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2.3 Horácká lidová píseň
Dlouhou dobu byla kladena otázka, zda v lidové písni (a 

v západomoravské zvláště) byl původní text nebo nápěv. 
Dlouho nebylo hledisko na tuto problematiku jednotné. 
Současná věda tvrdí, že existují dva druhy lidové písně – typ 
vokální a typ instrumentální. Vokální typ řadí k Moravě a 
Slovensku, instrumentální typ do Čech. 

Instrumentální typ vznikl pod vlivem nástrojové hudby, a 
to především v době baroka a klasicismu. U tohoto typu byl 
původní nápěv a až k němu byla složena slova.

Vokální typ se opírá o chrámovou hudbu gregoriánského 
chorálu a o domácí hudbu taneční. Zde se předpokládá
původní slovní text, ke kterému byl utvářen nápěv.14 



1. Urči funkční styl a definuj jej.
2. Zařaď úryvek k jedné ze tří skupin odborného stylu 

a zdůvodni.
3. Zařaď úryvek k vhodnému slohovému postupu a 

zdůvodni. 
4. Zařaď úryvek k vhodnému slohovému útvaru a 

zdůvodni.
5. Rozeber text z hlediska jazyka.
6. Vysvětli, za jakým účelem byl text vytvořen.



1. Odborný
2. Vědecký styl
3. Výkladový postup
4. Útvar – výklad
5. Jazyk: spisovný, neutrální jazykové prostředky, bez 

citového zabarvení, termíny: nápěv, lidová píseň
instrumentální typ, gregoriánský chorál, souvětí, přehledná
stavba (kapitoly, podkapitoly)…

6. Účel: část bakalářské práce, ukončení studia, určeno 
odborně vzdělaným čtenářům
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