
Óda na radosť trochu inak
Úvod k hlavným typom hudobných foriem
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akVysokoškolská učebnica Óda na radosť trochu inak (Úvod k hlavným ty-

pom hudobných foriem) predstavuje prvý originálny didaktický materiál, 
ktorý adaptuje metodológiu nitrianskej recepčnej hudobnej estetiky do 
pedagogicky orientovanej podoby. Spracovanie textu i ilustračné hudob-
né materiály sú pedagogicky hodnotnou ukážkou alternatívnej metódy 
aktualizácie klasického hudobného materiálu v našej súčasnej hudobno-
kultúrnej situácii, ktorá je svojimi recepčnými špecifikami skutočne zložitá 
a pre učiteľov mimoriadne náročná.

doc. PhDr. Renáta Beličová, PhD.
 
V učebnici autor sústreďuje pozornosť na vybrané hudobnoteoretické as-
pekty týkajúce sa hudobných foriem a zdôrazňuje fakt, že pri interpretácii 
hudobných diel je potrebné všímať si napr. aj hudobnoestetické hľadiská 
a vnímať hudobné dielo čo najviac celostne. Najväčším prínosom pred-
loženej vysokoškolskej učebnice je interpretačná a analytická práca s hu-
dobnými formami, na ktorých môžu študenti zreteľne vidieť, ako fungujú 
jednotlivé formy tak z hudobnoteoretického, ako aj z hudobnopraktické-
ho hľadiska.

Mgr. art. Marek Piaček, ArtD.
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