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INDIVIDUÁLNY ŠTÝL ADELY BANÁŠOVEJ 
 

Jana Veľasová 
 
Abstrakt 

V príspevku sa opierame o koncepciu, ktorá na štýl nazerá ako na spôsob verbálnej in-
terakcie a vychádza z individuálneho personálneho a konverzačného štýlu. Zamerali 
sme sa na moderátorské prejavy Adely Banášovej. Analýzou chceme zistiť, či sú použí-
vané výrazové prostriedky príznačné pre každý jej prejav, alebo závisia od formátu relá-
cie, v ktorej moderátorsky pôsobí. Metodologicky využívame analýzu textu v súbehu 
s komparáciou a intuitívnou metódou štylistického výskumu založenou na empírii. Zistili 
sme, že moderátorské prejavy Adely Banášovej sú charakteristické vysokou mierou im-
provizácie, prejavuje sa v nich schopnosť poradiť si v akejkoľvek situácii, a to predovšet-
kým tak, že nepredvídané udalosti zvláda s humorom. Jej výpovede sú expresívne, 
spontánne, využíva celý rad komunikačných stratégií. Časté sú apely na emocionálne 
prežívanie. 
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ÚVOD 

nalýza individuálneho štýlu moderátorských osobností v slovenských 
médiách je jednou z ciest, ktorými možno prispieť k charakteristike slo-

venského mediálneho prostredia. 
Príspevok začneme definovaním teoretických východísk, venovať sa bu-

deme pojmom štýl, individuálny štýl, moderovanie a moderátor. Neskôr pre-
jdeme k podrobnejšiemu opisu východiskového materiálu, konkrétne stano-
víme ciele práce, výskumnú stratégiu a pristúpime k samotnej analýze preja-
vov. 

Pri skúmaní individuálneho štýlu si môžeme všímať široký okruh pro-
striedkov a javov. V rámci každej relácie sa však budeme snažiť nájsť opaku-
júce sa situácie a analyzovať spôsob ich moderátorského vedenia, rovnako 
spôsob komunikácie s obecenstvom a televíznymi divákmi. Primárne sa za-
meriame na monologizované prejavy. Interpretovať budeme aj jazykové, pa-
rajazykové a extrajazykové prostriedky. Naším úsilím bude posúdiť štylistický 
účinok použitých prostriedkov, ich funkčnosť a primeranosť. 

Zámerom práce je zistiť, či výrazové prostriedky, ktoré Adela Banášová 
využíva, sú príznačné pre každý jej prejav bez závislosti od konkrétnej relácie 
– chceme identifikovať konštantné črty individuálneho prejavu moderátorky. 

A 
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Ako metódu štylistického výskumu sme si zvolili analýzu textu, proces, ktorý 
si všíma použité výrazové prostriedky a formu vyjadrovania. 

V závere práce sa pokúsime určiť, ktoré štýlové znaky sa nemenili, ktoré 
boli charakteristické pre prejavy moderátorky. Enumeratívne teda určíme 
atribúty individuálneho štýlu Adely Banášovej. 

 
MODEROVANIE 

„Činnosť zameranú na tvorbu mediálneho textu ako produktu komuni-
kačnej performancie v elektronických médiách“ (Gregová – Rusnák – Sabol, 
2004, s. 73) nazývame moderovanie. Charakterizuje ho vysoká miera impro-
vizácie a aktuálnosti. Na rozdiel od iných žánrov je pre moderované progra-
my charakteristická vyššia intervencia osoby poverenej vedením programu 
do štruktúry moderovaného tvaru, čo môže postupne smerovať až k striktne 
autorským moderovaným programom. Má dramaturgickú povahu – na jednej 
strane sa predpokladá vytváranie rozhlasového či televízneho scenára, na 
druhej strane sa počíta s improvizáciou, vzniká teda „tu a teraz“. (Gregová – 
Rusnák – Sabol, 2004, s. 73) 

Schopnosť vniesť do štruktúry mediálneho textu prvky improvizácie ako 
spontánnej formy takej komunikácie, ktorá nie je vopred pripravená, je mi-
moriadne dôležitá. Jej realizácia má aktuálny ráz, podmienený situáciou, prí-
tomnosťou recipientov. Improvizácia je nevyhnutnou zložkou všetkých me-
diálne šírených performancií. V niektorých žánroch elektronických médií, 
ako napríklad talkšou, je improvizácia súčasťou štruktúry textu. Predpokla-
dom kvality celého programu je jej adekvátne zvládnutie bez interpretačných 
zakolísaní. Ide napríklad o umenie vtipne reagovať na repliky prítomných 
hostí a schopnosť zaradenia digresií a exkurzov do štruktúry textu (Rusnák, 
2009, s. 222). 

Osoba, ktorá je poverená vedením programu, sa môže do štruktúry mode-
rovaného tvaru zapojiť rôzne. Podľa stupňa intervencie Rusnák (2013, s. 65) 
rozlišuje dva druhy moderovania:    
a)a)a)a) Soft moderovanieSoft moderovanieSoft moderovanieSoft moderovanie – miera autorského vkladu je v úzadí, moderátor dbá len 

na udržiavanie tvaru textu, pričom rámcuje jednotlivé témy uvádzacími, 
resp. ukončovacími replikami a autorsky sa pritom výrazne nepresadzuje, 
dominuje úsilie sprostredkovať predovšetkým objektívnu hodnotu podá-
vanej informácie. Pri soft moderovaní je emocionálna potencia moderova-
ného textu výraznejšie utlmovaná. Patria sem programy s informačno-
vzdelávacím či poznávacím zameraním (napr. Fonendoskop, Kontakty).    
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b)b)b)b) Hard modeHard modeHard modeHard moderovanierovanierovanierovanie – využíva sa v programoch, ktoré sa orientujú na atrak-
tivitu a zábavný charakter. Pri výbere tém dominujú také, ktoré dokážu 
zaujať široké publikum. To osobitne platí o špecifickom druhu zábavného 
moderovaného programového celku, o talkšou. Pre hard moderovanie je 
charakteristický vysoký stupeň moderátorskej intervencie do textu relácie. 
Do takto autorsky moderovanej relácie je voľba hostí podmienená ich spo-
ločenským postavením. Moderátor v relácii jednotlivé časti prepája, vý-
stupy hostí komentuje, nezriedka humorne podfarbuje, ironizuje. Práve 
preto je prirodzené, že sú takéto typy programov často identifikovateľné 
prostredníctvom hlavného moderátora relácie.    
Rusnák (2013, s. 68) uvádza, že tvar moderovaných programov v rozhlase 

a v televízii verne kopíruje aj ne-/ochotu spoločnosti hovoriť verejne a otvo-
rene, ale aj zábavne a odľahčujúco. Toto tvrdenie dokazuje aj fakt, že práve 
v čase všeobecného uvoľnenia spoločenskej klímy v Československu koncom 
60. rokov vznikla prvá autorská hard moderovaná televízna talkšou pod ná-
zvom Hovory H s moderátorom Miroslavom Horníčkom. Striktne autorské 
rozhlasové a televízne relácie sa stávajú stále častejšou súčasťou programovej 
štruktúry aj v prostredí slovenských a českých televíznych staníc (napr. Show 
Jana Krausa, Adela show). Moderátori okrem toho, že udržujú tvar programu, 
vnášajú doň aj zreteľné prvky irónie či sarkazmu. Hard moderovaný text na-
pĺňa predovšetkým požiadavku spontánnosti a humorného zafarbenia. Inšpi-
rujúcim príkladom smerovania tohto typu moderovaných textov v televízii sú 
vystúpenia viažuce prirodzenosť a pohotovosť s primeranosťou (napr. Adela 
Banášová, Martin Pyco Rausch, Dano Dangl). 

 
MODERÁTOR 

Z osobnosti moderátora neraz vyrastie symbol produktu. Moderátor je is-
tým masovým komunikátorom a v mediálnej kultúre sa preto musí prispôso-
biť požiadavkám organizácie (redakcie), ktorú zastrešuje médium ako súčasť 
istej spoločnosti so svojou kultúrou a tradíciami. Nezriedka pritom dochádza 
k spájaniu informácie so zábavou, čo anglo-americká žurnalistika nazýva in-
fotainmentom (Jirák – Köpplová, 2007, s. 80). 

Prieskum slovenských novinárov z roku 1997 hovorí, že pre moderátora 
sú najdôležitejšie schopnosť improvizovať, byť pohotový, vzdelaný, zvládnuť 
rolu sprievodcu relácie, byť príjemný, zorientovaný v problematike, s príťaž-
livou osobnosťou a dobrým hlasovým prejavom (Holina, 1997, s. 16). 
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Medzi všeobecné kritériá profesionality môžeme zaradiť základné zruč-
nosti, rešpektovanie etických kódexov a noriem, plnenie spoločenských úloh 
a autonómiu pri výkone profesijných zručností. Okrem toho by mal mať mo-
derátor schopnosť prilákať publikum, vedieť vzbudiť záujem a odhadnúť vkus 
publika (Buček, 2012, s. 33n). 

Moderátora percipienti často stotožňujú s reláciou. Práve preto by mal byť 
moderátor vedúcou osobnosťou celého tvorivého tímu. Svoju účasť na rozho-
vore by mal prejaviť tým, že svojich hostí bude pozorne počúvať, pričom res-
pondentom by od moderátora nikdy nemalo hroziť odsúdenie či utrpenie ale-
bo trest (Maggee, 1968, s. 16). 

 
ŠTÝL 

Metodologicky práca vychádza z koncepcie štýlu ako spôsobu verbálnej 
interakcie, individuálneho personálneho a konverzačného štýlu. Vychádzať 
budeme z definície, ktorá štýl vymedzuje ako „individualizovaný spôsob veindividualizovaný spôsob veindividualizovaný spôsob veindividualizovaný spôsob ver-r-r-r-
bálnej interakciebálnej interakciebálnej interakciebálnej interakcie, ktorý v konkrétnom komunikačnom akte nadobúda kvali-
tatívnu platnosť“ (Slančová, 2007, s. 121, zvýraznila J. V.). Inventár prvkov, 
ktoré má autor k dispozícii, tvoria prostriedky jazykovej a nejazykovej pova-
hy (Slančová, 2001, s. 32n):    
a)a)a)a) jazykovéjazykovéjazykovéjazykové – zvukové, lexikálne, gramatické a v rámci nich morfologické 

a syntaktické prostriedky,    
b)b)b)b) parajazykovéparajazykovéparajazykovéparajazykové – bez nich nemôže jazykový prejav existovať (mimika, gesti-

ka, posturika),    
c)c)c)c) extrajazykovéextrajazykovéextrajazykovéextrajazykové – do istej miery môže ovplyvniť priebeh a vnímanie rétoric-

kého textu, napr. komunikačný efekt slávnostného prejavu podporí hudba, 
prostredie či oblečenie rečníka.    
 

VÝRAZOVÁ KATEGÓRIA 

Pojem výrazová kategória označuje zovšeobecnenie a abstraktné pomeno-
vanie toho, ako na nás výpoveď pôsobí. Vieme ju zistiť pri recepcii, a to na 
základe účinku, zväčša v podobe pocitu, dojmu, zážitku či naladenia, ktoré 
v nás výpoveď vyvoláva. Pri zisťovaní výrazových kategórií je teda východi-
skom vnímateľova vlastná skúsenosť, pričom prítomnosť výrazovej kategórie 
sa vo výpovedi objektívne prejavuje prostredníctvom tzv. štruktúrnych indi-
kátorov. Ide o tematické, kompozičné, jazykové a iné mimoštýlové prvky 
(Plesník, 2008, s. 15). 
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F. Miko usporiadal výrazové kategórie do sústavy. Zachytil ich vo vzájom-
ných súvislostiach, zoradil ich podľa dôležitosti a vymedzil tiež vzájomné 
vzťahy. Základné kategórie sú usporiadané v binárnych opozíciách: operatív-
nosť – ikonickosť, zážitkovosť – pojmovosť, subjektívnosť – sociatívnosť. Zo-
skupenia, ktoré sú im podriadené, sú takisto protikladné, pričom jeden z čle-
nov dvojice je rámcový, nadradený svojmu opaku, ktorý zároveň v sebe zahŕ-
ňa (vzťah inklúzie). Operatívnosť je v širšom zmysle rámcovým členom vý-
povede, lebo hoci sa výpoveď zameriava na zobrazenie skutočnosti, jej cieľom 
je dosiahnuť niečo vo vzájomnom vzťahu účastníkov komunikácie (spro-
stredkovať zážitok, vyvolať poznatok). Operatívnosť sa rozvetvuje do subjek-
tívnosti a sociatívnosti, ikonickosť do zážitkovosti a pojmovosti (Plesník, 
2008, s. 22n). 

 
INDIVIDUÁLNY PERSONÁLNY ŠTÝL 

Abstrahovaním smerom k jednotlivému tvorcovi textu a jeho identite 
vzniká individuálny personálny štýl, o ktorom D. Slančová (2007, s. 121) ho-
vorí ako o zovšeobecnení individuálnych štýlových znakov podmienených 
konfiguráciou štylém príznačných pre jazykové prejavy jedného tvorcu textu. 

J. Findra (1971, s. 18) uvádza, že špecifické prostriedky, charakteristické 
pre individuálny štýl, reprezentujú tzv. konštantné a premenlivé prvky. 

Štýlové konštanty reprezentujú celú autorovu tvorbu, ide o typický a rela-
tívne ustálený spôsob výberu a využívania jazykových a kompozičných pro-
striedkov z tých možností, ktoré má autor k dispozícii a ktoré sú pre každého 
rovnaké (op. cit.). 

 
KONVERZAČNÝ ŠTÝL 

D. Slančová (2007, s. 122n) vydeľuje v rámci individuálneho personálneho 
štýlu konverzačný štýl. Termín opisuje americká lingvistka D. Tannen (1984) 
ako individuálny personálny štýl rečového správania sa (jazykového a neja-
zykového správania sa) v zvukovo realizovanom dialógu. Medzi základné 
charakteristiky individuálneho spôsobu vystupovania jednotlivca v bežných 
rozhovoroch patria preferované témy rozhovoru, aktivita dialogického sprá-
vania, ne-/súvislosť dialogického textu, spôsob reagovania na repliky partne-
ra, tolerancia voči rečovému prejavu partnera, preferované komunikačné 
stratégie, spôsob rozprávania príbehov a spôsob reakcie na rozprávanie, pou-
žívanie výplnkových slov, miera využívania hodnotiacich a komentujúcich 
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výrazov, spôsob intonačného stvárnenia rečového prejavu či frekvencia 
a charakter smiechu. 

 
METODIKA A VÝSKUMNÁ VZORKA 

Pri analýze individuálneho štýlu metodologickymetodologickymetodologickymetodologicky vychádzame z koncepcie 
štýlu ako spôsobu verbálnej interakcie, individuálneho a personálneho štýlu. 
Skutočnosti, zistené empiricky, zaznamenávame v každej relácii izolovane. 
Následne interpretujeme jazykové, parajazykové a extrajazykové prostriedky, 
pričom využívame metódu komparácie a intuitívnu metódu štylistického vý-
skumu založenú na empírii a subjektívnom pohľade. Texty hodnotíme z hľa-
diska výrazových prostriedkov, takže kontextuálne odlišnosti nie sú prekáž-
kou. Zameriavame sa na štylistický účinok komunikátov. Vychádzajúc z vý-
sledkov analýzy je naším cieľom nájsť v korpuse nahrávok také prvky, ktoré 
sú spoločné a tvoria prienik individuálnych prejavov moderátorky.    

MetodickyMetodickyMetodickyMetodicky bude práca obsahovať korpus viacerých nahrávok rozličných 
relácií s moderátorkou Adelou Banášovou, ich následnú štylistickú analýzu 
a interpretáciu. Pri rozbore postupujeme induktívnym spôsobom – z charak-
teristík moderovania jednotlivých relácií generalizujeme základné moderá-
torské postupy. 

Adela Banášová začínala ako moderátorka v komerčnom Fun rádiu, z tele-
víznych obrazoviek sa divákom prihovárala najskôr v relácii Teleráno v súk-
romnej TV Markíza, no najväčší úspech jej prinieslo moderovanie divácky 
veľmi populárnej súťaže Slovensko hľadá Superstar vo verejnoprávnej Slo-
venskej televízii. Jej moderátorským partnerom bol Martin Pyco Rausch. Pri 
analýze moderátorského štýlu Adely Banášovej sme sa však sústredili na takú 
reláciu, v ktorej Banášová pôsobila bez moderátorského partnera. Skúmali 
sme štyri vydania Adela show, a to zo 17. 7. 2013, 30. 7. 2013, 21. 8. 2013, 19. 
9. 2013. 

 
ANALÝZA MODERÁTORSKÉHO ŠTÝLU 

Jednotlivé vydania Adela show spájajú rovnaké rámcové časti. Medzi naj-
výraznejšie z nich patria rovnaké začiatky, rovnaký úvod relácie, keď kamera 
postupne sníma moderátorku z rôznych uhlov pohľadu, pričom Banášová sa 
zakaždým pozerá, pózuje príslušným smerom. Relácia sa začína vtipným 
predstavením a uvedením moderátorky. Nasleduje krátky komentár a pred-
stavenie hosťa, potom rozhovor s troma glosátormi a napokon interview so 
samotným hosťom. Musíme podotknúť, že poradie spomínaných častí sa po-
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stupným vývojom relácie menilo – všetky zložky boli síce súčasťou každého 
vydania Adela show, no v inom poradí. 

V prejavoch Adely Banášovej sme zaznamenali niekoľko intertextovintertextovintertextovintertextov (po-
rov. Čmejrková – Hoffmannová, 2012, s. 265n.), odkazujúcich na rad iných 
textov, ktoré boli zároveň na nich vystavané. Moderátorka využíva široký 
repertoár intertextových techník. Opakuje to, čo povedal hosť, samozrejme, 
s cieľom jeho ironizácie, ide však aj o techniky tvorené textami prichádzajú-
cimi zvonku:    
a)a)a)a) odkazy na všeobecné ideologické povedomie, na historické udalostiodkazy na všeobecné ideologické povedomie, na historické udalostiodkazy na všeobecné ideologické povedomie, na historické udalostiodkazy na všeobecné ideologické povedomie, na historické udalosti: ja 

som už vtedy bola beloška � | päťročná � | ale o MTV Awards som ešte 
nič netušila lebo som vtedy akurát v Československej socialistickej repub-
like sledovala v televízii poslednú spartakiádu neviem či si pamätáte tam 
som zas videla až 3 500 neoholených podpazuší v tom roku a hlavne tisíc-
ky tričiek zapravených do trenírok a keď mal Erich Honecker v ústach 
dobrú žuvačku tak to Brežnev využil a hneď ju chcel získať takýmto spô-
sobom � | a tak sa žuvačky presúvali svetom až sa dostali ku nám do Adela 
show;    

b)b)b)b) výpovede o súčasnej tvorbe hosťa, moderátorka sa zároveň snaží o humovýpovede o súčasnej tvorbe hosťa, moderátorka sa zároveň snaží o humovýpovede o súčasnej tvorbe hosťa, moderátorka sa zároveň snaží o humovýpovede o súčasnej tvorbe hosťa, moderátorka sa zároveň snaží o humor-r-r-r-
nosť prejavunosť prejavunosť prejavunosť prejavu: dobrý klip podľa môjho názoru � | a ja som zistila že Ryt-
mus vôbec nie je vulgárny to tam tí starí ľudia povedali škaredé slovo po-
tom ten vo výťahu a ten čo zametal � | Rytmus ale len raz povedal škare-
dé slovo; dievčina čo sa s ňou rozprávala, ja ju poznám, ona má tiež chlpa-
tý chrbát; nie všetci však poznáte jeho hudbu pretože v niektorých pes-
ničkách má dosť vulgárne slová preto sa nemôžu hrávať v rádiách;    

c)c)c)c) odkaz na iné kultúryodkaz na iné kultúryodkaz na iné kultúryodkaz na iné kultúry: aj keď musím povedať, že v zahraničí je tento pojem 
úplne inak vnímaný � | gold diggerky tak sa to volá a je to absolútne 
normálny etablovaný pojem aj v slovníku amerického jazyka a napríklad 
medzi najznámejšie zlatokopky alebo za tú najznámejšiu je spoločnosťou 
považovaná Jackie Kennedyová čo je teda jedna @ distingvovaná dáma kto 
by s ňou nechcel mať fotku;    

d)d)d)d) odkaz na historky zo života hosťaodkaz na historky zo života hosťaodkaz na historky zo života hosťaodkaz na historky zo života hosťa: on ako spadol z toho pódia to bolo nie-
čo čo si normálne ľudia na celom svete na youtube pozerali to nebolo že 
len u nás v našom v našom geopolitickom rozpoložení a veľmi na to vtip-
ne reagovali lebo on jak padol tak hneď aj vyskočil;     

e)e)e)e) odkazovanie na významné historické osobnostiodkazovanie na významné historické osobnostiodkazovanie na významné historické osobnostiodkazovanie na významné historické osobnosti: ty tak v podstate hľadáš 
nové slová lebo bez teba by som nevedela čo je pucmola ty si v podstate 
taký Štúr nový.    
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Najvýraznejšou črtou moderátorkiných prejavov je snaha o humornosťhumornosťhumornosťhumornosť vý-
razu, prejavuje sa vysoká miera improvizácie (my máte take super žuvačky 
ktoré nam vnášajú toľko peňazí do tejto šou že aj Sajfa má lepšie fóry aj Evita 
má lesklejšiu srsť a Kuli má nárok na dupľu; každá ta dimenzia reprezentuje 
jednu chuť tak ako je to aj s našimi glosátormi hej � | štipľavá chuť ano � | 
sladká � | extra maslová).    

PriaznivPriaznivPriaznivPriaznivosťosťosťosť výrazu sa prejavovala tónom reči a výberom pomenovaní s po-
zitívnou konotáciou, Banášová berie ohľad aj na postavenie príjemcu (porov. 
Miko – Popovič, 1978, s. 197). 

Zaregistrovali sme faktograficky nasýtené výpovedefaktograficky nasýtené výpovedefaktograficky nasýtené výpovedefaktograficky nasýtené výpovede, ktoré obsahovali 
vlastné mená, číslovky, časové údaje: čo sa udialo v histórii a dnes je relatívne 
významný deň pretože dnes v roku 1985 hudobná stanica MTV vysielala prvé 
historické odovzdávanie svojich cien a v hľadisku bolo keďže to bol rok 1985 
prítomných asi dvesto neoholených podpazuší Michael Jackson bol černoch 
a ja som už vtedy bola beloška � | päťročná. 

Neraz komediálne správaniekomediálne správaniekomediálne správaniekomediálne správanie Banášovej sa prejavuje výraznou mimikou 
a gestikou, čo podčiarkuje expresivitu (predstavenie žuvačiek ako hlavného 
sponzora relácie, predvádzanie modelingovej chôdze, infantilné prejavy pri 
rozhovore s glosátormi, keď sa moderátorka sama uvedie do pozície dieťaťa). 

V relácii sme zaznamenali anaforickú aj kataforickú nadväznosťnadväznosťnadväznosťnadväznosť, a to 
hlavne na príspevky predstavujúce hostí. Čo sa týka verbálnej interakcie, na 
jazykovej úrovni používa personálne deiktikápersonálne deiktikápersonálne deiktikápersonálne deiktiká, hostí aj glosátorov oslovuje 
krstným menom a prezývkami (Sajfa, Evita, Kuly, Rytmus), blízky vzťah me-
dzi nimi naznačuje aj tykanie. 

Osobnosť moderátorky sa prejavila v postojových komunikačných aktoch, 
v subjektivizácii výpovedí, v ktorých odkazuje na osobné skúsenosti. 

 
ZHRNUTIE 

Pre moderátorský štýl Adely BanášovejAdely BanášovejAdely BanášovejAdely Banášovej je najvýraznejšou črtou jej preja-
vov snaha o humornosťhumornosťhumornosťhumornosť výrazu a vysoká miera improvizácieimprovizácieimprovizácieimprovizácie, s čím je spojená 
performatívnosť, teda tvorenie textu tu a teraz. Pomenovania s pozitívnou 
konotáciou a tón reči sa prejavili v priaznivostipriaznivostipriaznivostipriaznivosti výrazu. Časté sú postojové 
komunikačné akty a subjektivizácia výpovedí. V jej prehovoroch sme zazna-
menali niekoľko intertextových stratégiíintertextových stratégiíintertextových stratégiíintertextových stratégií, anaforickú aj kataforickú nadväz-
nosť. Používa personálne deiktikápersonálne deiktikápersonálne deiktikápersonálne deiktiká, spoluúčinkujúcim tyká a oslovuje ich krst-
ným menom, príp. prezývkou. ExpresivituExpresivituExpresivituExpresivitu prejavov podčiarkuje výrazná mi-
mika a gestika. 
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Individual Style of Adela Banášová 

Abstract 

This paper is based on the framework that looks at the style as the way of verbal 
interaction and it comes out of the individual personal and conversational style. We 
have focused on the expressions of the host Adela Banášová. With the aid of analysis, 
we want to find out, whether the used means of expressions are typical for each of her 
gestures, or they depend on the format of the programme she is professionally engaged 
in. Methodologically, we use a text analysis together with comparative and intuitive 
methods of the stylistic research, which is based on empiricism. We have found out 
that a high degree of improvisation is characteristic for the moderated expressions of 
Adela Banášová; it reflects her ability to cope with any situation, especially she handles 
unexpected situations with humour. Her statements are expressive, spontaneous; she 
uses a range of communication strategies. She often uses emotional appeals.  
 

Keywords 

moderation – host – Adela Banášová – style – individual style – intertextuality – hu-
morousness – improvisation 
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