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EMPIRICKÁ ČASŤ 

VÝSKUM  

1 VÝSKUMNÝ PROBLÉM 

Výtvarné umenie od druhej polovice XX. storočia doteraz a axiologicko-

poetologické východiská pre edukáciu236 detí nástrojom umelecká ilustrácia na 1. 

stupni základnej školy vhodného pre edukačné procesy237 výtvarného prejavu vo 

výtvarných prácach detí po prvé: v ich prirodzenom,238 živom prostredí, po druhé: 

v edukačnom prostredí239 ako edukačná realita240,241 vo výučbe výtvarnej výchovy 

na prvom stupni základných škôl.  

                                                           
236 Edukácia (education) → „edukace“ – „Nejobecnější proces celkové → výchovy člověka, rozvíjení 
osobnosti. V tomto významu, odvozovaném z lat. educatio (vychovávání) je používán ve filozofii 
výchovy. Jiní autoři uplatňujií termín edukace v konkrétnejším významu → formálního vzdělávání 
jako ekvivalent k angl. education. → vzdělání → výchova Lit.: Palouš, R.: Čas výchovy. Praha, SPN, 
1991. In: PRŮCHA,J. –  WALTEROVÁ, E. –  MAREŠ, J. 1995. Pedagogický slovník. Praha: Portál 
1995, s. 59. 
237 Výtvarný proces je: „(...)Výtvarným prejavom – produktom môže byť čokoľvek, od čmáraníc až po 
maľbu, ktorá by podľa niektorých autorov mohla súperiť s dielami Vicenta van Gogha či Picassa. 
V tvorivom procese deti v sebe objavujú svoju podstatu. Navonok pomocou produktu svojej 
imaginácie demonštrujú tak určitú časť toho, čím vlastne vo vnútri sú. Tieto prejavy vlastného JA 
môžu mať ľubovoľné formy, sú však kategorickým imperatívom tvorivosti.“ In: ŠUPŠÁKOVÁ, 
Božena. 2001. Základné princípy výtvarnej výchovy. 2001, s. 31.In: ŠUPŠÁKOVÁ, Božena, et al. 
2001. Čítanka odborných textov z výtvarnej výchovy. Bratislava: Univerzita Komenského 2001. ISBN 
80-223-1570-2. 
 
238 Prirodzené prostredie tu chápeme, zároveň s významom edukačnej reality, ako neorganizované 
učenie [pre nás to znamená aj učenie sa v najbližšom ľudskom prostredí detí], o ktorom hovorí Š. 
Švec v súvislostiach výkladu empirickometodologického prístupu k výučbe: „(...) že organizované (i 
neorganizované) učenie je úzko spojené s komplementárnym javom zámerného (i nezámerného) 
učenia sa. Ako najorganizovanejšia forma učenia sa rozvinulo školské vyučovanie.“ In: ŠVEC, 
Štefan. 2002. Základné pojmy v pedagogike a andragogike. (S anglicko-slovenským slovníkom 
termínov s definíciami a s registrom ich slovensko-anglických ekvivalentov). Bratislava: IRIS 2002, s. 
63. ISBN 80-89018-31-9.  
239 Edukačné prostredie je podľa Jana Průchu určitý typ edukačnej reality. Jan Průcha uvádza: „ (...) – 
edukační prostředí: výrobní podnik a jeho zaměstnanci.“ In:  PRŮCHA, Jan ref 10, s. 60. 
240 „Edukační realita je každá taková skutečnost (prostředí, situace, proces aj.), objektivně se 
vyskytující v lidské společnosti, v níž probíhají nějaké edukační procesy nebo jsou vyvíjený nebo 
fungují nejaké edukační konstrukty.“ In: PRŮCHA, Jan, ref 10, s. 58. 
241 V užšom zmysle slova (R. Nickovič) → pedagogická realita. In: DARÁK, Milan – FERENCOVÁ, 
Janka. 2001. Metodológia pedagogického výskumu. Terminologické minimum. Prešov: ManaCon 
2001, s. 33. ISBN 80-89040-07-1. 
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2 CIELE VÝSKUMU 

 

     Systém a štruktúru filozofie výtvarného umenia od druhej polovice XX. 

storočia doteraz, a z toho obdobia vyplývajúce  axiologicko-poetologické 

východiská chceme multimediálne rozvíjať v edukácii detí umeleckou 

ilustráciou ako edukačným nástrojom v procese tvorby a riešeniach výtvarných 

problémov vo výtvarnej výchove detí  na 1. stupni základnej školy.  

     Cieľom kvalitatívno-kvantitatívneho výskumu je skúmanie vzťahov 

prirodzeného výtvarného prejavu dieťaťa v konjukcii242 s výtvarným prejavom 

a prirodzenou recepciou243 umeleckej244 ilustrácie v knihe pre deti  ako 

podnetného zdroja a nástroja – umeleckej ilustrácie – pre edukáciu detí na 

prvom stupni základnej školy v edukačnej realite245 a úlohách, realizovaných 

formami výtvarných hier v procese výtvarnej výchovy, a tejto edukačnej realite 

zároveň, ako tvorby246 detí.  

     

  

3  ČIASTKOVÉ CIELE 

 

1. Charakterizovať stav prirodzeného detského výtvarného prejavu na základe 

kvalitatívneho výskumu detských výtvarných prác získaných z výtvarných hier, kde 

použijeme prvky a fragmenty xero-reprodukovaných, tiež xerografických,  

umeleckých ilustrácií z kníh pre deti, 

                                                           
242 Konjukciu tu máme na mysli ako zjednotenie poznania o daných faktoch. 
243 Témou receptívnej zložky sa výskumne zaoberalo niekoľko súčasných odborníkov. Uvádzame 
aspoň: A. Slavík, V. Roeselová,  Š. Gero, E. Kapsová, M. Tokár, B. Šupšáková a iní.  
244 Ku kontextu umeleckej ilustrácie v práci: M. Tokár, 2000, ref 226.   
245 „Edukační realita je každá taková skutečnost (prostředí, situace, proces aj.), objektivně se 
vyskytující v lidské společnosti, v níž probíhají nějaké edukační procesy nebo jsou vyvíjený nebo 
fungují nejaké edukační konstrukty.“ In: PRŮCHA, Jan, ref 10, s. 58. 
246 Výtvarný proces detí v ktoromkoľvek prostredí. 
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2. Usúvzťažniť metodiku nástroja umelecká ilustrácia v edukácii detí na prvom 

stupni základných škôl ako edukačný konštrukt247, 248. 

 

      3. Vypracovať metodický edukačný konštrukt súboru hier s umeleckou ilustráciou 

pre deti 1. stupňa základnej školy na základe výskumu axiologicko-poetologických 

východísk skúmaného obdobia výtvarného umenia druhej polovice XX. storočia doteraz 

v podobe METODICKÉHO SPRIEVODCU.  

 

[Príloha súboru variácii praktických hier pre výtvarný proces tvorby detí s umeleckou ilustráciou - k 

dizertačnej práci: Výtvarné umenie druhej polovice XX. storočia doteraz 

a axiologicko-poetologické východiská pre edukáciu detí umeleckou ilustráciou 

v 1. stupni základnej školy].249 

 

4  HYPOTÉZY  VÝSKUMU 

 

1. Aplikácia xerografického fragmentu pôvodnej umeleckej ilustrácie z knihy pre 

deti výtvarnou technikou koláže v prirodzenom prostredí – Respondenti, ktorí 

zrealizujú výtvarnú prácu v prirodzenom prostredí vyjadria svoje výtvarné 

výpovede spontánnejšie –  kreatívnejšie a kolážová aplikácia 

                                                           
247 Edukačný konštrukt chápeme ako výsledok „teoretickej činnosti (→ konštrukta) na poli 
pedagogickej vedy (→ pedagogika ) v minulosti i súčasnosti, modely koncepcie, požiadavky i normy, 
usmerňujúce a ovplyvňujúce smer, priebeh a výsledky edukačných procesov.“ In: DARÁK, Milan – 
FERENCOVÁ, Janka ref 244, s. 33.    
248 „Edukační konstrukty jsou všechny takové teorie, modely, plány, scénaře, předpisy a jiné 
teoretické výtvory, které nějakým způsobem určují či ovlivňují reálné edukační procesy. (...) učební 
osnovy různych vyučovacích předmětů, učební plány různych druhů a stupňů škol, vzdělávací 
programy, normy a standardy vzdělávání, didaktické testy, školní vysvědčení a různé certifikáty a pod. 
jsou edukačními konstrukty. To proto, že popisují, předpisují, zavádějí, normují či hodnotí reálné 
edukační procesy. Jiným typem edukačních konstruktů jsou učebnice (školní, učebnice pro samouky 
aj.), výukové filmy, výukové počítačové programy, ale i instrukce k obsluze různých zařízení, kuchařky 
s předpisy na zhotovování pokrmů, rady lékaře pacientovi a mnohé další komunikáty, verbální 
a neverbální, které mají nějakou edukační (poučovací) funkci. V tomto pojetí jsou edukačním 
konstruktem např. Pokyny ústřední volební komise pro občany, jak zacházet s hlasovacími lístky při 
volbách a pod.“ In: PRŮCHA,Jan, ref 10, s. 61. Z týchto faktov je zrejmé, že edukačným 
konštruktom môže byť aj umelecká ilustrácia.  
249 Metodický sprievodca je realizovaný ako samostatná príloha k dizertačnej práci. 
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xerografického fragmentu ich bude motivovať k úprimnejšej výtvarnej 

výpovedi než v procese tvorby v priebehu   edukačnej reality.  

2. Aplikácia xerografického fragmentu pôvodnej umeleckej ilustrácie z knihy pre 

deti výtvarnou technikou koláže v edukačnom prostredí – Respondenti, ktorí 

zrealizujú výtvarnú prácu v edukačnom prostredí v procese edukačnej 

reality budú motiváciou knihy, jej umeleckej ilustrácie, 

ovplyvňovaní výtvarným štýlom pôvodného tvorcu ilustrácie k  

výtvarnému riešeniu svojho vlastného prejavu v práci. 

3. Celky umeleckej ilustrácie zoskupované do výtvarného radu 

a xerografické fragmenty  umeleckej ilustrácie zostavené do hracieho 

plánu počas procesu výtvarnej hry s umeleckou ilustráciou vo väčšej 

miere aktivizujú verbálne myslenie a komunikačné schopnosti detí, ktoré 

ich stimulujú a vedú k  záujmu o literatúru, jej čítanie, objavovanie 

poznatkov – od najelementárnejších až po zložité. 

4. Umelecká ilustrácia je najprimeranejšou formou osvojenia si vzťahu a 

neskoršieho návratu dieťaťa – dospelého jedinca ku senzibilite, senzitívnosti 

alebo senzualite z hľadiska psychosociálnej adaptability – Respondenti, ktorí 

majú spätnú väzbu s knihou, z ktorej sme umeleckú ilustráciu vybrali do 

procesu výtvarnej hry, budú vo väčšej miere ovplyvnení v kritickom 

hodnotení vlastného výtvarného prejavu a výtvarného ilustrátorského  

prejavu v knihe. 

5. Z hľadiska najrozsiahlejšieho umiestnenia umeleckej ilustrácie v knihe pre deti – 

sa koncentruje obrazotvornosť, koherentne združujú vnemy a predstavy. 

Respondenti, ktorým poskytneme spätnú väzbu o vzťahu literárneho 

textu k umeleckej ilustrácii, prejavia vo väčšej miere vzťahy k etickým 

hodnotám človeka. 
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     Prioritou umeleckej ilustrácie je, že vizuálne stimuluje procesy pre praktické 

zobrazovanie v procese výtvarnej edukácie, pôsobí v metakognícií, pomáha a vysvatľuje 

súvislosti a jednotlivosti.250  

Ďalej uvádzame: 

A. Pre svoj mnohoznačný a mnohovýrazový rozptyl multimediálneho pôsobenia vplýva 

na ďalší vývoj komunikačných zručností detí,251 myšlienkový, pojmový, abstraktný 

a potenciálny filozoficky orientovaný smer sebaformovania a sebaprezentácie, 

B. Vzhľadom na čas kontaktu dieťaťa s knihou počas školského vzdelávania – 

edukácie v celom rozsahu je najideálnejším transferom v komunikácii. 

 

     Okrem toho, uvedomujúc si súdobé trendy vzdelávania Yvesa Bertranda, 

humanistická orientácia v príprave učiteľov elementaristov, nám otvára logické aspekty 

vzťahových rovín v  postavení predmetu výtvarnej výchovy a pedagóga výtvarnej 

výchovy. Na prvom stupni, či už prostredníctvom edukačných metód252 a stratégií, hry 

(ako takej), simuláciou rolí (pre nás dieťa – čitateľ – ilustrátor) alebo i kontextom 

výtvarného umenia druhej polovice XX. storočia doteraz a axiologicko-poetologickými 

východiskami, ktoré sú platné v teórii výtvarnej pedagogiky, svojimi funkciami 

                                                           
250 O názornosti ilustrácie sa bližšie možno presvedčiť v práci M. Tokára, 1998, s. 34 – 44. In: 
TOKÁR, Michal, ref  227. 
251 Napríklad vo vyučovaní slovenského jazyka sa hovorí o komunikačnom vyučovaní materinského 
jazyka. In: PALENČÁROVÁ, Jana – KESSELOVÁ, Jana – KUPCOVÁ, Jana. Učíme slovenčinu 
komunikačne a zážitkovo. Bratislava: Slovenské pedagogické nakladateľstvo 2003, s. 16. ISBN 80-10-
00328-X.  Autorky hovoria o schopnosti dieťaťa pohotovo používať lingválne i paralingválne 
výrazové prostriedky v dialogických komunikátoch i v monologických útvaroch v závislosti od 
všetkých vektorov komunikácie. Vyučovanie výtvarnej výchovy predpokladá a rozvíja výtvarný jazyk 
a analogicky hovoríme, že s chápaním výtvarného jazyka, (uvádzali sme v tejto súvislosti GERO,Š. 
Interpretácia výtvarného diela. 2004,  s. 41. In: ŠUPŠÁKOVÁ, Božena, et al ref 30,) ktorý môže byť 
tiež komunikátom, komunikačným prostriedkom a nástrojom, sa dieťa zúčastňuje na verbálnej 
a neverbálnej komunikácii, kde používa výtvarno-umelecko-výrazové prostriedky, a dá sa 
povedať, že sa takýmto spôsobom  spolupodieľa svojim výtvarným prejavom ako súčasť 
niektorého vektora komunikácie.     
252 Máme na mysli: z pedagogických tendencií súčasných foriem stratégií a podôb pedagogiky a v ich 
procesoch používané edukačné metódy v edukačnej realite. Z umenia nami skúmaného obdobia, 
a môžeme povedať, že aj z historicky známych umeleckých metód sa edukácia prelína vo svojej 
základnej podstate sprostredkovávania poznania a filozofie. 
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a úlohami aj umeleckej ilustrácie, sú zdrojmi prostriedkov ako nástroje a  rekvizity 

edukačného prostredia.  

 

DÔKAZ TVRDENÍ A  a B: AK CHÁPEME HRU253 ROVNAKO AKO 

EDUKAČNÝ PROCES,254 POTOM V NEJ POUŽITÁ REKVIZITA JE 

RELEVANTNÝM PROSTRIEDKOM, NÁSTROJOM ALEBO PREDMETOM, 

KTORÝ V ROZLIČNÝCH SITUÁCIÁCH OBSAHUJE A POSKYTUJE VO 

SVOJICH MOŽNOSTIACH MULTIFUNKČNOSŤ A VARIABILNOSŤ 

ZÍSKAVANIA POZNATKOV, ZÁŽITKOV ALEBO MOTIVÁCIE.   

 

Potom → Výtvarná hra aj kolážou aplikovaným fragmentom umeleckej ilustrácie 

a postupným dotváraním kresbou a maľbou [dotváracie techniky sú zároveň 

projektívnymi metódami] deťmi v prirodzenom prostredí edukuje svojím projektívno-

výchovným prostredím ku komunikácii 1. vnútornej – dieťa uvažuje; 2. vonkajšej – 

dieťa porovnáva svoj vlastný výtvarný prejav s ilustráciou v knihe, prípadne s prácou 

iného dieťaťa; 3. dieťa sa učí chápať a vnímať aj umelecké dielo – knihu ako celok 

s literárnym textom a výtvarným komunikátom – umeleckou ilustráciou, ktorá je 

samostatným artefaktom. 

 

                                                           
253 „Cit pro hru je mnohostranná lidská kompetence zahrnujíci jak intelektuální, tak emocionální 
osobní pědpoklady, která dovoluje posuzovat aktuálni situace hry s ohledem na obecná pravidla 
a sociálně podmíněný vnitřní řád toho světa, kterému je přisuzujeme, a zároveň i s ohledem na 
individuální postoje, cítění a prožitky. Cit pro hru umožňuje rozpoznávání i detailní rozlišování 
herních prvků a jejich souvislostí důležitých pro vývoj hry a pro dosažení jejích cílů. Cit pro hru se 
uplatňuje při zvažování důsledků hry v širším sociálním kontextu, t.j. přesahu za rámec jejího 
aktuálního průběhu. Míra citu pro hru u hráče spravidla rozhoduje o síle jeho motivace ke hře 
a o míře jeho zaujetí hrou.“ In: SLAVÍK, Jan – WAWROSZ, Petr,  ref 83, s. 104.  
254 „Edukační procesy jsou všechny takové činnosti lidí, při nichž dochází k učení na straně nějakého 
subjektu, jemuž je exponován nějakým jiným zařízením subjektem přímo nebo zprostředkovaně 
(textem, technickým zařízením aj.) určitý druh informace. (...) Dnes se stále častěji uplatňují edukační 
procesy zasahující velké skupiny populace, nebo dokonce obyvatelstvo celé země. Jsou to např. 
edukační aktivity vyvíjené za účelem změn postojů lidí k ekologickým problémům, (...) v jejich podstate 
je exponování informací ze strany jedněch subjektů (tvůrcu textu a obrazů)  jiným subjektům 
(čtenářum, divákům).“In: PRŮCHA, Jan, ref 10, s. 59.  
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5  VÝSKUMNÁ  VZORKA  –  SKÚMANÝ  VÝBER VÝTVARNÝCH  
PRÁC  –  ENTITY255  VÝTVARNÝCH  PRÁC DETÍ  1.  STUPŇA  

ZÁKLADNEJ  ŠKOLY 
 

1. Entity detského výtvarného prejavu – ich formy a štruktúry v prirodzenom 

prostredí detského života – kresby a maľby, ktoré vznikli na pozadí 

prirodzenej komunikácie s detskou knihou,  najmä umeleckou ilustráciou 

v prirodzenom prostredí [„v priebehu neorganizovaného učenia sa“]. 

2. Entity detského výtvarného prejavu – ich formy a štruktúry v edukačnom 

prostredí – výtvarné práce, ktoré vznikli na základe metodiky zvolenej 

témy práce s umeleckou ilustráciou vo výtvarnom procese jednotiek  

výtvarnej výchovy v základnej škole. 

 

6  CHARAKTERISTIKA  VÝSKUMU  A  OBJASNENIE 

JEDNOTLIVÝCH  ENTÍT  – CHARAKTERISTIKA  

VÝSKUMNEJ  VZORKY 

 

    Metodologicky náš výskum nevychádza z čisto pozitivistického (štrukturalistického) 

prístupu ani z čisto interpretatívneho (konštrukturalistického) prístupu, ale volíme 

strednú cestu.256   Opierame sa experimentálne o konceptuálny model, longitudinálne 

aplikácie vybraných súborov skúmania a kvalitatívne – „Spôsob skúmania (→ metóda 

                                                           
255 Entita je „súcno“ nejakej veci, jej súcnosť, to „že“ na rozdiel od „čo“.  
256 O charakteristikách týchto typov výskumov nájdeme poznatky v prácach Giddensa, 1997; De Laru, 
2000; Ondrejkoviča, 2002; Bourdieua, 2003.[GIDDENS, A. New Rules of Sociologikal Method. 
A positive Critique of Interpretative Sociologies. 2ⁿ₫Revised Edition. Cambrigde: Polity Press, 1997, 
s. 186.; DE LARA, P. 2000. Jeden sociologický přelud: sociálni konstrukce skutečnosti“. 
Sociologický časopis, roč. 36, č. 3, s. 259 - 274.; ONDREJKOVIČ, P. 2002. K metodologickým 
otázkam kvalitatívneho a kvantitatívneho výskumu ( v sociológii výchovy). Pedagogická revue, roč. 54, 
č. 2, s. 101-120.; BOURDIEU, P. 2003. Zúčastněná objektivace: Huxleyho přdnáška.  Biograf, č. 30 
(Březen), s. 3-17. In: DOPITA, Miroslav – SKOPÁLOVÁ, Jitka. 2004. Konstrukce „společnosti 
z dětské perspektivy. 2004. In: Pedagogická revue, roč. 56, č. 3, s. 242 – 257. Skúmame detský 
výtvarný prejav v spojitosti s použitým, kolážou aplikovaným a kresbou a maľbou [týmito 
projektívnymi metódami] dotváraným  fragmentom umeleckej ilustrácie, realizovaného 
v mimoškolskom prostredí. Vychádzajúc z podmienok v mimoškolského prostredia, ktoré sú tiež 
v istom zmysle učebným prostredím, nás tieto informácie zaujímali z dôvodu interpretačnej analýzy 
k zostavovaným záverom nášho výskumu. 
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pedagogiky), v ktorom sa zjednocuje aspekt príčinného (→kauzalita) i cieľového (→finalita), čo 

predpokladá súčasné zjednocovanie aspektov empiricky zisťujúceho, experimentálneho, analytického, 

kvantitatívneho (→analýza, →kvantitatívny výskum) s aspektami prístupu filozofického, 

syntetického, kvalitatívneho (→syntéza, →kvalitatívny výskum).257  V teórii umení, a pre 

spojitosť s výtvarnou pedagogikou, sú aj preto pre nás podstatné koncepcie filozofickej 

antropológie, humanistickej filozofie, najmä však fenomenológie. 

      

     Ak vieme, že  entita je zadefinované „súcno“ nejakej veci, jej súcnosť, to „že“ na 

rozdiel od „čo“, potom môžeme porovnávať tieto teoreticky vyvodené súbory, ktoré 

predkladáme ako charakteristiku vzoriek z teoretického skúmania:   

 

Ax-poe  → Entita vyvodených axiologicko-poetologických východísk zo 

skúmaného obdobia výtvarného umenia od začiatku druhej polovice XX. storočia 

doteraz ako vyplývajúcich  aspektov pre edukáciu v riešeniach problémov výtvarného 

procesu detí výtvarnej výchovy detí 1. stupňa základnej školy nástrojom – umelecká 

ilustrácia: Súbor č. 1 Axiologicko-poetologické východiská výtvarného umenia, 

ktoré  vyplývajú z tvorby v druhej polovici XX. storočia po dnešok na základe nášho 

teoretického skúmania modelujeme do nasledovných kategórií: 

 Ambivalentnosť, variantnosť a invariantnosť umeleckých prejavov, 

signifikantné sprostredkovávanie komunikácie medzi umeleckou ideou 

a chápajúcou recepciou, gestika a haptika v jednotlivých umeleckých 

programoch, voľné hry a uchopenia intermediálnych kombinácií umení,  

synkretickosť a syntézy v prejavoch ľudskej vážnosti a slobode komunikácie 

s podfarbením hlbinnou  a psychologickou hrou motívov a asociácií; 

 Existenciálna, humanistická a transpersonálna psychológia výtvarno – 

asociatívnych hodnotových štruktúr, ktoré vyplývajú z individuálnej  koncepcie 

autorskej výpovede; 

 Experimentálnosť, mix-mediálnosť a multimediálnosť výtvarnej prezentácie 

v zámerných realizáciách; 

                                                                                                                                                                     
 
257 DARÁK, Milan – FERENCOVÁ, Janka, ref 244, s. 8. 
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 Konfrontácie v konvenčných a imaginatívnych identitách človeka 

a individuálnych prežívaniach od „najbanálnejších“ skratiek v životnom 

stereotype po zážitok z mnohorakosti javov v živote človeka a jeho identity; 

 Materializácia a dematerializácia objektov, individuálna mytologizácia 

a súkromné šifrovanie, alternatívnosť, racionálnosť, intelektuálnosť, akčnosť,  

konceptuálnosť, pluralitnosť znakov a postmoderné vedomie,  nová 

imaginatívnosť, oficiálnosť,  ako predmet formových a obsahových podstát 

umeleckých metód; 

 Predstavenia a gestá, integrovanosť jazykových a herných foriem, antidivadelné 

predstavenia a performancie so záznamom a komorným ladením receptívnej 

sugestívnosti voči percipientovi; 

 Špecializovanie sa na semioticko-psychologické aspekty umenia a estetiku ako 

pragmatiku života a životný dosah na vedomie dnešného človeka (ambivalencia, 

samota, blízkosť, detstvo, identita, integrita, spiritualita, individualita);  

 Transponovanie údajov poznania do vysvetľujúceho kontextu, psychologicko  –  

didaktické zohľadňovanie recipujúceho publika; 

 Umelecká interpretácia symbolov a metafor tzv. „archetypálnou výpoveďou“ 

(mýty, legendy, rozprávky) s hľadaním paralel k aktuálnemu stavu ľudského 

vnútra (od jemnej problémovosti k existenčným konfliktom, od letmého 

náznaku pohody až k scelostňujúcej harmónii a nádeji);  

 Úmyselné  šokovanie diváka v procese realizácie akčných umeleckých metód 

a selekcia monumentálnych objektov v paketážových konceptoch, 

sentimentálnosť versus umelecky formulovateľná kritickoreflexívna 

angažovanosť výtvarným formulovaním;  

 Venovanie sa experimentálnym umeleckým  metódam výtvarného vyjadrenia  vo 

fúziách a umeleckých procesoch a projektoch;  

 Zážitkové kvality lyrickej tvorby (subtílne, jemné, nepatrné, krehké, 

pominuteľné, nezvratné, sugestívne a jedinečné). 
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Entitu východísk, ktoré usúvzťažnila vo svojej práci Božena Šupšáková,  

aplikujeme do modelu Súboru č. 2 [ označíme skratkou ] → DeUmPr: v oblasti 

výtvarného umenia a výtvarnej kultúry, pretože umelecký (aj detský výtvarný) 

prejav je: 

 Univerzálnym prostriedkom komunikácie medzi autorom a vnímateľom; 

 Vytvára mechanizmus na sprostredkovanie a porozumenie kultúry medzi generáciami; 

 Prostriedkom na to, aby sme porozumeli základným konceptom  mnohých ďalších 

predmetov (prostredníctvom farby, čiary, tvaru, hmoty, energie, priestoru, zvuku, pohybu 

a jazyka; 

 Má integrujúcu silu, je súčasťou aj iných vyučovacích predmetov a poskytuje emocionálny 

zážitok; 

 Spája sa s hrou a s detstvom, je dôležitý pre rozvoj citlivosti a tvorivosti v každom veku. 

Vytvára priestor na osobné (seba)poznanie, (seba)pozorovanie, vnímanie a vyjadrovanie.“258 

 

Entita Súboru č.3 – ako ilustrácia charakteristiky výtvarného prejavu umenia 

v pojmosloví Tomáša Štraussa, ktorú si označíme nasledovne → Uĩ: 

- výraz (l΄expression) tvorivého subjektu, 

namiesto analýzy optického javu 

- syntéza formy, 

namiesto svetlom rozrušenej línie 

- úhrná kontúra, 

namiesto chvíľkovej epizódy 

- typický a statický stav, 

namiesto náhodného záberu 

- celistvá kompozícia, 

namiesto odrazu prírody 

- svojbytný obraz, 

namiesto napodobňovania 

- samostatná tvorba, 

namiesto intuície 

- všeobecná racionálna metóda atď.“ 259 

                                                           
258 ŠUPŠÁKOVÁ, Božena,  ref 30, s. 32. 
259 ŠTRAUSS, Tomáš,  ref  109, s. 125 - 126. 
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Entita detského prirodzeného prejavu v tvare detských výtvarných prác 

s dotváranou kolážou xerografického fragmentu vybranej umeleckej ilustrácie 

bude označená ako Súbor č. 4  – v skratke → DExeuiFp,  kde komparujeme:  

     Kresbu označujeme [ά] a maľbu [β], ako zážitkové spôsoby dotvárania výtvarnej 

výpovede kolážou aplikovaného fragmentu umeleckej ilustrácie vo výtvarnom procese 

detí a výtvarný prejav výtvarného procesu ako reakciu na stav a situáciu – označujeme: 

[ά +β]. 

     Farba [γ] sa ako prirodzený vyjadrovací prostriedok zúčastňuje na modelovaní 

dominantných [x] a nedominantých [y] javov a štádií prežívania dieťaťa v ontogenéze 

jeho prirodzeného vývinu a vývoja. 

     Využívanie priestoru [VyP] a jeho používanie [PoP] ako problém v detskom svete 

prirodzeného vývoja výtvarného prejavu. 

     Kompozícia  [KomP] a integrácia výrazových prostriedkov [IntP] v kresbách a 

maľbách prirodzeného výtvarného prejavu. 

 

Pomocou navrhnutých znakov sa pokúsime stvárniť charakteristiky a prejavy 

dôkazov ku stanoveným hypotézam, úlohám a naplnení cieľov. To znamená: ich 

zostavovanie, usporiadanie, umiestnenie prvkov do kompozície, ktoré deti 

dotvoria v štruktúrach vlastných postupov,  kolážou aplikovaného fragmentu 

umeleckej ilustrácie a charakter ich individuálneho výtvarného dotvárania, 

dominanty prirodzeného výtvarného prejavu s fragmentom koláže umeleckej 

ilustrácie porovnáme  s výtvarným prejavom, ktorý vznikne neskôr v edukačnom 

prostredí, určíme závery, ktoré sa zároveň pokúsia vypovedať o charaktere 

skúmanej problematiky. 

     Konštatujeme a porovnávame: v štruktúre nášho výskumu spôsobujú 

spolučinitele externých a interných podmienok detí pre rozvoj ich zručnostných 

a výtvarno-tvorivých komunikačných kompetencií rozdiely, ktoré  
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s ontogenetickým vývinom {OV}260 výtvarného prejavu detí (označujeme skratkou 

→ {OV¤}261  →  v prirodzenom a edukačnom  prostredí spolu vždy vzájomne 

súvisia – a to v kontextoch  pomocných psychodiagnostických262,263,264 nástrojov. 

Napríklad: Keď poznáme problém dieťaťa (zajakavosť alebo strach z verbálnej 

komunikácie – a to dieťa nám nakreslí ľubovoľnú kresbu, kde sa takáto porucha ukáže 

v tom, že dieťa nakreslí mnoho objektov: dom, strom, kvety, zvieratá, všetky sami za 

seba, osamotene, neexistuje medzi nimi žiadna komunikácia. Dokážeme identifikovať 

osamotenosť dieťaťa,  no i osamotenosť tvorcu s neschopnosťou nadviazať kontakty a 

komunikovať vo svete prirodzeným spôsobom. 

 

DÔKAZ NAŠICH DOTERAJŠÍCH TEORETICKÝCH ANALÝZ 

VYJADRUJEME VETOU: 

 

Ax-poe  ∩  DeUmPr  ∩  Uĩ  ∩ DexeuiFp  ↔  ∑ {OV} ≥ {OV¤} 

Pričom: 

Ax-poe = predstavuje entitu axiologicko-poetologických, vyvodených a v náčrte 

analyzovaných východísk nami skúmaného obdobia výtvarného umenia druhej polovice 

XX. storočia doteraz. 

DeUmPr = predstavuje entitu – východiská v rámci výučby výtvarnej výchovy, ktoré 

sme vybrali z diela Boženy Šupšákovej. 

Uĩ  =  predstavuje entitu T. Štraussom uvádzaných aspektov v nami chápanom prejave 

teoretického a skúmaného obdobia  výtvarného umenia druhej polovice XX. storočia 

doteraz. 

                                                           
260 Ontogenetický vývoj detského výtvarného prejavu. 
261 Ontogenetický vývoj detského výtvarného prejavu chápaný v prirodzenom prostredí, ktorým je 
mimoškolské prostredie.  
262 POGÁDY, J. – NOCIAR,A. –  MEČÍŘ, J. – JANOTOVÁ, D. 1993. Detská kresba v diagnostike 
a v liečbe. Bratislava: SAP 1993, s.56. ISBN 80-85665-07-7.  
263 ŠUPŠÁKOVÁ, Božena, et al, ref  240, s. 98 - 110. Božena Šupšáková hovorí: „Analýza a výklad 
detskej kresby nie je len zhodnotením kresby z hľadiska výtvarného a estetického (estetická hodnota). 
Podľa M. Klägera (1989) má detská kresba aj ďalšie významné hodnoty: a) naratívno-výpovedná 
hodnota – hlavný motív detského stvárnenia je tu z pozície rozprávača, b) sociálna hodnosta, 
c)morálna hodnota, d) antropologická hodnota, e) mytologická symbolika, f) historická hodnota, g) 
politická hodnota, h) psychologická hodnota, i) kreatívna hodnota, j) estetická hodnota, k) medicínska 
hodnota, l) osobnostná hodnota.“ In: ŠUPŠÁKOVÁ, Božena, et al, ref 240, s. 98 - 99.  
264 UŽDIL, Jaromír. Čáry, klikyháky, paňáci a auta. Výtvarný projev a psychický život dítěte. Praha: 
Portál 2002. ISBN 80-7178-599-7. 
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DexeuiFp = predstavuje, dotváraný, detský prirodzený výtvarný prejav v prácach detí 

kolážou aplikovaného fragmentu vybranej umeleckej ilustrácie. 

{OV} = ontogenetický vývoj detského výtvarného prejavu.265 

∑ {OV¤} = predstavuje v zjednotení – konjukcii sumárum všetkých, nevyhnutne 

na dieťa v akejkoľvek podobe vplývajúcich javov, činiteľov, pôsobiacich aspektov a 

východísk na character výtvarného procesu detí  v priebehu ontogenetického vývinu 

výtvarného prejavu detí . 

     Vo výtvarnom prejave dieťaťa ďalej analyzujeme prvky výtvarnej reči a jazyka.266 

Teda, nasledujúca veta podľa nášho skúmania, predstavuje výtvarnú reč so všetkými 

vlastnosťami: 

Ax-poe  ∩  DeUmPr  ∩  Uĩ  ∩ DexeuiFp  predstavuje  ∑ {OV}≥ 

{OV¤}=[ά]+ [β]+ [γ]+ [VyP]+ [PoP]+ [KomP]+ [IntP]+ [ά +β] 

1. Vychádzajú zo základných princípov výtvarnej výchovy267 a úloh v súčasných 

osnovách268 výtvarnej výchovy. V tomto zmysle sú doplnkom k rozvoju 

výtvarno-komunikačných zručností a zážitkového vyučovania  detí mladšieho 

školského veku. 

2. Výtvarná výchova sa veľkou mierou podieľa na rozvíjaní senzibility a senzitivity. 

Získavanie citu pre rozvíjanie výtvarno-komunikačných zručností podporuje 

edukačné princípy v logickom a tvorivom myslení, hravosti a detskej fantázii 

spolu s oboznámením sa sveta umenia. V  metodologicky koncipovaných a 

pripravovaných úlohách a hrách sa rešpektuje celostné vnímanie sveta deťmi 

a preto sa tu bohato uplatňujú medzizložkové a medzipredmetové vzťahy. 

                                                           
265 Ontogenetickým  vývojom detského  výtvarného prejavu sa predovšetkým zaoberali, z rôznych 
príčin, napríklad  Luquet, G.H. (1913), (1927); Lőwenfeld, V. (1947), (spolu s Brittain,W.L. In: 
(1977); Arnheim, R. (1986); Read, H. (1967); Příhoda, V. (1972); Hardy, I. (1992); Pogády, J. (1993);  
Piaget, J. – Inhelderová, B. (1997); UždilL, J. (1979, 2002);  Babyrádová, H. (2003); Hrabal,V. 
(1989);  Slavík, J. (1990); Šupšáková, B. (1995), (2000);  Davido, R. (2001); Šicková-Fabrici, J. 
(2002); Slavík, J. – Klusák, M. (2002);  a iní.  
266 GERO, Štefan ref 30, s. 40 – 41; s. 40. In: ŠUPŠÁKOVÁ, Božena, et al, ref 30. 
267 ŠUPŠÁKOVÁ, Božena, ref 240, s. 30 - 32.  
268 In: www.statpedu.sk. 
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3. Skúsenosti z vyučovania ukazujú na veľké individuálne rozdiely medzi deťmi 

v tempe práce, v stupni osvojených si tvorivých zručností a vnímaní umeleckých 

hodnôt. 

 

6.1 VPLYV  POETIKY,  „NEVYPOVEDATEĽNOSTI“  A 
 „MNOHOVÝZNAMOVOSTI“  VO  VÝTVARNOM  PREJAVE  

UMELECKEJ  ILUSTRÁCIE   NA   DETI  POČAS  VÝTVARNÉHO  
PROCESU  V  ICH  PRIRODZENOM  PROSTREDÍ   

     

     Usporiadanie prvkov v umeleckej ilustrácii a ich vzájomná komunikácia sa menia vo 

vzťahu k vytvorenej téme. Analýzy axiologicko-poetologických východísk z nášho 

skúmaného obdobia majú význam a zmysel aj v tvorbe umeleckej ilustrácie a výtvarnom 

prejave detí - edukácie v prostredí na prvom stupni základnej školy a v ich prirodzenom, 

živom  prostredí [neorganizované učenie sa]. V ontogenetickom vývoji detského 

výtvarného prejavu sa nehovorí o  prirodzenom prostredí vo výtvarnom prejave detí. 

Najčastejšie skúmanými znakmi skupín sú vzájomná interakcia členov, spolupráca, 

identifikácia so skupinou, skupinové roly, komunikácia v skupine a iné znaky.  

     V našich súboroch entít je výtvarný jazyk a jeho používanie vyberané s cieľom 

komunikovať ako i interpretovať a porovnať: výtvarnú výpoveď zakódovanú 

v prácach detí v prirodzenom a edukačnom prostredí počas edukačného procesu 

výtvarnej výchovy na 1. stupni v základnej škole.  

     Na všetky experimentálne entity rôznou mierou a z rôznych príčin  pôsobia: 

1. axiologicko-poetologické aspekty výtvarného umenia druhej polovice 

XX. storočia doteraz; 

2. prirodzené spoločenské udalosti a podmienky života dieťaťa; 

3. v edukačnom procese spôsoby motivácie, formy a aplikácia 

pedagogických metód, spoločensko-sociálne impulzy, život a osobitosti 

rozvoja detského výtvarného prejavu a vývinu detského jedinca.  

Ďalšie ovplyvňujúce faktory: 

 Nevypovedateľnosť ako aj  nedopovedateľnosť či nezrozumiteľnosť diela 

existuje  aj prejavoch  umeleckej ilustrácie – konkrétnych podobách vybraných 

komunikátoch; 
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 Mnohovýznamovosť a mnohoznačnosť vo výtvarnom umení a percepcii, ako 

aj mnohovýznamovosť a mnohoznačnosť v umeleckej ilustrácii; 

 Nezrozumiteľnosť a zrozumiteľnosť sprostredkovávania umeleckého diela 

existuje podobne aj v sprostredkovávaní umeleckej ilustrácie ako samostatnej 

umeleckej jednotky – artefaktu. 

A VÝSLEDOK? 

VÝTVARNÝ PREJAV DIEŤAŤA KULTIVUJEME V PRIRODZENOM 
A EDUKAČNOM PROSTREDÍ  METÓDAMI  INTERPRETÁCIE269 
A EDUKÁCIOU PROSTREDNÍCTVOM VÝTVARNÉHO DIELA, KTORÝM 
JE AJ UMELECKÁ ILUSTRÁCIA, ABY SME VYPOVEDALI O POCITOCH A 
NÁZOROCH NA VECI PROSTREDNÍCTVOM VÝTVARNÉHO JAZYKA.  
     

     Ak chceme hovoriť o nevypovedateľnosti vo výtvarnom prejave detí, musíme 

myslieť na  semiotiku medzi prvkami zobrazených vzťahov. Prelínajú sa v osobitom 

štýle a rukopise prejavu so všetkými použitými kompozičnými prvkami v takom 

zoskupení, že svojou estetickou hodnotou nedokázal vzájomným pôsobením 

ovplyvňovať ďalšie varianty interpretácií. Percipient si obsah a kvalitatívnu hodnotu 

diela uvedomuje, no nedokázal  napríklad verbálnymi prostriedkami objasniť analógiu.  

Spojitosť so znakmi, symbolmi a asociáciami sa musí prejaviť v takej miere, aby sme sa 

dostali čo najbližšie k podstate diela a každého výtvarného prejavu, teda aj k nami 

skúmanej umeleckej ilustrácii. (Ilustrujeme Schémami č.1, 2, 3 v prílohách práce.) 

                                                           
269 „Druhy interpretácie môžeme klasifikovať z dvoch pozícií: 1. Z pozície dejín estetického myslenia, 
kde môžeme rozlíšiť celú škálu interpretačných metód: formálne, obsahové, psychologické, 
sociologické, štrukturalistické, semiotické, systémové. (Bližšie pozri Gero, Š. – Tropp, S. 2000, s. 17-
56.) 2. Z pozície pragmatickej estetiky, kde sa berie vzťah príjemcu k umeleckému dielu, ako aj 
charakter diela samotného. Človek môže zaujať k umeleckému dielu dva základné postoje. Je to 
vcítenie (Einfühlung) a rozjímanie (Kontemplation). Vychádzajúc z tohto predpokladu, môžeme 
rozlíšiť aj dve základné metódy interpretácie. Obe sa samozrejme môžu aj vzájomne prelínať a ide 
skôr o prevahu jednej alebo druhej zložky.“  In: GERO, Štefan, ref  30, s. 56. In: ŠUPŠÁKOVÁ, 
Božena, et al, ref 30. 
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6. 2  CHARAKTERISTIKA  VÝSKUMNEJ  VZORKY  VÝTVARNÝCH  PRÁC  
DETÍ,  KTORÉ  VZNIKLI  V  PRIRODZENOM  PROSTREDÍ  DETÍ AKO  

SPONTÁNNY  VÝTVARNÝ  PROCES 
      

    Výtvarné práce do tejto entity súboru sme získavali technikou, počas ktorej sme mali 

voľný a blízky vzťah s realizátormi vo veku od šesť do dvanásť rokov. Práce sú našou 

archivovanou zbierkou a získavali sme ich v rozpätí rokov 1997 – 2005. Postupne sme 

ich rozdeľovali tak, aby sme mohli vybrať výtvarné prejavy prác detí v prirodzenom 

prostredí, ktoré sú v kontexte s umeleckou ilustráciou realizované dotváraním kresbou 

a maľbou a fragmentom umeleckej ilustrácie, aplikovaným výtvarnou technikou koláž. 

     Vlastnosti prirodzeného výtvarného prejavu: úprimnosť a svojbytnosť výtvarného 

prejavu dieťaťa. Výhody: uvoľňujúce emocionálne podmienky v prirodzenom prostredí 

detí, sloboda vo voľbe farebných škál sa v spontánnom prirodzenom prejave detí 

prejavili pri subjektívnej komunikácii detí a knihy pre deti.  Vybraným, kolážou 

aplikovaným fragmentom umeleckej ilustrácie z knihy pre deti vo výtvarnom prejave 

konečného útvaru výtvarnej práce, deti vytvorili nasledovne. (Ilustrujeme Schémou č. 4, 

5). 

6. 3 UMELECKÁ ILUSTRÁCIA AKO  NÁSTROJ V EDUKAČNOM 
PROSTREDÍ 

      

    Ako komunikačný prostriedok a samostatný umelecký artefakt ju môžeme 

interpretovať v prirodzenom  a ontologickom vývine umenia a dieťaťa v procesoch. 

„Neexistují však zásady, které by se vůbec nedaly překročit.“270  

      

                                                           
270 ZHOŘ, Igor. 1963. Člověk a výtvarné umění. Praha: ORBIS 1963, s. 11. 
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Základy moderných teórií znaku sú situované  do druhej polovice 19. storočia, keď 

dochádza ku konštituovaniu relatívne samostatných  disciplín, ako sú sémantika, 

semiotika, semiológia a semaziológia. Predmet ich skúmaní býva chápaný rôzne271 ,272. 

     Zjednodušene by sme mohli povedať, že symbol ako viditeľný znak zastupuje  

neviditeľnú skutočnosť (zmyslami nevnímateľnú). Za neviditeľnú skutočnosť 

považujeme napr. tajuplné zákonitosti prírodných a vesmírnych procesov, skryté 

myšlienkové obsahy alebo najhlbšie filozofické a teologické pravdy. V symbolike sa tak 

ocitnú parciálne významy konkrétneho symbolu, čiže jeho interpretačné škály (rôzne 

významy ohňa, vody, hromu a podobne v rôznych civilizáciách a kultúrach), súhrn 

symbolov charakteristických pre určitú civilizáciu – symbolika Aztékov, Rimanov, 

umenie a metódy interpretácie symbolov (napr. v pozícii hlbinnej psychológie alebo 

porovnávacej etnológie). 

     Za znak považujeme výraznú, rozlišujúcu  vlastnosť, charakteristickú črtu a niečo, čo 

zastupuje iné. Pre človeka najdôležitejšími znakmi procesov, ktoré prebiehajú vo svete 

sú javy.  

                                                           
271 Z veľmi zložitého Peirceovho modelu znakových typov moderná teória znaku prevzala delenie 
znakov na indexy, ikony a symboly. Rozdiely medzi nimi možno stručne definovať  takto: index je 
viazaný k objektu vecnou súvislosťou. Jeho podstatou je odkazovanie singulárneho znaku  na 
singulárny objekt (vertikálnosť napr. olovnice) – podobnosť je odlišná. Medzi indexom a referenčným 
objektom môžu existovať najrozličnejšie vzťahy: príčiny a následku, časovej postupnosti, priestorovej 
usporiadanosti. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť funkciu psychologickej asociácie vecnej 
súvislosti, na základe ktorej dochádza ku postupnej transformácii indexu na symbol. Ikonické znaky 
sa od predošlých odlišujú väčším stupňom materiálnej podobnosti medzi zobrazujúcim (označujúcim) 
a zobrazovaným (označovaným) predmetom. Ide pritom o zhodu v zmyslovo-konkrétnom tvare. 
Podobne, aj tu môžeme hovoriť o potenciálnej transformácii tejto kategórie znakových elementov na 
symboly (piktografické písmo v starej čínskej tradícii).Vzťah je tu  medzi znakmi  a zobrazovanými 
objektmi  motivovaný materiálnou podobnosťou. Pri symboloch vystupuje do popredia aspekt 
konvenčnosti, pod ktorým treba rozumieť spoločensky inštituovaný vzťah medzi výrazom a 
významom. Utvárateľom tohto vzťahu je človek ako člen určitej sociálnej skupiny. Prívlastok 
konvenčný tu chápeme  v zmysle synonyma arbitrárny – v diele F. de Saussura. In: TARABA, Ján: 
Znak a symbol. In: Slovenské pohľady 2, ročník IV. +112, s. 56 – 60. 
272 GERO, Štefan. 1989.  Symbol v interpretácii výtvarného diela  / Ľudovít Fulla: Revúcka madona/. 
1989 s. 37-38. In: KOPÁL, et al. 1989. Výskumné materiály č. 24 (Výtvarné dielo v recepcii 
a interpretácii). Nitra: Pedagogická fakulta v Nitre – Ústav jazykovej a literárnej komunikácie 
a Katedra výtvarnej výchovy 1989. 
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     Dôležitou postupnosťou znakov tak bude správa. V detskom, nami skúmanom 

výtvarnom prejave v ontologickom  priereze, sa  sprostredkovali kresbou a maľbou 

vizuálne prejavované „správy“.   

     Za javy tu považujeme všetko, čo sa zmyslovo dá vnímať. Takto je to súhrn 

vonkajších premenných, zmyslami vnímaných vlastností. Javy sú najdôležitejšími 

znakmi procesov, ktoré prebiehajú vo svete. Jav, ktorý zisťujeme ako nemeniaci sa vo 

svojej povahe označíme za stav. V zmysle postupnosti vzájomne súvisiacich zmien 

alebo udalostí, postupnej zmeny entity, relatívne súrodej série javov vzájomne spojených 

kauzálnymi alebo štrukturálno-funkčnými závislosťami hovoríme o procese. Procesom 

môže byť aj jav, ktorý sa v časovom intervale mení.   

     Predmetom našich skúmaní je podstata – stránka vnútorného procesu, súhrn 

trvalých vlastností, vnútorný základ ontologických premien vo výtvarnom prejave detí 

v ich prirodzenom prostredí.273 

                                                           
273 Výtvarný prejav dieťaťa v kontexte rodiny – prirodzenom prostredí 
Charakter doterajšej civilizácie sa odráža v umení, práci, prístupoch k ľudským hodnotám alebo 
jednoduchom kontakte s iným človekom. Výtvarný prejav dieťaťa v kontexte rodiny – prirodzenom 
prostredí –  môžeme chápať:  
1. ako výtvarný prejav detskej výtvarnej činnosti v úzkom a uzavretom a jedinečnom kruhu;  
2. výtvarný prejav tematických prác vytvorených deťmi s témou rodiny v prostredí školy; 
3. výtvarný prejav, kde sa prekračuje vplyv súrodencov a rodičov alebo iných príbuzných. 
 Za výtvarný prejav detí považujeme práce detí vo svojom charaktere, ktoré pomáhajú upevňovať 
existenciu dieťaťa  aj dlhodobo chorého alebo postihnutého, a tiež výtvarné práce,  ktoré sú  určené ku 
komunikácii prostredníctvom tvorivých činností. 
V takomto zmysle má význam ontologicky skúmať charakter výtvarnej činnosti detí a ich výtvarného 
prejavu. Ontologicky svojbytnej činnosti a skutočnosti, ktorú nazývame umením, sa v ich 
prirodzenom prejave priraďuje  jedinečná hodnota ľudskej kvality. „Keď umelecká funkcia pochádza 
od veľkého talentu, dáva umeleckej tvorbe a jej výsledku až charizmatickú sugestívnosť a zázračnosť, 
ale u menej talentovaného umelca sa zväčša redukuje na vonkajšie znaky umeleckej profesionality 
alebo určitého žánru.“ (Váross, 1989, s. 139).  
Nadviažeme tak na hodnotu výtvarného prejavu dieťaťa v jeho prirodzenom prostredí z pohľadu 
umeleckej kvality a hodnoty výtvarného  prejavu. Je známe, že hodnota umeleckého prejavu  
dospelého jedinca a hodnota výtvarného prejavu dieťaťa majú svoje porovnateľné – dotykové body, 
keď  ich je v istom kontexte možné považovať oboje za umenie a neumenie. Opäť, nie všetko, čo je 
krásne, je aj umením a platí to aj opačne.  
Výtvarné umenie od začiatku 2. polovice 20. storočia až doteraz sa prejavilo polyfunkčne, 
viacvrstvovo, multikultúrne, synkreticky, extravagante i sugestívne, a ako celok sa dá vnímať vo 
viacerých kontextoch, čo je rámec jeho samotného obsahu.  
Umelecká tvorba zahŕňa viacvrstvovú škálu žánrov a špecifických umeleckých postupov 
s výrazovými prostriedkami. Tie sú často reprezentantmi umeleckých druhov v dejinách výtvarného 
umenia, ktoré vyvíjali a prebiehali, ba prebiehajú etapovito a nerovnomerne. Marián Váross (1989, 
s.143) zdôrazňuje fakt, že „sústavu umeleckých druhov treba chápať ako otvorený systém, ktorý 
sa ustavične obohacuje o nové druhy a poddruhy rozširovaním nových ideovo-výrazových 
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Časová – fázová organizácia pedagogického výskumu 

 

1. fáza longitudinálneho pedagogického výskumu - skúmanie rozdielov 

a odlišností. Zber a opakované realizácie výtvarných prác detí pre 

náš experimentálny a  kvalitatívny výskum prebiehal v období od roku 2000 do 

2005. V období rokov 2001 – 2002 sme realizovali predvýskum. V období 

rokov 2002 – 2005 sme postupne realizovali kvalitatívnu analýzu 

experimentálne získaných výtvarných prác. V tejto fáze sme použili metódy 

rozhovor, anketu, komparáciu, analýzu projektívnych činností detí,  

individuálnu exploráciu, focus group.  

 

2. fáza – interpretácia a explorácia kvalitatívnym skúmaním získaných 

výsledkov. Interpretácie a analýzy sme realizovali v období – priebežne 

v rokoch 2001 – 2005. Záverečné, opakované vyhodnotenie zisťovaných 

výsledkov po individuálnej explorácii sme realizovali v roku 2005 – 2006. 

      Ďalšie znaky, ktoré sú dôležité pri skúmaní detského výtvarného prejavu, sme sa 

usilovali nájsť aj vo výtvarnom prejave detí pri ich kompozíciách s kolážou 

                                                                                                                                                                     
možností, ako aj prekračovaním alebo rušením tradičných hraníc oddeľujúcich ustálené 
umelecké žánre.“ V takejto sústave má svoje miesto výtvarný prejav detí v ich prirodzenom prostredí 
predovšetkým vo význame zastúpenia analogického procesu tvorby a stvárňovania obsahu. Dieťa 
výtvarne tvorí a vytvára dielo vo svojom prirodzenom prostredí  s cieľom komunikovať, a to v čírej 
potrebe objavovania a poznávania. Miera umeleckej hodnoty sa pohybuje v závislosti od stupňa 
individuálnych schopností, zručností a dispozícií. Pre dieťa je prirodzená hra. Výtvarný prejav je 
odrazom hier na základe pozorovania a komunikovania sveta dospelých. Prirodzené prostredie túto 
formu môže podporovať alebo znemožniť. Ak sa odraz pozorovania a komunikovania javí bohatým a 
emocionálne hodnotným, môžeme predpokladať, že pôjde o pozitívne vplyvy z okolia. V opačnom 
pôsobení – ak dieťa vyrastá v prostredí s chýbajúcou pozitívnou kategóriou, výtvarný prejav nemusí 
odhaliť celú škálu sémantickej a kreatívnej polohy znakov – charakter výtvarného prejavu býva: 
 nerozvinutý; 
 chudobný; 
 plytký; 
 plochý; 
 nekomunikatívny; 
 bezcieľny; 
 schematický. 
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aplikovaného xerografického fragmentu umeleckej ilustrácie v prácach vzniknutých 

v mimoškolskom a edukačnom prostredí. Skúmané kategórie nám deti vyjadrili 

v projektívnou metódou – domaľovaním a dokreslením kolážou aplikovaného 

fragmentu umeleckej ilustrácie.274 Prehľad znakov, ktoré sa skúmajú pri pozorovaní 

výtvarnej práce detí predstavujú: 

1. difúznosť v kresbe a maľbe; 

2. deformáciu prvkov; 

3. transparenciu; 

4. viacpohľadovosť a striedanie hľadísk; 

5. automatizmus; 

6. antropomorfizmus – poľudšťovanie alebo personifikáciu; 

7. farebnosť; 

8. zobrazenie priestoru. 

 

Okrem nich nás zaujímali aj kategórie: 

1. rozlíšenosti, 

2. určenosti, 

3. relatívnosti, 

4. jednoznačnosti, 

5. trvalosti, 

6. štrukturálnosti, 

7. ekvivalentnosti, 

8. primeranosti, 

                                                           
274 Sémantika znakov vo výtvarnom prejave detí v ich prirodzenom prostredí sa prejavuje: 
Za sémantiku znakov vo výtvarnom prejave detí považujeme každú konotáciu,  prisúdený 
význam znakov, ktorému dáva  dieťa vlastný výraz a špecifickú formu. V sémantike sa 
nadobudnutý  význam, ktorý už má  pochopiteľný tvar a formu v prospech zrozumiteľnosti dá 
identifikovať na základe vizuality a prisúdenom význame verbálnou formou.  
Každý detský výtvor je v chápaní teórie detského výtvarného prejavu individuálnou formou. Je 
entitou,  zväčša konštituovanou dvoma stránkami. Dieťa obrázok nakreslí, no pri každej príležitosti ho 
nevyhnutne „dotvára“ verbálne. Cíti zodpovednosť „dovysvetľovať“ svoju kresbu. Dúfa 
v porozumenie v najlepšom vzťahu ku svojim percipientom (rodič, súrodenec, rodinný člen, priateľ, 
vychovávateľ). Ak sa opýtame na tvar vo výtvore, odpovie, o čom to je. Komunikuje takmer celý 
príbeh. Za užitočné a hravé považuje samo ešte niekoľko otázok. Komunikácia v prirodzenom 
prostredí prebieha spontánnou cestou. Odraz výtvarného myslenia dieťaťa vo výtvarnom prejave 
poukazuje aj na rozlišovanie komunikačnej zručnosti a výrazu dieťaťa. Pre tieto aspekty je možné 
využívať výtvarnú prirodzenosť vo výtvarnom prejave detí ako klinický obraz v diagnostike.  
 



Výtvarné umenie od druhej polovice XX. storočia doteraz a axiologicko – poetologické východiská pre 
edukáciu detí umeleckou ilustráciou na 1. stupni základnej školy 
 

- 120 - 
 

9. mnohorakosti, 

10. porovnateľnosti, 

11. akomodatívnosti, 

12. adaptatívnosti. 

      

Proces tvorby sa vo všetkých umeniach považuje za najvyšší stupeň estetického 

ľudského prejavu. Ide o proces, kde sa prepájajú stupne individuálnych schopností a 

činností: verbálnych, neverbálnych, kognitívnych, metakognitívnych, psychologických, 

kombinačných. Z tohto hľadiska sa umelecký proces nemôže chápať jednostranne. 

„Umelecká tvorba predstavuje z jednej strany priame pokračovanie prejavov a činností spadajúcich pod 

pojem estetizácia, z druhej strany prejavy a činnosti osobitého druhu, v ktorých je vlastné ťažisko toho, 

čo nazývame umeleckou tvorbou. (…). Časť modernej odbornej literatúry vymedzuje umeleckú tvorbu a 

jej výsledok, umelecké dielo dominantným postavením estetickej funkcie.“275  

Prisúdenie estetickej hodnoty dieťaťom vytvorenej výtvarnej práce nastáva vo chvíli, 

keď samotné dieťa prehovorí o podstate svojej výtvarnej kreatívnosti – dorozpráva 

verbálne to, čo je vyjadrené neverbálne. Hodnota výtvarnej práce sa stáva funkčnou 

a estetizujúcou vtedy, keď výtvarný prejav dieťaťa v jeho prirodzenom prostredí sa 

kultivuje a obohacuje individuálnym vývinom dieťaťa v škole, v rodine a medzi 

priateľmi. Výtvarný prejav nadobúda estetizujúce hodnoty po vonkajšom vplyve 

a vnútorným uvedomením. Neznamená to iba pozitívne pochopenie hodnôt výtvarného 

prejavu. Za významné považuje, keď sa výtvarný prejav dieťaťa nedá vnímať ako 

„krásny“ – esteticky naplnený. Je to znak, ktorý naznačuje stav, charakter, triedu entity 

vo vzťahu ku rôznym aspektom vývinového obdobia dieťaťa. Ide o mentálny vývoj 

a jeho odraz, ktorý sa dá diagnostikovať alebo približne určovať z kvality a estetických 

                                                           
275 Váross, Marián. 1989. Od tvorivosti k tvorbe. Bratislava: Tatran 1989,  s. 135 -136. ISBN 80-222-
0023-9.  
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hodnôt výtvarného prejavu, stavu, schopnosti a zručnosti v tvorbe dieťaťa v činnosti 

osobitých druhov umenia. 

METÓDY  KVALITATÍVNEJ  ANALÝZY 

V o výskume sme použili tieto metódy: 

1. individuálnu exploráciu (hlbkový rozhovor); 

2. focus group; 

3. anketu; 

4. dotazník. 

     Prisúdenie estetickej hodnoty dieťaťom vytvorenej výtvarnej práce nastáva vo chvíli, 

keď samotné dieťa prehovorí o podstate svojej výtvarnej kreatívnosti – dorozpráva 

verbálne to, čo je vyjadrené neverbálne. Hodnota výtvarnej práce sa stáva funkčnou 

a estetizujúcou vtedy, keď výtvarný prejav dieťaťa v jeho prirodzenom prostredí sa 

kultivuje a obohacuje individuálnym vývinom dieťaťa v škole, v rodine a medzi 

priateľmi. Výtvarný prejav nadobúda estetizujúce hodnoty po vonkajšom vplyve 

a vnútorným uvedomením. Neznamená to iba pozitívne pochopenie hodnôt výtvarného 

prejavu. Za významné považuje, keď sa výtvarný prejav dieťaťa nedá vnímať ako 

„krásny“ – esteticky naplnený. Je to znak, ktorý naznačuje stav, charakter, triedu entity 

vo vzťahu ku rôznym aspektom vývinového obdobia dieťaťa. Ide o mentálny vývoj 

a jeho odraz, ktorý sa dá diagnostikovať alebo približne určovať z kvality a estetických 

hodnôt výtvarného prejavu, stavu, schopnosti a zručnosti v tvorbe dieťaťa v činnosti 

osobitých druhov umenia. 

     Upriamiť pozornosť dieťaťa k prirodzeným formám ľudských estetických prejavov 

je náročnejšie. Napriek vplyvu a rozvoju technických možností a technológií je výtvarný 

prejav dieťaťa dominantnejší v prirodzenom kontakte, komunikácii, výchove. 

Interpretuje znak vo svojom výtvarnom prejave a celý obsah výtvoru ako entitu 

konštituovanú dvoma vzťahmi: interným jazykovým vzťahom (vzťah medzi 



Výtvarné umenie od druhej polovice XX. storočia doteraz a axiologicko – poetologické východiská pre 
edukáciu detí umeleckou ilustráciou na 1. stupni základnej školy 
 

- 122 - 
 

denotantom alebo signifikantom a denotátom) a externým alebo dezignačným vzťahom, 

ktorý vzniká medzi dezidnantom a designátom. Prednosťou tejto koncepcie je 

dôslednejšie rozlišovanie medzi pojmami korelát a vzťah. Dieťa veci pomenúva a 

prirodzeným je pre jeho určenie významov pomenovanie, s ktorým je v kontakte od 

najútlejšieho veku. Tak ako z pochopiteľných dôvodov  nachádzame odlišnosti medzi 

významami v rôznych jazykoch a ich nárečiach. Podobné rozdiely sa dajú predpokladať 

v rovine pomenúvacej prostredníctvom výtvarnej komunikácie. Rozdiely sú ale odlišné 

v závislosti od existenčného prostredia dieťaťa. Každý výtvarný pedagóg, ktorý sa 

zdokonaľuje metódy výučby umením a chápe „novodobé“ umelecké metódy, dokáže 

interpretovať deťom predovšetkým to, čo výpovedná hodnota diela  môže spôsobiť.  

A to, podstatnú estetickú, výpovednú a umeleckú hodnotu z komunikatívnej realizácie 

rôznorodými aj jednoznačnými umeleckými metódami a prostriedkami, čo 

najobjektívnejšie interpretovať  „ukrytý obsah diela“. Práve to má byť poslaním 

výtvarného pedagóga v edukácii detí, predovšetkým mladšieho školského veku, ktoré sú 

obklopené iným, hodnotovo pozmeneným  prostredím.  

 

PREDVÝSKUM – KVANTITATÍVNE  A  KVALITATÍVNE 

ANALÝZY 

 

     Zisťovanie úsudkov detí pri prvom skúmaní umeleckej ilustrácie metódou 

focus group, ktorú sme realizovali ako predvýskum v období 2001 - 2002: 

Päť až osem ročné deti sa o obrázkoch v ilustrovaných knihách vyjadrujú spontánne a 

predmetný svet a udalosti poznávajú v obraze z časti iba podľa textu alebo podľa deja, 

nie ako osobitnú obrazovú formu. 

    Päť ročné deti odpovedali zvyčajne takto: 

- Obraz sa mi páči, lebo sú tu člny, lebo tu stojí vojak, je tu voda a leží tu bábätko. 

- Obraz sa mi nepáči: lebo sa blíži čarodejník, lebo je tu starena, lebo sa tu lezie na 

stromy, lebo mám túto knihu doma.  
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V negatívnych úsudkoch vidieť prvky hodnotenia, ktoré vychádzajú z mravno-

estetického aspektu ( čarodejník je zlý a škaredý, na stromy sa nesmie liezť). 

     Sedemročné deti nasledovne: 

- Obraz sa mi páči: lebo ľudia majú strach a lezú na strom, lebo idú s učiteľom do lesa, 

aby priniesli zvieratkám jedličku, lebo sa tučné svine smejú, lebo sa dieťa príjemne tvári, 

pobehuje a má pekný oblek. 

- Obraz sa mi nepáči: lebo je bábätko opustené, lebo nemá peknú čiapku, malo by mať 

ozajstnú čiapočku so stužkami a mašličkami, lebo sa tu zišlo toľko lodí, mali by sa 

rozísť, lebo siete rozvešali na celý čln, aj v popredí mohli plávať člny a nemuseli byť 

všetky rad za radom, lebo všetky člny majú rovnakú farbu a voda musí byť celá modrá 

(námietka:) keď sa kúpeme v prírode alebo na kúpalisku, tiež nie je všetko modré, lebo 

lode majú byť radšej pestré a väčšie, ľudia na lodiach sú príliš veľkí, to sa i nepáči. 

Zvláštnosti umelcovho obrazného videnia sa budú vždy odchyľovať od detských 

predstáv, ktoré si deti všimnú a hneď ich kriticky hodnotia. Po sústredenejšom 

pozorovaní sa potom usilujú sami si vysvetliť rozdiely.  

Napríklad:  

- Prečo plávajú všetky lode v rade?  

- Lebo musia ísť cez úzky kanál, rybári plávajú z prístavu do prístavu, v ktorom 

kotvia, keby plávali vedľa seba, zrazili by sa, siete sú už natiahnuté, hoci umelec 

nenamaľoval rahná, na ktorých sú pripevnené, vrtule lodí by sa zachytili do siete, 

chcú postupne jedna za druhou rozprestrieť siete. 

     Ako vidno, tieto úsudky sú spontánne a deti ich porovnávajú podľa doterajších 

vizuálnych skúseností z mora, z dojmov, ktoré v nich vyvolali texty alebo z pôsobenia 

iných obrazov (napríklad filmových).276 

     Podľa Ireny Słonskej v práci Realizmus v ilustráciách pre deti, kvalita zdôvodňovania, 

ktorá sa začína od siedmeho roku, ostáva v podstate rovnaká, ibaže výpovede sa stávajú 

bohatšími, obsahujú viacero podrobností a zároveň sa stávajú syntetickejšími: 

                                                           
276 M. Kloss navrhuje pre ilustrovanie kníh tri spôsoby: 

1. Úzke spojenie s textom; 
2. Čo najprimeranejšie a verné zobrazenie; 
3. Účinná farebnosť. 

Podľa neho by to umožnilo deťom vidieť len ich súčasné zážitky. 
8 ročné deti dokážu vnímať náznaky umeleckého zámeru ilustrátora. 
 In: BIB ´75. Katalóg k výstave. Bratislava: Tatran 1975. s. 29 – 32. 
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- Lebo tu je taký strom, aký má byť, a táto je veľmi červená, tu je nebo celé a tamto ho 

niet, aj tie zajačiky sú také ako naozaj, ale tieto majú uši hneď od hlavy, tieto kvetinky sú 

všetky rovnaké, a tam, v tráve sú všelijaké, ako majú byť (sedemročný chlapec). 

     Deťom sa nepáči veverička: „Lebo má taký velikánsky chvostisko, naozajstná ho 

nemôže mať taký okrúhly“(sedemročný chlapec). Zajačiky sa nepáčia, „lebo sú také 

neforemné, vôbec sa zajačikom nepodobajú“ (deväťročné dievča). Päťročné deti 

neporovnávali obraz so skutočnosťou. V dvanástom roku si deti uvedomujú aj 

cieľavedomosť pri použití deformácie, začínajú chápať intencie umelca v prehodnotení 

skutočnosti na obraze 

     Otázka kritérií estetického hodnotenia u detí zaujímala mnohých výskumníkov a 

doterajšie výsledky viedli k viacerým záverom, ktoré zhodne zdôrazňujú mnohí autori. 

Pre staršie deti je skutočným kritériom realizmus. Obraz musí byť podľa názoru detí, 

„ako ozajstný“. Približne do siedmeho roku veku ich neprekvapujú deformácie ani farby 

odlišujúce sa od skutočnosti. Po siedmom roku berú do úvahy stav skutočnosti a 

podobnosť s ňou.277  

     Na porovnanie sa Hieronym Florek zaoberal  Realitou v obľúbenosti farieb u detí a 

mládeže, kde za problém považuje farby, farebné podnety, ktoré sú organickou súčasťou 

komplexu podnetov a informácií, ktoré získavame z prostredia. Konštatuje, že pre 

výtvarného umelca má farba osobitný význam a farba a tvar sú dva základné systémy 

umeleckého výtvarného kódovania, výtvarnej komunikácie. Osobitne to platí pre 

maliarov. H. Florek, ďalej spomína gnostický aspekt farby, kde z  psychologického 

pohľadu prostredníctvom farby môžeme hovoriť o poznávacom aspekte farby. Potom 

hovorí o emocionálnom aspekte farby, kde každý z nás má určitú hierarchiu farieb a o 

stimulujúcom aspekte farby, kde niektoré farby účinkom na nálady človeka zvyšujú 

alebo znižujú aktivitu človeka.  

      Skúmanie prebehlo u respondentov vo veku od jedenásť do dvadsať rokov. 

Kvantitatívny výskum sa obmedzil na vypočítavanie aritmetických priemerov. Chlapci 

vo všetkých ročníkoch dali na prvé miesto modrú farbu, na druhé červenú s výnimkou 

dvadsaťročných (na druhé miesto dali bielu a červenú na tretie). Na predposlednom, 

siedmom mieste bola fialová, okrem sedemnásť a dvadsaťročných. Na poslednom, 

ôsmom mieste bola čierna, ktorá bola u sedemnásť a dvadsaťročných na 

predposlednom mieste. Aj dievčatá dali zväčša na prvé miesto modrú farbu. Odchýlky: 

                                                           
277  Słonska, Irena. 1975. Realizmus v ilustráciách pre deti. In: BIB ’75. 1975. Katalóg k výstave. 
Bratislava: Tatran 1975, s. 42 - 44. 
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jedenásťročné dievčatá dali na prvé miesto červenú a dvadsaťročné bielu. Na druhom 

mieste u pätnásť až devätnásťročných dievčat bola biela, ale u jedenásťročných je až na 

štvrtom mieste. Na predposlednom, siedmom mieste je oranžová u trinásťročných až 

sedmnásťročných, ale u osemnásťročných až dvadsaťročných bola oranžová na 

poslednom mieste. V posledných troch ročníkoch bola na poslednom mieste čierna 

farba. Poradie obľúbenosti farieb bolo nasledovné: modrá, biela, zelená, žltá, oranžová, 

fialová, čierna. Autori H. Frieling, a X. Auer, v práci Človek – farba – priestor278  uvádzajú, 

že deti majú radšej intenzívnejšie farby ako dospelí a vekom začínajú obľubovať sivé a 

pastelové tóny. J. Křivohlavý, a H. Florek uvádzajú, že deti vidia i také modré tóny, 

ktoré dospelí už nie sú schopní postrehnúť.279  

     V roku 1976 bol zverejnený výskum maďarského kritika ilustrácií Bélu Tótha, ktorý 

sa ale zaoberal prieskumom pôsobenia knižných ilustrácií na deti vo veku od 8 do 14 

rokov v Maďarsku. Deti mali riešiť úlohy výberov ilustrácií a zdôvodniť, prečo sa im 

páčia alebo nepáčia. Zo vzorky ponúkaných ilustrácií vyberali a zdôvodňovali aj 

vhodnosť umiestnenia ilustrácie v učebnici. Do úvahy bol vzatý vek, psychické 

rozdielnosti. Sociálne vplyvy sa neskúmali. Ukázalo sa, že nejasné, škicovité, nefigurálne 

zobrazovanie nie je vhodné. Časť prejavila záujem aj o moderný štýl. Základnou 

požiadavkou zostalo to, aby sa deťom ukazoval svet jednoznačne a naturalisticky.280  

 

ČAS REALIZÁCIE:  OBDOBIE  2001 - 2002. 

CHARAKTERISTIKA  VZORKY  PEDAGÓGOV: 
 

Skúmanú vzorku tvorili učitelia, ktorí pôsobili na základných školách v meste a na 

dedine prešovského kraja.  Počet respondentov bol 30. Priemerný vek bol 23,4 roka (od 

19 do 39 rokov). Z počtu rozoslaných dotazníkov (30) bola úspešnosť návratnosti 98%. 

 (Ak zoberieme do úvahy vekový faktor pedagógov, môžeme predpokladať kerekcie 

vekových  rozdielov zväčša podľa vplyvov individuálnej praxe učiteľov.)  

Pedagógovia, ktorí pôsobia v škole a v meste, sa teraz odlišovali rozdielmi v 

subjektívnych názoroch vo výbere literárnych diel pre deti a mládež. Učitelia sa 

najčastejšie venujú ilustrácii, keď vyberajú text zväčša k recitačnej súťaži. Vtedy sa pre  

                                                           
278 FRIELING, Heinrich – AUER, Xaver. 1972. Človek – farba – priestor. Bratislava: ALFA 1972, s. 
82.  
279   Florek, Hieroným. 1975. Realitav obľúbenosti farieb u detí a mládeže. s. 51. In: Zborník BIB ´75, 
- 55.  
280  Urblíková, Anna. In: Tóth, B. In: s. 44 – 46. In: Zborník BIB Bratislava: Obzor 1976. 
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nich dominantou stáva text a ilustrácia nie je dôležitá. Ak sa deťom páči ilustrácia, pre 

učiteľa, niekedy, nie je popri nej uverejnený literárne hodnotný text. Používanie 

ilustrácie z umeleckej literatúry pre deti a mládež učiteľmi vo forme výtvarnej edukácie 

v téme ilustrácia pre tému výučby na hodinách výtvarnej výchovy sa nám ukazuje teda 

nasledovne: 

 

 
Tabuľka č. 1: Uplatňovanie výtvarných umeleckých diel vo forme knižnej ilustrácie na 
hodinách výtvarnej edukácie v tvorbe témy ilustrácia na pozadí čítaného literárneho textu pre 
deti a mládež súčasnej produkcie. 
 

                                              30  (100%) 

Ilustrácie v detskej literatúre využívam                             10  (33,33%) 

Reprodukcie umeleckých diel využívam                               5  (16,66%) 

Ilustrácie aj reprodukcie rôznej témy 
umeleckého vyjadrenia uplatňujem 

                              5  (16,66%) 

Nevyjadrili sa vôbec k otázke využívania                               4  (13,33%) 

Nevyužívam žiadne ilustrácie                               6  (20%) 

 
Na otázku: „Ako ste spokojní so stavom tematiky umeleckých ilustrácii kníh súčasnej 

detskej literárnej produkcie? “ odpovedali nasledovne: 

 
Tabuľka č. 2: Táto tabuľka nám ukazuje stav spokojnosti (nespokojnosti) pedagógmi súčasnej 
knižnej ilustrácie – výskumom vymedzeného obdobia – pre deti a mládež podľa  vnímania na 
vzorke pedagógov, ktorí pôsobili v školách v meste a dedine. 
 

                                             30  (100%) 

Zdá sa, že k jednej téme je veľa ilustrácií a 
podstata sa stráca 

                             4  (13,33%) 

Príliš komerčná ilustrácia                              6  (20%) 

Ilustrácie obsahujú  v sebe malý priestor pre 
detskú fantáziu 

                             3  (10%) 

Slabá až gýčovitá ilustrácia                              3  (10%) 

Som spokojná so súčasnou formou 
ilustrácie 

                           10  (33,33%) 

Venujem pozornosť starším knihám a ich 
ilustráciám 

                             1  (3,33%) 

Ilustráciu nevyužívam vo svojom vyučovaní                              1  (3,33%) 

Neviem sa vyjadriť ku žiadnej forme 
ilustrácie 

                             2  (6,66%) 
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Tabuľka č. 3: Výsledky vyplývajúce z pozorovania práce žiakov výtvarnými pedagógmi na 
hodinách výtvarnej výchovy v rámci ich osobnej praxe práce so žiakmi počas tvorivej realizácie. 

 

                                             30 (100%)                   

Žiaci so silnejším zázemím majú lepší 
prehľad  o detskej knihe – a teda ilustrácii                                  

                             7  (23,33%) 

Pozitívny záujem žiakov k prístupu práce 
v tvorbe detskej ilustrácie na hodinách 
výtvarnej výchovy 

                             5  (16,66%) 

Použitie rôznej farebnej škály vo výtvarnej 
tvorbe všeobecne tvorenej práci s témou 
ilustrácie 

                             4  (13,33%) 

Zo slabšej vrstvy majú lepšiu predstavivosť 
pre kompozície ilustrácií 

                             3  (10%) 

Žiaci sa nevedia zosobniť s  výtvarnou 
tvorbou ilustrácie 

                             1  (3,33%) 

Zo znevýhodneného prostredia  (rómski 
žiaci) nemajú pomôcky a knihy, preto je 
práca ochudobnená  

                             3   (10%) 

Zo slabšej vrstvy – znevýhodneného 
prostredia majú deti tendenciu k 
ľahostajnosti percepcie motívov ilustrácie 

                             7  (23,33%) 

 
 
Tabuľka č. 4: Ilustračná sumarizácia výsledkov odpovedí pedagógov, ktorí vyjadrili svoje 

stanovisko vnímania rozdielov medzi prácou žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. 

 

Počet respondentov spolu       30  (100%) 

Áno, je rozdiel medzi žiakmi zo sociálne 
znevýhodneného prostredia 

                              20   (60%) 
 

Myslia si, že áno                                 2  (6,66%) 

Nevidia rozdiel                                 3  (10%) 

Myslia si, že nie                                 2  (6,66%) 

Nevyjadrili sa                                 3  (10%) 

 
Tieto odpovede (v tabuľkách 1 – 4) nám ilustrujú pedagogickú prácu na hodinách 

výtvarnej výchovy vymedzeného obdobia predvýskumu – využívanie súčasnej literárnej 

produkcie vo výtvarnej edukácii základnej školy nielen v bežnom živote, ale poukazujú 

aj na význam knihy – umeleckej literatúry a ilustrácie pre deti v ich prirodzenom živote. 

Ide nám o jej vplyv na tvorbu dieťaťa, žiaka. Vzorka je ukazovateľom súčasného 

vnímania umeleckej ilustrácie dospelým aj detským čitateľom. Tvorba detskej ilustrácie 

je výsledkom miery výtvarnej edukácie, ale aj variabilným výtvarným a alternatívnym 

motivačným faktorom záujmu o literatúru. Z výsledkov skúmania dotazníkom sa nám 

potvrdilo, že len malá časť kombinuje motiváciu práve umeleckou ilustráciou zo 
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súčasnej literatúry pre deti a mládež. Stagnácia vo výbere je podporená slabým 

prehľadom umeleckej literatúry pre deti a mládež pedagógov 1. stupňa o súčasnej tvorbe 

pre deti, lebo práca s knihou na hodinách výtvarnej výchovy chýba z ekonomických 

a metodologických nedostatkov dôvodov vo výtvarnej edukácii, no najmä 

neexperimentovania s umeleckou ilustráciou. Ojedinelo sa o inú formu pokúsia práve 

pedagógovia – výtvarníci, ktorí sa sami venujú vlastnej výtvarnej tvorbe. V tejto časti 

uvádzame zopár výrokov, pomocou ktorých sa naše hypotézy pozitívne potvrdzujú. 

Sme si však vedomí, že tieto výroky nastoľujú mnoho ďalších otázok, ktoré sa 

v budúcnosti môžu stať predmetom rozsiahlejších výskumov. Poukazujeme na výroky 

pedagógov, ktorých sme sa pýtali a ich formulácie odpovedí. Hodnotenie stavu súčasnej 

umeleckej ilustrácie je zvlášť zaujímavé v ich verbálnej formulácii: 

PRÍKLADY: V čom konkrétne vyhľadávate inšpiráciu v rámci témy ilustrácia  

výtvarnou edukáciou počas svojich vyučovacích hodín? 

-detské časopisy, v knihách, učiteľských novinách – str. 9 (občas) a využívam vlastnú fantáziu, plus osnovy,, 
v knihách – napríklad Veľká kniha pre malých majstrov,potom  ma inšpirujú rôzne časopisy – Vianočná 
téma, veľkonočná téma, Dorka, rôzne spoločenské príležitosti, opakovane využívam knihu Veľká kniha pre 
malých majstrov, od 1. vydania po 5., a tiež časopisy Rodina a škola, …asi budem využívať prírodu, niektoré 
inšpirujúce knihy…, v knihách s rôznymi technickými, ručnými námetmi, ale veľmi často čerpám aj z prírody, 
zo života, alebo článku, ktorý sme čítali, literatúra (bez špecifikácie), v prírode, v rôznych knihách pre zručných 
majstrov, šikovné ruky, ale rada uplatňujem vlastné nápady (nebol uvedený žiadny), knihy, časopisy, občas 
výstava, detské programy v TV, vlastné zážitky, túžby a učebná látka, v kníhkupectvách sú v ponuke krásne 
knihy s námetmi na VV – tam by som čerpala námet, v knihách, príručkách. 

 
Analýzou týchto odpovedí prichádzame k poznatkom, že učitelia v tejto vzorke málo 

používajú odborne a tematicky vyhranené zdroje so špecifickým zameraním na  

literatúru pre deti a mládež, najmä  s dominantnou ilustračnou zložkou. Prakticky sa 

inšpirujú všeobecnými prameňmi. Ešte to nemusí znamenať úplný nezáujem o detskú 

literárnu a výtvarnú tvorbu ale nenašli sme adekvátnu indíciu, ktorá by dokazovala hlbšie 

využívanie umeleckej ilustrácie, viac než vo forme motivácie. V ich pedagogickej 

motivácii prevažujú populárne časopisy. Iná inšpirácia, ale tiež, nie je dostatočne 

špecifikovaná.  

Na otázku, ktorá sa dotýkala pohľadu na problém pre vplyv sociálnych pomerov, 
odpovedali: 
 
-Nemyslím, že sa sociálne rozdiely v prácach žiakov musia prejaviť, sú veľmi nadané rómske deti (videla som ich 
práce v novinách a časopisoch, čítala som o nich, ich práce sa dostávajú na medzinárodné výstavy) – samozrejme, 
za predpokladu, že im dáme potrebné pomôcky, ja to vnímam tak, že deťom, ktorých sa rodičia dosť v značnej 
miere venujú, dávajú im čas, vytvárajú práce farebne bohatšie a aj detailnejšie. Dieťa zo zanedbaného prostredia 
sa nedokáže sústrediť na prácu, kreslí jednou farbou a nevšíma si detaily (u dvoj – troj- ročných), dieťa zo 
sociálne slabšej rodiny nedokáže ohodnotiť slovne práce druhých, zo sociálne slabšieho prostredia sú deti menej 
smelšie vo výtvarnom vyjadrovaní, majú menšie skúsenosti, zručnosti, viac sa prejavujú vo vyjadrovaní 
abstraktných vecí, majú rady ilustrované knihy, áno, celkový výtvarný prejav, farebnosť, umiestnenie na ploche 
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papiera, rozdiel v nápadoch, vypracovaní, deti zo slabších rodín majú dobrú predstavivosť, deti, ktoré všetko mali 
na zlatom podnose k práci pristupujú ľahostajne, rôzne – záujem a nezáujem prácou a výsledkami, nie skôr sa 
mi stáva, to dieťa zo nižšej vrstvy maľuje krajšie, je pravdou, že dieťa z vyššej vrstvy je podnetnejšie,  napr. 
Rómovia, oni používajú pestré farby – a deti zo sociálne slabších vrstiev majú malé, chabé skúsenosti, majú malú 
predstavivosť, ťažko nakreslia niečo, keď im to neukážeš, že majú kresliť len tak, niečo o čom počuli, - naopak, 
deti zo sociálne zvýhodneného prostredia majú väčšiu predstavivosť, bez problémov nakreslia aj niečo, o čom len 
počuli, trebárs i keď nemali nejakú predlohu. 

 
Tieto výroky potvrdzujú a zároveň vzájomne vylučujú vyhranenosť a  jednoznačnosť 

pôsobenia a vplyvov sociálneho prostredia na detskú výtvarnú tvorbu. Učitelia však 

nepoukázali na konkrétny príklad – teda využívania konkrétneho umeleckého artefaktu 

ako motivačného prvku na hodinách výtvarnej výchovy, ktorý by presne dokázali 

identifikovať z hľadiska vplyvu buď pozitívneho alebo negatívneho. Ich výroky sú 

vysoko subjektívne a to vyplýva z ich edukačného aplikovania výtvarno-pedagogických 

metód. 

Zaujímavejšie náznaky, ktoré sa týkali problematiky o ilustrácii sme zistili, keď sme sa 
opýtali či ako učitelia využívajú v motivácii počas výtvarnej edukácie konkrétne výtvarné 
dielo: 
 
- Motivujem a inšpirujem deti ilustráciami Ľudovíta Fullu, deti sa rady inšpirujú rozprávkovými kresbami, nie 
väčšinou používam „predom“ [sic] pripravené práce na VV, portréty autorov na SJ, portréty skladateľov, 
väčšinou kresby, áno, rôzne kombinované techniky využívam na VV, využívam ich v Dobšinského 
rozprávkach, používam reprodukcie diel, obrazy, bustu, reliéf, ale iba ako motiváciu, veľmi málo, skôr vôbec, 
nevyužívam, buď z kníh, vlastné práce (príprava na vyučovanie), obrázky, používam ilustrácie z kníh, využíva 
hlavne obrázky z rôznych detských časopisov, ktoré už namaľovali iné deti, alebo z metodickej príručky, tiež 
diela slovenských maliarov (nešpecifikovala), niekedy – podľa témy, áno – s deťmi kreslíme alebo parafrázujeme 
umelecké diela známych umelcov, - podľa osnov – pracujeme s ilustráciou (napr. žiaci napíšu báseň, alebo príbeh 
na videné umelecké dielo), nie, Martin Benka – zbierka jeho obrazov z kníh, nie len vlastné výtvarné práce. 
Takto sa vyjadrili pedagógovia z prešovského kraja). 
 

     Ľudo Petránsky, ml. písal vo svojej analýze o tvorbe rómskych detí, keď tvorili tému: 

„Koník na paši pred domom. Starý muž bafkajúci fajku. Matka so svojím dieťaťom. Štyri deti 

hrajúce sa na lúke. Obchodník na trhu niekde v Bagdade. Kultivovane rozmaľované farby, nezaťažené 

detské oko pri vnímaní sveta okolo neho, úprimná naivita, v ktorej sú ukryté nikdy sa nekončiace 

túžby. Umenie sa pohráva s najvyššími hodnotami, aj keď si to neuvedomuje, a dospieva tak k cieľu – 

k človeku!“281 Táto výnimka sa ukázala individuálnym prístupom pedagóga vo 

výtvarnom edukačnom procese tým, že pedagóg je pre prácu s deťmi sociálne slabej 

vrstvy vo veľkej miere aktívny a jeho edukačná aktivita zrejme zažíva úspech v aplikácii 

metód výtvarného procesu tvorby, a azda i iných parametrov.  

                                                           
 
281  PETRÁNSKY, Ľ. Výtvarný príbeh rómskych detí z Jarovníc. In: Bibiana, r. VIII, č.1/2000 s. 64.  
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Charakteristika vzorky detských respondentov: 
      

Otázky v dotazníku sme položili žiakom základných škôl z Dolného Kubína a 

Prešova. Vzorka pozostávala zo 120 žiakov vekovej kategórie 7 až 13 ročných detí.  

120 detí tvorilo 51 chlapcov vo veku 7-13 rokov (42%) a 69 dievčat v rovnakom veku 

(58%). 

     Vekové zloženie sme ďalej kategorizovali z pohľadu individuálneho vývoja jedincov: 

vo veku 7,5 – 10 rokov vyčlenili chlapcov (30) a dievčatá (40). V percentuálnom 

vyhodnotení to činilo 43% a 57%.  

     Vo veku 11 až 13 ročných detí sme vyčlenili 21 chlapcov (42%) a 29 dievčat (58%). 
Toto členenie sme realizovali so zámerom osvetliť predovšetkým premennú preferencie voľby 
témy detskej ilustrácie a schopnosť špecifikovať tému. 
 
V  interpretácii výsledkov skúmania preferencie detí uvádzame formulácie niektorých ich 
odpovedí o ilustrácii pre bližšie osvetlenie skúmaných javov. 
Výsledky výskumu sme zostavili do tabuliek a zvolili sme prehľadnú formu vyjadrení ku každej 
vekovej kategórii, aby sme mohli komparovať vekový aspekt respondentov. 

 
V prvej vekovej kategórii (žiaci od 7,5 do 10 rokov) odpovedali takto: 
 
Tabuľka č. 5 : Vo výbere literatúry dominuje ilustrácia. 
 

Ak si vyberám knihu, tak ma 
zaujíma text aj ilustrácia  

                    
5D (7,1%) 

                        1 Ch (1,42 %) 
 

Zaujíma ma ilustrácia                   
27D 
(38,34%) 

                      23 Ch (32,66%) 

Zaujíma ma text                     
8D 
(11,36%) 

                        6 Ch (8,52%)  

Spolu    70 Ž 
(100%) 

                  
40D 
(56,8%) 

                      30 Ch (42,85%) 

D     –   dievčatá 
Ch    –   chlapci 
Ž      –   žiaci 
Výsledky súborov odpovedí z dotazníka poukazujú na to, že žiaci si knihu vyberajú pre 

estetickú hodnotu ilustrácie, pretože jej zrozumiteľnosť je pre ne prvým krokom pre ich 

záujem o text. Záujem je podporený aj ich zvýšenou výtvarnou kreativitou a mierou 

vizuálneho vnímania. S porozumením textu (jeho obsahu) korešponduje výraznejšie aj 

porozumenie obsahu – semiotiky motívov ilustrácie, čo pravdepodobne smeruje 

k známym vizuálnym formám. Tak je výtvarný výraz ilustrácie pre ne pochopiteľnejší.  
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     Tento jav by sa mohol z hľadiska sociálneho aspektu a interpretačného zreteľa brať 

do úvahy vtedy, ak by výtvarné práce detí mladšieho školského veku zohrávali pomocnú 

alebo orientačnú úlohu v priebehu diagnostickej analýzy.  

     Hľadisko sociálneho aspektu sme sa pokúsili zistiť  v predvýskume (z pohľadu pedagógov), 

ktorý vyplýva z literatúry pre deti a mládež a ilustrácie v nej v polohe modelu interpretácie 

žiakom. 

 
V DRUHEJ  VEKOVEJ  KATEGÓRII  (11 AŽ 13 ROKOV)  ODPOVEDALI 
ŽIACI  TAKTO: 
 
 

Tabuľka č. 6 V tejto tabuľke sú zhrnuté údaje, ku ktorým sa všetci respondenti tejto vekovej 

kategórie vyjadrili. Špecifikácia obidvoch kombinovaných parametrov nebola vyjadrená v tejto 
kategórii žiadnym respondentom.  

 
 

Knihu si vyberám kvôli 
ilustrácii 

                        
8 D 
(16 %) 

                        7 Ch (14%) 

Knihu si vyberám kvôli textu                       
21 D 
(42% ) 

                      14 Ch (28%) 

Spolu 

     50 Ž            (100%) 

                      
29 D 
(58 %) 

                      21 Ch (42%) 

 
Z tohto nám vyplývalo, že vekový faktor posúva záujem detí o literárny text vyššie, než 

o samotnú ilustráciu v knihe. Čitatelia v tomto veku už viac rozumejú obsahu textu, a 

samotnú ilustráciu vnímajú zväčša ako estetický faktor. Nároky na názornosť ilustrácie 

sú kladené na druhé miesto. 

V prvej vekovej kategórii (žiaci od 7,5 do 10 rokov) odpovedali takto: 
Tabuľka č. 7: Vo výbere literatúry dominuje predovšetkým ilustrácia. 
 

Ak si vyberám knihu, tak ma 
zaujíma text aj ilustrácia  

                    
5D(7,1%) 

                        1 Ch (1,42 %) 
 

Zaujíma ma ilustrácia                   
27D(38,4
%) 

                      23 Ch (32,66%) 

Zaujíma ma text               
8D(11,36
%) 

                        6 Ch (8,52%)  

Spolu    70 Ž 
(100%) 

                  
40D(56,8
%) 

                      30 Ch (42,85%) 

D – dievčatá 
Ch – chlapci 
Ž – žiaci 
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Výsledky odpovedí z ankety dokazujú, že žiaci si knihu vyberajú kvôli ilustrácii, pretože 

jej zrozumiteľnosť je prvým krokom pre ich záujem. Záujem je podporený aj zvýšenou 

výtvarnou kreativitou a vizuálnym vnímaním. S porozumením textu (jeho obsahu) sa aj 

porozumenie obsahu ilustrácie prejavilo výraznejšie. 

Tento jav by sa experimentálne mohol, z hľadiska sociálneho aspektu, interpretačného 

zreteľa, aj vtedy brať do úvahy, ak by výtvarné práce detí mladšieho školského veku 

zohrávali pomocnú alebo orientačnú úlohu v prebiehajúcej diagnostickej analýzy.  

Hľadisko sociálneho aspektu sme sa pokúsili určiť  v predvýskume (z pohľadu 

pedagógov), ktorý vyplýva z literatúry pre deti a mládež a ilustrácie v nej v polohe 

modelu interpretácie žiakom. 

 
V DRUHEJ  VEKOVEJ  KATEGÓRII  (11 AŽ 13 ROKOV) ODPOVEDALI 
ŽIACI  TAKTO: 
 
Tabuľka č. 8:  V tejto tabuľke sú zhrnuté údaje, ku ktorým sa všetci respondenti tejto 
vekovej kategórie vyjadrili.  Špecifikácia obidvoch kombinovaných parametrov nebola 
vyjadrená v tejto kategórii žiadnym respondentom.  
 
 

Knihu si vyberám kvôli 
ilustrácii 

                       
8 D 
(16 %) 

                        7 Ch (14%) 

Knihu si vyberám kvôli textu                       
21 D 
(42% ) 

                      14 Ch (28%) 

Spolu 

     50 Ž            (100%) 

                      
29 D 
(58 %) 

                      21 Ch (42%) 

 
Teda vyplýva, že vekový faktor posúva záujem o literárny text vyššie, než o samotnú 

ilustráciu v knihe. Čitatelia v tomto veku už viac rozumejú obsahu textu a samotnú 

ilustráciu vnímajú zväčša ako estetický faktor. Nároky na názornosť ilustrácie sú kladené 

na druhé miesto. 

 
Žiaci nižšej vekovej kategórie (7,5 –10 rokov):  
 
1. Zvieratá (28 detí 39,76% z celkového počtu 70 žiakov). 
2. Rozprávkové postavy a predmety (16 detí  22,72%). 
3. Vedecko – fantastické postavy a predmety (10 detí  14,2%). 
4. Dopravné prostriedky (10 detí 14,2%). 
5. Šport (3 deti 4,26%). 
6. Nevedeli vyjadriť (3 deti 4,26%). 
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Vo vyššej vekovej kategórii to vyzeralo takto, a s obohatením o ďalšie témy, 
ktoré určili žiaci sami: 

1. Detektívna téma (12 detí  24% z celkového počtu 50 žiakov). 
2. Dobrodružná téma ( 8 detí 16%). 
3. Zvieratá a príroda (8 detí 16%). 
4. Rozprávková téma (7 detí 14%). 
5. Priateľstvo (6 detí 12%). 
6. Literatúra s obsahom témy pre dospelých (5 detí 10%). 
7. Láska (2 deti 4%). 
8. Povesti (1 dieťa  2%). 
9. Nevyjadrili sa (1 dieťa 2%). 

 
     Z uvedených výsledkov v tabuľkách a prehľadu škál s poradím tém nám vyplýva, že 

v nižšej vekovej kategórii je na prvom mieste téma zvierat. Vo vyššej vekovej skupine 

je téma zvierat posunutá na tretie miesto. Vo vyššom veku prevláda záujem o 

poznávanie nových oblastí, ale toto môže byť ovplyvnené aj tendenčne, zo sociálneho 

hľadiska, respektíve, na tento jav má vplyv situácia v sociálnej klíme rodiny a 

spoločnosti. Záujem o detektívnu tému neinklinuje jednoznačne k javu, že umelecký 

ilustrátor knihy pre deti a mládež ilustruje so zámerom popísať túto situáciu, viac mu 

záleží na osvetlení práce v tejto oblasti a usmernení postojov k etike. Teda, ak 

v detektívnej téme môžeme nachádzať aj dobrodružstvo a akciu, v tejto kategórii detí je 

tendenčne smerodajný fakt – zvýšená pozornosť aj o literatúru a ilustráciu v tejto 

téme, čo plynie aj zo záujmu o komiksovú  alebo časopiseckú tvorbu. V nižšej kategórii 

sme museli identifikovať záujem detí, pretože do dotazníka žiaci vpisovali konkrétne 

predmety a veci, z ktorých sme vyšpecifikovali profilujúce témy. Tie žiakov priťahujú a 

zaujímajú najviac. Preto sme ich zoradili do škály a vyhodnotili.  

 

     Žiaci vyššej vekovej kategórie majú širšiu škálu tém, ktoré ich zaujímajú, dokonca sa 

už objavuje téma lásky, ktorá je zjavná aj nepriamo zo záujmu o literatúru pre dospelých. 

     Za konkrétnu tému sme považovali tému, kde žiaci vyjadrili svoje vlastné predstavy 

ku konkrétnemu textu konkrétnymi predmetmi. Tu môžeme podložiť túto hypotézu 

týmito výsledkami, ktoré nám ukazujú, čo žiaci považujú za dôležité v umeleckých 

ilustráciách. 
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Chlapci a dievčatá vo veku od 7,5 do 10 rokov sa vyjadrili takto: 
 
Tabuľka č. 9:  Porovnávanie záujmu obľúbených fragmentov: 
 

Zvieratá                         5 Ch (7,1%)         10 D (14,2%) 

Farby                         3 Ch (4,26%)         11 D(15,62%)  

Postavy                         7 Ch (9,94%)           7 D (9,94%) 

Tváre                         7 Ch (9,94%)           3 D (4,26%) 

Dej                          1 Ch (1,42%)           5 D (7,1%) 

Dopravné prostriedky                         3 Ch (4,26%)           1 D (1,42%) 

Všetko                         4 Ch (5,68%)           3 D (4,26%) 

 
 
Tabuľka č. 10:  Porovnávanie využitia prvkov a motívov – určené deťmi vo 
vekovej skupine 11 až 13 rokov: 
 

Zobrazenie deja a jeho 
farebnosť 

                        5 Ch (10%)            14 D (28%) 

Farby a tvary                         4 Ch (8%)              5 D (10%) 

Farby, tvary a umiestnenie                         2 Ch (4%)              2 D (4%) 

Farby a postavy                                                   4 Ch (8%)              4 D (8%) 

Vymyslené predmety                         1 Ch (2%)              1 D (2%) 

Vtipnosť a nápaditosť                         5 Ch (10%)              3 D (6%) 

 
 
    Výsledky nám ukazujú, že žiaci radi tvoria konkrétnu ilustráciu a majú svoje obľúbené 

oblasti, na ktoré kladú výtvarno-komunikačný dôraz sprostredkovania svojich  

tvarových riešení. 

    Zaujímavé je pre naše zistenie, že v druhej vekovo staršej skupine, inklinujú žiaci ku 

farebnosti, tvarom, rozmiestneniu ale i vtipnosti a nápaditosti. Za nápaditosť považujú 

zaujímavé tvary  postáv, farebné komponovanie motívov a prvkov. V literatúre pre deti 

a mládež, najmä pre dospievajúcu mládež, sa v minulom období uplatňovala viac 

umelecká ilustrácia v lineárnej a prevažne čiernobielej tvarovej podobe. 

Tabuľka č. 11: Záujem o tvorbu s konkrétnym fragmentom umeleckej ilustrácie 
v detskej výtvarnej tvorbe. Fakty nižšej vekovej kategórie: 
 

                                                  30 Ch (42,85%)                          40 D (56,8%) 

Postavy                 10 Ch (14,2%)            18 D (25,56%) 

Činnosť                   7 Ch (9,94%)              6 D (8,52%) 

Predmety                 12 Ch (17,04%)            15 D (21,3%) 

Iné                   1 Ch (1,42%)                  1 D (1,42%) 

 
Vo vyššej (staršej) vekovej kategórii vyjadríme parametre (postavy, činnosť, 
predmety, iné) z predchádzajúcej tabuľky podľa percentuálneho zastúpenia 
v toto poradí: 
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 21 Ch (42%)                                  29 D (58%) 
Chlapci:1.Predmety – 9 Ch(18%)  Dievčatá:1.Postavy 11 D (22%) 
             2. Postavy – 7 Ch (14%)                 2.Predmety 11 D (22%) 
             3. Činnosť – 4 Ch (8%)                   3.Činnosť 2 D (4%) 
             4. Iné – 1 Ch (2%)                           4. Iné – 5 D (10%) 
 
Na tvorbu ilustrácie by som využil/a obľúbenú výtvarnú techniku. 
V nižšej vekovej kategórii žiaci obľubujú výtvarnú techniku v tomto poradí: 
1. Kresba – 33 žiakov ( 46,86%). 
2. Maľba – 18 žiakov ( 25, 56%). 
3. Grafika – 7 žiakov ( 9,94%). 
4. Koláž – 7 žiakov ( 9,94%). 
5. Kombinovaná technika – 2 žiaci ( 2,84%). 
 
Vo vyššej vekovej kategórii (11 až 13 rokov): 
1. Kresba – 26 žiakov (52%). 
2. Maľba – 9 žiakov ( 18%). 
3. Kombinovaná technika – 9 žiakov ( 18 %). 
4. Fotografia – 6 žiakov ( 12%). 
 
Je zaujímavé, že sa tu nevyskytuje čistá forma techník koláž a grafika, ba ani počítačová, pričom 
je známe z reálnej skutočnosti, že žiaci hrávajú počítačové hry. Bežnými sloganmi v komunikácii 
žiakov o charakterizovaní takejto hry sú vety:  
-Hra má výbornú grafiku.  
- Odlíšenie postavičiek je v super grafike. 
 

    Počítačové hry sa zhruba začínajú hrávať medzi ôsmym – jedenástym rokom. Pred 

týmto vekom sa objavujú jednoduchšie elektronické hry. Zdalo by sa, že tento jav nie je 

zaujímavý z hľadiska preferencií foriem hier, ale je zrejmé, že aj táto forma má 

špecifický vplyv na rozvoj jemnej motoriky, tvorivosti a komunikácie detí v tomto veku. 

Rizikom je zvýšená negatívna podnetovosť detí z dôvodov nerozlišovania reality 

v hranej počítačovej hre a skutočnej realite sveta.  Výučba elektronickými – 

počítačovými programami vo výtvarnej edukácii je v našich podmienkach zatiaľ 

nedostatočne rozšírená pre vysoké ekonomické nedostatky v školstve. Edukácia 

umením detí má preto vo výtvarnej výchove a v ich psychickom živote zásadné a  

špecificky závažné dôvody.  

     V tejto vzorke žiakov sa nevyskytlo žiadne percentuálne zastúpenie výtvarnej 

edukácie témy – ilustrácia – počítačovou technikou. V čase nášho skúmania bolo 

v školách nedostatočné až žiadne zabezpečenie počítačovou technikou pre účely 

edukácie detí počítačovou grafikou. 
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Téma v umeleckej ilustrácii je pre mňa dôležitá pre svoju formu v zobrazení. 
Tabuľka č. 12:  Dôležitosť vizuálnej formy v zobrazení témy ilustrácie:  
 

Farebné ilustrácie 19 CH     15D 

Čierno – biele ilustrácie 6 0 

Kombinované ilustrácie 4 4 

Tie ilustrácie, ktoré presne 
zobrazujú obsah knihy 

7 7 

Tie ilustrácie, ktoré mi dovolia 
domaľovať obrázok 

4 4 

Tie ilustrácie, ktoré predstavujú 
vymyslený svet 

8 7 

Žiadne ilustrácie 0 2 

 
     Z tabuľky  č. 12  vyplýva, že na jednu z možných škál odpovedí, ktoré sme vopred 

pripravili, odpovedalo zo 120 žiakov jednoznačne 48 chlapcov (CH) a 39 dievčat (D).  

Z tabuľky č. 12 ďalej plynie, že téma v umeleckej ilustrácii je dôležitá pre svoju  vizuálnu 

podobu a formu v konkrétnom kompozičnom, technickom a tvarovom zobrazení. Na 

prvé miesto kladú chlapci farebné ilustrácie, dievčatá rovnako. Tie, ktoré predstavujú 

vymyslený svet, chlapci dávajú na druhé miesto a dievčatá tiež. Na tretie miesto dávajú 

chlapci tie ilustrácie, ktoré presne (realisticky) zobrazujú obsah knihy, no u dievčat je 

toto na druhom mieste spolu s predošlým uvedeným miestom. Čierno-biele ilustrácie sú 

u chlapcov vo štvrtom poradí a u dievčat sú v piatom poradí, ale žiadne z nich sa 

k čierno-bielej ilustrácii neprikláňa. Chlapci by na piate poradie umiestnili tie ilustrácie, 

ktoré im umožnia ilustráciu domaľovať a dievčatá by tu určili tretie poradie.                                                              

 
Tabuľka č. 13: Percentuálne zastúpenie kategórií, ktoré sa rozlišujú vekovo - ale 
ide o  zastúpenie chlapcami a dievčatami v sumárnom počte opytovaných respondentov: 
 

Chlapci  Ch Dievčatá  D 

7,5 až 13 rokov 7,5 až 13 rokov 

42,498% 57,479% 

Spolu 120 detí. 
Priemerný vek opytovaných detí: 8, 0575 roka. 
 
    Z ďalšieho skúmania sme určili kombinácie týchto odpovedí. Túto možnosť si 

zvolilo 33 žiakov ( 3 CH a 30 D). V nižšej vekovej kategórii (od 7 do 10 rokov) si 

najčastejšie volilo možnosť domaľovávania ilustrácie (z 33 detí – 6 dievčat a 1 chlapec), 

vo vyššej vekovej skupine (od 11 do 13 rokov) je najobľúbenejšia forma kombinácie 

farebnej ilustrácie a tej, ktorá predstavuje vymyslený svet (z 33 detí  6 dievčat). Zo 

všetkých opýtaných detí odpovedali najčastejšie, že majú rady farebné ilustrácie, pretože 
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čierno-biele ilustrácie pôsobia na ne „smutne a mdlo“ ( približne 46 %) a násilné témy 

ilustrácií v nich vzbudzujú strach (54%). 

 
PRÍKLADY formulácií žiackych odpovedí, prečo sa mi ilustrácie nepáčia: 
- Moderné, lebo dakedy nedávajú zmysel., moderné, lebo niekedy sa v tom nevyznám, čo je tam 
nakreslené., moderné, niekedy neviem, čo tá kresba zobrazuje., farebné, jednofarebné, moderné, detské., ilustrácie 
na celú stranu knihy, je veľmi málo napísané, sladké farby., keď neviem, čo je tam nakreslené, jednofarebné., 
čierno – biele – lebo to nie je farebné a ja má rada farebnosť., pretože nie sú farebné, sú také mŕtve., sú fádne, 
smutné., pestré., moc pestré., bez farby, detské postavy., kombinované., v moderných sa nevyznám., čiernobiele, čo 
sa na nich nedá pozerať – takto odpovedali deti vo veku od 10 –13 rokov. 
- Zabíjacke, čierno-biele; zabijacke, lebo si tam ľudia ubližujú; bitky; nevyfarbené., škaredé; zabijacie, 
lebo sú nechutné a krajšie sú farebné; bitie, lebo ma môžu zabiť; zabíjačky, lebo je to nepekné; o komikse, lebo 
sú detské; postavy, lebo sa hrajú ako bábätká; o komikse, detské;, o strašidlách čiernobiele; žiadne;, o ježibabe., 
škaredé., nepáčia sa mi o prírode; horory., načarbané, lebo neviem, čo to je, čo chcel vytvoriť; nudné o hračkách -  
takto odpovedali deti vo veku od 6 – 9,5 roka. 
 

ZÁVERY ZO SKÚMANIA V OBDOBÍ 2001 - 2002 

PODSTATA  VÝTVARNEJ  EDUKÁCIE  UMELECKOU  ILUSTRÁCIOU  
PROSTREDNÍCTVOM  KNÍH  PRE  DETI  A  MLÁDEŽ  MÁ  DÔLEŽITÉ 

MIESTO  VO  VÝTVARNEJ  VÝCHOVE  V ZÁKLADNEJ  ŠKOLE  PRE 
UVEDOMOVANIE SI  VZÁJOMNÉHO  PÔSOBENIA  LITERÁRNEHO 

TEXTU  A  ILUSTRÁCIE,  OBSAHU  TÉM  A JEJ  HODNOTY  VO 
VÝZNAMNOM  PROCESE  RASTU  DIEŤAŤA  – ŽIAKA. 

 
     V mladšom školskom veku žiaci ešte nedokážu presne formulovať a dostatočne 

špecifikovať tému, no po prestupe na druhý stupeň školskej edukácie už rozlišujú tému 

a jej paralelné významy. Tému dokážu zreteľne a bez problémov identifikovať. 

     Sociálnosť pôsobenia témy má vplyv na žiaka v kontexte s ekonomickým a 

hospodárskym zázemím ale aj individuálne v rodinnej a školskej klíme. Ak majú deti 

dostatok realizačných prostriedkov, vhodné výtvarné a edukačné prostredie, ktoré 

umožňuje dostatok priestoru na vlastnú realizáciu, potom sa výsledok vo výberoch témy 

pozitívne odráža v ich vedomí a dostatočne sa fixuje.  

     Sociálna funkcia témy umeleckej ilustrácie tkvie v ovplyvňovaní vedomia dieťaťa – 

žiaka. Sociálna funkcia ďalej existuje aj vo vysvetľovaní alternatívnych a obrazných 

významoch žiakom, edukačnými projektmi a krokmi, keď nie je iná možnosť – 

v znevýhodnenom prostredí. Sociálnosť témy tak zvýrazňuje významy a dokáže aj 

rozvinúť mieru tvorivosti vo využívaní  zručností a schopností žiakov. 

     Pedagóg je dôležitý z hľadiska výberu témy ilustrácie z umeleckej  knihy pre deti a 

mládež, lebo ovplyvňuje časť životnej cesty detí. Témou vplýva na uvedomovanie 

skutočnosti a reality reálneho života, tiež riešení situácií v detskom živote. 
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KVALITATÍVNY  VÝSKUM  -  INDIVIDUÁLNE  EXPLORÁCIE, 
FOCUS  GROUP  –  REALIZÁCIE  V  ROKOCH  2002 – 2005 
      

    Súčasťou oboch metód boli škálovacie techniky a asociačný test. Individuálnych 

explorácii a focus group sa zúčastnili respondenti – deti z Prešova, Petrovian, Dolného 

Kubína, Trenčína a Žiliny, vo veku od šesť rokov do dvanásť rokov.     Cieľom nášho 

skúmania bolo zároveň sledovanie vzájomnej interakcie medzi jednotlivcami počas 

expozície kolekcie desiatich vybraných umeleckých ilustrácii zo súčasnej detskej knihy.  

     Podmienkou vnímania je minimálna, prahová intenzita podnetu, ktorá aktivizuje 

zmyslové orgány. Schopnosť príjemcu vyberať z bohatosti podnetového poľa to, čo je 

pre neho vzhľadom na pripravenú situáciu podstatné, sme zaznamenávali po 

vyhodnotení jednoduchej formy ankety, ktorej podstatou bolo to, aby sa k jej otázkam 

dokázali vyjadriť deti vo veku už od šesť rokov.  

     Expozícia desiatich umeleckých ilustrácií bola vo formátoch A štvorky a obsahovala 

farebné škály z pôvodných ilustrácií v knihách. Časové ohraničenie trvalo podľa 

vekových skupín: pre deti od šesť do osem rokov sme zvolili rozpätie šesťdesiatich 

minút a pre deti od deväť do dvanásť rokov rozpätie tridsať minút. Vnímanie 

a pochopenie umeleckej ilustrácie tu bolo prepojené vzájomne a aktivizované 

pozornosťou. Touto formou sme dosiahli zisťovanie miery pozornosti, úroveň 

vnímania celku a častí umeleckej ilustrácie, vnímanie figúr a ich úroveň porozumenia. 

V niektorých prípadoch sme zaznamenali mieru emocionálneho pôsobenia na základe 

verbálnych výpovedí, čo sa dá analogicky prirovnávať aj ku asociačnému testovaniu 

individuálnych detských výpovedí. Integrácia v tomto experimentálnom komunikačnom 

modeli predstavovala konjunkciu miery našich otázok ku predloženým exponovaným 

umeleckým ilustráciám deťom, počas časovo ohraničeného ich posudzovania 

a hodnotenia, kedy  sa dokázali sústrediť tak, aby nám dokázali relevantne, v závislosti 

od svojho veku, čo najprimeranejšie a najpresnejšie odpovedať na podstatu otázok pri 

použití metódy individuálnej explorácie a metódy focus group. Závislosť od doterajších 

skúmaných štruktúr poznatkov, vlastných presvedčení a skúsenosti sa prejavila 

bodovým hodnotením, ktoré sme sa usilovali po  vyhodnotení vyjadriť pomocou 

grafov.282  

                                                           
282 Aby sme počas tohto modelu mohli skúmať fyziologické reakcie príjemcu, museli by sme mať 
špeciálne vybavené laboratórium. Takto pripravené skúmanie reakcií na podnety z umeleckého diela 
sa uskutočnilo len s dospelými respondentmi v USA. Skúmaným osobám boli postupne predkladané 
vybrané umelecké diela. Reakcie skupín respondentov z jednotlivých pozorovaní vybraných 
výtvarných diel  boli zaznamenávané elektroencefalogramom. Iná podobná  skupina bola testovaná 
tak, že sa ich reakcie usilovali zachytávali počas pozorovania  kardiogramom. Výsledky poukázali na 
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     Individuálnou exploráciou desiatich ilustrácií sme zisťovali priame a spontánne 

reakcie detí. V psychológii poznáme psychologickú exploráciu (hĺbkový rozhovor) 

a metódu focus group (skupinový rozhovor). Podstatou bolo to, že na základe reálnych 

situácií sme zvolili pre nás najoptimálnejší – priamy kontakt s dieťaťom. Metódou focus 

group sme zisťovali a porovnávali jednotlivé reakcie a interakčné vzťahy skupín detí 

počas opakovanej expozície.   

                                                                                                                                                                     
krivku, ktorá zachytávala len drobné odchýlky, občas krivky reakcií vzruchov alebo ich podobný 
priebeh aj pri elektrokardiografickom zázname. Nedajú sa ale vylúčiť zmeny, ktoré vznikali počas 
časovo ohraničeného sústredenia  sa respondentov a ich vedomia, že sú laboratórne skúmaní. 
Poznatok sme zachytili náhodne pri sledovaní televízneho programu ViaSat History, v mesiaci júl 
roku 2006. 
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INTERPRETÁCIA  VÝSLEDKOV  VÝSKUMU  DESIATICH 
EXPONOVANÝCH  UMELECKÝCH  ILUSTRÁCIÍ  DEŤOM 

 
 
 
Umelecké ilustrácie, ktoré sme použili pri explorácii:  
Tabuľka č. 1 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

1  
Ilustrácia: N. Ráczová, z knihy J. Bodnárová: Malí väčší ešte väčší, 2000 
 

2  
Ilustrácia: D. Gordejev, z knihy CH. Perraulta: Spiaca krásavica, 2003 
 

3  
Ilustrácia: Z. Nemčíková, z knihy M. Grznárová: Dvaja na ceste, 2002 
 

4  
Ilustrácia: P. Cpin, z knihy K. Bendová: Osmijankove rozprávky, 2003 
 

5  
Ilustrácia: P. Čisárik, z knihy J. Uličiansky: Pán prváčik, 2002 
 

6  
Ilustrácia: K. Ševellová-Šuteková, z knihy K. Pém: Rozprávky pre dobré deti, 
1997 

7  
Ilustrácia: V. Kardelisová, z knihy J. Navrátil: Prvák z najmenšej lavice, 2002 
 

8  
Ilustrácia: P. Cpin, z knihy T. Janovic: Veselá kniha do prvej lavice: rozprávkové 
varechy a Drevený tato, 2001 
 

9  
Ilustrácia: P. Cpin, z knihy M. Ďuríčková, Zlatá priadka, 2002 
 

10  
Ilustrácia: D. Pastirčák, z knihy D. Pastirčák, Damianova rieka,1993 
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Tabuľka č. 2 Celkový počet respondentov 
∑                                             360                                           100% 

Dievčatá 280  77,77% 

Chlapci   80  22,23% 
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Tabuľka č. 3 Bodové hodnotenie dievčatami  
Obrázky –Bodovanie v násobkoch opakovaného prisúdenia hodnoty bodov v poradí 
obrázkov: 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 60x 0x 60x 50x 110x 10x 0x 30x 10x 80x 

2 20x 20x 40x  0x  20x 0x 40x 60x 60x 20x 

3 40x 10x 10x 40x 90x 0x 60x 40x 20x 10x 

4 20x 20x 50x 10x 10x 10x 40x 20x 30x 20x 

5 20x 20x 10x 50x 20x 10x 80x 20x 10x 30x 

6 20x 20x 20x 40x 0x 10x 0x 40x 10x 90x 

7 40x 70x 20x 20x 40x 0x 0x 20x 10x 20x 

8 30x 30x 60x 10x 0x 10x 40x 20x 40x 20x 

9 20x 80x 10x 30x 10x 50x 10x 10x 50x 0x 

10 10x 20x 10x 10x 0x 20x 20x 0x 30x 0x 
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Tabuľka č. 4 Bodové hodnotenie chlapcami 
Obrázky – Bodovanie v násobkoch opakovaného prisúdenia hodnoty bodov v poradí 
obrázkov 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 0x 20x 0x 10x 30x 0x 0x 10x 20x 0x 

2 20x 0x 20x 10x 20x 0x 0x 10x 0x 0x 

3 0x 20x 0x 10x 0x 40x 0x 0x 10x 10x 

4 10x 40x 0x 0x 0x 20x 0x 10x 10x 0x 

5 0x 0x 20x 0x 0x 0x 40x 0x 0x 0x 

6 10x 0x 10x 0x 20x 0x 20x 10x 0x 10x 

 7 0x 0x 0x 10x 0x 10x 10x 10x 30x 20x 

8 0x 0x 30x 30x 10x 0x 10x 10x 20x 10x 

9 10x 0x 10x 10x 0x 0x 0x 10x 20x 10x 

10 30x 0x 0x 0x 0x 10x 0x 10x 0x 20x 
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Tabuľka č. 5 Priemerné  pridelenie bodovej hodnoty k jednotlivým obrázkom spolu  
 

Body 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Chlapci  
90x 
 

 
80x 

 
90x 

 
80x 

 
50x 

 
80x 

 
90x 

 
80x 

 
90x 

 
70x 

Dievčatá  
380x 
 

 
300x 

 
300x 

 
200x 

 
260x 

 
250x 

 
210x 

 
210x 

 
260x 

 
310x 

Spolu  
470x 
 

 
380x 

 
390x 

 
280x 

 
310x 

 
330x 

 
300x 

 
290x 

 
340x 

 
380x 

Priemer 
násobku 
pridelených 
bodov 

 
1,03 

 
1,05 

 
1,08 

 
0,77 

 
0,86 

 
0,91 

 
0,83 

 
0,80 

 
0,94 

 
1,05 

 
 
 
 
 
 
 

Priebeh hodnotenia pozorovania desiatich umeleckých ilustrácií
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Tabuľka č. 6 Hodnotová škála pridelená spolu – Dievčatá a Chlapci 
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Tabuľka č. 7 Dievčatá 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Spolu 
počet 
bodov 
 

 
1410 

 
1830 

 
1250 

 
1270 

 
830 

 
2520  

 
1380 

 
1000 

 
1610 

 
1200 

Priemerná 
hodnota 

5,03 6,53 4,46 4,53 2,96 9,00 4,92 4,92 5,75 4,46 
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Tabuľka č. 8 Chlapci 
 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Spolu 
počet 
bodov 

 
490 

 
330 

 
460 

 
460 

 
280 

 
500 

 
420 

 
440 

 
370 

 
500 

Priemerná 
hodnota 

6,12 4,12 5,75 5,75 3,50 6,25 5,25 5,50 4,62 6,25 
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Tabuľka č. 9 Najkrajšia ilustrácia – Chlapci – Dievčatá 
 

0 Ch D 

1 20x 40x 

2 10x 30x 

3 0 20x 

4 0 10x 

5 0 0 

6 10x 210x 

7 0 20x 

8 10x 0 

9 0 20x 

10 20x 0x 
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Tabuľka č. 10 Najškaredšia ilustrácia – Chlapci –Dievčatá 
 

0 Ch D 

1 0 20x 

2 10x 0 

3 0 10x 

4 0 30x 

5 10 90x 

6 0 30x 

7 0 10x 

8 30x 80x 

9 10 0 

10 0 30 
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Tabuľka č. 11 Ilustrácia emocionálne vzbudzujúca radosť – príhodu – tajomstvo 
 

 Chlapci Dievčatá Chlapci Dievčatá Chlapci Dievčatá 

1 0 10x 0 0 0 40x 

2 0 10x 20x 50x 10x 20x 

3 20x 0 20x 70x 10x 30x 

4 20x 20x 0 80x 20x 40x 

5 10x 10x 0 0 0 40x 

6 30x 200x 20x 60x 0 0 

7 0 20x 20x 20x 0 10x 

8 0 0 0 0 0 10x 

9 0 30x 0 10x 0 20x 

10 0 0 0 20x 30x 90x 

 Radosť Radosť Príhoda Príhoda Tajomstvo Tajomstvo 

 
 
 
 

Graf - Radosť, Príhoda, Tajomstvo
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Tabuľka č. 12 Ilustrácia emocionálne vzbudzujúca hnev – smútok – strach 
 

 Chlapci Dievčatá Chlapci Dievčatá Chlapci Dievčatá 

1 0 60x 0 0 0 20x 

2 30x 110x 10x 0 0 0 

3 0 10x 0 40x 0 0 

4 20x 0 0 30x 0 10x 

5 0 10x 30x 10x 0 30x 

6 0 10x 20x 0 0 0 

7 0 0 0 10x 0 10x 

8 0 30x 20x 170x 50x 70x 

9 20x 50x 0 0 20x 0 

10 10x 20x 0 40x 0 160x 

 Hnev Hnev Smútok Smútok Strach Strach 

 
 
 
 

Graf - Hnev, Smútok, Strach
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Krivka hodnôt z tabuľky č. 5 v súradnicovej osi xy 
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