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SÚČASNÝ SJ – PRAKTICKÁ ŠTYLISTIKA II. 
 
 

 
Kód predmetu:  1ISJM/SSJP2n/11 
Akademický rok:  2012/2013 
Študijný program:  slovenský jazyka a literatúra (SJLb) 
Stupeň štúdia:  prvý (bakalársky) 
Ročník:    tretí 
Semester:   letný (6.) 
Forma výučby:  cvičenie 
Rozsah výučby:   2 hodiny týždenne 
Spôsob hodnotenia:  skúška 
Počet kreditov:  3 
Vyučujúca:   Mgr. Stanislava Zajacová, PhD. 
Pracovisko:  Inštitút slovakistických, mediálnych a knižničných štúdií FF PU 
Číslo miestnosti:  374 
E-mail:    stanislava.zajacova@gmail.com  
 
Obsahová náplň seminárov: 
 
1. Oboznámenie sa s cieľom seminárov a s podmienkami na absolvovanie skúšky.  
Vyhodnotenie seminárnych prác z prechádzajúceho semestra. Najfrekventovanejšie chyby. 
 
2. Vymedzenie pojmu/termínu štyléma, systémová klasifikácia štylém.  
Mimojazykové (neverbálne) štylémy. 
Literatúra:  Slančová, D.: K vymedzeniu pojmu a termínu štyléma. In: Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej 

a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty PU, 12, 2006, s. 10 – 16.  
Dostupné na: <http://www.indi.pf.unipo.sk/files/pubs/slovo_o_slove_12.pdf> 

  Findra, J.: Štylistika slovenčiny, s. 17 – 21, 117 – 121. 
  Mistrík, J.: Štylistika, s. 233 – 250.   

  
3. Kompozičné štylémy (odsek, kapitola, rámcové zložky prejavu, nadvetné kontextové jednotky, 
prostriedky textovej väzby). 
Literatúra:   Findra, J.: Štylistika slovenčiny, s. 92 – 116. 
  Mistrík, J.: Štylistika, s. 271 – 393.  

  
4. Fónické štylémy (štylistická hodnota hlások, intonačné prostriedky vo funkcii štylém, výslovnostné 
štýly). 
Literatúra:   Findra, J.: Štylistika slovenčiny, s. 54 – 60. 
  Mistrík, J.: Štylistika, s. 250 – 270.   

  
5. Morfologické štylémy (štylistické využitie slovných druhov, slovnodruhová charakteristika textu ako 
indikátor štýlu).  
Literatúra:   Findra, J.: Štylistika slovenčiny, s. 61 – 72. 
  Mistrík, J.: Štylistika, s. 159 – 177.   

 
6. Syntaktické štylémy (funkčno-štylistická charakteristika jednoduchých viet a súvetí, štylistické vlastnosti 
expresívnych syntaktických konštrukcií, slovosledu a vetosledu). 
Literatúra:   Findra, J.: Štylistika slovenčiny, s. 73 – 91. 
  Mistrík, J.: Štylistika, s. 177 – 233.   

 
7. – 8. Funkčno-štylistická charakteristika lexikálnych štylém. 
Literatúra:   Findra, J.: Štylistika slovenčiny, s. 22 – 53. 
 Mistrík, J.: Štylistika, s. 42 – 159.   
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Súčasťou cvičení je aj využívanie techník tvorivého písania textov rôznych funkčných štýlov a korektúra 
zadaných textov.  
 
9. Záverečný test. 
 
 
Literatúra: 
SLANČOVÁ, D.: Praktická štylistika. (Štylistická príručka). 1., 2. vyd. Prešov: Filozofická fakulta UPJŠ a 
Slovacontact, 1994, 1996. 
SLANČOVÁ, D.: K vymedzeniu pojmu a termínu štyléma. In: Slovo o slove. Zborník Katedry komunikačnej 
a literárnej výchovy Pedagogickej fakulty PU, 12, 2006, s. 10 – 16. 
MISTRÍK, J.: Štylistika. 1., 2., 3. vyd. Bratislava: SPN, 1985, 1989, 1997. 
FINDRA, J.: Štylistika slovenčiny. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2004. 
MEŠKO, D. – KATUŠČÁK, D. – FINDRA, J.: Akademická príručka. 2., upravené a doplnené vydanie. Martin: 
Vydavateľstvo Osveta, 2005.  
ČECHOVÁ, M. a kol.: Současná česká stylistika. Praha: ISV, 2003. 
FINDRA, J.: Štylistika slovenčiny v cvičeniach. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2005. 
HOFFMANNOVÁ, J.: Stylistika a... Současná situace stylistiky. Praha: Trizonia, 1997. 
MINÁŘOVÁ, E.: Stylistika pro žurnalisty. Praha: Grada Publishing, a. s., 2011. 
FIŠER, Z.: Tvůrčí psaní. Malá učebnice technik tvůrčího psaní. Brno: Paido, 2001. 
 
Podmienky na absolvovanie skúšky: 
 
Priebežné hodnotenie 1: 
Referát. Každému študentovi bude pridelená téma referátu. Úlohou študenta je pripraviť si vlastnú 
powerpointovú prezentáciu a zostaviť praktické cvičenia na základe teoretických poznatkov 
nadobudnutých z predpísanej odbornej literatúry (10 bodov). 
 

Priebežné hodnotenie 2: 
Seminárna práca. Transformácia textu vedecko-náučného štýlu na text didaktického štýlu. Každý 
študent si vyberie ľubovoľný text vedecko-náučného štýlu z lingvistickej alebo literárno-vednej oblasti 
(rozsah – približne 1 strana) a pokúsi sa o jeho popularizáciu. Súčasťou seminárnej práce je okrem 
transformácie textu aj komparácia oboch textov z hľadiska uplatňovania jednotlivých štylém (20 bodov).  
(K seminárnej práci je potrebné doložiť aj východiskový text). 
 
Záverečné hodnotenie: 
Test z prebraného učiva a predpísanej študijnej literatúry (maximálne 15 bodov). Požadovaný minimálny 
počet bodov – 9. 
 
Hodnotené časti: 
 aktívna účasť na seminároch:   4 body (0,5 b. za každú účasť)    
 test:      15 bodov   
 seminárna práca:     20 bodov 
 referát:      10 bodov    

SPOLU       49 bodov 
 
Hodnotenie: 
49 – 46 bodov  A 
45 – 42 bodov  B 
41 – 38 bodov  C 
37 – 34 bodov  D 
33 – 30 bodov  E 
29 – 0 bodov  FX 
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Formálna úprava seminárnej práce:  
Pozri:  
(1) Meško, D. – Katuščák, D. – Findra, J.: Akademická príručka. 2., upravené a doplnené vydanie. Martin: 
Vydavateľstvo Osveta, 2005. 496 s. 
(2) Dokument Smernica k tvorbe záverečných prác  
(3) Dokument Inštrukcie k tvorbe záverečných prác  
Dostupné na: <http://www.unipo.sk/filozoficka-fakulta/ismks/studenti/zaverecne-prace> 
 

- titulný list: (1) záhlavie s názvom univerzity, fakulty, inštitútu (v rámci troch samostatných 
riadkov); (2) v strede: názov práce; (3) vľavo dole: meno vyučujúceho, akademický rok, názov 
disciplíny; (4) vpravo dole: meno študenta, ročník štúdia, študijná skupina   

- typ a veľkosť písma – Times New Roman, 12 bodov; príp. Calibri, 11 bodov  
- riadkovanie – 1,5 (medzi odseky sa nevkladajú voľné riadky) 
- okraje – 2,54 cm z každej strany  
- zarovnanie – podľa okraja (do bloku) 
  

Hodnotí sa: štylizácia, kompozícia, pravopis (za každú pravopisnú chybu sa strháva 0,25 b.), invencia 
a formálna úprava práce.  
 
 


