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PRÍLOHY 

Schéma č. 1 

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

{OV¤} 

 

 

 

Schéma č. 1  

Graf ilustruje vetu:   Ax-poe  ∩  DeUmPr  ∩  Uĩ  ∩ DexeuiFp  =  ∑ {OV} ≥ {OV¤} 
 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 práce Boženy Šupšákovej. 
Uĩ  =  predstavuje entitu T. Štraussom uvádzaných aspektov v nami chápanom prejave, 
teoretického a skúmaného obdobia,  výtvarného umenia druhej polovice XX. storočia 
doteraz. 
DexeuiFp = predstavuje, dotváraný, detský prirodzený výtvarný prejav v prácach detí 
kolážou aplikovaného fragmentu vybranej umeleckej ilustrácie. 
{OV} = ontogenetický vývoj detského výtvarného prejavu.284 
∑ {OV¤} = predstavuje v zjednotení – konjunkcii sumárum všetkých, nevyhnutne na 
dieťa v akejkoľvek podobe vplývajúcich javov, činiteľov, aj pôsobiacich aspektov a 
východísk na character výtvarného procesu detí  v priebehu ontogenetického vývinu 
výtvarného prejavu detí . 

 

                                                           
284 Ontogenetickým  vývojom detského  výtvarného prejavu, sa z rôznych príčin a pre rôzne dôvody, 
predovšetkým zaoberali 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); Uždil, 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.  
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Schéma č. 2 

VO  VÝTVARNOM – EDUKAČNOM  PROCESE285 a REALITE 

VZÁJOMNE SPOLUPÔSOBIA 

ά+β+ [FrUmI]  

[fragment umeleckej ilustrácie] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

Schéma č.2 
Obrázok nám znázorňuje vzájomne spolupôsobiace činitele v detskej výtvarnej práci, ktorú deti 
vytvorili technikou dotváranej koláže fragmentu umeleckej ilustrácie  [modrý krúžok a jeho 
skratka → FrUmI], konečnú podobu predstavuje [žltý krúžok]. Tieto základné spolučinitele 
tvoria súčasť edukačných úloh a ich riešení v ontogenéze aj výtvarného prejavu a edukačnej286 
reality vo výtvarnom procese detí na 1. stupni základných škôl. 

 

 

                                                           
285 „Edukační  procesy jsou všechny takové činnosti lidí, při níchž dochází k učení na jedné straně 
nějakého subjektu, jemuž je exponován nějakým jiným subjektem přímo nebo zprostředkovaně (textem, 
technickým zařízením aj.) určitý druh informace. (...) v jejich podstatě je exponování informací ze 
strany jedněch subjektů (tvůrců textů a obrazů jiným subjektům (čtenářům, divákům).“ In: PRŮCHA, 
Jan. 1997. Moderní pedagogika. 1997, s. 59, ISBN 80-7178-170-3. 
286 „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 nějaké edukační konstrukty.“ In: PRŮCHA, Jan, 1997, s. 58. 



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

- 176 - 
 

 

Schéma č. 3 

Príklad spolučiniteľov v kontextoch  východísk výtvarného umenia druhej 

polovice XX. storočia doteraz, smerujúcich k výtvarnému procesu detí vo výtvarnom 

prejave na 1.stupni  základnej školy 
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Schéma č. 4 
 

Vlastnosti a hodnoty detského prirodzeného výtvarného prejavu s dotváraným a kolážou 
aplikovaným  xerografickým fragmentom umeleckej ilustrácie [ DexeuiFp] 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Pre-
ferencia  

výtvarnej 
techniky 

Empatia 
do 

prostre-
dia knihy 

Intenzita 
farieb v 
maľbe 

 
Intenzita 

nástroja v 
kresbe 

Pre-
ferencie 
farieb Uza-

vretosť 
línie 

Otvo-
renosť 

línie 

 
Spontá-
nnosť  

Priama 
reálna 

výpoveď 

Svoj-
bytnosť 

výtvarného 
prejavu 

Komuni-
kačná 

úprimnosť 
v procese 

Otvo-
renosť pri 

inter-
pretácii 

 
DexeuiFp 



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

- 178 - 
 

Schéma č. 5 
 

Výhody realizácie výtvarnej práce s aplikáciou fragmentu umeleckej 
ilustrácie vo výtvarnej práci dieťaťa v prirodzenom prostredí 

[DexeuiFp] 
 
 

Schémou chceme ilustrovať škálu výhod, ktoré takto realizovaná výtvarná práca 

umožňuje deťom a rodičom v prirodzenom spoločenskom prostredí:  
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Schéma č. 6 

Umelecká ilustrácia 
ako komunikačný prostriedok výtvarného prejavu dieťaťa v procesoch jeho 
tvorby v prirodzenom  a ontologickom vývine v súvislostiach s umelecko-

estetickými hodnotami  
 

 
 

 

 

 

     Schéma predstavuje náčrt výtvarno-komunikačných možností práce 

s vybranou hodnotou umeleckej ilustrácie v kontextoch aspektov umenia od druhej 

polovice XX. storočia doteraz v procese tvorby detí v prirodzenom prostredí 

a edukačnom prostredí. 
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Schéma č. 7 

Matematická ilustrácia   

vety v konjunkcii vzťahových rovín – doplnok ku schéme č. 1 a č. 6 

 

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

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

 

Entita detského prirodzeného prejavu v tvare detských výtvarných prác s dotváranou 

kolážou xerografického fragmentu vybranej umeleckej ilustrácie je označená ako Súbor 

č. 4 – v skratke → DExeuiFp, kde komparujeme:  

     Kresbu [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. 

 

 

 

 

    
{OV}≥{OV¤} 

ά 
 

 

[VyP] [KomP] 

β  

[PoP] 
[IntP] 

[ά+β] 
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Schéma č. 8 

 

Náčrt vzťahov a významov. Schému navrhujeme ako ilustráciu k našej práci 

a súvislostiam medzi umením, funkciami ilustrácie, edukáciou fragmentom umeleckej 

ilustrácie alebo konkrétnou umeleckou ilustráciou, kognitívnym myslením a detským 

vnímaním umenia prostredníctvom výtvarno-komunikačných prostriedkov – verbálnymi 

a neverbálnymi formami vyjadrenia detí v edukačnom procese výtvarnej výchovy: 
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PRÍLOHA  C 
 

Využitím reprodukcií diel pedagógmi v rámci edukačného procesu sa podnecuje tvorivé 
uvažovanie a činnosť žiakov vo veku, v ktorom sa intenzívne formujú ich názory a postoje. Môže 
im pomôcť priblížiť umenie ako jedinečnú atraktívnu oblasť ľudskej činnosti a prispieť k voľbe 

ich budúceho povolania a trávenia voľného času. 
Radi by sme spojili naše skúsenosti v oblasti vzdelávania umením s tvorivým prístupom, ktoré sú 

každodenným nezastupiteľným prínosom pre formovanie osobnosti mladého človeka. 
 

Ernest Zmeták 
Ernest Zmeták bol posledným z žijúcich „mohykánov“ generácie 1919. Kritika ho zvykla 

označovať za „most medzi zakladateľskou generáciou“ a nástupom generácie druhej polovice 
XX. storočia. Jeho tvorba sa pohybuje prevažne v maľbe a monumentálnej tvorbe. Výrazne 

zasiahol do vývoja grafiky a ilustrácie.287 
 

                            
1 Ernest Zmeták. Procida.1973, olej.  2 Ernest Zmeták. Ulička   z Orvieta. 

Prameň:  
http://www.artgallery.sk/galeria.php?ArtGallery_Session=16&getAll=1&getGaleria=317&getPo

z=7 
 

Prameň: 
 

http://www.artgallery.sk/galeria.php?ArtGallery_Session=16&getAll=1&getGaleria=317&getPo
z=7 

 
 

Milan Paštéka  
 

 
Prameň:  

http://www.artgallery.sk/upload/diela/00264-2e24c11c0de425ccdfcac44cdf333e08.jpg 
 

1 Odkaz IX, 1995 (olej, súkromný majetok) 
 

Prameň: 
http://www.artgallery.sk/dielo.php?ArtGallery_Session=16&getDielo=195&getPouzivatel=117 

 
 

                                                           
287 ÁBELOVSKÝ, Ján. 2002. Talianske inšpirácie Ernesta Zmetáka. Výstava. In: 
http://www.artgallery.sk/galeria.php?ArtGallery_Session=16&getAll=1&getGaleria=317&getPoz=7 
(2006-08-08). 
 

http://www.artgallery.sk/galeria.php?ArtGallery_Session=16&getAll=1&getGaleria=317&getPoz=7
http://www.artgallery.sk/galeria.php?ArtGallery_Session=16&getAll=1&getGaleria=317&getPoz=7
http://www.artgallery.sk/galeria.php?ArtGallery_Session=16&getAll=1&getGaleria=317&getPoz=7
http://www.artgallery.sk/galeria.php?ArtGallery_Session=16&getAll=1&getGaleria=317&getPoz=7
http://www.artgallery.sk/dielo.php?ArtGallery_Session=16&getDielo=195&getPouzivatel=117
http://www.artgallery.sk/galeria.php?ArtGallery_Session=16&getAll=1&getGaleria=317&getPoz=7
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2 Cestujúci 1988  (olej) 
 

 
Autor, Milan Paštéka, zostáva verný svojej prvotnej kompozícii obrazu, obrazu postavy, jednej, či 
viacerých, v meditatívnom prostredí prázdna. V neutrálnom pozadí sa vznášajú veľkorozmerné, 
neforemné figúry. Rokmi sa usádzajú v rohoch miestností, existenciálnych ohraničení stenami, v 

spoločnosti stoličiek a stolov. Detaily nie sú dôležité, vždy ide o tvar, objem a atmosféru. Jeho 
obrazy sú ticho a zároveň rozprávajú. Tak, ako ľudia, ktorí už vedia. Z družného, veselého 

mladíka sa stal osamelý, rozhodný muž, chrániaci si svoju integritu, do ktorej má len málokto 
možnosť vstúpiť.288 

 
 
 

 
3 Starý motív, 1964 (olej) 

 
Prameň: 

http://www.artgallery.sk/upload/diela/00261-c67c788f31443070802aa6f5e512cb64.jpg 
 
 

 

                                                           
288 Prameň: http://www.artgallery.sk/pouzivatel.php?ArtGallery_Session=16&getPouzivatel=117 
Dostupné online.[2006-08-06]. 

http://www.artgallery.sk/upload/diela/00261-c67c788f31443070802aa6f5e512cb64.jpg
http://www.artgallery.sk/pouzivatel.php?ArtGallery_Session=16&getPouzivatel=117
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Emblémom oficiálneho umenia konca 50-tych a začiatku 60-tych rokov sa stala každodennosť, 

heroizovaná a oslavovaná v dielach socialistického realizmu, adorujúceho spoločenstvo, 
kolektívne činy, kolektívne vedomie, kolektívneho ducha. Preto sa opozitom Skupiny stalo 
umenie obrátené smerom ku človeku-jednotlivcovi, indivíduu s jeho vnútorným, vlastným 

svetom, svojim súkromím a problémami.289 
 

Július Koller  

 
1 More, 1964 

Prameň: 
http://www.artgallery.sk/dielo.php?ArtGallery_Session=16&getDielo=1453&getPouzivatel=275 
Prameň: http://www.artgallery.sk/upload/diela/01812-c5f895e4d0720eb47b58c00e3ce6769d.jpg 

 
 
 

 
2 Strašiak na obytnom poli, 1964 (olej) 

 
Prameň: 

http://www.artgallery.sk/galeria.php?ArtGallery_Session=16&getGaleria=359&getPouzivatel=2
75 
 

 
3 Lyžiarske skoky, 1966 ( lepenka, papier, drevo, kov) 

Prameň: 
http://www.artgallery.sk/dielo.php?ArtGallery_Session=81a7&getDielo=2307 

 
 

                                                           
289 Poznámka k situácii, v ktorej sa ocitlo mnoho československých tvorcov. Odpovede autorov na ňu 
sa stali výtvarnou rečou – umeleckým, neverbálnym textom zhmotneného umeleckými metódami. 
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4 Antiobraz, 1969 (Raster) 

 
Prameň: http://www.artgallery.sk/pouzivatel.php?ArtGallery_Session=81a7&getPouzivatel=275 

 
 

Dezider Tóth 
 

 
Prameň: 

http://www.artgallery.sk/galeria.php?ArtGallery_Session=81a7&getGaleria=341&getPoz=2 
1 Sneh na strome, 1970, (fotozáznam) 

 
Prameň: http://www.artgallery.sk/upload/diela/01586-7badceb6297c223d7c0c5e97dea9363e.jpg 

 
 

 
2 Názorné pomôcky, 1977, (serigrafia)       
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3 Depozit výstavnej siene, 2000, 

                                                                                        ( akryl) 
Prameň: 

http://www.artgallery.sk/galeria.php?ArtGallery_Session=81a7&getGaleria=342&getPoz=1 
 

Otis Laubert 
 
 

 
1 Bez názvu, 1999, zo série Zbierky  

Prameň: 
http://www.artgallery.sk/galeria.php?ArtGallery_Session=81a7&getGaleria=460&getPoz=4 

Prameň: 
http://www.artgallery.sk/vystavyvstupte.php?ArtGallery_Session=81a7&getGaleria=460 

 
 

                       
2 Zo série Tapisérie   3 Zo série Tapisérie   4 Bez názvu 1990 

Pramene: http://www.artgallery.sk/dielo.php?ArtGallery_Session=81a7&getDielo=2308 
http://www.artgallery.sk/galeria.php?ArtGallery_Session=81a7&getGaleria=459&getPoz=2 

http://www.artgallery.sk/dielo.php?ArtGallery_Session=81a7&getDielo=2314 
 
 
 

http://www.artgallery.sk/galeria.php?ArtGallery_Session=81a7&getGaleria=460&getPoz=4
http://www.artgallery.sk/vystavyvstupte.php?ArtGallery_Session=81a7&getGaleria=460
http://www.artgallery.sk/galeria.php?ArtGallery_Session=81a7&getGaleria=459&getPoz=2
http://www.artgallery.sk/dielo.php?ArtGallery_Session=81a7&getDielo=2314
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Agnesa Sigetová (1939-2004)  
 
 
 

                      
Prameň: http://www.artgallery.sk/upload/diela/03696-75f89364d951d395a321c42f7a1bf059.jpg 

 
1 Z cyklu prieniky 1991(ceruza, farebný tuš)  2 Narastanie. 1992 (ceruza   a tuš) 

 

 
3 Z cyklu rozpad portrétu 1992 (ceruza) 

 
Prameň: 

http://www.artgallery.sk/dielo.php?ArtGallery_Session=16&getDielo=3010&getPouzivatel=456 
 

Kvetoslava Fullierová 
 

 
 

Prameň: 
 

http://www.artgallery.sk/upload/diela/01874-298c5742bf0b612d55fb9d6e96d5a314.jpg 
 

1 Slnečná partitúra IV, 1999 ( kombinovaná technika) 
 

 

http://www.artgallery.sk/dielo.php?ArtGallery_Session=16&getDielo=3010&getPouzivatel=456
http://www.artgallery.sk/upload/diela/01874-298c5742bf0b612d55fb9d6e96d5a314.jpg
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2 Chorálna partitúra  
 
 

 
 

3 Partitúra zatmenia slnka 2000 (kombinovaná technika) 
4 Vesmírna partitúra 1999 (kombinovaná technika) 

Prameň:  http://www.artgallery.sk/dielo.php?ArtGallery_Session=16&getDielo=1499 
 
 
 

 
 
 

Kveta Fulierová sa ako umelkyňa aj hudobnej interpretácie (violončelistka) sústreďuje na 
podstatu výtvarno-hudobnej spirituálnej interpretácie.290 

                                                           
290 S Kvetou Fullierovou sme sa stretli na jednom z výtvarných plenérov, kde sme sa mali možnosť 
spoznať v multimediálnej a priestorovo interpretovanej téme „Hore a dole“. Lektorom  výtvarnej 
tvorby pre neprofesionálnych výtvarníkov bol Július Koller. Plenér organizovalo Národné osvetové 
centrum v Bratislave,  metodička pre výtvarnú tvorbu neprofesionálnych výtvarníkov: Oľga Viestová. 
In: Letný výtvarný plenér pre neprofesionálnych výtvarníkov v Mojmírovciach v dňoch 11. 8. – 17. 8. 
1996.  

http://www.artgallery.sk/dielo.php?ArtGallery_Session=16&getDielo=1499
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Dorota Sadovská 
 
 

 
 
 

Prameň: 
http://www.artgallery.sk/galeria.php?ArtGallery_Session=81a7&getGaleria=327&getPoz=2 

1 Portrét Sabiny B. a Aminaty T. 
 

                                     
 

2 Na  prechádzke. 2001.  Detail. Inštalácia 200 obrázkov 3,5x4,5 - akryl 
 

Pramene: 
 

http://www.artgallery.sk/foto.php?ArtGallery_Session=81a7&getFoto=1433&getGaleria=331&g
etPoz=2 

 
http://www.artgallery.sk/upload/diela/01434-bf6efcdc9f29e01770ab5fb678907bb9.jpg 

 
 
 

eric šille 
 

 
Prameň: http://www.artgallery.sk/dielo.php?ArtGallery_Session=81a7&getDielo=3436 

1 Downloading, 2005, digitálna tlač, elektronické umenie 
 

http://www.artgallery.sk/galeria.php?ArtGallery_Session=81a7&getGaleria=327&getPoz=2
http://www.artgallery.sk/dielo.php?ArtGallery_Session=81a7&getDielo=3436
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Prameň: http://www.artgallery.sk/upload/diela/04283-e6212d68df31d7a8d490dcf24f82d6e9.jpg 
2 the dream is still asleep, 2005, digitálna tlač, elektronické umenie 

 
 

VÝTVARNÝ PROCES DETÍ V MIMOŠKOLSKOM PROSTREDÍ - REALIZÁCIA 
ILUSTRÁCIE 

 

 
 
 

 
Edukácia výtvarným umením v priestoroch Slovenskej národnej galérie v Bratislave  

 
 

„Detstvo je ríšou veľkej spravodlivosti a hlbokej lásky. V detských rukách nie je nijaká vec 
dôležitejšia ako ostatné veci.“   

Rainer Maria Rilke291 
 
 

Jedna z realizačných a kreatívnych možností v sprostredkovávaní výtvarného diela prebieha v 
línií výtvarnej edukácie v galériách a múzeách. Priestory týchto zariadení sú využívané v čoraz 

väčšej miere a pre prácu s deťmi sú pripravované umelecké programy v alternatívnych prejavoch, 
ktoré sú súčasťou samotných galerijných koncepcií. 

 

                                                           
291 RILKE, Rainer, Maria. 2005. O umení. Bratislava: KALLIGRAM 2005, s. 71. ISBN 80-7149-744-
4. 
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PRÍLOHA D 

 
Umelecká ilustrácia v knihe pre deti a jej výtvarný prejav na obálkach knižných titulov 

v súčasnosti 
 

(obrazová príloha ukážok knižných titulov v slovenských kníhkupectvách) 

 
1BoženaPlocháňová. 2Ilustrácie: Zuzana Nemčíková.3Ilustrácie:VladoMachaj.4Didaktické 

maľovanie. 
 

                     
5 Pre predškolákov.            6 Filmová adaptácia.           7 Filmová adaptácia. 

 
      

                       
 

8  Reedícia.            9  Ľuboslav Paľo  a mäkkosť.        10 Ilustrácie: Peter Čisárik. 
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Dnešná kniha pre deti s jej výtvarnou podobou a prejavom umeleckej ilustrácie 

     
 

11 Ilustrácie: Dezider  Tóth.            12 Ilustrácie:  Svetozár Mydlo.     13 Hra a Martina 
Matlovičová. 

 
 

     
 

      14 Ilustrácie: Vladimír Čáp.   15 Ilustrácie: Dušan Kállay. 16 Ilustrácie: Martin Kellenberger. 
      
 

             
17 Ilustrácie: Kamila Štanclová - Dušan Kállay.   18 Ilustrácie: Peter Uchnár. 

 
 

Súčasťou typografickej a výtvarno-estetickej úpravy motívov a kompozičných prvkov na obale 
kníh je výtvarný charakter radenia písma a jeho štýlotvorný aspekt rešpektujúci aj charakter 

umeleckej ilustrácie. 
Zážitkové čítanie detí sa odvíja od estetických hodnôt textu a obrazu. Spojenie obidvoch zložiek 

sa podieľa na stupni zvyšovania detského záujmu o čítanie a rozvíjanie si výtvarno-
komunikačných kompetencií. 
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19 Ilustrácie: Oľga Bajusová – jemný, poetický, mäkký ilustračný štýl. 
 

   
20 Reedícia.     21Chlapčenská literatúra.    22 Filmová adaptácia. 

   
 

             
23 Ilustrácie: J. Gertli-Danglár , komiksový štýl.   24 Ilustrácie, dizajn a text Daniela Heviera. 

                                 
Prostredníctvom výtvarného umenia rozvíjame a kultivujeme vizuálne vnímanie dieťaťa 

prirodzenou a nenásilnou formou. Jednou z úloh autorov a tvorcov knihy je  zameranie sa na 
pozornosť na dieťa, dieťaťa ako vnímateľa a zároveň samostatného tvorcu svojho vlastného 

výtvarného prejavu. Pedagóg preto rešpektuje detskú schopnosť vnímať umenie, rešpektuje ho 
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ako rovnocenného partnera a hľadá nové možnosti a metódy sprostredkovania umenia. Tým učí 
rozvíjať detské vnímanie a detskú obrazotvornosť.  

„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.“292 
 
 
 

            
 

   26 Reedícia.     27 Fotografia v knihe.    28 Ornament a ilustrácia v tvorbe Karly Šmídovej. 
 

PRÍLOHA  D1 
Obrazová príloha  

Ilustrácie na obálkach  
vybraných detských kníh jednotlivých desaťročí v typografickej úprave: 

 
Umelecká ilustrácia v deväťdesiatych rokoch – tituly 

 
Tieto ukážky obálok detských kníh uvádzame s dôvodov poukázať na výtvarnú a typografickú 

stránku usporiadania obrazu a textu. Ich charakter predstavuje stupeň 
ilustračných metód, ktoré sa objavovali vo výtvarnom stvárnení knižného umenia. Prevažuje 

maľba, kombinovaná technika, kolorovaná kresba, zväčša akvarelom, gvašom, no nájdeme aj 
prejavy grafického umenia.  

 
  motívov. 

     
1 Kompozície motívov.  2 Kultivovaný typografický počin Petra Grísu. 3 Koláže a montáže 

 
Vybrané ukážky titulov poskytujú vizuálny obraz charakteru typografického umenia vo 

vydavateľských projektoch jednotlivých vydavateľstiev na Slovensku. 
 
 

                                                           
292 Váross, Marián.1989. Od tvorivosti k tvorbe. Bratislava: Tatran 1989, s. 135-136  ISBN 80-222-
0023-9.  
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4   Ilustrácie: Svetozár Mydlo.           5 Ilustrácie:  Svetozár Mydlo dizajnér a typograf. 

 
Vydavateľstvo Mladé letá je dlhoročným, a pre slovenských detských čitateľov tradičným 

tvorcom kníh pre deti od najútlejšieho veku. 
. 

   
6 Ilustrácie: Jozef Cesnak.        7 Ilustrácie: Božena Plocháňová 

 
Niektoré umelecké ilustrácie slovenských autorov boli využité vo filmovej tvorbe pre deti. 

 

    
8 Ilustrácie: Vlado Machaj.        9 Z knihy:  Hojdalička, hojda. 

 
 

               
10 Ilustrácia a semiotika znakov skrytá v symboloch a výtvarných skratkách. 

 

    
A iní autori:   11 Ilustrácie: Augustín Andrej.   12  Ilustrácie: Juraj Balogh.   13 Ilustrácie: Martin 

Šutovec. 
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14 Ilustrácie:Peter Cpin.   15 Ilustrácie: Jaroslav Vodrážka a reedícia. 16 Ilustrované obrazmi 

z dejín a histórie, či mytológie.  
 
  

      
17 Ilustrácie: Alena Wagnerová    18 Ilustrácie: Zuzana Nemčíková.    19 Ilustrácie: Deziter Tóth. 

 
Aj podľa názvov zistíme, že mnoho kníh pre deti doposiaľ vychádza v reedícií. Siaha sa na 

osvedčené žánre aj klasické formy ilustrovania. Dôraz sa kladie na čitateľnosť a  zrozumiteľnosť  
grafickej a umeleckej kompozície výtvarnej a literárnej zložky detskej knihy. 

 

       
20 Ilustrácie: Viera Kardelisová. 21 Ilustrácie: Peter Cpin.  

  
  22 Z rozprávok Márie Ďuríčkovej. 

 
 

      
23 Ilustrácie: Vlado Machaj.  24 Ilustrácie: Ľuboslav Paľo.  25 Ilustrácie: Ondrej Zimka. 
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26 Ilustrácie: ZuzanaNemčíková  27 Ilustrácie:. Jarmila Dicová – Ondrejková.  

 
               

             
28 Filmová adaptácia.   29  Začarovaná princezná. 30 Pre čitateľov od 13 rokov 

 
Ilustrácie kníh zahraničnej produkcie sa prelínajú s prvkami filmového umenia. Dieťaťu sa 

usilujú nahradiť filmové dielo, potom je často čitateľ ovplyvnený zahraničnou tvorbou 
a mimoriadne vysokou mierou podnetovosti. Myslíme si, že dieťa dnešných čias má preto 

diametrálne odlišné estetické videnie a cítenie. Vzťah ku tradičným formám umeleckej ilustrácie 
aj preto musíme podporovať v edukácii umeleckou ilustráciou, výtvarnými činnosťami 

a rozhovormi o knihách. 
 

 
31 Ilustrácie:  Martin Kellenberger 

 
Kniha Osmijanko bola pre mnohých, dnes dospelých čitateľov, v detstve zvláštnym vektorom 

inšpirácií a fantázie, ktoré si uvedomíme pri tvorivých výtvarných realizáciách. 
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32 Ilustrácie: Peter Cpin.  33 Ilustrácie: Daniel Pastirčák - dvojdomý tvorca aj pre dospelých. 

 
 

Umelecká ilustrácia v osemdesiatych rokoch – tituly 
V technickom a typografickom stvárnení sa snúbi výtvarná stránka obrazu a radenie písma. 

Farebná škála je tlmenejšia, premyslenejšia a tým aj emotívnejšia. Dôraz je kladený aj na tvar 
a charakter línie, ktorá výtvarný výraz a prejav autorov – ilustrátorov, akoby určovala rysy 
ilustračných typov. Poetické, sugestívne, mnohoznačné a nevypovedateľné v ilustráciách 
určených do kníh pre deti, objavíme postupným zahĺbením sa do ilustračného prostredia. 

 

      
1 Ilustrácia: Jozef Cesnak.    2 Reedícia klasiky.   3 Dievčenský román. 

 
 
        

     
4 Kombinácia s ornamentom.  5 Ilustrácie: Ľudovít Fulla. 6 Ilustrácie: Milada Marešová 

 
 

Osemdesiate roky sa niesli v znamení koncentrovanej a kultivovanej knižnej tvorby. Zásadný 
vplyv malo na takéto prejavy esteticko-výtvarné komponovanie tak, aby tvorca ilustrátor, aj 

napriek niekedy inej výtvarnej činnosti predniesol svojou ilustračnou tvorbou súlad a štýlovú 
čistotu v použitých prvkoch a motívoch. 
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7 Pre starších detských čitateľov.  8 Pre dospelých čitateľov.     
 

9 Československá tvorba. 

     
 

    
10 Ilustrácie: Kristína Hargašová. 11 Naďa Rappensbergerová.  12 Ilustrácie: Mirko Hanák. 

 
 
 

       
 

13 Filmová adaptácia slávnej rozprávky.    14 Dievčenský román. 
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15 Ilustrácie: Dana Zacharová.  16  Téma 2. svetovej vojny.    

    
 

17 Ilustrácie: Igor Rumanský. 
 

 
 

Umelecká ilustrácia v sedemdesiatych rokoch – tituly 
 
 

 
1 Štefan Cpin. 2 Hložníkovská kompozičná štylizácia. 3  Razidlo na knižnej doske. 

 
 

Tituly zahraničnej literárnej tvorby pre deti a mládež malo príležitosť výtvarne stvárniť viacej  
ilustrátorov v tomto období, než dnes. 

Výrazne sa uplatňovalo razidlo, ktoré predstavovalo reliéfne stvárnenie motívu – jednoduchého 
tvaru – štylizovaného vo vysokej miere – a umiestnené  bolo zvyčajne na prednej doske knihy 

s plátennou väzbou knihy. 
 
 

    
 

4 a 5Preklady a ilustrácie.  6 Razidlo – reliéf na doske knihy. 
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7 Razidlo J.Bodenek, Ivkova biela mať  8 Edícia dobrodružnej literatúry.  9 Ilustrácie: Vincent 
Hložník. 

 

 
10 Edícia Dobré slovo.          11 Historická téma.      12 

 

 
13 Razidlo.      14 Farebná variácia I.   15 Farebná variácia II. 

 
 

 
16   Razidlo.      17 Ilustrácie:  Jozef Baláž    18 Kompozícia s fotografiou. 

 

     
19 Poetika štylizácie.     20 Pre čitateľov od 13 rokov. 
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21 S pôvodnými ilustráciami Ľudovíta Fullu. 
 

 
Umelecká ilustrácia v šesťdesiatych rokoch – tituly 

 

 
1“Hložníkovská variácia.“ 2 Obľúbená edícia Stopy pre mladých čitateľov  3 Zlaté razidlo 

 

 
4 Svetová literatúra.     5 Razidlo.           6 Štylizácia. Igor Kostka. 

 
 

             
7 Námet pre filmové spracovanie.  8 Razidlo  9 Fotografia z adaptácie rovnomenného filmu. 
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 10 Razidlo. 

 
S objavom fotografie a možností ilustrovania kníh fotografiou zo strieborného filmového plátna si 

začala svoju ilustračnú úlohu v knihách. 
 
 

Umelecká ilustrácia v päťdesiatych rokoch – tituly 
            

     
 

1Razidlo. Príbeh malého Eskimáka z Grónska. 2  Lyrika štýlu.  3 O priateľstve. 
 

Umelecká ilustrácia v štyridsiatych rokoch – tituly293 

 
 

V časoch druhej svetovej vojny, a tesnom povojnovom období sa pokusy vpečatiť sugestívny, 
a zárovň vytvoriť tzv. moderný výraz knihy, sa darilo knižným vydaniam len zvoľna.   

Umelecké ilustrácie – výskumne použité pri explorácii 

                                                           
293 Pramene – starších titulov – ukážky sme čerpali z internetových stránok súčasných 
antikvariátov. 
http://www.antikvariat-sova.sk/autor.php?autor=Bodenek+J. 
http://www.antikvariat-sova.sk/kniha/B4768/bez-hrdosti.php 
http://www.wallstreet.sk/antik/antik.php?page=hladaj&sumtitle=10&kluc=Jozef%20Cesnak 
http://www.wallstreet.sk/antik/antik.php?page=hladaj&sumtitle=10&kluc=Na%EFa%20Jankovi%E8
ov%E1-Rappensbergerov%E1 
http://www.wallstreet.sk/antik/antik.php?page=hladaj&sumtitle=10&kluc=Adela%20Jakabov%E1 
 
 

http://www.antikvariat-sova.sk/kniha/B4768/bez-hrdosti.php
http://www.wallstreet.sk/antik/antik.php?page=hladaj&sumtitle=10&kluc=Jozef%20Cesnak
http://www.wallstreet.sk/antik/antik.php?page=hladaj&sumtitle=10&kluc=Na%EFa%20Jankovi%E8ov%E1-Rappensbergerov%E1
http://www.wallstreet.sk/antik/antik.php?page=hladaj&sumtitle=10&kluc=Na%EFa%20Jankovi%E8ov%E1-Rappensbergerov%E1
http://www.wallstreet.sk/antik/antik.php?page=hladaj&sumtitle=10&kluc=Adela%20Jakabov%E1
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Č. 10 
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Daniel Pastirčák: Damiánová rieka 

 
 
 

PROTOKOL O REALIZOVANOM VÝSKUME PO EXPLORÁCII DESIATICH 
UMELECKÝCH ILUSTRÁCIÍ 

 
Skúmanie recepcie umeleckých ilustrácií deťmi v mimoškolskom prostredí 

 
Charakteristika vzorky pri rozšírenom skúmaní: 

 
     Výskum prebehol v období 2002 – 2004. Skúmania sa zúčastnili zo zámerne vyberaného 

prostredia – deti, ktoré sme individuálne navštívili v mimoškolskom prostredí a zisťovali sme ich 
reakcie po predložení desiatich umeleckých ilustrácií.  Na výskume sa podieľala skupina detí vo 

veku od šesť do dvanásť rokov. Všetky deti navštevovali základnú školu. Deti pochádzali 
z Prešova, Petrovian,  Dolného Kubína, Prievidze, Trenčína a Žiliny. Celkový počet respondentov  
bol 360 detí. Počet dievčat: 280 a počet chlapcov 80. S deťmi sme zámerne nadviazali prirodzený 
komunikačný kontakt počas ich voľného času a v neriadenom rozhovore sme kládli otázky na 

základe vopred pripravenej schémy ankety. Keďže sa naše otázky týkali zisťovania emocionálnej 
recepcie detí počas sledovania desiatich ilustrácií, išlo nám predovšetkým o ich bezprostredné 

a priame hodnotenie. V podmienkach prirodzeného prostredia sa deti prejavovali veľmi 
zodpovedne voči svojmu rozhodovaniu v prideľovaní bodov jednotlivým ilustráciám.  

     Experimentálne opakovanie hodnotenia sme ukončili po viacnásobnom rovnakom opakovaní 
postupov detí pri tom istom spôsobe predloženia desiatich umeleckých ilustrácií. Preto sme do 

našej vzorky obsiahli tento obmedzený počet detí. Š. Švec uvádza, že „(...) zámerný výber je 
potrebný preto, aby vybrané osoby boli "insideri", aby mali potrebné vedomosti a skúsenosti. 

Len tak môžu podať informačne bohatý obraz, aby poskytli pohľad do prostredia. (...) Veľkosť 
výberu (počet osôb, lokalít) sa neurčuje štatisticky, ako pri kvantitatívnom výskume, ale sa riadi 
saturáciou. Výber končí, keď skúmateľ zistí, že informácie od ďalších osôb sa opakujú, sú tie 

isté. Ďalšie rozširovanie výberu potom už nie je efektívne.“294  
Druhé opakovanie skúmania 

     Metódu sme zvolili pre účely exploračnej procedúry – bližšie identifikovanie premenných a 
objasňovania preferencie prvkov preferencie emocionálnych výrazov výtvarných motívov ako 

motivačného impulzu v tvorbe kompozícií aj s fragmentom umeleckej ilustrácie počas detského 
výtvarného procesu. 

     V priebehu detskej výtvarnej činnosti pri zvolenej metóde sme postupovali nasledovne: deťom 
sme predložili kolekciu desiatich umeleckých ilustrácií a k týmto ilustráciám bolo ich jedinou 
úlohou prideľovať body, ktoré v momentálnej chvíli vyjadrovali ich status vzťahov hodnotovej 

škály k jednotlivej ilustrácii: bodová škála sa pohybovala od 1 po 10 bodov. Najnižšie a najvyššie  
hodnotenie bolo 1 bod až 10 bodov.  

                                                           
294 In: ŠVEC, Š. ref 2, s. 77.  Ďalej Švec uvádza, že (In: Easton 1997, s. 150) „podmnožinou 
zámerného výberu je kumulatívny výber. Skúmateľ začína pracovať s jedným človekom alebo malou 
skupinou a potom postupne rozširuje okruh osôb, s ktorými pracuje. Často tak robí na základe 
zmienky alebo odporúčania osôb, s ktorými pracoval vo výskume predtým. Tento postup pri výbere 
pripomína nabaľovanie snehovej gule, a preto sa po anglicky aj takto označuje (snowball sampling).“ 



Výtvarné umenie od druhej polovice XX. storočia doteraz a axiologicko – poetologické východiská pre 
edukáciu detí umeleckou ilustráciou na 1. stupni základnej školy 
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     Rovnaké bodové hodnotenie deťmi sme zvolili pri určovaní najkrajšej umeleckej ilustrácie, 
najškaredšej, podobne sme postupovali aj pri hodnotovom určovaní, ak ilustrácia vzbudzovala 

u detí: radosť, príhodu, tajomstvo, hnev, strach a smútok. 
     Použité výskumné metódy a procedúry v širšom zábere nám poskytli originálne indície na 
konkrétne uplatnenie skúmaných premenných a javov pre ďalšie  roviny alebo fázy výskumu, 

ktoré by sme chceli aj naďalej experimentálne laboratórne rozvíjať.  
 

Pracovný hárok  

1. Pohlavie Dievča Chlapec 

2. Škola   

3. Trieda, ktorú dieťa navštevuje 
a jeho vek 

  

4. Dostáva dieťa knihy ako darček?   

5. Kupuje dieťa knihu ako darček?   

6. Pozná dieťa niektorých 
ilustrátorov? 

  

∑    

 
Akú knihu máš najradšej?................................................................................... 

Aké obrázky máš v knihe rád/a?..................................................................................... .... 
K explorácii: Pridelené body k jednotlivým umeleckým ilustráciám – škála 1-10. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Prideľované hodnoty – najkrajšia ilustrácia, podľa hodnotenia dieťaťa: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Prideľované hodnoty – najškaredšia ilustrácia, podľa hodnotenia dieťaťa: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Ktorá ilustrácia vzbudzuje u dieťaťa radosť: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 Ktorá ilustrácia vzbudzuje u dieťaťa príhodu: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Ktorá ilustrácia vzbudzuje u dieťaťa tajomstvo: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Ktorá ilustrácia vzbudzuje u dieťaťa pocit hnevu: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Ktorá ilustrácia vzbudzuje u dieťaťa pocit smútku: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Ktorá ilustrácia vzbudzuje u dieťaťa pocit strachu: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 




