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FAKTORY OVPLYV ŇUJÚCE VÝBER (DETSKEJ) KNIHY 

 

Martina KASANI ČOVÁ 

 

 Získať a udržať si v dnešnej dobe čitateľov je náročné nielen pre začínajúcich autorov, 

ale častokrát aj pre známych spisovateľov, ktorí majú za sebou desiatky kníh, v nejednom 

prípade i niekoľko významných ocenení. Toto tvrdenie platí dvojnásobne o detskom 

čitateľovi (vystavenému tlaku kvantity a nie vždy aj kvality informácií), ktorý uprednostní 

deväťdesiat minútové (i dlhšie) posedenie pred televíznou obrazovkou ako niekoľkohodinové 

(prípadne niekoľkodňové) čítanie jednej knihy. 

 Naším cieľom nie je hľadať príčiny tohto stavu, ale skôr zamyslenie sa nad faktormi, 

ktoré ovplyvňujú detského čitateľa pri výbere knihy (či už ide o kúpu knihy, vypožičanie 

z knižnice alebo od priateľov). Medzi činitele, ktoré sa podieľajú na výbere (detskej) knihy, 

zaraďujeme: 

1.Vek čitateľa 

2. Záujmy čitateľa 

3. Autora knihy 

4. Vzhľad knihy 

5. Odporúčanie zo strany inej osoby 

6. Reklamu alebo filmové (animované) spracovanie knihy 

7. Výchovu a vplyv rodičov 

 

 Vek čitateľa považujeme za rozhodujúci faktor, ktorý sa podieľa na výbere detskej 

knihy. Vychádzame pritom zo skutočnosti, že s vývinom a rastom dieťaťa sa zväčšuje jeho 

životná skúsenosť, rozširuje sa oblasť poznania. Kým v predčitateľskej fáze (deti do šesť 

rokov) výber knihy spočíva prevažne na rodičoch (alebo iných členoch rodiny), s vývinom 

dieťaťa vystupujú do popredia jeho osobné záujmy. Pri výbere knihy dieťa čoraz častejšie 

presadzuje vlastnú vôľu a rodič sa dostáva do roly usmerňovateľa a poradcu. V tejto role však 

rodič zotrvá len krátky čas, pretože s nastupujúcou pubertou dochádza u detí k snahe riadiť sa 

vlastnými názormi. Ján Kopál vo svojej knihe Próza a poézia pre mládež rozlišuje 

predčitateľskú a čitateľskú fázu (Kopál, 1997, s. 39). V rámci predčitateľskej fázy rozlišuje 

mladší predškolský vek (1. – 3. rok) a starší predškolský vek (3. – 6. rok). Čitateľská fáza 

zahŕňa mladší školský vek (6. – 10. rok) a starší školský vek (11. – 15. rok). Táto schéma (tak 
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ako všetky schémy a modelové situácie) vychádza zo všeobecných poznatkov o fyzickom 

a psychickom vývine dieťaťa, a ponúka tak zjednodušený pohľad na skutočnosť. V dnešnej 

dobe elektronických médií však mnohé deti svojimi schopnosťami a vedomosťami prevyšujú 

svoj skutočný fyzický vek. Z tohto pohľadu sa nám ako neaktuálne javí miestami 

pretrvávajúce „nálepkovanie“ kníh „pre deti od x rokov“, resp. „pre čitateľov od x rokov“. Za 

primeranejší termín považujeme označovanie kníh pre prvočitateľov 1 „Prvé čítanie“ 

(vydavateľstvo Mladé letá), ktoré má všeobecnejší význam, a preto umožňuje zahrnúť doň 

širšiu skupinu čitateľov.2  Vzhľadom k širokej ponuke knižného trhu môže označenie „Prvé 

čítanie“ slúžiť ako pomôcka  pre prvočitateľov aj pre ich rodičov. Predpokladáme, že starší 

čitatelia, ktorí už majú fázu „prvočítania“ dávno za sebou, takéto usmernenie nepotrebujú 

a pri výbere knihy sa riadia vlastnými záujmami a čitateľským vkusom.  

  Záujmy čitateľa. Každé dieťa je individualitou, osobnosťou samou o sebe. Vyznačuje 

sa nielen vonkajšou odlišnosťou od všetkých ostatných jedincov, ale aj/predovšetkým 

vnútornými charakteristickými črtami, typickými pre konkrétne dieťa. Rôznorodosť 

charakterových vlastností sa prejavuje aj v rozmanitosti záujmov čitateľov. 

 Záujmová sféra čitateľa úzko súvisí s jeho vekom. Kým záujmy mladších detí 

(čitateľov) sú často rozkolísanie, nestále, dieťa sa ešte len hľadá, je ľahko ovplyvniteľné 

inými osobami, televíziou, reklamou, ... , s pribúdajúcim vekom sa okruh záujmov dieťaťa 

špecifikuje, zužuje (história, šport, umenie a pod.) a prechádza do dlhodobejšieho záujmu, 

ktorý môže (ale nemusí) pretrvať aj celý život, prípadne môže ovplyvniť aj výber budúcej 

profesie. 

 V literatúre sa záujmy čitateľov odzrkadľujú v inklinácii k niektorému z literárnych 

druhov a vo výbere z jeho žánrov a žánrových variantov (literatúra faktu, historický román, 

povesť...). Podľa Jána Kopála (Kopál, 1997, s. 39) môžeme k istej vekovej skupine priradiť 

typ literatúry, ktorý je pre túto skupinu čitateľsky príťažlivý.3  Podotýkame, že toto triedenie 

                                                 
1 Pod prvočitateľmi rozumieme deti, ktoré sú schopné čítať text bez cudzej pomoci. 
2 Sú deti, ktoré sa naučia čítať pred dovŕšením šiesteho roku života, ale aj deti, ktoré si vyžadujú špeciálnu 
starostlivosť a čítať sa naučia neskôr. Prvé čítanie tak môže byť prvým či už má dieťa päť, šesť, alebo desať 
rokov.  
3 Vekové obdobie – typ literatúry 

1. Predčitateľská fáza: 
a) mladší školský vek (1. – 3. rok) – poézia (spievanky, rečňovanky), knižné hračky, leporelá; 
b) starší predškolský vek (3. – 6. rok) – poézia (spievanky, rečňovanky, hádanky), autorské a ľudové 

rozprávky (zvieracie, fantastické s jednoduchou štruktúrou); bájky, jednoduché príbehy zo života; 
z literatúry faktu umelecko – poznávacie knihy – knižné hračky, leporelá, obrázkové knižky, albumy, 
knihy s gramofónovými platňami (v súčasnosti s CD nosičmi, pozn. M. K.), pracovné zošity, 
omaľovačky, vystrihovačky, detské encyklopédie; dramatické drobné útvary, detské ľudové a bábkové 
hry. 

2. Čitateľská fáza: 
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má len všeobecný, orientačný charakter a vzhľadom k technickému pokroku je v niektorých 

prípadoch aj neaktuálne. 

 Autor knihy je v mnohých prípadoch vnímaný ako garant, značka kvality. Mladí 

čitatelia ostávajú verní „svojmu“ autorovi v prípade, že si ich získal už prvou knihou, ktorú od 

neho čítali. To však platí aj opačne. Negatívny dojem z „prvej“ knihy môže čitateľa odradiť 

od čítania ďalších diel toho istého autora/autorky.  

 Vzhľad knihy. S knihami je to ako s ľuďmi. Ak nevyzerajú už na prvý pohľad dobre, 

prejdeme okolo nich bez povšimnutia. Jednoducho povedané, aby sa čitateľ dostal k tomu, čo 

je vo vnútri knihy, musí ho kniha najskôr upútať svojím zovňajškom. V našich úvahách 

o vzhľade knihy sa sústredíme na ilustrácie detských kníh, nakoľko sa domnievame, že tie sú 

pre detského (ne)čitateľa pri výbere knihy dominantné. 

 Detská kniha bez ilustrácií (v jazyku tých mladších (ne)čitateľov „kniha bez obrázkov“) 

nie je a ani nemôže byť úplnou knihou adresovanou detskému príjemcovi. Ilustrátor, nesúci 

svoj podiel zodpovednosti na tvorbe knihy, zohľadňuje pri svojej práci fyzický vek dieťaťa, 

ktorému je kniha určená. Leporelá, určené najmenším deťom, zobrazujú skutočný odraz 

reality, pretože životná skúsenosť týchto detí je ešte malá (sú vo fáze spoznávania svojho 

okolia a pomenúvania predmetov a javov), a tak keby ilustrátor nakreslil do knihy modré 

jablko namiesto červeného, vynorili by sa v detskej hlávke pochybnosti a neistota pri jeho 

pomenovaní. 

 Prvočitatelia uprednostňujú knihy s veľkými (celostranovými) farebnými ilustráciami, 

ktoré sú doplnené krátkym textom (s primeranou veľkosťou písma); súvisí to s ich slabším 

čítaním. Tento fakt úspešne využívajú tvorcovia kníh z dielne Walta Disneyho – farebné 

ilustrácie pôsobiace harmonickým dojmom, krátky text a milé tváričky dokonalých 

postavičiek známe aj z televíznej obrazovky sú pre mladšie deti veľkým lákadlom.  

 Čitateľská i vlastná životná skúsenosť dieťaťa dovoľuje ilustrátorovi využiť v knihách 

určených straším čitateľom viac fantázie a abstraktnosti. Veľkosť ilustrácie sa zmenšuje 

a ponecháva sa priestor na jej vlastnú interpretáciu alebo doplnenie (dotvorenie) čitateľom. 

                                                                                                                                                         
a) mladší školský vek (6. – 10. rok) – poézia (verše pre deti s dôrazom na rytmickú pravidelnosť, 

členenosť epických a lyrických útvarov, porekadlá, hádanky); ľudové a autorské rozprávky, povesti 
a poviedky zo súčasného života detí, z histórie a z prírody; literatúra faktu, umelecko – poznávacia 
próza, reportáže, albumy, detské encyklopédie, knihy s gramofónovými platňami (s CD nosičmi, pozn. 
M. K.), drobné dramatické útvary, ľudové a bábkové hry; 

starší školský vek (11. – 15. rok – pubescentné obdobie) – oproti žánrom z predchádzajúceho obdobia odklon od 
poézie, od rozprávky, príklon k povesti, k historickej a k umelecko – životopisnej próze, k spoločenskej 
príbehovej próze (poviedkam, novelám a románom) zo súčasného života detí a mládeže, s hrdinami chlapcami 
a dievčatami, k dobrodružnej a vedecko-fantastickej literatúre, k cestopisom, reportážam, k literatúre faktu 
(albumy a encyklopédie z rozličných odborov ľudskej činnosti, z rozličných odvetví vedy a techniky).  
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 Literatúra faktu encyklopedického charakteru využíva ako obrazový materiál 

predovšetkým fotografiu. Populárno-náučná literatúra pracuje s fotografiou a ilustráciou, čím 

sa stáva prístupnejšou a zrozumiteľnejšou aj pre čitateľov mladšieho veku, ktorým nie je 

primárne určená. 

 Odporúčanie zo strany inej osoby. Akýkoľvek vplyv môže byť pozitívny alebo 

negatívny. Toto „riziko“ tu stále je a mladí ľudia ho často podstupujú vo svojej prirodzenej 

snahe niekam patriť (či už ide o rodinu alebo priateľov). Kým malé deti, tráviace väčšinu 

svojho času s rodičmi, podliehajú, prirodzene, aj ich vplyvu, staršie deti (a platí to už aj pre 

škôlkarov) uprednostnia pred radami rodičov názory priateľov, prípadne usmernenia 

pedagógov. Súvisí to s vývinom dieťaťa, ktoré sa s narastajúcim vekom postupne zbavuje 

svojej závislosti na rodičoch a pokúša sa o čoraz väčšiu mieru samostatnosti týkajúcu sa jeho 

vlastných rozhodnutí.      

 Pozitívne hodnotenie knihy priateľom počas rozhovoru, opis jej niektorej zaujímavej 

časti, vyjadrenie vlastných kladných pocitov z prečítaného, snaha počúvajúceho byť pri 

najbližšom stretnutí „v obraze“, to všetko môže u zúčastnených vyvolať taký záujem 

(zvedavosť) o knihu, že sa rozhodnú si ju prečítať. Avšak také isté pozitívne hodnotenie 

a odporúčanie knihy zo strany dospelého (najčastejšie učiteľa alebo rodiča) vedie u mladých 

čitateľov, naopak, k odmietnutiu knihy. Súvisí to s už vyššie spomínanou snahou dieťaťa 

(mladého človeka) zbaviť sa vplyvu dospelých na svoje rozhodovanie a konanie. Takúto 

pozitívnu „kritiku“4  zo strany dospelého môže dieťa vnímať ako nátlak a ohrozenie svojej 

samostatnosti. Rodičia sú (alebo by mali byť) tými osobami, ktoré najlepšie poznajú svoje 

dieťa a dokážu zvoliť primeranú taktiku, aby u svojho potomka vyvolali záujem o určité dielo 

alebo o čítanie ako také. Samozrejme len v tom prípade, že samotný rodič považuje čítanie 

pre svoje dieťa za dôležitý prvok nielen školského vzdelávania. 

 Negatívna „kritika“ môže u mladých čitateľov taktiež vyvolať dvojakú reakciu. Buď si 

čitateľ po takejto kritike odmietne knihu prečítať (stáva sa pre neho nehodnou čítania), alebo 

si ju prečíta aj napriek nej / práve pre ňu.    

 Reklama alebo filmové (animované) spracovanie knihy. Cieľom reklamy je, 

zjednodušene povedané, ovplyvniť čo najväčší počet konzumentov, aby si kúpili produkt, 

ktorý reklama prezentuje. Výška investícií vložených do reklamy sa nevyhnutne odrazí na 

cene reklamovaných výrobkov. Aj preto je reklama kníh u nás skôr výnimkou ako pravidlom. 

Cena kníh, už aj tak dosť vysoká, by po reklame ešte stúpla. 

                                                 
4 Pod pojmom kritika v tomto prípade rozumieme neprofesionálne hodnotenie diela. 
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 V prípade detských čitateľov a absentujúcej knižnej reklamy zohráva dôležitú úlohu 

filmové alebo animované spracovanie knižných predlôh (napr. Maťko a Kubko, známy Harry 

Potter, Anna zo Zeleného domu...). Nezriedkavý je aj jav, keď rozprávka alebo film slúžia 

ako vzor knihe, ktorej obsah potom pozostáva z farebných fotografií z daného filmu alebo 

rozprávky, krátkeho komentára ku každému obrázku, prípadne zo stručného textu, v ktorom 

je zhustený príbeh rozprávky (filmu). Máme na mysli obrázkové publikácie typu Shrek, Blesk 

McQuinn, Piráti z Karibiku..., ktoré síce vznikli ako „vedľajší“ produkt rozprávky / filmu 

(podobne ako rôzne samolepky, plyšové hračky, perá, ceruzky atď.), ale vďaka nej / nemu sa 

veľmi dobre predávajú.  

 Z vyššie uvedeného vyplýva, že knižná reklama v pozitívnom slova zmysle ďaleko 

zaostáva za žraločími zákonmi trhovej ekonomiky. 

 Výchova a vplyv rodičov. „Výchova a možnosť výberu hrajú ohromnú, ale často 

ignorovanú úlohu pri určovaní objektov nášho pôžitku.“(Shusterman, 2003, s. 280) 

Vychádzajúc z tohto tvrdenia môžeme povedať, že v prvom rade sú to práve rodičia , ktorí 

u svojich detí pestujú a rozvíjajú (resp. nepestujú a nerozvíjajú) vzťah ku knihám a k literatúre 

ako takej. Predpokladáme, že záujem o literatúru rozvíjajú u svojich detí len tí rodičia, ktorí 

sami majú takýto záujem (či už profesionálny alebo neprofesionálny). 

 Čitateľský vkus dieťaťa sa formuje spolu s ním. Spočiatku rodič vyberá knihy svojmu 

dieťaťu sám. Staršie dieťa sa už chce samo rozhodnúť, ktorú knihu si vyberie. V takomto 

prípade je potrebné nevnucovať dieťaťu svoju vôľu, ale dať mu na výber (napr. ponúknuť mu 

dve knihy, z ktorých si jednu vyberie). Domnievame sa, že nenásilnou a hravou formou môže 

rodič sústrediť pozornosť dieťaťa na knihu ako bohatý zdroj informácií a zábavy už vo veku 

jedného roku dieťaťa. Je však dôležité si uvedomiť, že v tomto ranom veku potrebuje dieťa 

usmernenie a pomoc rodiča nielen pri narábaní s knihou a pri jej poznávaní, ale aj ako 

pozorného poslucháča knižných „interpretácií“ dieťaťa. Vnímavosť malých detí je 

nezmerateľná. Nielen rodič učí dieťa, ale často sa mnohé naučí sám prostredníctvom svojho 

dieťaťa.    

 

 Na záver už len pripomenieme, že medzi jednotlivými faktormi, ktoré sa podieľajú na 

výbere (detskej) knihy, je vzájomná spojitosť. Ani jeden z týchto faktorov nefunguje sám 

o sebe. Na výbere knihy sa podieľajú spoločne, len každý rozličnou mierou a intenzitou. 

Značnú úlohu pri výbere knihy zohráva aj jej cena, tá však spadá predovšetkým do 

rodičovských kompetencií a pre dieťa znamená buď zmarenie alebo naplnenie jeho túžby po 

danej knihe. 
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