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INDIVIDUÁLNY ŠTÝL VERONIKY ŠIKULOVEJ  
V PUBLICISTICKEJ TVORBE 

 

 

Jana Kičura Sokolová 
 

Abstrakt 
Veronika Šikulová je etablovaná a oceňovaná slovenská prozaička (víťazka Anasoft Litera 2015  
a držiteľka Krištáľového krídla rovnako v roku 2015). Cieľom príspevku je charakterizovať individuálny 
štýl autorky, orientujúc sa na jej publicistickú tvorbu. Prostredníctvom desiatich vybraných textov, 
prezentovaných v roku 2016 v ženskom časopise Miau a v rubrike Dnes píše denníka Pravda,  
sa štúdia zameriava na individuálny osobný štýl autorky. Popri komparácii a indukcii, využívame 
najmä textovú analýzu ako hlavnú metódu výskumu. Zámerom je zistiť, aké výrazové prostriedky  
sa podieľajú na kreovaní individuálneho štýlu autorky. Pri osobitných textových analýzach 
sústreďujeme pozornosť predovšetkým na štýlovú vrstvu používaných výrazových prostriedkov a jej 
vlastností (automatizácia, aktualizácia, expresivita, intenzifikácia, žurnalistické frázy, ekonomickosť 
výrazu). Rovnako podrobne sledujeme prostriedky typické pre žurnalistickú komunikáciu ako  
sú obrazné pomenovania, módne výrazy, publicizmy, frazémy a parémie a ich modifikácie, zároveň  
sa zameriavame aj na špecifické publicistické syntaktické jazykové prostriedky. Pri individuálnych 
analýzach sa opierame o subjektívne a objektívne štýlotvorné činitele. Zároveň nás zaujíma odpoveď 
na otázku, akú úlohu zohráva samotné periodikum na formovaní osobitého autorského štýlu. 
Výsledkom jednotlivých analýz je sumarizácia a prezentácia konštantných, charakteristických znakov, 
ktoré vytvárajú alebo sa významne podieľajú na individuálnom personálnom štýle Veroniky Šikulovej  
v pozícii publicistky. 

 
 
Kľúčové slová 
individuálny štýl ‒ publicistika ‒ rubrika Dnes píše ‒ časopis Miau ‒ štýlotvorné činitele ‒ štýlová 
vrstva 

 

 

ÚVOD 
 

Veronika Šikulová je súčasná slovenská prozaička a publicistka. Vyštudovala 

žurnalistiku a pôvodne sa aj venovala novinárskej činnosti. Aktuálne pracuje  

v Malokarpatskej knižnici v Pezinku ako knihovníčka. V širšom kultúrno-spoločenskom 

povedomí je známa najmä svojou literárnou produkciou. V rovnakej miere a s intenzitou  

sa orientuje aj na publicistikú tvorbu. Pravidelne prispieva do stredajšej rubriky denníka 

Pravda Dnes píše a zároveň raz mesačne otvára svojím fejtónom ženský magazín Miau.  

V roku 2015 jej bola udelená prestížna literárna cena Anasoft litera za román Medzerový 

plod. V tom istom roku sa stala laureátkou ocenenia Krištáľové krídlo v kategórii publicistka 

a literatúra. „Svojrázna a svojbytná, až tvrdošijne si chrániaca originalitu vlastného hlasu, 

smerujúca k nespochybniteľnej autonómii, zároveň však nadväzujúca na (vybrané) priam 

vzorové hlasy, usúvzťažnená, včlenená do kontextu súčasnej slovenskej literatúry, najmä do jej 

istého, veľmi významného výrezu (V. Šikula, R. Sloboda, Š. Moravčík, aj keď blízkosť s každým 

z nich má inú podobu a intenzitu)“ (E. Farkašová). 

 

 

TEORETICKÉ VÝCHODISKÁ 
 

Cieľom nášho príspevku je na základe textovej analýzy definovať, resp. charakterizovať 

individuálny personálny štýl Veroniky Šikulovej v publicistickej tvorbe. Na analýzu nám 

poslúžilo 10 textov (šesť textov z rubriky Pravdy Dnes píše a štyri texty z mesačníka Miau), 
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ktoré boli publikované v druhej polovici roka 2016. Pri definovaní individuálneho štýlu  

sa opierame o definíciu D. Slančovej, ktorá uvádza: 

 

„Individuálny personálny štýl chápeme ako zovšeobecnené individuálne štýlové znaky 

podmienené takou konfiguráciou/konfiguráciami štylém, ktoré sú príznačné pre jazykové 

prejavy jedného tvorcu textu. Tie konfigurácie, ktoré majú tendenciu opakovať sa v textoch 

jedného autora, tie nazývame štýlové konštanty“ (Slančová 2007, s. 121 ‒ 122). 

 

V rámci textového rozboru sme sa zamerali na štýlové konštanty, ktoré sú typické  

pre publicistickú tvorbu Veroniky Šikulovej. Pri analýze jednotlivých textov sme sa opierali  

o štýlotvorné činitele, vychádzajúc z J. Mistríka, štýlovú vrstvu výrazových a syntaktických 

prostriedkov. 

 

 

ŠTÝLOTVORNÉ ČINITELE 
 

J. Mistrík (1997) označuje za štýlotvorné činitele tie, ktoré sa zúčastňujú na štýlotvornej 

činnosti a na štylizácii, zároveň ich považuje za činitele, ktoré motivujú komunikáciu, pričom 

ich rozdeľuje na subjektívne štýlotvorné činitele (autor: bio-psycho-sociálna bytosť)  

a objektívne štýlotvorné činitele (adresát – prostredie – predmet – cieľ – jazykový materiál). 

Na porovnanie J. Findra (2004) hodnotí štýlotvorné činitele ako súbor faktorov, ktoré 

konštituujú štýlový model (expedient, funkcia, prostredie, forma, adresát). 

Objektívne štýlotvorné činitele zohrávajú významnú úlohu pri základnej funkcii textu  

a adresátovi. Z tohto pohľadu je potrebné odlíšiť periodikum, do ktorého autorka prispieva. 

Texty publikované v denníku Pravda majú spravidla obmedzený kratší rozsah, žánrovo ide  

o glosy, resp. kratšie rozprávania. Z pohľadu adresáta má text za úlohu osloviť široké 

publikum, čo súvisí aj so samotným zameraním denníka, a dominuje mu predovšetkým 

informačná, resp. apelačná funkcia (najčastejšie s humanitným či kultúrnym posolstvom),  

ale objavuje sa aj propagačná funkcia so snahou upozorniť na zaujímavé kultúrne podujatie. 

Tematicky sa autorka venuje predovšetkým aktuálnym kultúrno-spoločenským témam 

rezonujúcim v societe. 

Do časopisu Miau Šikulová prispieva fejtónmi, ktoré majú už vo svojej podstate 

rozsiahlejší charakter, určené sú predovšetkým ženskému publiku a prenikavo v nich 

dominuje estetická funkcia. Tematicky kopíruje cyklus roka a oproti textom publikovaným  

v denníku Pravda sa výrazne subjektivizuje. 

Subjektívne štýlotvorné faktory sú v textoch autorky dostatočne rozpoznateľné. 

Nezanedbateľnú úlohu zohráva vzdelanie, biologický faktor, ako aj prostredie, z ktorého 

autorka pochádza a v ktorom žije. Je dcérou známeho spisovateľa Vincenta Šikulu, nevestou 

básnika Jozefa Mihalkoviča. Manželom Veroniky Šikulovej je významný slovenský fyzik  

a matka bola psychiatrická lekárka. Toto umelecko-intelektuálne prostredie má silný a osobitý 

vplyv na jej písanie. Autorka prostredníctvom publikovaných príspevkov pravidelne vťahuje 

čitateľa do komunity Ilečkovcov, Zelenkovcov, Feldekovcov, Mihalkovičovcov. Ďalším 

dôležitým činiteľom je životný priestor autorky, ktorým je rodina a jej intenzívny vzťah  

k mestu Modra a okoliu. Texty sú odrazom autorkiných postojov, životných skúseností, 

rovnako aj vlastností ako empatia, solidarita a silné sociálne cítenie. Reflektujú autorkin 

vnútorný svet, jej prežívanie a záľuby (čítanie, záhrada, háčkovanie). 
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ŠTÝLOVÁ VRSTVA VÝRAZOVÝCH PROSTRIEDKOV 
 

Knižnosť verzus hovorovosť, práve publicistický štýl ponúka priestor na vzájomnú 

koexistenciu týchto protikladných prostriedkov, čo si autorka plne uvedomuje a značne  

aj využíva. „Zelenkavo si nažívam ako svokrine brčkavé rodinné šťastie pri odkvape  

v kvetináči a radšej si to naškrabem, lebo „čúrat na kamaši se nevyplácí“ (Pravda d). „Priletí 

vtáčik a urobí si hniezdo pod strechou a potom serie na parapetnú dosku do tirolských 

ťahavých muškátov, množia sa komáre všelijaké mušky a niektoré štípu“ (Miau, jún). Podobne 

pracuje aj s opozíciou spisovnosť verzus nespisovnosť. „Kdesi v diaľke sa večer blýska,  

no nehrmí, a okrem bleskov vidno na oblohe hviezdy. Rozprší sa až nad ránom. Boženečky, 

aké pekné prše do jahôd“ (Pravda d). Najčastejšie ide o slangové, respektíve nárečové výrazy, 

ktoré výrazne prispievajú k vyššej miere expresivity danej výpovede. „Ráno tu býva taký 

šťabajz“ (Pravda e). „V telke je hokej, všetkým preskakuje, ešte aj šoférom v autobuse. A já 

něco řeknu: nemám rada hokej, hokejistov oddávna, ale tých našich nemusím čoraz 

nástojčivejšie. Ešteže som za zelenou bránou...“ (Pravda e). Lexika, s ktorou autorka pracuje, 

je štylisticky príznaková, mimoriadne široká a pestrá. Jednotlivé texty sú nasýtené, miestami 

až presýtené bohatosťou a obraznosťou výrazu. So značnou mierou kreativity pracuje  

s centrom i perifériou slovnej zásoby, využíva lexiku vlastnú viacerým vedným odborom, 

rovnako naplno pracuje s expresivitou citového zafarbenia. Medzi autorské špecifikum radíme 

najmä tzv. ľudovú terminológiu (Mlacek 2001, s. 29), príznačnú na označenie rastlín, 

familiárne slová, hypokoristiká, ako aj využívanie slov poznačených archaizmom
1
. 

 
Tab.: Najčastejšie zastúpená lexika vo vybraných textoch 

 
biblizmy eden, Boh, Božie telo, Gloria Dei 

odborné slová oftalmológ, strelka, solar, megapixel, kuratela, sukulent 

familiárne slová Šaňo, Julčateta, Ilon, Babi, Laci, Bežka, synak, Vinco, Janenko 

hypokoristiká 

mamulienka, Tušika, Veronika, Vincko, Veronečka, tatuško, Palko, 

Miško 

archaizmy, pikotka,  mešterka,  gutňa,  krpce,  peceň,  peterky,  karbitka,   

historizmy škapuliar, groš 

ľudová terminológia nevestin závoj, stračia nôžka, králik, cisterciánka, svätoduška, lupinus, 

 mačina, kakariča, arvačka, komindla 

okazionalizmy medujú, kačabar, festivalovať 

deminutíva štôsik,   papučka,   babička,   loďka,   vajíčko,   božečenky,   muška, 

 vyčasenkovať, čiapočka, nožička, svetríček, žobráčik, dielnička 

augmentatíva krajčisko, babizňa, krčisko, kusisko 

slangové slová ksicht, telka, dospelák, decko, poplašák, ciga, prachy 

nárečové slová čúrat, kamaš, niecá, nevyplávat, čerešenka, smuténka, štabarc 

onomatopoizmy jódlovať, cinkať, strielať, kukať 

 

 

Rovnako intenzívne pracuje s frazeológiou, často využíva aktualizáciu frazém:  

pre mňa dlhý bič a malý dvor, zakiaľ je človek Janko, treba mu vtĺkať do hlavy, že kniha je 

kniha je kniha je kniha, aj íha, aj ha“, ak ho miluješ, nie je čo riešiť. Aktualizovanú frazému 

s gradáciou môžeme vidieť v nasledujúcom príklade: „Ale nie je to choroba? Je to staroba? 

Choroba ̶ staroba“. Ako uvádza J. Mlacek (2001, s. 135): 

 

 

 

                                                 
1
 Ako môžeme vidieť v tabuľke Najčastejšie zastúpenej lexiky vo vybraných textoch.
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„Ide o takú podobu, takú tvár frazémy, v ktorej sa aktuálne, subjektívne, individuálne, 

autorsky či jednoducho povedané neuzuálne zasahuje do zloženia frazémy, do jej tvarovosti, 

a to tak, že sa takýmto zásahom mení, modifikuje alebo špecifikuje význam frazémy alebo 

aspoň ustálené spôsoby jej stvárnenia, že sa tým narúša identita príslušnej frazémy, že sa 

tým aspoň do istej miery zasahuje aj dispozičný charakter uplatnenej jednotky.“ 

 

Zároveň sa v textoch realizujú aj ustálené frazémy ako napríklad: ja nič, ja muzikant, 

vlasy dupkom, na kus reči, skôr výnimka ako pravidlo, objavujú sa aj adaptované 

internacionálne frazémy Dánsky štát a biblické frazémy na počiatku bolo slovo. 

Publicistickú tvorbu Veroniky Šikulovej nie je možné oddeliť od jej literárnej tvorby. 

Podľa Minářovej: „Nejvýrazněji se uplatňuje autorův individuální styl ve všech žánrech 

umělecké literatury, ve stylu esejistickém, popřípade v esejistických útvarech 

publicistických, v oslavných nebo příležitostních řečnických projevech“ (2011, s. 24). 

Projektovanie spisovateľky do publicistických textoch sa najviac odráža v pestrosti, hojnosti 

a modifikácii obrazného vyjadrovania. Využíva rozsiahle množstvo metafor (v šedivej 

klenbe nebies, ošetrujeme choré knižky, na listoch sedia sny, pavúky v konároch sušia 

motýlie krídla a mušky, brble sova, zamáva mi bielizeň zo šnúry v záhrade) a prirovnaní  

(v kvasenej kapuste nájsť dulu alebo gutňu je ako nájsť prsteň v polievke, pilník v buchte vo 

väzení či štvorlístok v tráve), pričom aj celý text môže byť jednou veľkou metaforou.  

Ako môžeme vidieť na predchádzajúcom príklade autorka sa často pohráva  

s intertextualitou
2
.  

 

„Podle Bachtina výrazy, které ve svých jazykových projevech (v řeči, v textech) 

užívame, jsou vždy napůl ,cizíʽ, ,někoho jinéhoʽ, to, že si přivlastňujeme (třeba zčasti,  

v některých obměnách) myšlenky názory jiných subjektů a způsoby jejich vyjadřování 

přenášíme do svých promluv, je charakteristickým znakem našeho dorozumivání. Mezi 

,vlastnímʽ a ,cizímʽ tu probíhá neustály dialóg; s ,cizímʽ pronikajú do textu odlišné 

konotace, text se zabarvuje dalšími tóny” (Hoffmanová 1997, s. 34). 

 
Najčastejšie autorka odkazuje na konkrétne pretexty, najmä na filmové, literárne, hudobné 

a filozofické („zábery z Havettovho filmu Ľalie poľné, ku ktorému otec napísal scenár, v duchu 

sa odvolávam na Rolanda Bartha, dlhé týždne s jasnými nocami pred odletom sťahovavých 

vtákov, řeky lásky proud kolem nás jde dál…,vernisáž sa môže volať Slávnosť v botanickej 

záhrade, asi báseň Ľubomíra Feldeka o Vincovi a víne...“). Hoffmanová (1997, s. 37) 

upozorňuje na to, že intertextuálne textové vzťahy kladú nároky na čitateľa, zároveň mu však 

ponúkajú aj určité interpretačné kľúče. 
Výrazové prostriedky typické pre rečnícky štýl, resp. umelecký štýl sa rovnako v bohatom 

zastúpení podieľajú na formovaní individuálneho autorského štýlu. Časté sú rečnícke otázky 

(„Smuténka knižnica smutná. Čo ma to bolí a kde?“), (Pravda e), najmä opakovacie figúry  

ako apostrofy („Nie je nič trápnejšie ako humoristické relácie v slovenskom rozhlase!!!“), 

(Pravda, e), anafory („Kurátorka tejto výstavy nepotrebuje technicky dokonalé fotky. Kurátorka 

tejto výstavy ponúka spomienky z dvoch kufrov, ako sme žili, tatka ako gazdu, otca, muzikanta, 

veselého človeka a najmä ako spisovateľa...“), (Pravda f), epizeuxy („Zakiaľ je človek Janko, 

treba mu vtĺkať do hlavy, že kniha je kniha je kniha je kniha, aj íha aj ha“), (Pravda b), objavuje 

sa aj aliterácia („Mračná sú ako periny a čerešne majú rumenec, na svete je dobre a záhrada  

po daždi žičlivo žírne. Žlto jódlujú vlhy, pavúky medzi ružami...“), (Miau, jún). Typickým 

znakom, s veľmi častým výskytom, je enumerácia („Rajčiny, mrkva, petržlen, zemiaky a vedľa 

                                                 
2
 Podnetom na skúmanie intertextuálnych vzťahov sa pre západoeurópskych a amerických teoretikov stalo dielo 

ruského literárneho teoretika M. M. Bachtina.
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kvety“ ), ( Miau, jún ). Autorka využíva jej dynamizujúci potenciál gradácie, na konci ktorej 

nastáva istá forma katarzie („Trávnik, tuja, bazén, garáž, dom, trávnik, tuja, bazén, garáž, dom, 

múr, múr, múr, za múrom rozzúrený pes, kamera“), (Miau, jún 2016). 

 

 
SYNTAKTICKÉ PROSTRIEDKY  

 

Texty Veroniky Šikulovej sú odrazom farebného, bohatého vnútorného života  

a prežívania, čo sa odráža na vetnej stavbe. Typické sú súvetia a najmä zložené súvetie.  

Ako uvádza J. Mistrík „Súvetím sa vyjadrujú zložité myšlienky.“ (1963, s. 145). Niekedy  

sa približujú až k literárnemu prúdu vedomia so stopami impresie: „Starý otcov písací stroj, 

čo cinkal na konci riadka, novší Consul a elektrický, čo na nový riadok prešiel automaticky  

a písal akoby niekto strieľal z poplašáku, narodila sa nám dcéra, otec s Lúčničiarmi, mama  

s kolegami z práce, a tu aj v parochni na podnikovej zábave vždy elegantná a krásna mama, 

tu ešte mladá žena, na nohách lodičky a okolo sneh, čižmy sú na majer, mama vo svojej 

ambulancii, mama s cigou, tvrdé sparty, Kutná Hora, mama tancuje na akejsi oslave v pozadí 

teta Beta, už je tam, teta Oľga, išla ešte skôr ako Beta, hoci bola staršia, obe sa vyučili  

za krajčírky, mama, mamulienka, so mnou, s našou maličkou, so sestrou, a tatuško, aký 

veselý, naša svadobná, naše auto, náš pudlíček Tedynko, moja fotografická spomienka  

na prvý školský rok, spomienka na maturitu, synova maturitná, dcérine prvé narodeniny,  

kde mám tento sveter, zmizol pred rokmi a ako som ho rada nosila, nie toto nie je socha, to si 

len naša mama urobila svietnik z viniča, poznám ho len z fotografií a z jej rozprávania,  

a tento obrus vyšívala babka Rohárová, sú na ňom malé červené papričky, asi feferónky, spolu 

s kvietkami, a možno to je komlóšska výšivka, Katkine torty boli ako kytice ̶ ježko, vlak, torta, 

akú mal Čudojudo v rozprávke, veľkonočná s vajíčkami, narodeninové s kvetinkami, mamine 

fuksie na našom starom dvore, mamin druhý muž Dušan aj s našimi deťmi a babičkou, 

babička vešia bielizeň, pestuje pravnúčatá, je zamilovaná šestnásťročná, ja odmilovaná 

osemnásťročná,opäť zamilovaná dvadsaťročná, sestra s dubákom, sestra so snežienkami, 

sestrina Dora v kroji pri ružičke, Vinco s Jurkom na dvore s Bobčom...“ (Miau, september). 

Na predchádzajúcej ukážke môžeme sledovať ďalšie konštantné znaky typické  

pre vetnú stavbu, ktorá je príznačná pre autorku. Pomerne frekventovaný jav je parentéza  

a rovnako aj významovo nedopovedaná výpoveď apoziopéza. Veľmi často prostredníctvom 

apoziopézy necháva výpoveď vyvrcholiť jadrovými výrazmi a miestami obe nepravidelnosti 

vetnej stavby na seba nadväzujú, „spolupracujú“. „Napriek tomu, že nerozoznám objektív  

od hľadáčika, že neviem preniesť fotografiu z mobilu do počítača, neviem, čo sú pixle 

(poznám iba tie, v ktorých sa môžu miešať trebárs farby, teda nádoby), megapixle (veľké 

nádoby), vzala som si výstavu otcových fotografií pod svoju knihovnícku kuratelu. Pod svoju 

dcérsku, čitateľskú, pod svoju modranskú...“ (Pravda, f). Na zvýšenie dramatickosti  

a vnútorného napätia slúži autorke štylisticky príznaková elipsa. „Po dlhšom čase noviny“ 

(Pravda a). Charakteristickým, až identifikačným znakom je enumerácia: „Doma po starom – 

kohút, sliepky, štrk, železná bránka, čo sa nezatvára, sused Tibor s chlebom, nahnevaný UPS 

doručovateľ s balíkom, vlhy na brezách u susedov, ďateľ u nás, georgíny pod figovníkom, pes 

odkiaľsi nesie kukuričný šúľok, suseda rapká rapkáčom, plaší vrabce, drozdy a škorce, prvý 

burčiak na stole, smädné osy, mucha, čo lezie po skle, lístie na terase, hrozno má múčnatku, 

upečieme kura? Nebudem ho jesť, kým nezabudnem, že som si povedala, že ho nebudem jesť. 

Do banky, do poisťovne, do knižnice.“ Môžeme konštatovať, že rovnako ako pri lexikálnych 

výrazových prostriedkoch aj syntaktické prostriedky sú typické svojou pestrosťou, 

osobitosťou a autorskou jedinečnosťou. 
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ZÁVER 
 

Na základe analýzy vybraných textov hodnotíme individuálny personálny štýl Veroniky 

Šikulovej ako značne subjektívny s prvkami impresie, imaginácie. Z pohľadu tematiky 

môžeme hovoriť o prelínaní sa dvoch vrstiev ‒ autorka vychádza z aktuálnych osobných 

zážitkov, respektíve zo silného emocionálneho podnetu, čo sa často prelína so spomienkami 

na rodinnú minulosť. Kontinuálne tak vytvára akýsi rodinný denník, kroniku či spomienkový 

rodinný fotoalbum. Samotný štýl autorky sa nemení v závislosti od periodika, do ktorého 

prispieva, zmena je len v tematickej rovine a na žánrovej úrovni, zároveň sa mení  

aj komunikačná funkcia v závislosti od textu. Estetická funkcia je v autorkiných textoch 

dominantná, no nezabúda ani na apelatívnu funkciu, najmä v textoch s kultúrno-spoločenskou 

tematikou. Výrazným znakom, ktorý sa podieľa na formovaní individuálneho jazykového 

štýlu, je symbióza knižnosti a hovorovosti v písomnom prejave, ako aj bohato zastúpená 

lexika, pre ktorú je typické používanie ľudovej terminológie, familiárnych slov a deminutív. 

Rovnako intenzívne autorku charakterizuje pestré zastúpenie obrazného vyjadrovania. 

Typickým prvkom je zložené súvetie a veľmi častá až nadmerná enumerácia, ktorá kopíruje 

rýchly sled myšlienok. Veronika Šikulová je argumentačne presvedčivá, emocionálne 

otvorená, jej prejav sa nesie v starosvetskom duchu, je poznačený jazykovou patinou,  

no nestráca nič na aktuálnosti či naliehavosti autorskej výpovede. 

 

„A ozaj zdôrazním, že mám rada jazyk, všetky jeho polohy a podoby, že mám rada 

dialekt, žargón, slang, argot, deminutíva, expresíva, pejoratíva, že mám rada reč v písanom  

aj slovnom prejave, ušami i očami, najmä však srdcom, a že sa to hneď pozná, že literatúra  

a vôbec umenie by sa mali servírovať povinne celému svetu ‒ hlavne dnes ‒ ľuďom začínajú 

chýbať dôležité stopové prvky, jako nejaké vitamíny, a bez tých člověk ochorie, ba môže  

aj zomrieť“ (Pravda e). 
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Individual Journalistic Style of Veronika Šikulová 
 
Abstract 
Veronika Šikulová is a recognized and award-winning Slovak writer (the winner of Anasoft Litera 2015 
and the Crystal Wing, both prizes in 2015). The aim of this work is to characterize the individual style 
of the author towards her publicistic work. Based on the ten selected texts published in 2016  
in a women's magazine Miau and in the section Today writes... of Pravda newspaper, the study 
focuses on the individual personal style of the author. Besides the comparison and induction, we use  
a textual analysis as a main method of the research. The purpose is to find out what means  
of expression are involved in the creation of the author´s individual style of writing. For specific textual 
analysis, we focus our attention primarily on the layer of the style of the used means of expression and 
its characteristics (automatization, actualization, expressiveness, intensification, journalistic phrases 
and economic efficiency of the expression). We also analyze techniques typical for journalistic 
communication such as figures of speech, buzzwords, publicistic expressions, various types of idioms 
and their modifications; we also focus on the specific language syntax of the journalistic sources. 
Concrete individual analyses are based on the objective and subjective style making factors. At the 
same time, we are interested in answering the question about the role, played by the periodical itself  
in shaping the individual writing style of the author. The result of each analysis is a summary and 
presentation of the constant characteristics which create or significantly contribute to the individual and 
personal style of Veronika Šikulová as the publicist. 
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