

poskytujú pocit úspešnosti pri zvládnutí a zmocnení sa textu aj slabším čitateľom (vo 4. 

ročníku ešte čítanie nie je plne zautomatizované, čo potvrdzujú aj závery výskumu Čítanie 

2005). Je dobré, ak deti hoci aj cez čítanie lineárnej komerčnej produkcie prekonávajú 

primárnu bariéru spočívajúcu v technike čítania. V tejto aktivite ich ale treba starostlivo 

sledovať a následne aj diferencovať podľa toho, ako sa v čítaní prejavujú. Individuálnym 

prístupom je potom možné usmerňovať čitateľstvo detí a zároveň im pomôcť dosiahnuť hornú 

hranicu ich recepčných možností. Z uvedených skutočností teda vyplýva základná 

pedagogická premisa, na ktorú poukázali aj výsledky predvýskumu – nespoliehať sa na 

jednotnú (unifikovanú) mimočítankovú literatúru, v mnohých prípadoch prameniacu 

z čítankových textov. 

Opierajúc sa o výsledky predvýskumu odporúčame, aby výber mimočítankovej 

literatúry primárne systematizoval životnú skúsenosť detí a až sekundárne sa opieral aj 

o pragmatický rozmer literárneho poznania žánrového bohatstva detskej literatúry. Ide najmä 

o to, aby sa učiteľ nespoliehal iba na čítanku, ale viac pracoval – hoci diferencovane – aj 

s ostatnou literatúrou. Vyžaduje si to učiteľa schopného orientácie v literatúre pre deti 

a mládež, pretože nejde len o sledovanie trhu detskej knihy, ale aj o schopnosť výberu 

a nenásilného prezentovania titulov, zasluhujúcich si pozornosť detského čitateľa.  

V prípade práce s čítankami je žiaduce obohatiť konkrétnu didaktickú interpretáciu 

o problémové úlohy a cez primerané a adekvátne impulzy (aktivizujúce kognitívne štruktúry 

dieťaťa) posúvať detského čitateľa do zóny jeho najbližšieho vývinu. V snahe sprístupniť 

modernú rozprávku sa ako najužitočnejšia ukázala špecifická práca s textom vyplývajúca aj z 

metodiky tvorivej dramatiky, ktorá v prípade neverbálnej emotívnej roviny dokázala vytvoriť 

pre dieťa priestor na vyjadrenie pocitu a postoja, ktorý v slovnom vyjadrení zážitku 

nedokázalo verbalizovať (aktivizujúci účinok verbálno-neverbálnych techník tvorivej 

dramatiky sa ukázal aj v zážitkovom otvorení dovtedy uzavretých slabších žiakov). 

V pedagogickej praxi by nemal zostať nepovšimnutý ani účinok rytmu a rýmu. 

Výsledky nášho výskumu poukázali na fakt, že je veľmi dôležité texty deťom vzorovo 

predčítať (hlasné estetické čítanie) – a to aj vo vyšších ročníkoch. Máme na mysli hlavne 

texty, v ktorých suprasegmenty prispievajú k prieniku do sémantiky cez intenzifikáciu zážitku 

(typ textu Krajiny Agord). Vychádzajúc z uvedeného typu textu konštatujeme, že prácu 

s textom je možné postaviť aj na tajomnosti a dobrodružnosti, ktoré nielenže napomáhajú 

príjmu aj náročnejších obsahov, ale podľa výsledkov celoslovenského výskumu Čítanie 2005 
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stoja zároveň na prvom mieste v odporúčaných tematikách, ktoré perspektívne dokážu 

k čítaniu pritiahnuť aj nečítajúce deti. 

Dlhodobo pevné pozície v čitateľských preferenciách sa ukázali pri ľudovej rozprávke. 

Potvrdilo sa, že s ňou (aj s odvolaním sa na výsledky predvýskumu) treba počítať, pretože 

svojím nenáročným sujetom „vylúhovaným“ v čase a bohatou obraznosťou zodpovedá 

detskému očakávaniu, že svet je pochopiteľný a že má svoj zmysel a jasné usporiadanie. 

Z pragmatického hľadiska navyše jasnou polarizáciou dobra a zla pomáha prepubescentom 

rozoznať to, čo treba odsúdiť a čo – naopak – prijať. Tento aspekt je v období tesne pred 

pubertou dôležitý aj preto, lebo čoskoro sa dieťaťu (v spätosti s prechodnou fázou 

k dospelosti) začnú kategórie dobra a zla miešať najmä z dôvodu ontogenetického dozrievania 

osobnosti. Tradičný folklór, z ktorého ľudová rozprávka vzišla, takto jej prostredníctvom 

ustaľuje hodnotovú nevyváženosť dieťaťa a napomáha jej v priblížení sa k normatívam 

a mravom, ktoré spoločnosť od človeka na prahu dospelosti bude nevyhnutne očakávať.  

Do čitateľstva prepubescentov sa popri ľudovej rozprávke začala razantne predierať aj 

literatúra typu fantasy. Konštatujeme, že obidva prípady sú de facto potvrdením 

rozprávkového princípu v detskom veku, v ktorom je potrebné petrifikovať aj jeho tretí 

rozmer – rozmer umelecky hodnotnej modernej (autorskej) rozprávky vo všetkých jej 

žánrových formách. Nejde o to, aby moderná rozprávka zaplnila celý priestor vyhradený pre 

didaktickú komunikáciu na hodinách čítania a literárnej výchovy, prípadne mimočítankový 

priestor, ale skôr o to, aby sa zachovala v kontexte čítania aj vo vyšších ročníkoch. Už len 

z toho dôvodu, že aj pubescentnému čitateľovi dokáže v pestrosti žánrových foriem, 

hodnotových variantov, poetických a noetických podôb ponúknuť radosť z intelektuálnej hry 

a hodnotný čitateľský zážitok.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




