
HUDOBNÉ FORMY 

 
Malá piesňová forma  - člení sa na jednodielnu, dvojdielnu, trojdielnu, podľa počtu tém. Sú 

v nej komponované drobné klavírne skladby, inštruktívne skladby, ľudová pieseň, ale aj árie. 

Veľká piesňová forma je nadradeným prvkom malej piesňovej formy, pozostáva z malých 

piesňových foriem. Má stavbu zložených súvetí. 1-dielna veľká piesňová forma neexistuje, ale 

obdobne ako v malej existuje 2 a 3-dielna.. V tejto forme sa komponujú napr. symfonické diela. 

 

Rondo je hudobná forma, založená na niekoľkonásobnom návrate výraznej témy, pričom jej 

jednotlivé nástupy sú vystriedané iným hudobným materiálom - medzivetami alebo novými, 

samostatnými témami  

 Hlavná myšlienka 

 epizódy 

Sonátová forma je hudobná forma využívaná v dielach klasickej hudby. Je to najviac rozšírená 

forma. Sonátovú formu majú prvé vety rôznych diel komornej i orchestrálnej hudby - sonát, 

sláčikových kvartet, ouvertúr, koncertov, symfónií, a iných. Často sa využíva tiež v 

záverečných vetách sonát, sláčikových kvartet a koncertov.  

Základná štruktúra sonátovej formy pozostáva z troch častí: 

 expozícia  

 rozvedenie  

 repríza  

Expozícia - skladateľ uvedie hlavný tematický materiál vety. Ten tvoria jednotlivé témy: 

 Hlavná téma - písaná v základnej tónine (tá sa zvyčajne uvádza i v názve diela).  

 Vedľajšia téma - písaná v dominantnej tónine. Ak je základná tónina durová, 

dominantná je taktiež durová, o kvintu vyššie (príklad: základná tónina je C-dur, 

dominantná G-dur). Ak je základná tónina molová, vo vedľajšej vete sa využíva 

paralelná durová tónina (napríklad základná tónina c-mol a vo vedľajšej téme Es-dur). 

Nálada druhej témy je vždy odlišná od hlavnej témy, aby sa dosiahlo kontrastu. 

Vedľajšia téma je väčšinou lyrickejšia a jemnejšia.  

 Záverečná téma - v rovnakej tónine ako vedľajšia, vyvažuje predchádzajúce témy a 

uzatvára expozíciu. Nemusí byť vždy prítomná.  

Rozvedenie - úlohou rozvedenia je spracovať, rozviesť tieto témy. Rozvedenie je dielom 

sonátovej formy, pre ktorý platí najmenej obmedzení, skladateľ v ňom môže použiť rôzne 

spôsoby motivicko - tematickej práce. Spravidla sa však obchádzajú tóniny, ktoré boli použité v 

expozícii (najmä hlavná tónina). Vo väčšine sonát však nachádzame tri typické úseky, na ktoré 

je rozčlenené rozvedenie - vstupný úsek - vlastné rozvedenie - návratný úsek  

Repríza - je posledný diel sonátovej formy, ktorý má úlohu zopakovať tematický materiál 

expozície.  

 Hlavná téma - obvykle v rovnakej tónine ako v expozícií.  

 Vedľajšia téma - v podobnej forme ako v expozícií, ale tentokrát v základnej tónine. 

Vzácne môže byť písaná v molovej tónine s rovnakým základným tónom (napríklad 

téma v expozícií je C-dur a téma v repríze c-mol).  

K tejto základnej podobe sonátovej formy sa niekedy pridáva introdukcia na úvod a kóda na 

úplný záver.  

http://sk.wikipedia.org/w/index.php?title=Hudobn%C3%A1_forma&action=edit&redlink=1
http://sk.wikipedia.org/wiki/Sl%C3%A1%C4%8Dikov%C3%A9_kvarteto_(dielo)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Predohra_(hudba)
http://sk.wikipedia.org/wiki/Symf%C3%B3nia

