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ŠTYLISTIKA A ZÁKLADY RÉTORIKY 1 
 

 
Akademický rok:  2012/2013 
Študijný program: masmediálne štúdiá (MSTM) 
Stupeň štúdia:  druhý (magisterský) 
Ročník:    prvý 
Semester:   zimný 
Forma výučby:  seminár + prednáška 
Rozsah výučby:   1 seminár, 1 prednáška týždenne 
Spôsob hodnotenia:  hodnotený zápočet 
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. seminár  
Oboznámenie sa s cieľom seminárov a s podmienkami na získanie zápočtu. 
 
Podmienkou účasti na seminároch je domáca príprava formou štúdia jednotlivých tém  
z predpísanej literatúry. Hodiny sú zamerané na praktické precvičenie danej problematiky. 
 
2. seminár  
Tvorba textov vedecko-náučného štýlu (formálna úprava textu, citácie, parafrázy, bibliografické 
odkazy, najfrekventovanejšie chyby v praxi).   
Literatúra:  Meško, D. – Katuščák, D. – Findra, J.: Akademická príručka. 2., upravené a doplnené vydanie. Martin: 

Vydavateľstvo Osveta, 2005. 496 s. 
Dokument Smernica k tvorbe záverečných prác  
Dostupné na: <http://isvjams.weebly.com/uploads/3/2/8/3/3283426/smernica_zp_isvjams.pdf> 
Dokument Inštrukcie k tvorbe záverečných prác  
Dostupné na: <http://isvjams.weebly.com/uploads/3/2/8/3/3283426/instrukcie_zp_isvjams.pdf> 

  

3. – 6. seminár   
a) Princípy a zásady efektívnej komunikácie: pravidlá vyplývajúce zo vzťahu medzi produktorom 
a recipientom.    
Literatúra:  Slančová, D.: Praktická štylistika, s. 68 – 80. 

b) Princípy a zásady efektívnej komunikácie: pravidlá vyplývajúce zo zákonitostí textovej výstavby. 
Literatúra:  Slančová, D.: Praktická štylistika, s. 80 – 109. 
 

Seminárna práca 1: 
Analýza vybraného mediálneho textu na základe uplatnenia princípov a zásad efektívnej 
komunikácie (15 bodov). 
 
7. – 8. seminár  
Úvod do problematiky štylistiky. Chápanie pojmu štýl. Klasifikácia štýlov.   
Štýl súkromnej komunikácie (hovorový štýl). 
Literatúra:  Slančová, D.: Praktická štylistika, s. 50 – 51. 
  Mistrík, J: Štylistika, s. 499 – 512. 

 Findra, J.: Štylistika slovenčiny, s. 204 – 209. 
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Seminárna práca 2: 
Záznam a analýza ústneho jazykového prejavu. Každý študent získa audio-, príp. videonahrávku 
spontánnej ústnej komunikácie v rozsahu 5 minút. Účastníkmi dialógu musia byť minimálne dve 
osoby. Získaný audiozáznam pretranskribuje (inštrukcie k transkriptu – pozri ďalej) a na základe 
analýzy zvukových, morfologických, syntaktických a lexikálnych výrazových prostriedkov určí 
vlastnosti hovorového štýlu (20 bodov).  
(K seminárnej práci je potrebné doložiť aj CD obsahujúce príslušný zvukový záznam).    
   
9. seminár 
Štýl literárnej komunikácie (umelecký štýl). 
Literatúra: Slančová, D.: Praktická štylistika, s. 51 – 53. 
  Mistrík, J.: Štylistika, s. 512 – 544. 
  Findra, J.: Štylistika slovenčiny, s.199 – 204.  

 
Seminárna práca 3: 
Metóda tvorivého písania. Každý študent vytvorí záver k pridelenému úryvku literárneho textu (10 
bodov). 
  
10. – 11. seminár  
Štýl odbornej komunikácie vo sfére vedy, techniky, vzdelávania a iných odborov ľudskej činnosti 
(vedecký, popularizačný, didaktický, praktický odborný štýl). 
Literatúra: Slančová, D.: Praktická štylistika, s. 47 – 49. 

Mistrík, J: Štylistika, s. 426 – 447. 
Findra, J.: Štylistika slovenčiny, s. 181 – 186. 
Mlacek, J.: Sedemkrát o štýle a štylistike, s. 59 – 73. 

   
12. seminár 
Štýl úradnej komunikácie (administratívny štýl). 
Literatúra: Slančová, D.: Praktická štylistika, s. 50. 
  Mistrík, J.: Štylistika, s. 447 – 459. 
  Findra, J.: Štylistika slovenčiny, s. 191 – 193. 

Meško, D. – Katuščák, D. a kol.: Akademická príručka.  

 
13. seminár 
Zhodnotenie práce študentov. 
 
_________ 
 
Základná literatúra: 
SLANČOVÁ, D.: Praktická štylistika. (Štylistická príručka). 1., 2. vyd. Prešov: Filozofická fakulta UPJŠ a 
Slovacontact, 1994, 1996. 
MISTRÍK, J.: Štylistika. 1., 2., 3. vyd. Bratislava: SPN, 1985, 1989, 1997. 
FINDRA, J.: Štylistika slovenčiny. Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2004. 
 
Odporúčaná literatúra: 
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. 
HORECKÝ, J.: O jazyku a štýle kriticky a prakticky. Prešov: Náuka, 2000. 
MEŠKO, D. – KATUŠČÁK, D. – FINDRA, J.: Akademická príručka. 2., upravené a doplnené vydanie. 
Martin: Vydavateľstvo Osveta, 2005.  
MLACEK, J.: Sedemkrát o štýle a štylistike. Ružomberok: Katolícka univerzita v Ružomberku. 
Filozofická fakulta, 2007. 
SLANČOVÁ, D.: Základy praktickej rétoriky. Prešov: Náuka, 2001. 
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__________ 
 
Podmienky na získanie hodnoteného zápočtu: 
Podmienkou na získanie zápočtu je vypracovanie troch seminárnych prác. Maximálny počet bodov za 
jednotlivé práce je uvedený pri každej z nich, rozsah závisí od konkrétneho žánru. Celkový počet 
bodov, ktoré môže študent za svoje práce získať, je 45 bodov. Boduje sa štylizácia, kompozícia, 
invencia, pravopis (za každú ortografickú chybu sa strháva 0,25 b.) a formálna stránka práce. 
Plagiátorstvo sa chápe ako neprijateľný štýl práce a hodnotí sa známkou FX bez možnosti 
odovzdania náhradnej seminárnej práce.  

Pozri: <http://www.unipo.sk/public/media/14733/09_smernica_plagiatorstvo_2011.pdf>.  
  
Študent môže získať maximálne 5 bodov za aktívnu účasť na seminároch (za každú aktívnu účasť na 
seminári 0,5 b.).   
 
Maximálny počet bodov:         
 aktívna účasť na seminároch:   5 bodov   
 seminárne práce:     45 bodov    

SPOLU       50 bodov 
 
Hodnotenie: 
bude pozostávať zo získaného bodového hodnotenia absolvovania celého predmetu, t. j. prednášok 
(maximálny počet bodov: 40; minimálny potrebný počet bodov: 25) aj seminárov (maximálny počet 
bodov: 50; minimálny potrebný počet bodov: 31): 

 
56 – 62 bodov: E (dostatočne) 
63 – 69 bodov: D (uspokojivo) 
70 – 76 bodov: C (dobre) 
77 – 83 bodov: B (veľmi dobre) 
84 – 90 bodov: A (výborne) 
 
 
Formálna úprava seminárnych prác:  
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  
Dostupné na: <http://isvjams.weebly.com/uploads/3/2/8/3/3283426/smernica_zp_isvjams.pdf> 
(3) Dokument Inštrukcie k tvorbe záverečných prác  
Dostupné na: <http://isvjams.weebly.com/uploads/3/2/8/3/3283426/instrukcie_zp_isvjams.pdf> 
 

- 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 odsekmi sa nenechávajú voľné riadky) 
- odseky treba odsadiť zľava pomocou tabulátora, nie medzerovníka  
- okraje – 2,54 cm z každej strany  
- zarovnanie – podľa okraja (do bloku)  
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Inštrukcie k transkriptom nahrávok, ktoré sú súčasťou seminárnej práce 2 zameranej na analýzu 
hovorového štýlu 

• nepoužívať fonetickú transkripciu 
• zaznamenávať iba výrazné odchýlky od ortoepickej normy (napr. z nami, prfky, vlavo) 
• z interpunkčných znamienok používať iba otáznik a úvodzovky (pri reprodukovanej reči) 
• na označenie replík jednotlivých komunikantov zvoliť trojpísmenový kód predstavujúci prvé 

tri znaky z rodného mena komunikanta, príp. z jeho sociálnej roly (napr. PET – Peter, MAM – 
mama) 

 
Legenda značiek: 
ABC (majuskula) – nápadné zdôraznenie slabiky, príp. celého slova 
: – expresívne využitie kvantity alebo predĺžená výslovnosť 
↓ – klesavá melódia  
↑ – stúpavá melódia 
→ – neukončená intonácia 
# – kratšia pauza 
## – dlhšia pauza 
Dĺžka pauzy sa označuje podľa toho, ako ju vníma percipient, nemeria sa exaktne. 
@ – hezitačný zvuk 
... – apoziopéza alebo proziopéza, nedokončené slovo, príp. chýba začiatok slova 
xxx – nezrozumiteľné miesta 
Zaznamenáva sa toľko radov xxx, koľko nezrozumiteľných slov bolo zachytených. 
∑ – slová alebo časti replík vyslovené viacerými komunikantmi súčasne 
 
Interpretatívne poznámky o parajazykových a extrajazykových charakteristikách komunikácie sa 
umiestňujú do okrúhlych zátvoriek. 
 
Ukážka: 
DKO – dospelý komunikant 
BAR – Barborka 
  
BAR: a budeme mať @ # zlatého retrievera # keď skončí zima NA JAR ↓ # ho budeme mať ↓ # už 

máme všetko ale psíka a obojok nemáme lebo nevieme aký bude mať krk ↓ 
DKO: a čo všetko máte? ↓ 
BAR: no takýto: čo sa drží (Barborka použije deiktické gestá) → # že sa to vysúva ↓ # a máme aj 

gumovú hračku psíka a zajačika → # aj košík máme → ## aj # aj všetko máme aj MISKU → ale 
@ # z tej čo sme mali pre Murka z tej bude # lebo @ # zlatý retriever je @ # najviac → # 
najviac je ↓ 

DKO: čo je najviac? ↓ 
BAR: je ↓ 
DKO: že je ich najviac? ↑ 
BAR: je NAJVIAC ↓ 
DKO: ale čo najviac? ↓ 
BAR: že # že # že máš # že JE ako MY jeme ↓ 
DKO: AHA ↑ (smiech oboch komunikantov) # a čo s ním budeš robiť keď ho budeš mať? ↓ 
BAR: že mu # že mama niečo mu uvarí → a @ # no: # že # že mu budem nosiť je:sť → a tak ↓ že 

ho budeme kúpať ↓ a tak ↓ že # že mu budeme hádzať tak patyky že prines → a budeme ho              
cvičiť → a → # už neviem ↓ 

 
 

 
 


