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Filmová hudba 

 

Eva PRIŠČÁKOVÁ 

 

Moderný človek využíva mnoho prostriedkov, ktoré má k dispozícii na svoje 

komunikovanie s okolím. Jedným z týchto prostriedkov je hudba, ktorá je vo všeobecnosti v 

dnešnej dobe spôsobom životného štýlu. Dávame ňou najavo svoje pocity, postoje, názory, či 

dokonca príslušnosť k určitej skupine. Hudba je sprievodným prvkom celého kultúrneho 

prejavu a života človeka. Je naším spoločníkom pri významných životných udalostiach ako je 

napríklad svadba, či pohreb. Sprevádza rôzne kultúrne podujatia. Taktiež je úzkou súčasťou 

divadla, pri ktorom stála od jeho počiatkov a s ktorým sa postupne vyvíjala a modifikovala. 

Tu je možné badať aj akúsi prepojenosť so samotným vznikom kinematografie. „Mediálna 

komunikácia predstavuje v neskorej modernej dobe veľmi významný zdroj skúseností, 

pôžitkov a vedomostí pre stále väčší okruh príjemcov.“1 

Od prvého počiatku vzniku kinematografie a filmu samotného je úzka väzba medzi 

dejom, ktorý sa odohráva a hudbou. Prvotný spôsob ich spájania, kedy bol film na plátne 

sprevádzaný hudobníkom hrajúcim na klavír a kedy hudba samotná nahrádzala zvuk, až po 

vývoj zvukového filmu, kedy naopak hudba vyjadrovala alebo podčiarkovala niektoré 

filmové prvky, čí scény. Dá sa povedať, že filmová hudba „zľudovela“. Hádam sa nenájde 

človek, ktorý by nepoznal známu zvučku z Hviezdnych vojen, úvodnú skladbu k Titanicu, 

romantickú náladu navodzujúca hudba z filmu Hriešny tanec, či napínavú melódiu z Čeľustí. 

Každý z nás si môže nájsť a vybrať niečo v čom je preňho táto hudba prínosom, čímsi čo ho 

obohatí či dokonca vystihne jeho náladu, postoje či aktuálne pocity.  

„Kompozícia hudby na obraz (filmový alebo televízny) je špecifický proces a 

vyžaduje špeciálne nároky. Ak je filmová hudba dobre „urobená“ (nielen skomponovaná), 

prilieha a prispôsobuje sa s veľkou presnosťou, je proste kinematografická, „prestupuje 

filmom takým spôsobom, že s ním tvorí jeden celok, dopĺňa ho a hlavne nepôsobí rušivo. 

Doslovne k filmovému deju patrí.  

Hudba má vo filme rozličné úlohy, niekedy musí zdôrazniť emócie, ktoré sú vytvorené 

obrazom, inokedy musí odviesť divákovu pozornosť niekam úplne inam. Z toho vyplýva, že 

hudba od jednej scény k druhej, od jedného obrazu k druhému môže mať v tom istom filme 

                                                 
1  Jirák, J.- Kopplová, B.: Média a společnosť. Praha: Portál 2003 
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rôzne úlohy.“2 Hudba počíta vo filme s istými vedľajšími ruchmi, dokonca ich považuje za 

akési prvé noty hudobnej témy, ktorú bude rozvíjať. 

 

 

„O hudbe vo filme sa v teoretickej literatúre píše zväčša vtedy, keď si nejakým 

zaujímavým spôsobom plní dôležitejšie vyjadrovacie funkcie. Ostatné príklady pokladajú 

teoretici za nepodstatné alebo ich zhrnú do konštatovania, že je to len zvuková kulisa. Ale 

práve táto zvuková kulisa tvorí väčšinu celkovej metráže hudby vo filmoch“.3 

Vedomie človeka nie je schopné vnímať všetky javy, ktoré na neho vplývajú. Vníma 

iba to na čo upriami svoju pozornosť, ostatné javy ostávajú na pokraji vedomia. Týmto 

problémom sa zaoberá všeobecná psychológia a pracuje s pojmami figúra a pozadie. “Medzi 

figúrou a pozadím existuje určitý reverzibilný vzťah. To znamená, že prvky, ktoré tvoria 

pozadie môžu za určitých podmienok vystúpiť do popredia a stať sa figúrou, v dôsledku čoho 

sa prvotná figúra stane pozadím. To je práve problematika filmovej hudby. 

Filmové dielo býva technicky a tvorivo usporiadané do súvislého toku informácií 

viacerých vyjadrovacích sústav tak, že množstvo informácií presahuje možnosti príjmu 

ľudským subjektom.“4 Film je oproti divadlu oveľa náročnejší na prepínanie pozornosti. 

Hudba tvorí len pod množinu podnetov pôsobiacich na subjekt, z ktorých sa len niektoré 

dostanú do centra. 

„Filmová hudba vytrhnutá zo svojho filmového kontextu sama osebe veľa neznamená, 

pretože jej hodnota sa naplno uplatní len v spojení s obrazom. Každá hudba by mala byť 

počúvaná v podmienkach, pre ktoré bola skomponovaná.“ 5A teda filmová hudba by sa 

nemala počúvať mimo svojho filmového kontextu, lebo tým stráca svoj pôvab a osobitosť. 

Filmová hudba pridáva filmu ďalšiu dimenziu, ktorá mu dáva život. A možno práve tu 

nastupuje „ ľudovosť“ hudby, kedy filmovú melódiu počúvame mimo filmového – 

obrazového prejavu. je pravda, že filmová hudba bola skomponovaná len pre film, mala byť 

jeho sprievodcom, podčiarknuť určité významné scény, či obrazy. No v dnešnej dobe to až tak 

veľmi neplatí. dnes je bežné, že si doma pustíte na CD prehrávači filmovú hudbu k 

spomínanému veľkofilmu Titanic, či Hriešny tanec alebo krásne írske melódie z filmu 

Statočné srdce. A nikto sa nepozastavuje nad tým, že nevidí film, pretože pri počúvaní 

                                                 
2  Grečnár, J.: Filmová hudba od nápadu po soundtrack. Bratislava: Ústav hudobnej vedy Slovenskej     
                akadémie vied 2005  
3  Lexmann, J.: Teória filmovej hudby. Bratislava: Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied 2006  
4  Lexmann, J.: Teória filmovej hudby. Bratislava: Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied 2006 
5  Scruton, V.: Pruvodce inteligentního člověka po moderní kultuře. Praha: Academia 2002 
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jednotlivých melódii sa vám v mysli vybavia aj samotné, konkrétne scény, pri ktorých bola tá 

ktorá melódia použitá. Týmto spôsobom sa vám film vryje ešte hlbšie do pamäte. 

 

Film 

 

„ Hovorí sa, že film je umenie syntetické. Film do značnej miery uskutočnil dávne 

snahy o „všeumelecké“ dielo, Gesamtkunstwerk.“6 Filmové dielo je dielo kolektívne, je 

výsledkom práce kolektívu tvorivých a technických pracovníkov rozmanitých profesií, je to 

dielo zložené zo segmentov - obrazových a zvukových záberov, často veľmi rozdielnej 

povahy a protichodného pôsobenia. Je umením audiovizuálnym, aktivizuje zrakové a 

sluchové vnímanie diváka, pôsobí na jeho fantáziu. Je dobré si pri tom uvedomiť tri veci: 

1, „Priradenie zvuku k obrazu je vo filme umelé, je dielom konštruktívneho 

umeleckého myslenia strihača, zvukového majstra a ďalších zaintersovaných pracovníkov. Vo 

filme možno k sebe priradiť vizuálne a auditívne prvky v najrozmanitejších, často 

neobvyklých kombináciách, možno vytvárať nové umelecky odôvodnené audiovizuálne 

spojenia, ktorých výsledkom je symbióza obrazu a zvuku.“7 

2, Zrakové a sluchové sa niekedy označujú ako „kultúrne“ lebo podmieňujú kultúrny 

vývin človeka. Kultúra Európana, Inda, Američana, či Afričana je rozdielna, už tým že 

pochádzame z iných kultúr a uprednostňujeme trocha odlišné hodnoty, iným veciam dávame 

väčší význam a dôležitosť, by sme mohli tvrdiť, že filmy, ktoré produkuje Hollywood či 

indický Bollywood musia byť zo základu rozdielne. Je pravda, že v nich nájdeme, prvky 

rozdielnosti, odlišnosti no nie sú až také priepastné v konečnom dôsledku nás ako rozdielne 

kultúry spájajú. Pretože v nich každý divák dokáže nájsť niečo pozitívne, čo ho ovplyvní a čo 

má preňho ako pozorovateľa a vnímateľa filmového deja a filmovej hudby význam. 

Ostatné zmysly nerozlišujú také bohatstvo kombinácií vnemov ako zrak a sluch. 

„Vizuálna komunikácia okrem toho implikuje v sebe aj hmatové pocity, lebo na vnímanie 

tvaru pôsobí okrem obrazu na sietnici aj polohová a hmatová skúsenosť. V týchto 

súvislostiach možno hovoriť o perceptívnej úplnosti súčastného filmu.“8 Diela, ktoré oslovujú 

len jeden zmysel diváka (nemý film), nie sú z hľadiska percepcie také úplné a psychológovia 

zdôrazňujú, že na emocionálne prežitie komunikovaných obsahov, či dokonca na umelecký 

zážitok, sú nevyhnutne potrebné subjektívne predstavy tej druhej zložky teda zvuku - hudby. 

                                                 
6  Volko, J.: Slávne osobnosti filmu. Bratislava: Mladé léta 1986 
7  Lexmann, J.: Teória filmovej hudby. Bratislava: Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied 2006 
8  Lexmann, J.: Teória filmovej hudby. Bratislava: Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied 2006 
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3, „Film môže svoju obrazovú a zvukovú zložku využiť pri účinku na psychiku diváka 

naplno, maximálne, a to v tom zmysle, že má po prvé: technické predpoklady popri 

maximálnej svetelnej, tvarovej, farebnej a pohybovej vizuálnej komunikácii aj v auditívnej 

oblasti zasiahnuť podstatnú časť sluchového poľa, teda kombinovať zvuky rozmanitých a 

širokých zvukových spektier, stupňov hlasitosti, ich zmien, vzájomnej diferencovanosti, 

prípadne ich môže rozložiť v priestore. A po druhé, svojimi zobrazovacími možnosťami môže 

bezprostredne obsiahnuť veľkú rozlohu vizuálnej a auditívnej reálnej skutočnosti (prírody, 

spoločenského diania a pod.) Po tretie, môže zviditeľniť a spočuteľniť tvorcove predstavy 

vymykajúce sa fyzikálnym zákonitostiam objektívneho sveta (nadprirodzené javy).“9 

V auditívnej oblasti sa čoraz viac využívajú špecifické výrazové možnosti 

reprodukovaného, technicky modifikovaného alebo synteticky vyrobeného zvuku. Inými 

slovami: film môže svojimi zobrazovacimi možnosťami bezprostredne obsiahnuť širokú časť 

vizuálneho a auditívneho univerza, a túto časť možno nazvať filmové univerzum. 

 

Hudba ako jedna z vyjadrovacích sústav filmového jazyka: 

 

Hudba sa s filmom spája už od jeho začiatkov. V literatúre sa uvádza, že už prvé 

krátke pokusy s filmovou projekciou bratov Lumiérovcov boli sprevádzané klavírnou hudbou. 

Hudba mala svoje poslanie vo filme po celý čas jeho existencie. Niekoľko dobrých filmov, 

ktoré sa úplne zaobišli bez hudby, je len výnimkou. Dôvody využiť hudbu vo filme neboli 

vždy len umelecké. V období nemého filmu mali napríklad hudobníci hrou okrem iného 

prehlušiť hukot projektora. „V prvých desaťročiach zvukového filmu, keď sa ešte nepoužíval 

postsynchrón dialógov a technika nedovoľovala dostatočne výrazu plný zvukový prejav, mala 

hudba „skrášliť“ filmový zvuk. Dodnes sa niekedy hudba vo filme využíva len ako formálna 

zložka, keď sa len minimálne podieľa na umeleckom obsahu filmového diela.“10 

Všeobecne však dnes filmový tvorcovia počítajú s účinkom hudby, prideľujú jej viac-

menej samostatné vyjadrovacie funkcie, redukujú kvôli nej iné štruktúry. Treba však 

zdôrazniť, že zdrojom umeleckého zážitku je vo filme nielen hudba sama osebe, ale aj 

jedinečnosť jej zaradenia v kontexte filmového vyjadrovania. Vo filmovom diele si hudba 

plní svoje poslanie nielen vo väčších celkoch, ale ako špecificky filmová výrazová kategória 

aj v konkrétnych okamžitých súvislostiach, hoci aj vo fragmente filmu. 

                                                 
9  Lexmann, J.: Teória filmovej hudby. Bratislava: Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied 2006 
 
10  Grečnár, J.: Filmová hudba od nápadu po soundtrack. Bratislava: Ústav hudobnej vedy Slovenskej 
akadémie vied 2005 
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„Hudba je súčasťou filmovej lexiky, pričom v zásade môže byť vo filmovom diele 

buď a, predmetom filmového zobrazenia, b, komplementárnou zložkou, ovplyvňujúcou 

chápanie iných sujetových prvkov. Hudba vo filmovom diele podlieha morfologickým 

zákonitostiam filmového vyjadrovania a ako takú ju treba i skúmať.“11 

Pri skúmaní estetickej väzby medzi hudbou a ostatnými sústavami treba sa zamerať 

najmä na jej vzťah k vizuálnym štruktúram. Spájanie hudby s ostatnými zvukmi má tiež svoju 

kultúru, ale poslanie hudby vo filme určuje predovšetkým a všeobecne najviac jej 

koexistencia s obrazom. Vyplýva to z priority obrazu voči zvuku: obrazové vyjadrovanie je 

vo filme všeobecne dôležitejšie ako zvukové.  

Film vznikol ako vizuálne umenie a hoci zvuk sa stal jeho plnohodnotným doplnkom, 

základným stvárňovacím princípom filmu ostáva stále vizuálizácia. Možno tvrdiť, že priorita 

filmového obrazu determinuje postavenie a dôležitosť hudby vo filme. Na druhej strane však 

treba poznamenať, že sluchové podnety sú vtieravejšie ako zrakové, sú odolnejšie voči 

vynechaniu v dôsledku únavy. Auditívne podnety zasahujú emocionálnu vrstvu pomerne 

bezprostredne, zrakové podnety ju zasahujú viac cez akt poznania. A teda ak zvuk vo filme 

prináša v zásade menšie množstvo informácie, poskytuje možnosti emocionálne markantných 

podnetov, čo sa využíva nielen v hudbe, ale aj v podobe psychologicky dráždivých ruchov. 

„V auditívnej oblasti filmového vyjadrovania možno rozlíšiť: 

- zvuky, ktoré prichádzajú zo sféry zobrazovaného, miesta akcie, ich zdroj je zo 

zobrazovaného zrejmý, majú viac-menej predmetný charakter, sú prvkom deja. 

- zvuky, ktoré nepatria do zobrazovanej akcie, ale prichádzajú ako komplementárna 

zložka zo sféry autorského prístupu. 

Typickým príkladom prvej kategórie sú dialógy a ruchy vo všeobecnom použití, 

zriedkavo aj hudba, ktorá má vytvoriť ilúziu muzicírovania alebo znenia v mieste filmovej 

akcie.  

Typickým príkladom druhej kategórie je komentár dokumentárneho filmu alebo 

hudby, ktorá nie je súčasťou dramatickej akcie, ale znie akoby „ponad“ zobrazované fakty, 

voči akcii je ireálnym komponentom, je v rozpore s predmetnosťou filmového 

vyjadrovania.“12 

 

 

                                                 
11  Grečnár, J.: Filmová hudba od nápadu po soundtrack. Bratislava: Ústav hudobnej vedy Slovenskej   
                akadémie vied 2005 
12  Grečnár, J.: Filmová hudba od nápadu po soundtrack. Bratislava: Ústav hudobnej vedy Slovenskej            
akadémie vied 2005 
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Proces vzniku filmovej hudby 

 

„Dlhometrážne hrané filmy mávajú približne od 30 do 90 minút hudby. Filmová 

hudba sa skladá z jednotlivých častí (hudobných záberov) ktoré sa označujú ako 

H1 

H2 

: 

: 

Hn 

H1 je zväčša úvodná titulková skladba 

Hn je spravidla záverečná titulková skladba“13 

Vo väčšine prípadov je prvá skutočná skladateľova účasť na filme v etape 

postprodukcie, po tom, ako je ukončený strih. Vtedy začína skutočné komponovanie. Niektorí 

skladatelia radi čítajú scenár vopred, aby mohli začať rozmýšľať nad hudobnými možnosťami 

a motívmi už v tejto fáze vzniku filmu. Režisér niekedy požiada skladateľa, aby prišiel na 

miesto nakrúcania a sledoval nakrúcanie filmu. Deje sa to od prípadu k prípadu preto, lebo 

nakrúcanie filmu je pomalý, úporný a únavný proces, kde je potrebné množstvo asociácií na 

predstavenie si konečného produktu. 

„Zaujímavý je samotný priebeh tvorby filmovej hudby, ktorý získal určité charakteristické 

kroky vzniku: 

 - Skladateľ si poznačí presné časové úseky jednotlivých sekvencií filmovej hudby, urobí 

si detailný „timing“- presné časové body synchronizácie jednotlivých hudobných sekvencií, 

nielen čo sa týka ich začiatkov a koncov, ale poznačí si aj vybrané a dohodnuté 

synchronizačné body vo vnútri jednotlivých hudobných úsekov, aj priebeh deja, emocionálne 

vypäté okamihy a požadované tempo. Na základe toho skladateľ skomponuje hudbu. 

  - Skladateľ sa nezaťažuje písaním množstva poznámok. To preto, lebo plánuje 

komponovať spolu s obrazom, teda že reálne uvidí strihy v obraze, môže počuť aj dialógy, a 

týmto spôsobom môže operatívne vystrihnúť svojou hudbou všetky akcenty a priebehy, ako 

sa dohodli s režisérom. Takto si skladateľ už počas tvorby overuje synchronizáciu svojej 

hudby s obrazom.“14 

                                                 
13  Grečnár, J.: Filmová hudba od nápadu po soundtrack. Bratislava: Ústav hudobnej vedy Slovenskej 
akadémie vied 2005 
14  Grečnár, J.: Filmová hudba od nápadu po soundtrack. Bratislava: Ústav hudobnej vedy Slovenskej 
akadémie vied 2005 
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 Tvorba filmovej hudby je v rámci zvukovej postprodukcie proces, vyžadujúci čas a 

pokoj na prácu. V ideálnom slede stredného stupňa náročnosti a rozsahu môže predpokladať 

napríklad šesť týždňov. Čím viac hudobný skladateľ o hudbe vie a čím viac rozličných 

druhov hudby už analyzoval, tým viac tvorivých nástrojov má k dispozícií. Jeho hudobná 

paleta sa zväčšuje a môže hovoriť v mnohých hudobných jazykoch: tradičnom i 

avantgardnom, jazzovo orientovanom. Tvorba mu nebude robiť problém, keď dôkladne 

pozná, ako hudba jednotlivých žánrov a tvorivých tendencií funguje.  

Zámer hudby a poznanie čo sa má vyjadriť, sú pri tvorbe hudby kľúčové. Existuje 

množstvo emócií a pocitov, ktoré môžu byť hudbou vyjadrené. Je dôležité vziať do úvahy 

množstvo údajov, týkajúcich sa priebehu deja filmu a tempa jednotlivých scén. Každá scéna 

má svoje vlastné výrazové implikácie. Každá filmová hudba musí mať svoju koncepciu. 

Hudba k jednému filmu môže byť podľa potreby rozmanitá, avšak stále musí dotvárať 

celkovú náladu filmu. 

 

Funkcie filmovej hudby 

 

Keď si skladateľ určí koncepciu hudby, musí uvažovať nad viacerými vecami: 

- umiestnenie hudby v rámci celého filmového diela 

- k akému druhu scény hudba patrí 

- či je tam dialóg alebo nie je  

Ako sa rozvíja príbeh, hudba sa musí postupne vyvíjať tak, aby ostala zaujímavá. Témy sa 

vyvíjajú, preto sa inštrumentácia vyvíja tiež a celkový emocionálny tlak hudby dostane oblúk, 

ktorý je zhodný s emocionálnym oblúkom filmu. Hudba môže navyše ovplyvniť spôsob akým 

sa film skladá. Môže zmierniť strihy, prechody medzi sekvenciami, môže spájať kontrastné 

scény filmu, začínať skôr a už vopred anticipovať výraz nasledujúcej sekvencie.  

„Funkcie filmovej hudby možno rozčleniť s viacero pohľadov: 

- informačné funkcie 

- pôsobenie na psychiku diváka 

- technické funkcie 

Často sa funkcie prekrývajú alebo sú neurčité, lebo každá situácia je iná a môže mať viac 

ako jednu dramatickú implikáciu. 

Čo sa týka informačných funkcií, podľa nich hudba znakovo funguje: 

- v historickom rozmere 

- geografickom rozmere 
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- spoločenskom rozmere 

- vystrihuje určité životné situácie „15 

Hudba často nadobúda vo filmovom diele referenčnú hodnotu a v kontexte s obsahmi 

obrazu, prípadne dialógmi bližšie lokalizuje príslušné scény, charakterizuje ich ráz. Toto 

zahŕňa: 

Charakterizácia miesta deja filmu: bežnou manierou je zakomponovať do filmovej hudby 

prvky, typické pre žánre hudby, aké sa pestujú v prostredí, v ktorom sa odohráva scéna či celý 

príbeh. Niekedy na to stačí len voľba hudobného nástroja (prostredie v Írsku môže 

charakterizovať zvuk gájd, v Rusku zvuk balalajky). Týmto možno stupňovať pocit 

exotickosti príbehu. Môže sa uplatniť autentická hudba niektorej hudobnej kultúry alebo 

skladateľ vytvorí hudbu vo svojom vlastnom štýle a len jemne naznačí niektoré typické prvky 

hudby miestnej kultúry. 

Určenie časového obdobia: ak sa film odohráva v inej historickej ére, môže byť použitá 

hudba tej doby. Súčastné syntezátory majú nepreberné možnosti navodiť frapantnými zvukmi 

nejaké historické asociácie. „Prvky historickej hudby použité v súčastnej hudbe majú nielen 

historický príznak, ale skôr výrazový. Už prinajmenej od šesťdesiatich rokov 20. storočia 

režiséri využívajú historickú hudbu k súčastným témam v kontrapunktických úlohách 

(použijú napríklad hudbu z obdobia klasicizmu k téme filmu z väzenského prostredia v 20. 

storočí).“16 

Emocionálne zosilnenie akcie: v takejto úlohe sa využíva hudba najmä v akčných 

scénach. Naháňačky, bitky, prudké hádky medzi postavami a napínavé momenty sú 

stupňované primerane dramatickou hudbou. Na zosilnenie deja by mali skladatelia písať 

hudbu, ktorá úzko sleduje akciu na plátne a často má veľa synchronizačných bodov. Týmto 

spôsobom hudba spolupracuje veľmi úzko s dejom a zdôrazňuje to, čo divák vidí. Prináša 

rozdielne emocionálne vnímanie scény. 

„Pôsobenie hudby na psychiku diváka: Hudba sa môže podieľať na emocionálnom 

vyznení filmu viacerými spôsobmi. Niekedy môže paralelne sledovať dej a sledovať v 

podstate to isté, čo je ukázané na plátne. Inokedy môže hudba pridať inú dimenziu alebo 

myšlienku, ktorá nie je vyjadrená dialógom alebo fyzickou akciou. 

Vytváranie nálady: ak má film psychologické implikácie, potom sa celková nálada 

hudby alebo hocijakej individuálnej scény stáva veľmi dôležitou. Napríklad vo filme, v 

                                                 
15  Grečnár, J.: Filmová hudba od nápadu po soundtrack. Bratislava: Ústav hudobnej vedy Slovenskej 
akadémie vied 2005 
16  Grečnár, J.: Filmová hudba od nápadu po soundtrack. Bratislava: Ústav hudobnej vedy Slovenskej 
akadémie vied 2005 
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ktorom sa pojednáva o smrti a zomieraní, hudba môže byť skomponovaná ako temná a 

primerane vážna. Je dosť príkladov výrazových zmien v hudbe, ktoré majú vplyv na 

emocionálne vyznenie scény alebo celého filmu. Skladateľ si musí byť vedomý výsledku 

akejkoľvek hudobnej nálady, ktorú jeho hudbe poskytuje melodika, harmónia, sadzba a ďalšie 

charakteristiky. 

Naznačovanie nedopovedaných myšlienok a pocitov postáv: režisér chce často, aby 

diváci pochopili niečo o postave, čo nie je vyjadrenie verbálne, alebo nie je úplne jasné z 

vizuálnej podoby akcie. Hudba môže reprezentovať dimenziu vnútorného sveta postavy – jej 

myšlienky, pocity a najhlbšie emócie. 

Naznačovanie nevidených implikácii: hudba môže diváka postrčiť k tomu čo sa stane, 

navodiť chápanie pokračovania príbehu, a to buď nejednoznačným spôsobom a náznakmi, 

alebo spôsobom, ktorý situáciu rieši. 

Klamanie diváka: takým istým spôsobom ako pri odhaľovaní nevidených implikácií, nás 

hudba môže nasmerovať, aby sme verili, že sa niečo stane, ale potom sa udeje nejaká úplne 

iná udalosť. Toto sa najčastejšie používa v neistých situáciách. 

Technické funkcie: v technických funkciách hudba prispieva k formovaniu celistvej 

štruktúry filmového diela. Je to prvom rade vytváranie kontinuity od scény k scéne – 

vytváranie prechodov.“ 17Ak sledujeme scénu, ktorá končí a potom prestrihneme do scény na 

inom mieste, oko si je vedomej tejto zmeny. Veľakrát náhla vizuálna zmena je vhodná, ale 

niekedy je žiadúce zmäkčiť túto scénu. Hudba môže dosiahnuť toto zmäkčenie tým, že začne 

na konci prvej scény a pokračuje v druhej. Celkový efekt je vyrovnaný, hudba efektívne 

prevyšuje vizuálny aspekt. Podobne hudba umožňuje vytváranie kontinuity celého filmu. 

Používaním hudobných tém, ktoré sa vracajú počas filmu, môže hudba vytvoriť kontinuitu 

nálad. Ďalej to môže byť niekoľko hudobných tém, ktoré sa v priebehu filmu rozvíjajú v 

rozličných nástrojových kombináciách, harmonických úpravách, prípadne aj v rozličných 

tempách a v priebehu celého filmu pôsobia zjednocujúco. Postupným rozvíjaním jedného 

alebo malého počtu hudobných motívov môže skladateľ formovať dramatický priebeh svojej 

hudby, ktorá takto dotvára dramatický priebeh celého filmu. 

Príklady:  

  „V prvej časti filmu znie violončelo ako sólový nástroj, hrá určitú tému. Ako príbeh 

narastá a stáva sa dramatickejším, postupne sa pridáva viola, kontrabas, husle . malý súbor. 

Tá istá téma sa počas filmu znovu objavuje, narastá aj veľkosť orchestra. 

                                                 
17  Grečnár, J.: Filmová hudba od nápadu po soundtrack. Bratislava: Ústav hudobnej vedy Slovenskej 
akadémie vied 2005 
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  Fragmenty určitej témy znejú ako melodické motívy počas filmu v rozličných scénach. 

Tieto fragmenty sa dajú dohromady ako kompletný hudobný prejav pred kľúčovou scénou. Je 

to príklad hudby vyvíjajúcej sa so zápletkou. Základná hudobná myšlienka je podobná vo 

viacerých situáciách, ale diváci ju nepočujú ako kompletnú, pokiaľ nie je dej príbehu tiež 

kompletný. 

   Opakujúca sa kombinácia niekoľkých tónov, napríklad klarinetu, sa môže použiť 

znovu a znovu počas filmu ako jemne dráždivý prvok stupňujúci naliehavosť dramatickej 

situácie.“18 
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