
Muzikológia – otázky na štátne záverečné skúšky (Mgr) 
 

 
I. Dejiny hudby  

– ťahajú sa dve otázky: 

 

a) Dejiny hudby 

podklady k niektorým otázkam 

1. Stredoveký viachlas.  
2. Gregoriánsky chorál - štýlová a repertoárová charakteristika.  
3. Polychória (princípy, vývoj, centrá, predstavitelia, ohlas v strednej Európe).  
4. Korene a rané typy opery, operná tvorba Claudia Monteverdiho.  
5. Nemecká protestantská hudba, so zvláštnym prihliadnutím na tvorbu J. S. Bacha.  
6. Koncertantný štýl (podstata, vývoj, vokálny a inštrumentálny koncert, reprezentanti).  
7.  Barokové oratórium (hlavné črty a vývoj, najvýznamnejší predstavitelia). 
8.  Mozartove opery.  
9.  Romantická pieseň.  
10. Wagnerova „hudobná dráma“.  
11. Symfonická báseň. 
12. Národná hudba v 19. storočí, so zvláštnym prihliadnutím na tvorbu Modesta Petroviča 

Musorgského. 
13. Stravinskij a folklór. 
14. Národná hudba v 20. storočí, so zvláštnym prihliadnutím na tvorbu Zoltána Kodálya a 

Eugena Suchoňa. 
15. Avantgarda 1. polovice 20. storočia, so zvláštnym prihliadnutím na tvorbu Arnolda 

Schönberga.  
16. Hudba druhej polovice 20. storočia, so zvláštnym prihliadnutím na tvorbu Györgya 

Ligetiho.  
17. John Cage a jeho definícia umeleckého diela.  
18. Sound art. 
19. Afroamerická ľudová hudba a jej typy (work song, holler, spiritual, ragtime, gospel a 

blues). 
20. Tradičný jazz a jeho osobnosti (Louis Armstrong, S. Bechet, J. Roll Morton, harlemská 

klavírna škola). 
21. Be bop a jeho modifikácie - osobnosť Milesa Davisa. 

 
 
 
b) Dejiny slovenskej hudby – štátnicové otázky 
 
1. Výskum starších dejín hudby na území dnešného Slovenska – problémové okruhy, 
koncepcie, periodizácia, stav poznania. 
 
2. Stredoveká hudba na území dnešného Slovenska – stav pramennej základne, 
bohoslužobný spev, duchovné piesne, svetská hudba, začiatky polyfónie. 
 
3. Hudobná výchova v 15. – 17. storočí na území dnešného Slovenska – školské poriadky, 
hudobný repertoár, hudobné kompendiá. 
     

https://drive.google.com/drive/folders/0B0V7O_EPn2zFeHN4QlYwZHF2dlk


4. Renesančná polyfónna hudba na území dnešného Slovensku – podmienky pestovania 
hudby, hudobný repertoár, charakteristika zachovaných rukopisných a tlačených hudobno-
historických pamiatok. 
 
5. Viachlasná vokálna a vokálno-inštrumentálna hudba v domácich hudobných zbierkach zo 
17. storočia. 
 
6. Charakteristické znaky domácej hudobnej tvorby v 17. storočí. 
 
7. Svetská inštrumentálna hudba v 16. – 18. storočí na území dnešného Slovenska. 
 
8. Duchovná pieseň a domáca kancionálová tvorba v 16. – 18. storočí na území dnešného 
Slovenska. 
 
9. Špecifické črty hudobného klasicizmu na území dnešného Slovenska. 
 
10. Hudobná kultúra na území dnešného Slovenska v 19. storočí; Ján Levoslav Bella. 
 
11. Vývoj slovenskej hudobnej kultúry od začiatku 20. storočia až po 30. roky; Mikuláš 
Moyzes, Mikuláš Schneider-Trnavský, Frico Kafenda, Štefan Németh-Šamorínsky, Alexander 
Albrecht. 
 
12. Genéza a vývoj formovania generácie Slovenskej hudobnej moderny v 30. rokoch. 
 
13. Vývoj slovenskej hudobnej kultúry v 40. a 50. rokoch; dozrievanie Slovenskej hudobnej 
moderny. 
 
14. Povaha vývoja slovenskej hudobnej kultúry v 60. a 70. rokoch („odmäk“ a „normalizácia“); 
Slovenská hudobná avantgarda. 
 
15. 80. a 90. roky; Generácia „postmoderny“. 
 
16. Slovenská operná tvorba ako vývojový fenomén – koncepty, osobnosti, diela. 
 
 

 
 

 
II. Systematická muzikológia 
 
1.      Systematická hudobná veda v komplexe muzikologických disciplín. 
2.      Vedecká metodológia v muzikológii. 
3.      Hudobný zvuk ako fyzikálny jav; akustika chordofónov. 
4.      Analýza zvuku; akustika aerofónov. 
5.      Teória ladení. 
6.      Hudobná fyziológia a psychoakustika. 
7.      Vývinová psychológia. 
8.      Hudobné schopnosti, nadanie a špecifické fenomény (zázračné deti, absolútny sluch, 
synestézia a pod.) 
 
 
 
 
 



III. Hudobná analýza 
 
1. Guillaume de MACHAUT: Moteto 9: Fons tocius superbie – O livoris feritas – Fera pessima; 
hudobné princípy Ars novy, izorytmické moteto 
 
2. Giovanni Pierluigi da PALESTRINA: Missa Papae Marcelli (Kyrie, Gloria, Agnus Dei II); 
omšová kompozícia vo vrcholnej renesancii, formová a harmonická štruktúra, aspekty 
zhudobňovania textu v polyfonickej kompozícii  
 
3. Johann Sebastian BACH: Temperovaný klavír (výber - Prelúdium a fúga C dur, BWV 846 
(TK I), g mol, BWV 861 (TK I), fis mol, BWV 883 (TK II); vrcholná forma fúgy a riešenie 
cyklickej dvojice prelúdium-fúga, typológia prelúdií  
 
4. Wolfgang Amadeus MOZART: Sonáta F dur pre klavír, KV 332 (300k); princípy Mozartovej 
kompozičnej práce a vývoj sonátového cyklu 
 
5. Ludwig van BEETHOVEN: Sonáta c mol  pre klavír, op.111; sonátový cyklus a jeho 
prekonanie 
 
6. Richard WAGNER: Tristan a Izolda, predohra; harmonické princípy, formová štruktúra, 
leitmotívy 
 
7. Claude DEBUSSY: Préludes pour piano I/2 „Voiles“; celotónová a pentatonická stupnica, 
technika vrstvenia a repetície 
 
8. Arnold SCHÖNBERG: Pierrot Lunaire, Nacht; spôsob variačného rozvíjania 
 
9. Igor STRAVINSKIJ: Svätenie jari, I./4., „Rondes printanières“ („Jarná pieseň v kole“); forma 
a štruktúra, kompozičné techniky: narúšania pravidelného metra, ostináta, vrstvenie zvuku, 
diskontinuita a prerušenie hudobnej myšlienky 
 
10. Béla BARTÓK: Hudba pre sláčiky, bicie a čelestu, 3. časť; štruktúra (vrstvenie prvkov), 
forma (palindrom), orchestrácia 
 
11. Steve REICH: Clapping Music; prvky minimalizmu, vrstvenie fáz (“phase shifting”), 
procesuálna kompozícia 
 
12. György LIGETI: Etudy pre klavír, 1. kniha, č. 1, „Désordre“; nepravidelné rytmické 
štruktúry, polymodalita, vrstvenie fáz (“phase shifting”), rozličné rytmické vrstvenie a 
orchestrácia 


