
CYKLICKÉ FORMY 

 cyklus – sdružování více částí (celků) do většího útvaru 

 typy hud. cyklů seřazené podle stupně závažnosti a vnitřní propojenosti cyklů 

1. sbírka (album) 

 nejvolnější typ hud. cyklu 

 nejsou mezi částmi vnitřní souvislosti a stavebný záměr 

 sbírky skladeb různých autorů  album (album pro 

mládež, ….) 

 většina instruktivních skladeb (sbírka etud, preludií, …) 

 sbírky lidových písní 

 uspořádány podle obsahu textu/regionu 

2. řada (série) 

 vyšší stupeň cyklu 

 nacházíme základní principy uspořádání 

 stavba série 

 částečně náznaky vnitřních souvislostí 

 některé skladby částečně individualizovány 

 některé typy vyžadují cyklické provedení 

 nemá požadavek tonální sjednocenosti 

 není promyšlený princip kontrastu 

 Směs (potpourri) 

 všechny části se hrají attaca (bez pauzy) 

 Sborové sbírky 

 Slovanské tance 

3. cyklus samostatných jednovětých skladeb (cyklus v užším slova 

smyslu) 

 záměrně uspořádaný cyklus jako celek 

 každá skladba může být jako samostatná skladba 

 části částečně kontrastují a výrazově se liší 

 má obvykle jednotící ideu 

 preludium, chorál a fuga 

 chromatická fantasie a fuga 

 toccata a fuga 

 u vokálních cyklů název a jednotící myšlenka z literární 

předlohy 

 programní skladby (jedna část se nevrací, opakuje) 

 zřejmá celková výstavba obvykle graduje v závěru 

 neobsahuje tonální propojení 

4. suita 

 části mají pevnější propojení 

 určený tonální plán 

 základy vznikají v baroku, rozvoj v klasicismu (18. stol.) 

 různé označení (pojmenování) 

 Partita 

 Divertimento 

 Serenáda 

 Kasace 

 Stará barokní suita 

 jako cyklus tanců 

 řadily se za sebou kontrastní tance na 

základě tempa a na základě tempa 

(licho/sudodobé) 

 Pavana – Gagliarda 

 4 tance – Allemande, Courante, Sarabanda 

(3/2 takt), Giga (gigue) 

 mezi tyto tance vsouvány další části: 

Menuet, Gavotta,  

 části netaneční: Air, Intermezzo,  

 orchestrální suity začínaly netaneční částí 

Ouverture 

 ve suitách pro sólový nástroj - Preludium 

5. sonátový cyklus 

Stavební soudržnost suity 

 mezi sousedními částmi princip kontrastu 

 vrcholy  v první části, v poslední části (rychlý tanec) 

 tonální vývoj 

o převažuje 1 hlavní tónina (střídá se Dur – moll) 

o nebo v blízkých tóninách (paralelní Dur/moll) 

 ve vyspělých suitách nacházíme i motivickou příbuznost mezi částmi (hl. motiv se objevuje 

v tématech více částí) 

 charakter suity mívají i: 

o komorní sonáty pro sólové nástroje 

o triové sonáty 

o barokní koncert 

o concerto grosso 

Moderní suita (období vrcholného romantismu  20. stol.) 

1. suita archaizující 

o neoklasicismus 

o skladatelé se vracejí k hudbě předromantické 

o I. Stravinskij: Pulcinella 

2. orchestrální suity bez programu 

o obvykle taneční suity (lidové tance, moderními – tango, foxtrot) 

o hudba klavírní, sólová (zejm. suity s moderními tanci) 

o A. Dvořák: Česká suita D-Dur 

3. programní suity 

o řada vět (částí), které spojuje mimohudební program 

o Vítězslav Novák: Slovácká suita  

o Vítězslav Novák: Jihočeská  

 5 částí  průběh 1 dne na Moravském venkově 

 V kostele 

 Mezi dětmi 

 U muziky 

 Zamilovaný 

 Nocturno 

4. Moderní suity z baletů, oper, hudby k činohrám a filmové hudby 

o často vznikaly dodatečně (díky popularity) 

o skládali bez programních souvislostí 

o J. Suk: Radúz a Mahulena 

o S. Prokofjev: Romeo a Julie (balet)  3 suity 

5. Sonátový cyklus 

o Modest Petrovič Musorgskij (1839-1881) 

 Kartinky (Obrázky z výstavy) – sólový klavír 

 

DRUHY INSTRUMENTÁLNÍ HUDBY 

Třídění instrumentální hudby: 

1. podle obsazení: 
a. sólová hudba 
b. komorní hudba (ansámblová) = několik samostatně vedených hlasů, 1 hlas = 1 

hráč 
duo, trio – klavírní, smyčcové 

klavírní kvarteto 

klavírní kvinteto 

smyčcové kvinteto 

dechové kvinteto 

noneto 

komorní orchestr  

   
 smyčcový 

c. orchestrální hudba 
základní sestava – symfonický orcestr, symfonická hudba 

2. podle fce: 
a. x nevím, nevnímala jsem  
b. x nevím, nevnímala jsem 
c. hudba chrámová 
d. baletní 
e. taneční (tzv.užitková) 
f. hudba spojená s pohybem – pochod, vojenská hudba 
g. zábavná 

3. podle umělecké závažnosti: 
a. „umělecká“, umělecky závažná = artificiální 
b. lehká = populární = nonartificiální 

 

Další dělení instrumentální hudby: 

I. SKLADBY S TANEČNÍM CHARAKTEREM 
a. tance staré barokní suity – buď jako samostatné skladby, nebo části cyklů 

 allemande – německý tanec v ¾ taktu 
 courante = „běžící, skákající“, ¾ nebo 3/2 takt  
 sarabanda – pomalý tanec, ¾ nebo 3/2 takt 

 gigue (giga) – svižný tanec v drobných hodnotách -  3/8, 6/8 nebo 
12/8 takt 

 menuet – ¾ takt, střední část označ. jako trio 
 gavota (gavotte) – sudý takt 

varianta gavoty – g. alla musette – „jako dudácká“ 

 bourree – 4/4 takt, rychlejší tanec, často tyto názvy: rigandon, 
anglaise, passepiet 

b. novější tance 
menuet i další tance přetrvávají do 19. stol.  přidávají se lidové tance: 

 polka – varianta: skočná 
 třasák – rychlá, ostrá polka 
 mateník – např.furiant – model: 22233 
 valčík – nejrozšířenější v 19. stol., rakouská verze – ländler 
 mazurka a polonéza – polské tance 
 kvapík 
 bolero, habanera, fandango – španělské tance 

tance 20. století: 

 waltz 
 tango 
 foxtrot 
 chacha 
 jive 
 charleston 
 boogiewoogie 
 rock n roll 
 samba, salsa 

c. pochod (alla marcia) 
 smuteční (alla funebre) 
 vojenský 
 slavnostní 
 jezdecký 
 sokolský 
 tzv. idealizované pochudy – mají liché metrum, ale charakter 

pochodu, př.: Smetana – symf.báseň Šárka, Blaník, 
opera Dalibor 

  Suk – sokol. pochod – V nový život 

II. OBECNÉ NETANEČNÍ SKLADBY 
a. fantasie   

 označení různých typůhudby evolučního charakteru 
 často spojovány do dvojic s jinými částmi (polyfonní hudbou – např. 

fantasie+fuga 
 fantasie na ……. (dané téma) -  charakter variací 
 parafráze (to samé jinými slovy) 
 transkripce (jiná úprava) 

b. impromptu (z lat. pohotově) 
 kadenční improvizační prvky 

c. capricio (=rozmar) 
 druh fantasie scherzového rázu 
 dříve s adjektivem (např. italské/španělské) 

d. toccata 
 pro klávesové nástroje 
 fantasijní a virtuózní skladba 
 malá toccata = toccatina 
 v baroku byla spojována do dvojice s fugou 

e. bagatella 
 drobná skladba 

f. pastorale 
 na způsob pastýřské hudby 

III. CHARAKTERISTICKÉ SKLADBY 
 individuální námět a název, v názvu mlže být mimohudební moment/inspirace… 
 někdy se jim říkalo lyrické kusy 

a. charakteristické skladby inspirované výtvarnictvím 
 arabesky (Debussy, Martinů) 
 silueta/silhouette (Dvořák) 
 črta (Smetana) 
 obraz/images (Debussy) 
 rytiny/estampes(fr.) (Debussy) 
 skizy/equise/skica 

b. charakteristické skladby, jejichž názvy jsou odvozeny z básnictví 
 óda 
 ekloga 
 elegie – žalozpěv 
 nénie – žalozpěv 
 meditace 
 dithyramb – antický útvar 

c. charakteristické skladby nesoucí označení z vokální hudby 
 ária (např. část suity) 
 ukolébavka = berceuse = barkarola 
 serenáda 

 nocturno = večerní píseň 
 cansonetta = písnička 
 písně beze slov 

d. charakt. skladby jejichž názvy se vztahují k mimohudebnímu programu 
 R. Schumann – cyklus Karneval (obsahuje skladby: Chopin, Paganini, 

Promenáda, Harlekýn, Pierrot, Pantalón, Kolombína) 
názvy skladeb se vztahují k histor./literárním 

postavám 

 B. Smetana – cyklus Bagately a impromtus (obsahuje skladby: 
Nevinnost, Sklíčenost, Touha, Idyla) 

názvy se vztahují k náladám 

 C. Debussy – cyklus Klavírní preludia (skladby: Dívka s vlasy jako 
len, Potopená katedrála, Tanečnice, Plachetnice, Vítr 
na pláni 

názvy se vztahují k vizuálním představám 

e. charakteristické skladby s názvy podle zvláštních účelů 
 etuda 
 preludium = ouverture 
 interludium = intermezo 
 postuludium = epilog 
 intráda = fanfára 
 kasace = rozloučení 
 divertimento = cyklus drobných skladeb 



VOKÁLNÍ HUDBA 
 lidský hlas a jeho využití v hudbě: 

1) zpěv textu 

 zpěv sylabický (na každou notu 1 slabika) 
 zpěv melismatický (na 1 slabiku mnoho tónů) 

2) mluvená deklamace textu – melodizovaná recitace (něco mezi zpěvem a mluvením), zpěv bez 

textu 

 rozdělení vokální hudby podle množství hlasů: 
 h. sólová 
 h. sborová (1 hlas zpívá víc lidí) 
 h. ansámblová (každý hlas zpívá 1 člověk) 

MELODRAM – deklamovaný zpěv 
 dříve označován jako drama nebo melodrama 
 dělení podle obsazení: 

1. koncertní melodram – podobá se koncertní písni nebo árii, ale recituje se, nejčastěji je 
recitátor jen s klavírem 

2. scénický m. – podobá se spíš opeře / činohře s hudbou (účinkující jsou herci, mají 
kostýmy, jsou na scéně) 

a. řazení hudby a slov za sebou (úseky hudby a slov se střídají) 
b. simultánní (současný) melodram – recitace a hudba zároveň 

příklady: J. A. Benda – Ariadna, Medea, Z. Fibich – Hippodamie 

3. scénická hudba k činohře 
více činohra než melodram 

J. Suk – Radúz a Mahulena 

4. melodramatické vsuvky 
v opeře 

B. Smetana – Prodaná nevěsta (Vašek medvědem) 

RECITATIV – ARIOSO 
 tzv. Recitativ – „mluvozpěv“ v konkrétním tónovém systému 
 vyznačuje se rytmickou uvolněností podle spádu mluvy (parlando) 
 2 typy recitativu v opeře s dějem: 

1. secco (= suchý) – deklamovaná mluva za doprovodu akordů (cemballo, klavír) 
2. accompagnato – recitativ doprovázený celým orchestrem 
tyto 2 recitativy se v chorální hudbě označují jinak: 

1. secco => typ accentus 
2. accompagnato => typ concentus 

 mezistupeň mezi běžně zpívaným projevem a recitativem je arioso (více zpívaná mluva) 
 vokální hudba a recitativ ovlivnil I čistě instrumentální hudbu => instrumentální recitativ – sólový 

nástroj/skupina nástrojů přednáší melodii, která se podobá recitované mluvě 
PÍSEŇ 

 vokální projev, kdy se zpívá text (obvykle básně) – může být lidový i umělý 

 několik typů členění: 
I.   

1. píseň lidová – čistě vokální, bez doprovodu – „a capella“ 
2. píseň umělá – s doprovodem (klavír, nebo i orchestr) 

II. podle struktury textu 

1. strofická – na 1 melodii více slov 
2. stroficko-variační – na každou strofu se částečně mění melodie a i doprovod 
3. prokomponovaná – každá sloka je zhudebněná jinak 

III. podle fce 

1. lyrická p. – milostná tematika, nemá speciální název, ten je odvozen ze začátku textu 
2. epická p. – má nějaký děj 

podle obsahu:  

 balady (smutný konec) 
 romance (veselý konec) 

mohou mít zvláštní název 

3. serenáda – milostná píseň zpívaná večer pod okny milé 
4. šanson – píseň v širokém slova smyslu (zahrnuje písně populární, moderní…) 
5. píseň taneční – k tanci 
6. hymna – symbolický význam 
7. lidové písně, jejichž význam vyplývá z obsahu textu (pijácké, zbojnické, rekrucké, satirické…) 

IV. na pomezí s jinými hudebními druhy 

1. koncertní sólová píseň (píseň – árie) 
2. koncertní dvojzpěv 

 

Forma písně 
 dvou-/třídílná ABA 
 umělé písně – někdy introdukce, mezivěty a občas kóda 
 umělé písně bývaly v romantismu I ve 20. Století spojovány do větších celků a byly - -- --příbuzné 

stejným námětem 
př.: F. Schubert – Zimní cesta, Spanilá mlynářka 

    B. Martinů – Písničky na 1 stránku, Písničky na 2 stránky, Nový špalíček 

ÁRIE - KOLORATURA 
 árie – oproti písni plyne v širší kantiléně, je bohatě melodicky zdobená 
 belcanto (= krásný zpěv) – ideální árie 
 koloratura – technicky náročný typ árie, s množstvím drobných hodnot a v rychlém tempu 
 chce se vyrovnat instrumentální hudbě 
 někdy se označuje aria di bravura 
 árie někdy spolu s recitativem utváří koncertní árii – mívá da capo formu (a-b-d.c. =a), střední díl b 

býval kontrastní tonálně a celkovým výrazem 
 malá árie (krátká) = arietta, cavatina 
 příbuzným druhem je tzv. vokalíza, sofeggie – malá árie bez textu („etuda“) 

 

SBOR – ANSÁMBL 
sbor – každý hlas obsazen více zpěváky 

ansambl – co hlas, to člověk 

 jde o vokální druhy s doprovodem nebo bez doprovodu (=a capela) 
 dělí se na ženské, mužské, smíšené, dětské 
 sborový i ansámblový zpěv má prastarou tradici a označení 

 středověk – organum, conduktus, discantus, moteto 
 renesance – moteto, madrigal, ve Francii chanson 
 19. stol. – vznik moderního pojetí smíšeného sboru – nejprve mužské čtverozpěvy, Liedertafel 

(zpěvy k hostinám) 
 ansámblový zpěv se nejvíce rozvinul jako součást velkých forem (opery muzikály) 
 ansámblový zpěv se také označuje slůvky pro počet hlasů (dueto, trio…. sextet) 

 
VELKÉ FORMY NEJEVIŠTNÍ 

(kantáta, oratorium, mše, pašije, pastorela) 

všechny tyto druhy během svého vývoje procházely touto proměnou: 

1. původně jako liturgické skladby – určené k bohoslužbě 
2. v průběhu vývoje získávaly i funkci hudby poslechové 

KANTÁTA 
 z ital. cantare = zpívat 
 v baroku (17. stol.) označovala vokální skladby s doprovodem (minimálně baso continuo) 
 protějškem kantáty – instrumentální sonáty 
 barokní kantáta – cyklická skladba pro sólové hlasy a sbor, instrument. doprovázená 
 dělení podle textu: 

 kantáta na duchovní/církevní text (cantat da chiesa (chiesa=kostel);v Anglii – anthem) 
 kantáta na světské texty (cantata da camera, mytologické/alegorické/pastorální/světské 

milostné texty) 
 kantáta se skládala z tzv. uzavřených čísel – recitativ, árie (ariosa), sbory, intermezza 
 v baroku byly i hudební druhy kantátě podobné – např. duchovní koncerty, koncertní moteto, serenáda, 

vánoční koncert – pastorela 
 

 moderní kantáty 19. a 20. stol. se liší tím, že mají jednotlivý průběh (ne uzavřené části) a dělí se buď na 
velké kantáty mohutného obsazení, nebo komorní kantáty 

ORATORIUM 
 z „oratoř“ = modlitebna 
 vzniklo paralelně s operou v baroku 
 od opery se liší tím, že je na duchovní text 
 má epický charakter, a proto tam je jedna hlavní postava 
 je typické pro katolické země, v evangelických zemích se označuje jako pašije 
 předlohou jsou biblické texty 

oratoria – Starý zákon 

pašije – Nový zákon (evangelia) 

 Bach byl protestant, ale složil i vánoční oratorium 
MŠE 

 v podstatě kantáta na liturgický, bohoslužebný text 
 texty:  

 pravidelné (ordinarium) - Kyrie, Gloria, Krédo, Sanctus, Benedictus, Agnus Dei 
 proměnlivé (proprium) 

 typy mší: 
 missa brevis – krátká (v nejkratší podobě) 
 missa solemis – slavnostní mše – koncertní, poslechová skladba 
 missa da requiem – smuteční mše 
 koncertní mše (i jiné texty necírkevní) 

př.: B. Brittan – válečný requiem (není to requiem) 

       L. Janáček – Glagolská mše (není to mše) 

Mše pravoslavné církve (Rusko, Bulharsko, Řecko…) – pouze vokální hudba 

 místo „mše“ -> „Liturgie …(jméno svatého)…“  

 

VELKÉ FORMY JEVIŠTNÍ 

OPERA 
 tzv. cyklus cyklů 
 názvy – drama per muzica/ favola in muzica (=báj v hudbě)/ melodrama 
 dělení podle námětu: 

1. o. vážná – seria 
2. o. polovážná – semiseria 
3. o. komická – buffa, singspiel 

 podle stavby: 
1. číslovaná (z uzavřených hudebních částí) 
2. prokomponovaná (nemá uzavřené části, jednolitý proud) 
3. o. smíšeného typu (jak uzavřená čísla, tak prokomponované, plynulé finále, př. Don Giovanni) 

 části oper: 
1. předehra (ouvertura) 

a. velká a uzavřená 
b. krátká a otevřená 

2. jednání a výstupy – jednání z recitativu, árie, arioso, cavatiny, romance, koloraturní árie, velké 
arie da capo (A-B-A), jednání sborů, ansamblů a orchestrálních meziher 

3. taneční části 
OPERETA 

 zpěvohra lehčího charakteru s komickou a milostnou zápletkou 

 navazuje na komickou operu 
 vzniká hlavně v 2. pol. 19. stol. 
 skládá se ze stejných částí jako opera, jen jsou drobnější 
 znak: maximální zpěvnost částí směřuje až k formě popěvků, šlágrů 
 autoři: J. Strauss, F. Lehár, Fr. Jaques Offenbach, Oskar Nedbal 

MUZIKÁL 
 vznikl v NY na Broadwayi 
 už před 2. světovou válkou 
 hra se zpěvy, tancem a ansambly 
 prvky komické i dramatické i sociálně kritický charakter 
 v moderní době -> přepis slavných románů/filmových příběhů 
 autoři: L. Bernstein (West Side Story), F. L. Weber 

BALET 
 vznikl na počátku 20. stol. zásluhou ruského baletu 
 balety mají děj 
 dělí se: 

 s uzavřenými částmi 
 prokomponované 

 moderní balety vznikají také choreografií na nebaletní hudbu 
 

FORMOVÁ SCHÉMATA 
SONÁTA 

 úvod = introdukce  
Expozice 
 mezivěta = spojka (značíme m, M)  
 hlavní díl + mezivěta = OHT (oblast hl. tématu) (někdy i dvě mezivěty) 

 HT, HT 
 HT, m1, HT, m2  
 HT, m1  

 další část: OVT (oblast vedlejšího tématu)  
 mezi koncem OHT a nástupem OVT bývá velký zlom (GP, fermata)  

 OZT (oblast závěrečného tématu) - expozice může končit 3. tématem (závěrečným)  
Provedení 
 E - P1 - R - P2 - K  

RONDO 
 základní schéma: (a-b-a-c-a) či (A-B-A-C-A)   
 couperinovské: a-b-a-c-a, možné i vplouvání forem (malých 3dílných) - (a-b-a-c-a-d-a-e-a)  
 velká ronda:  

 rondo triového typu: (A|B|A|C|A) - volné přistavování  
 rondo plynulé: (ABACA) - vplývání  
 kombinace obou možností: (A|BA|CA)  

 sonátové rondo nižší: ABA:CABA (poslední A má charakter kódy)  
 sonátové rondo vyšší:  

 ABA|X|ABA-K 
 dvě provedení: (ABA|X|AB|X|aba-kóda) 

FUGA  
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 BTAS 
 STAB 
 ABST 
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