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Úvodní slovo 
 

Hlas je součástí lidské osobnosti. Jak sympatičtí jsou lidé s 
pěkným znělým hlasem a naopak, jak nepříjemně působí skřehotavý 
tlačený a neznělý hlas! Hlasový projev  je základním prostředkem 
mezilidské komunikace. V současné době je hlas  neodmyslitelným 
pracovním nástrojem a to nejen hlasových profesionálů - herců, zpěváků, 
učitelů, ale i mnoha dalších profesí. V dnešním světě  již téměř neexistují 
povolání, která by nevyžadovala kvalitní hlasový a mluvní projev. 
Neméně důležitá je i funkce hlasu v běžných životních situacích každého 
člověka.  

        Hlasové a sluchové centrum Praha pořádá Symposium Umělecký hlas letos podruhé ve 
spolupráci s Akademií múzických umění v krásných prostorách Lichtenštejnského paláce v Praze. 
Naším cílem je, aby se setkávali  odborníci, kteří se zabývají hlasem z různého úhlu pohledu- lékaři, 
hlasoví terapeuti, vědci i hlasoví pedagogové. Je výhodné,  znají-li hlasoví pedagogové  lékaře, 
kteří se problémy hlasu zabývají a  užitečné pro lékaře, může-li konzultovat výsledky své práce s 
lidmi, kteří pracují s hlasem na profesionální úrovni. 

 Moc bych si přála, aby Vám symposium přineslo řadu odborných informací, zkušeností, 
osobních setkání i hezkých uměleckých zážitků v příjemné atmosféře budovy Hudební fakulty 
Akademie Múzických umění. 

 

                                                                          

                                                                            

 

 

                                                                                                 MUDr.Jitka Vydrová 
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Program 

 
Pátek 14.5.2010 

čas sál Bohuslava Martinů 

8.00- 8.30 Registrace účastníků, občerstvení 

8.30- 8.55 Oficiální zahájení 

8.55-9.00 Pěvecké vystoupení 

9.00- 9.30 
Přednáška 
Is it advisable for singers to start their careers as early as adolescence? 
prof.Dr.med.Wolfram Seidner 

9.30-10.30 
Kulatý stůl  
Gastroesofageální a extraesofageální refluxní choroba a poruchy hlasu 
Vydrová J., Zeleník K., Brandtl P., Dolina J., Drahoňovský V., Kotásková H., Valihrachová I. 

10.30-11.00 Diskuse 

11.00-12.00 
Kulatý stůl  
Nové trendy v chirurgické léčbě hlasových poruch 
Chrobok V., Zábrodský M., Slípka J., Traboulsi J., Matoušek P., Dršata J., Lorenc B. 

12.00-12.25 Diskuse 

12.25-12.30 Pěvecké vystoupení 

12.30-13.30 Oběd 

13.30-13.35 Antický sbor 

13.35-14.35 
Kulatý stůl 
Možnosti konzervativní terapie hlasových poruch 
Dubová J., Kastnerová E., Šuchová L., Sopko J., Vydrová J., Honzíková M. 

14.35-15.00 Diskuse 

15.00-15.30 Přestávka na kávu 

15.30-16.30 
Kulatý stůl  
Rehabilitace hlasových poruch, edukační a reedukační postupy 
Bendová O., Szymiková R., Kučera M., Halíř M., Frič M. 

16.30-16.45 Diskuse 

16.45-17.00 
Přednáška 
Vaškovo koktání v „Prodané nevěstě“  
prof. MUDr. Karel Vrtička, CSc. 

17.05-17.50 Vystoupení Dětské opery Praha / Malý Mozart 

21.00 Raut v meditační zahradě Lichtenštejnského paláce 
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Sobota 15.5.2010 

čas Respirium Galerie 

8.30-09.55 

 Přednáška 
Akustická úprava hlasu 
Jan G.Švec , Johan Sunberg 
 

09.55-10.00  Pěvecké vystoupení 

10.00-10.30 Přestávka na kávu Přestávka na kávu 

10.30-11.15 
Workshop 
Videokymografie v lékařské praxi 
Švec J., Vydrová J., Šram F. 

Workshop 
Nácvik techniky dýchání 
Marková-Krystlíková J. 

11.20-12.05 
Workshop 
Akustika hlasu 
Frič M., Otčenášek Z., Syrový V. 

Workshop 
Navození znělého mluvního hlasu 
Szymiková R. 

12.15-13.00 
Satelitní symposium KRKA 
Vztah mezi GER a EER 
Brandtl P. 

Workshop 
Hlasová reedukace – práce s 
dýcháním  
Kučera M. 

13.05-14.00  
Workshop 
Interpreta ční seminář- A.Dvořák 
Marková-Krystlíková J. 

14.00 

 
Závěr symposia 

Oběd 
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Program uměleckých vystoupení 

 
 

V průběhu symposia “Umělecký hlas” vystoupí absolventi a studenti Pražské konzervatoře,  
Akademie múzických umění a Dětská opera Praha. 
 
 
1. Wolfgang Amadeus Mozart:  Figarova svatba,   Arie Cherubína (Vendula Stryková) 

Tercet ( Lukáš Sládek, Štěpán Vimr, Karolína Žmolíková) 

2. Antonín Dvořák:   Rusalka  Arie Vodníka (Lukáš Sládek) 

3. Wolfgang Amadeus Mozart:  Kouzelná flétna,  Arie Královny noci  (Barbora Perná) 

4. Sofokles:    Antigona- antický chór (studenti 3.ročníku herectví DAMU) 

5.      Dětská opera Praha - Malý Mozart  

6. Charles Gounod:   Romeo a Julie,  Arie Julie (Kateřina Kněžíková) 

 
 
Klavírní doprovod: Natalie Marfynez, Lukáš Klánský 

 
 
 
 
 

Vystoupení Dětské opery Praha / Malý Mozart 
 

Hudba W.A.Mozarta proložená střípky ze skladatelova života. 

 

Sólisté:  Zuzana Kopřivová, Barbora Perná, Kateřina Oplová, Jakub Hliněnský, Martin 
Kalivoda, Pavel Giereth, Kristýna Kůstková, Magdaléna Vaňková 

 

Režie:   Jiřina Marková-Krystlíková 

Choreografie:  Josef Kotěšovský 

Kostýmy:  Pavla Bochňáková 

Scéna:   arch. L.Zeman 

Dirigent:  Jan Chalupecký 

Sbormistr:  Michaela Rozsová 
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KONZERT- UND OPERNSOLISTEN IM K INDES- UND JUGENDALTER  

Prof. Dr. med. habil. Wolfram Seidner, Berlin 

Hals-Nasen-Ohrenklinik  Charité, Berlin 
wolfram.seidner@charite.de 

 
Es bestehen unterschiedliche Auffassungen darüber, ob Jugendliche für den Sängerberuf intensiv 
geschult werden sollten oder nicht. Verbrauchen diejenigen, die schon im Jugendalter professionell 
oder semiprofessionell singen, frühzeitig ihre stimmlichen Mittel? Sind dann überhaupt noch 
Karrieren möglich? Sowohl die Befürworter als auch die Gegner einer intensiven Stimmbelastung 
in diesem Alter führen eindrucksvolle Kasuistiken an.  

Anhand von 1.000 Sängerbiographien wurde untersucht, wie viele jugendliche Sängerinnen und 
Sänger debütiert haben. Vor allem in Abhängigkeit von der Stimmgattung und von dem 
Jahrhundert, in dem der berufliche Start lag, ergeben sich interessante Einsichten und 
Schlussfolgerungen für die Sängerentwicklung in unserem Jahrhundert.  

Das Debütalter ist im Verlauf der vergangenen drei Jahrhunderte stets angestiegen, wobei die 
Soprane fast immer am jüngsten waren und die Männerstimmen stets später begonnen haben als 
alle Frauenstimmen. Geht man von Durchschnittswerten des 20. Jahrhunderts aus, so müssen sich 
die meisten Stimmen auch bei intensiver Schulung bis zum 24. oder gar 26. Lebensjahr gedulden, 
ehe sie Bühnenreife erreichen. 

 

 
Is it advisable for singers to start their careers as early as adolescence? 

 

Opinion is divided as to whether adolescents should undergo intensive training for a singing career. 
The question is whether singers starting their professional or semi-professional career in 
adolescence might not use up their voice potential early on and whether a further career would then 
be possible at all. Impressive case statistics are cited by both advocates of and opponents to 
intensive voice training in adolescence.  

We analysed 1.000 biographies of singers to find out how many of them debuted as adolescents. 
Taking into consideration the singer’s voice class and the century in which he / she debuted we 
have come to interesting insights and conclusions which may be relevant for the development of 
singers in our time.  

The age at which singers debut has risen continually over the past three centuries with sopranos 
almost always being the youngest and male singers always starting their careers later than all female 
singers. Based on the findings for the 20th century, we have come to the conclusions that most 
singers, even with intensive training, have to wait until they are 24 to 26 years old before they are 
ready for the stage.   
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GASTROESOFAGEÁLNÍ A EXTRAESOFAGEÁLNÍ REFLUXNÍ CHOROB A A PORUCHY 

HLASU  

 
Vydrová J.1, Brandtl P.2, Zeleník K.3, Dolina J.4, Drahoňovský V.5 

 
1Hlasové a sluchové centrum Praha, MHC s.r.o., vydrova@medico.cz 

2Gastroenterologická ambulance Praha 4, petrbra@seznam.cz 
3Otorhinolaryngologická klinika FN Ostrava, karol.zelenik@fnspo.cz>, 

4 IGEK Funkční laboratoř- Endoskopické centrum FNB a LFMU v Brně, jdolina@fnbrno.cz 
5Chirurgické oddělení, Městská nemocnice Neratovice, drahonovskyv@centrum.cz 

 

Souhrn: 

Refluxní choroba jícnu (RCHJ) je onemocnění, kdy reflux žaludečního obsahu působí 
potíže a/ nebo komplikace. (12)  Patologický reflux může způsobovat změny v jícnu, 
nosohltanu, laryngu a respiračním traktu.(12) Diagnostika RCHJ a léčba  jejích komplikací 
patří nejen do oboru gastroenterologie, ale i do oboru otorhinolaryngologie, pneumologie, 
alergologie či stomatologie. Prevalence mimojícnových (estraesofageálních, 
laryngofaryngeálních) potíží a nálezů v důsledku narůstající  prevalence RCHJ stoupá. 

V článku podáváme přehled o diagnostických metodách a jejich výtěžnosti pro 
diagnostiku nejen gastroenterologických ale i extraesofageálních symptomů refluxní choroby. 
Práce popisuje a hodnotí společné i rozdílné aspekty RCHJ. Zabývá se i metodikou zavedení 
pH metrické a impedanční sondy tak, aby bylo možné diagnostikovat EER. Upozorňuje na 
rozdíly ve standardním zavedení pH metrické a impedanční sondy pro gastroenterologickou 
diagnostiku a zavedení sondy pro diagnostiku extraesofageálních symptomů. Uvádí 
laryngoskopické obrazy charakteristické pro poruchy hlasu v souvislosti s EER. 

V etiologii RCHJ hrají svojí roli i psychické faktory. 

Terapie RCHJ musí být komplexní a navazovat na co nejpřesnější diagnostiku. Často 
je léčbou volby terapie IPP, případně v kombinaci s prokinetiky, někdy je na místě léčba 
chirurgická. RCHJ je  onemocnění s velkou rekurencí 36-82%. Pro kvalitní diagnostiku a 
terapii nemocných je nezbytná mezioborová spolupráce gastroenterologa, 
otorhinolaryngologa, pneumologa, psychiatra a dalších odborníků. 

Níže uvedený příspěvek je přehledem názorů jednotlivých autorů na problematiku RCHJ a EER. 

Klíčová slova: refluxní choroba jícnu (RCHJ, GORD, GERD), extraesophagealní 
refluxní choroba (EER), 24 hodinová dvoukanálová pH metrie, multikanálová intraluminální 
impedance a pH metrie jícnu(MII) 

 

Gastrooesopgageal reflux disease (GORD) is a condition when the outflow of a 
stomach content brings on discomfort or complications in the area of the digestive tract, 
swallow ways as well as in the area of the upper respiratory tract. 

The diagnostics of GORD and its complications´ treatment belongs to 
gastroenterology, otorhinolaryngology, pneumology, alergology or stomatology. The 
prevalence of off-mouth (laryngopharyngeal, extraoesophageal) problems increases in the 
consequence of the GORD. 

In our article, we have reviewed diagnostic methods and their validity for diagnostics 
not only of the gastroenterology symptoms but the extraoesophageal symptoms of the reflux 
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disease as well. The treatise describes and evaluates the common and different features of the 
reflux disease. It also deals with the methodology of ph-metry and impedancy mesurement in 
order to improve extraoesophageal reflux disease (EER) diagnostics. It shows the differences 
in the standard ph-metry and impedancy mesurement for the gastroenterology diagnostics as 
well as impedancy mesurement for the diagnostics of the extraoesophageal symptoms. It 
presents laryngoscopical illustrations, specific to vocal defects in relation with EER. 

Organic disorders in the area of the lower oesophagus sphincter as well as function 
stress mechanisms of disease development represent most important part in etiology of this 
condition. 

The therapy of reflux disease must be comprehensive and linked to the most exact 
diagnostics. The IPP therapy is one of options, however, the surgical treatment in the case of 
the lower oesophageal sphincter insufficiency should be the rule. 

Due to great complexity of the etiology GORD is the illness with a large recurrence, 
about 36-82%. The interdisciplinary approach of gastroenterologist, otorhinolaryngologist, 
pneumologist, psychiatrist and others is necessary for high-quality diagnostics and treatment. 

Keywords: gastrooesopgageal reflux disease(GORD, GERD), extraoesophageal reflux 
disease(EER), laryngopharyngeal reflux disease, 24 hour two kanals pH metry, multicanal 
impedancy and oesophageal pH metry. 

 
Úvod 

Refluxní nemoc jícnu – označovaná zkráceně RCHJ, GORD nebo GERD (GastroOEsophageal 
Reflux Disease) je způsobena patologickým gastroezofageálním refluxem. RCHJ je onemocnění, 
kdy reflux žaludečního obsahu působí obtíže a/nebo komplikace. Gastroezofageální reflux může být 
přítomen i u zdravých osob a jedná se o zpětný tok žaludečního obsahu ze žaludku do jícnu. 
Patologický reflux je objektivizován 24 hodinovou pH metrií, kdy pH je nižší než 4 nebo vyšší než 
7 ve více než 50 epizodách, nebo trvá déle než 1 hodinu za 24 hodin-DeMeester kriteria.(12) 
Nejedná se tedy o  překyselení žaludku.  
Pokud je u refluxní nemoci jícnu zjištěno makroskopické poškození sliznice (eroze), označuje se 
jako erozivní refluxní nemoc jícnu-ERCHJ. Pokud není zjištěno makroskopické slizniční 
poškození, mluvíme o NERCHJ=NERD (non-erosive gastroesophageal reflux disease). (12)Někdy 
se tato nemoc projevuje navíc, a nebo zcela samostatně mimojícnovými projevy EER=EOR 
(extraoesophageal reflux, laryngopharyngeal reflux). Prevalence i incidence této choroby stoupá.  
Nejčastějším a navíc i specifickým příznakem GERD  je pálení žáhy- pyróza.  K dalším příznakům 
patří regurgitace-zpětné vtékání žaludečního obsahu do úst, říhání, bolest v epigastriu, záchvatovité 
slinění, nausea, zvracení, bolesti na hrudi, dysfagie-váznutí sousta během jeho cesty z úst do 
žaludku, odynofagie-bolest za hrudní kostí při polykání. Poslední dva jmenované jsou spolu 
s anemií, nechtěným hubnutím a krvácením alarmujícími příznaky, které vyžadují provedení 
gastroskopie.(11,12) RCHJ se může manifestovat současně, a nebo zcela samostatně 
mimojícnovými projevy jako je chronický kašel (souvislost s RCHJ je odhadována na 20%), 
chrapot, bolesti v krku, nadměrná produkce hlenu v hrdle, časté hlenění a odkašlávání (frequent 
throat clearing), zadní rýma, pocit sucha v krku, globus (pocit cizího tělesa, knedlíku v krku), 
dysfonie. Odhaduje se, že až 10% pacientů s ORL nemocemi a potížemi má souvislost s GERD. 
V časté souvislosti je uváděna chronická laryngitida a poruchy hlasu (souvislost s RCHJ až 60%), 
chronická otitida-hlavně u dětí, chronická sinusitida. Z méně častých paroxysmální 
laryngospasmus, kontaktní ulcerace, granulom, subglotická a laryngeální stenóza.(10) Chronická 
laryngotracheitis při refluxní chorobě vede k těžkým hyperplastickým a dysplastickým změnám 
sliznice hrtanu a hltanu, které mohou rezultovat v karcinom laryngu a faryngu. Přetrvávající bolesti 
v krku a chronická faryngitida je v možné souvislosti s GERD až v 60%. (10) Ve stomatologii je 
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možné se setkat s možnou účastí RCHJ při zvýšené kazivosti zubů, zápachu z úst-halitóze a výskytu 
aftů. V pneumologii je možná souvislost s RCHJ u těchto nemocí:  
astma bronchiale (30% až 80%), tracheobronchitida, chronický kašel, plicní fibróza, chronická 
bronchitida, bronchopneumonie (aspirační),  bronchiektasie. Samostatnou otázkou je souvislost 
s apnoickými pauzami. (10) 
  
Na sliznici jícnu RCHJ může vést k některým komplikacím jako je Barrettův jícen, striktura jícnu, 
vřed jícnu, krvácení. Barrettův jícen je náhrada (metaplazie) dlaždicového epitelu sliznice jícnu 
epitelem cylindrickým, který má alespoň v některých úsecích intestinální charakter, jedná se o 
PREKANCEROZU s možným rizikem vzniku adenokarcinomu (riziko 0,2-0,5% za rok). Hlavním 
etiologickým faktorem Barrettova jícnu je gastroezofageální reflux a nemá žádnou specifickou 
symptomatologii. Diagnóza je založena na gastroskopickém nálezu a jeho histologické verifikaci. 
Tyto nemocné je třeba pravidelně endoskopicky sledovat.  
 
Materiál a metody:  

V diagnostice RCHJ je kladen důraz na anamnézu, i když zde je nutné zdůraznit, že není korelace 
mezi tíží příznaků a tíží onemocnění a existuje i RCHJ bezpříznaková.  
Diagnostika extraezofageálního postižení sliznic refluxní chorobou  (EER) a určení jejího podílu na 
obtížích pacienta není jednoduchá. Vysoce senzitivní a specifický indikátor EER zatím neexistuje. 
(7). Pro diagnostiku EER používáme následující metody: 
 

1. Cílený dotazník a zhodnocení anamnestických dat.    
 

Používáme dotazník podle Belafskeho a kol. (1): Pokud je podle Belafského vyšší než 13, je 
pravděpodobnost EER 95%. 
 
 The Reflux symptom index (RSI):   0- žádný problém, 5-největší problém 
 

Měl jste posledních měsících některý z následujících 
příznaků? 

      

Hoarseness or problem with your voice 
Chrapot nebo problém s hlasem 

0 1 2 3 4 5 

Cleaning your through 
Odkašlávání hlenu 

0 1 2 3 4 5 

Exscess throat mucus or postnasal drip 
Nadměrné zahlenění nebo sekrece z nosohltanu 

0 1 2 3 4 5 

Difficulty swalowing food, liquids, or pills 
Obtížné polykání potravy, tekutin nebo tablet 

0 1 2 3 4 5 

Coughing after you ate or after lying down 
Kašel po jídle nebo po ulehnutí 

0 1 2 3 4 5 

Breathing difficulties or choking episodes 
Obtížné dýchání či pocit dušení  

0 1 2 3 4 5 

Troublesome or annoying cough 
Namáhavý či dráždivý kašel 

0 1 2 3 4 5 
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Měl jste posledních měsících některý z následujících 
příznaků? 

      

Sensations of something sticking in your throat or a lump in 
your throat 
Tlak, pocit cizího tělesa či knedlíku v krku 

0 1 2 3 4 5 

Heartburn, chest pain, indigestion, or stomach acid coming 
up 
Pálení žáhy, bolesti na hrudi nebo žaludku či pocit 
stoupání kyselosti do krku 

0 1 2 3 4 5 

Celkem       

 
2. Nepřímá videolaryngoskopie 
 

Velmi dobrý přehled o přítomnosti EER nám poskytne nepřímá videolaryngoskopie. Stupeň 
slizničních změn je možné hodnotit  podle standardizovaného schématu: Reflux finding score (   
Belafsky a kol.). Za patologickou hodnotu je považováno RFS > 7. (2) 
 
Reflux finding score 

Nález Skóre 

Subglotický edém 
Subglottic edema 

2  přítomen 
0  nepřítomen 

Ventrikulární obliterace 
Ventricular obliteration 

2  částečně 
4  kompletně 

Erytém, překrvení 
Erythema/hyperemia 

2  pouze arytenoidů 
4  difusní 

Otok hlasivek 
Vocal cord edema 

1 mírný 
2 střední 
3 těžký 
4 polypoidní 

Difusní laryngeální otok 
Diffuse laryngeal edema 

1 mírný 
2 střední 
3 těžký 
4 obstrukční 

Hypertrofie sliznice zadní komisury 
Posterior commissure hypertrophy 

1 mírný 
2 střední 
3 těžký 
4 obstrukční 

Granulom/granulace 
Granuloma/granulation 

2  přítomen 
0  nepřítomen 
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Nález Skóre 

Vazký hlen  
Thick endolaryngeal mucus 

2  přítomen 
0  nepřítomen 

Celkem více než 7 signifikantní z EER 

 
Podle našich pozorování je v časném stadiu extraesofageální refluxní choroby možno vidět i méně 
rozvinuté slizniční změny. Tyto méně nápadné změny v hrtanu nemusí splňovat kriteria RFS> než 
7. Často to je charakteristický vazký  hlen či samostatný erytém v arytenoidní krajině. I tato časná 
stadia onemocnění působí  poruchy hlasu a další příznaky EER. Na druhou stranu pozorujeme, že 
velmi těžké slizniční změny charakteru hyperplasie se upravují a normalizují při terapii inhibitory 
protonové pumpy. Z toho lze soudit, že k jejich vzniku přispívá EER.  
 
Laryngostroboskopické nálezy, které nalézáme samostatně či v kombinaci v hrtanu a na hlasivkách 
u osob s poruchami hlasu, vleklým kašlem, bolestmi v krku a dalšími příznaky extraozofageální 
refluxní choroby uvádíme v tabulce: 
 

 Laryngostroboskopický nález 

1 Vazký hlen v hrtanu  

2 Erytém sliznice cricoarytenoidní krajiny 

3 Edém v cricoarytenoidní krajině 

4 Hyperplasie a macerace sliznice v cricoarytenoidní krajině 

5 Akutní zánětlivá infiltrace hlasivek nereagující na protizánětlivou léčbu 

6 Porucha kmitání hlasivek (v důsledku zvýšené tuhosti tkání hlasivek) 

7 Edém hlasivek 

8 Obliterace laryngeálního ventriculu 

9 Subglotický otok (pseudosulcus) 

10 Granulom v oblasti hrtanu 

11 Hyperplastické změny sliznice hlasivek a hrtanu (s hyperkeratózou) 

 
Všechny uvedené změny v hrtanu ukazují na možnost extraezofageálního poškození sliznice 
refluxní chorobou.  
 
Přehled laryngoskopických obrazů s výše uvedenými patologickými nálezy na sliznici hrtanu viz 
obr. 1 – 11.   
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3. Diagnosticko terapeutický test  
 
V diagnostice RCHJ lze použít diagnostiko-terapeutický test s  inhibitory protonové pumpy (IPP)  
v dávce 2x denně ( 20-40mg) po dobu 2 až 4týdnů. Někteří autoři uvádějí dobu delší, 3-6 měsíců.  
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Je to právě diagnosticko terapeutický test, který přinese nejrychleji informace, že potíže, které 
pacient udává a změny, které vidíme na sliznici hrtanu jsou  nejspíše zaviněny refluxní chorobou 
jícnu. 
Je však třeba mít na mysli i možné nežádoucí účinky inhibitorů protonové pumpy (IPP): 
dyspeptické problémy, porušená absorpce vitamínu B12 a železa, možná indukce atrofické 
gastritidy. (3) V průběhu léčby mohlo dojít k vymizení symptomů, které byly způsobeny jinou 
příčinou. Pacienti jsou poté vedeni jako EER (měli pozitivní diagnosticko-terapeutický test) a může 
jím být zbytečně doporučována dlouhodobá léčba inhibitory protonové pumpy.  

 
Pokud v průběhu léčby nedojde k vymizení symptomů, může to být způsobeno několika faktory 
(špatná compliance, nízká dávka, krátký čas léčby, refrakterní RCHJ nebo se o EER vůbec nejedná) 
a stojíme před rozhodnutím, jestli léčbu prodloužit, zvýšit dávku, přidat do léčby prokinetikum a či 
vlastně vůbec v léčbě pokračovat. 
Je lépe nejprve vyšetřit pacienta dostupnými vyšetřovacími metodami a k diagnosticko- 
terapeutickému testu se uchýlit jen, když výsledky vyšetření nejsou jednoznačné či pacient není 
schopen se složitějšímu vyšetření podrobit. 
 

4. Esofago-gastro-duodenoskopie 
 
Esofago-gastro-duodenoskopie dokáže prokázat RCHJ u přibližně 50% pacientů přicházejících ke 
gastroskopii (ERCHJ). Zbylých 50% pacientů (NERD) by, v případě využití pouze této vyšetřovací 
modality, bez přihlédnutí k anamnéze, zůstalo zcela podhodnoceno  a potencionálně rovněž špatně 
léčeno.  
 

5. 24 - hodinová jednokanálová pH metrie 
 

Delší dobu byla 24-hodinová pH-metrie jícnu považována za nepřekonatelný zlatý standard 
vyšetření. Měření pH jícnu však našlo své limity, které snižují senzitivitu i specificitu vyšetření a to 
jsou:  

a) 1.nepravidelnost patologického refluxu 
b) 2.multikomponentnost refluxu 
c) 3.předléčení PPI  
d) 4.špatná tolerance sondy pacientem  
e) 5.posunutí sondy a další 

K vysvětlení symptomatologie extraesofageální jednokanálová pH metrie nepostačuje. 
 
 

6. 24 - hodinová dvoukanálová pH metrie 
 

Značně lepší obraz o tom, jestli je EER u pacienta přítomný, nebo nikoliv nám poskytne 
24hodinová dvoukanálová ph-metrie 
 
Metodika provádění pH-metrie na ORL pracovištích 
Senzitivita vyšetření je cca 85% (9). Metodika provádění pH-metrického vyšetření k průkazu EER 
se v posledních letech standardizovala a od pH-metrie prováděné gastroenterology se podstatně liší. 
Pro průkaz EER je důležité prokázat refluxy dostávající se až nad úroveň horního jícnového 
svěrače. Proximální senzor dvoukanálové sondy bývá nad úroveň horního jícnového svěrače 
umístěn pod přímou kontrolou flexibilním endoskopem (Smitova technika) (7). (obr. 1). Zavedení 
sondy a provedení pH-metrie bývá většinou bezproblémové. Jasně jsou také stanovené podmínky, 
které musí extraezofageální refluxní epizoda splňovat (kritéria dle Postmy): pokles pH ≤ 4,0, pokles 
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v proximálním senzoru musí následovat ihned po poklesu v distálním senzoru, změny pH v průběhu 
jídla a pití se nepočítají a pokles pH musí být rychlý a ostrý (5). 
 
 
 

 
 
 
Obr. 12: Schéma zavádění pH-metrické sondy Smitovou technikou. Proximální senzor je umístněn 
nad úroveň horního jícnového svěrače pomocí transnazální flexibilní endoskopie. (Upraveno podle 
Smit et al. Ambulatory pH measurements at the upper esophageal sphincter.) 
 
Vyhodnocování a interpretace pH-metrického záznamu 
Ne zcela standardizovaná je zatím interpretace výsledků pH-metrického záznamu. Jasné je, že ne 
každý pokles pH pod 4,0 vyvolá patologickou změnu. Teprve až určitý počet refluxů a/nebo splnění 
dalších charakteristik refluxů lze považovat za patologické. Závažnost refluxu můžeme hodnotit 
počtem refluxních epizod, pomocí frakčního času a pomocí tzv. „Reflux area index“ (RAI) (obr. 2). 
Právě RAI je v současnosti považován za nejpřesnější parametr v hodnocení závažnosti EER (6). 
RAI je absolutní číslo (patologický je pokud je vyšší než 6,3), které odpovídá součtu ploch pod pH 
4,0 všech refluxních epizod. Jeho výhodou je, že bere do úvahy i to jak výrazně kyselý reflux byl, 
nejen to jak dlouho trval (6). 
Ph-metrické vyšetření nám může dát v zásadě 3 základní výsledky: 
RAI = 0, t.j. není zaznamenána žádná extraezofageální refluxní epizoda – u těchto pacientů je 
pravděpodobnost, že obtíže jsou způsobeny EER malá (10-15%) 
RAI > 6,3 – znamená patologický EER 
RAI 0,1 – 6,3 – EER je možný. Tato skupina je nejhůře interpretovatelná a u pacientů z této 
skupiny často zůstává hlavním vodítkem závažnost subjektivních problémů a klinických nálezů na 
sliznicích hrtanu. 
 
Nevýhody pH-metrie 
Je nutné zdůraznit, že ani 24hodinová 2kanálová pH-metrie není ideální vyšetření a její výsledky je 
potřebné vždy posuzovat komplexně s výsledky dalších vyšetření (anamnéza, videolaryngoskopické 
vyšetření hrtanu event. diagnosticko – terapeutický test).  Nevýhody 24hodinové dvoukanálové pH-
metrie jsou: 
Sondu netoleruje asi 10% pacientů (9) 
U části pacientů (dle našich zkušeností u cca 30% pacientů) není výsledek pH-metrie zcela 
jednoznačný (RAI 0,1 – 6,3) 
Ph-metrie neodhalí slabě kyselý (pH 4,0– 6,9) a mírně zásaditý (pH > 7,0) reflux, kterých význam 
se dostává do popředí v posledních letech a to zejména s potvrzením negativního působení pepsinu 
na sliznice ORL oblasti. Měření slabě kyselých a zásaditých refluxů je možné měřením jícnové 
impedance (4). 
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Obr. 13: Ukazuje 3 možné parametry, kterými můžeme refluxní epizody hodnotit. Na obrázku jsou 
znázorněny 3 refluxní epizody (reflux 1, reflux 2, reflux 3). Jejich celkový frakční čas vznikne 
součtem časů f1 + f2 + f3, které představují čas trvání jednotlivých refluxních epizod. Reflux area 
index vznikne součtem ploch pod pH 4,0 (a1 + a2 + a3) jednotlivých refluxních epizod. Parametr, 
který nejvíce vypovídá o závažnosti refluxu je reflux area index. 
 

7. Multikanálová intraluminální impedance a pH metrie 
 
Nový prostor diagnostice RCHJ otevřela nová metoda vyšetření-multikanálová intraluminální 
impedance a pH metrie jícnu (MII-pH). 
MII-pH dokáže, jako jediná dostupná ambulantní metoda,  zcela přesně monitorovat přítomnost i 
slabě kyselého nebo alkalického refluxu a výšku jeho propagace v jícnu. Patologie v oblasti horních 
cest dýchacích jsou způsobeny nejen refluxátem kyselým, ale i refluxy slabě kyselými či 
zásaditými. Další výhodou oproti konvenční pH metrii je možnost rozlišení obsahu refluxátu. 
Simultánní měření jícnové impedance umožňuje rozlišit, zda jícnem prochází vzduch, tekutina, či 
obsah smíšený. Zároveň ukáže směr průchodu obsahu jícnem a odliší zcela přesně polykání a 
refluxní episodu. 
Sonda k měření multikanálové impedance a pH metrie je opatřena jedním či dvěma senzory k 
měření pH a šesti až osmi senzory impedančními, mezi kterými dochází k měření jícnového odporu. 
 
Metodika zavedení sondy pro diagnostiku EER 
Pro diagnostiku extraesofageální refluxní choroby je nesmírně důležité správné zavedení sondy. Pro 
otorhinolaryngologická pracoviště je ulehčením kontrola zavedení sondy při nepřímé laryngoskopii. 
Abychom se mohli s jistotou spolehnout na to, že při 24 hodinové monitoraci budou zachyceny 
refluxní epizody, které projdou přes horní jícnový svěrač, zkontrolujeme,  že poslední dva 
impedanční senzory jsou  umístěné těsně nad horním jícnovým svěračem. (viz obr. č. 14). 
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Obrázek č. 14 Kontrola zavedení pH metrické a impedanční sondy v laryngoskopickém obraze 
 
Zhodnocení významu MII ( multikanálové intraluminální impedance a pH metrie) 
Metoda jednoznačně diagnostikuje přítomnost refluxátu ve vyšších etážích jícnu a jeho průnik přes 
horní jícnový svěrač na sliznice dýchacích cest. 
Na rozdíl od dvoukanálové pH metrie zachytí nejen refluxy kyselé, ale i refluxy slabě kyselé či 
nekyselé. Zároveň odliší refluxát od obsahu polykaného. 
Je třeba mít na paměti, že při zavádění sondy pro diagnostiku EER nepostupujeme stejně jako 
gastroenterologové. Neakcentujeme tedy přesné umístění pH snímače 5cm nad dolní jícnový svěrač 
tak, jako při zavádění z indikace gastroenterologa, ale zajistíme polohu posledních dvou 
impedančních snímačů těsně nad horním jícnovým svěračem. Jinak nelze zachytit průnik refluxátu 
do oblasti horních dýchacích cest.  
Při vyhodnocování vyšetření zjišťujeme výsledek pH metrického vyšetření - De Meester skóre. 
Dále hodnotíme počet kyselých, slabě kyselých a nekyselých refluxních příhod v oblasti nejvýše 
uložených impedančních snímačů. 
Důležitá je informace, zda vysoké refluxní příhody byly zaznamenány v poloze pacienta vleže či 
vestoje. Pro extraesofageální symptomatologii refluxní choroby je charakteristický vyšší počet 
refluxních epizod ve stoje a v pohybu než vleže. To samo signalizuje, že etiologicky nehraje 
významnou roli inkompetence dolního jícnového svěrače. Neméně zásadní pro pochopení etiologie 
choroby je zjištění, zda refluxní epizody přicházejí ve spánku či pouze ve bdělém stavu.   
 

8. Manometrie jícnu  
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Manometrie jícnu je neinvazivní komplementární vyšetřovací metodou, objektivizující poruchy 
motility jícnu. Postupným technickým vývojem je zdokonalováno technické provedení. Díky 
novým technologiím  jsou používány stále dokonalejší měřící sondy. V současné době je k dispozici 
nová technologie multikanálového snímání motility jícnu pomocí 20-36 kanálové tzv. „high-
resolution“ manometrie (HRM). Nová technologie zpracování tlakových výkyvů  dovoluje 
vytvoření spatio-temporálního plotu (Clouse-Staiano) s dokonalým grafickým převedením  obrazu. 
Umožní vyhodnotit komplexně celý polykací akt počínaje horním svěračem, peristaltikou v těle 
jícnu a konče v oblasti LES. 
Výhody HRM oproti klasické manometrii - 1) rychlost provedení manometrie jícnu, posun katetru 
při polykání je možno již během vyšetření nebo post-procesingově eliminovat . Po korekci jsou data 
naprosto přesná a reprodukovatelná polknutí od polknutí, 2) detailní zachycení možných 
dysmotitlit, například v tzv. transition-zóně jícnu 3) zcela jasné znázornění nitrohrudního a 
nitrobřišního uložení části LES, který je anatomicky nepřesně definovanou dynamickou strukturou 
a to i v případech velmi nízkých hodnot tlaků. 
 
Výsledky: 

Podle dostupných zkušeností existuje refluxní choroba jícnu jako příčina potíží pacientů, jejichž 
diagnostika a terapie spadá do několika odborností - gastroenterologie, otorhinolaryngologie, 
pneumologie, alergologie, stomatologie. Řada pacientů má (patrně při stejné etiologii) potíže 
gastroenterologické, jiná skupina pouze potíže z extraezofageálního refluxu a existuje skupina 
společných nemocných, kteří mají symptomy refluxní choroby v celé šíři. Jsou to jak symptomy 
typicky gastroenterologické- jako je pyrósa, tak příznaky extraezofageálního refluxu. 
Příčina RCHJ není přesně u¨známa.  Často je to patologie v jícnovém hiátu, v uvolnění závěsu a 
skluzný mechanismus kardie. To umožní vysunutí oblasti dolního jícnového svěrače do oblasti 
negativního tlaku v mediastinu a únik refluxátu. Pokud se reflux zastaví v těle jícnu, bývají 
příznaky v závislosti na objemu a charakteru refluxátu a rezistenci sliznice jícnu jen 
“gastroenterologické”, různé intenzity. Pokud dochází k úniku refluxátu až do hypofaryngu, 
můžeme mít obraz extraezofageální refluxní choroby. 
Často se setkáváme s nemocnými, kteří mají příznaky EER, avšak jejich dolní jícnový svěrač je v 
naprostém pořádku.  Příčina refluxní choroby je zde patrně neurovegetativní. Na vině jsou stresové 
mechanismy. Tato skupina nemocných se neobejde bez současné  péče psychiatra. 
 
Diskuse a závěr: 

 
Diagnostické možnosti pro RCHJ jsou široké a celé spektrum jistě není třeba využít u klinicky 
jasných situací.  Příznaky neúplné, nejasné, rozporné je dobré vysvětlit dalšími, nebo opakováním 
stejných vyšetření.  
Cestou k přesné diagnostice symptomů EER je měření jícnové impedance a pH. Problémem této 
diagnostiky symptomů EER však je, že charakteru onemocnění a jeho diagnostice nevyhovuje zcela 
přesně ani dvoukanálová sonda pH metrická ani sonda impedanční s jednokanálovým pH. Obě 
sondy splňují představy gastroenterologů a lékaři dalších odborností musí vyšetření modifikovat. 
Kvalitní vyšetření, které postihne refluxní chorobu jícnu v celém komplexu jejích možných 
symptomů a přesné umístění pH metrických i impedančních snímačů podle potřeb gastroenterologů 
i otolaryngologů a dalších odborníků, kteří se EER zabývají, naplňuje vyšetření impedance s 
dvoukanálovou či tříkanálovou pH metrickou sondou.   
V léčbě RCHJ  se uplatňuje kromě režimových a dietních opatření hlavně medikamentózní léčba. 
Při neúspěchu konzervativní léčby chirurgická léčba a eventuálně radiofrekvenční ablace. 
V medikamentózní léčbě lze kromě symptomatické léčby antacidy a algináty použít hlavně 
inhibitory protonové pumpy, při nočním refluxu navíc H2 blokátory a případně léčbu kombinovat 
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s prokinetiky. Z blokátorů protonové pumpy (PPI) jsou nyní v ČR dostupné tři: omeprazol, 
pantoprazol a lanzoprazol. Protonová pumpa je transmembránový protein umístěný v parietálních 
buňkách žaludeční sliznice. Zabezpečuje aktivní transport vodíkového iontu výměnou za K+ přes 
buněčnou membránu, proto se někdy nazývá H+/K+ ATPáza. Výsledkem je sekrece kyseliny 
chlorovodíkové.  
Inhibitory protonové pumpy potlačují sekreci HCl bez ohledu na typ původního stimulačního 
podnětu (histamin, acetylcholin, gastrin), protože jde o inhibici cílového sekrečního mechanismu. 
Inhibitory protonové pumpy (IPP)   jsou do těla podávány jako „prodrug“ – proléčiva, která jsou na 
aktivní metabolit konvertována teprve vlivem kyselého prostředí v prostoru parietálních buněk. 
Váží se kovalentní vazbou na cysteinová rezidua H+/K+/ATPázy.  Pantoprazol se od ostatních IPP 
odlišuje vazebným místem k cysteinu 822, který se nachází v hlubších vrstvách buněčné membrány. 
Tato vlastnost pantoprazolu má za následek prodloužený účinek na inhibici tvorby žaludeční 
kyseliny. Existují data, která uvádějí poločas inhibice pro omeprazol 20-24 hod., zatímco pro 
pantoprazol dvojnásobek, tj. 46-47 hod. IPP se liší také farmakokinetickými vlastnostmi. 
Biologická dostupnost je konstantně nejvyšší u lansoprazolu (80-91%),  pantoprazol má dostupnost 
zhruba 77%. Omeprazol se vyznačuje nelineární farmakokinetikou, jeho biologická dostupnost se 
pohybuje v rozmezí 35-40% po první dávce a narůstá po opakovaném podávání k 65%. IPP se 
metabolizují v játrech a mají různý vztah k cytochromu P450. V důsledku odlišné cesty 
odbourávání se pak liší i v možných farmakologických interakcích, jejichž výskyt je nejnižší u 
pantoprazolu. 

Léčbu gastroezofageálního refluxu blokátory protonové buňky nelze zpochybnit jako léčbu akutní, 
epizodickou, v počátku obtíží. Dále je nutná jako léčba chronická v případě, že u pacienta nebyly 
nalezeny známky organického poškození dolního jícnového svěrače.  
Inhibitory protonové pumpy jsou aktivovány po stimulaci parietálních buněk potravou, proto by 
měly být IPP podávány nalačno, 30 minut před prvním jídlem dne. IPP jsou na trhu v ČR dostupné 
většinou ve formě kapslí, pantoprazol pak ve formě enterosolventních tablet. Některé odborné 
poznatky a praktické zkušenosti poukazují na srovnatelný účinek IPP při shodných miligramech 
podané účinné látky, přestože definované denní dávky dle WHO jsou 20 mg omeprazolu, 30 mg 
lansoprazolu a 40 mg pantoprazolu. Dávkování jednotlivých PPI se řídí jejich dávkovacími 
schématy uvedenými v SPC (Souhrn údajů o přípravku). 

 
Chronická léčba inhibitory protonové pumpy však není racionální při významné klinice nálezu 
inkompetence kardie = hiátové kýly a při komplikacích typu krvácení, vředů a při Barrettově jícnu. 
Endoskopické způsoby léčby se jeví jako dlouhodobě neúčinné, protože nenapravují a také 
nemohou napravit patologii jícnového hiátu.  
Chirurgická léčba, laparoskopicky provedená antirefluxní plastika, je léčba miniinvazivní, 
bezpečná. Jejím efektem jsou:  

- stabilizace kardie pod bránicí 
- ruší se skluzný mechanismus kardie 
- obnoví polohu, délku a tlak dolního jícnového svěrače 
- zastaví přechodné relaxace dolního jícnového svěrače 
- časem normalizuje – zlepší peristaltiku těla jícnu 
- zlepší luminální očistu 

 
Zlepšuje se nález nebo dokonce vymizí obraz Barrettova jícnu. Omezí se dráždění hrdla a u 
některých nemocných se zklidní GE refluxem provokované průduškové astma.  
 
RCHJ je recidivující onemocnění s  rekurencí 36-82% a  je třeba pacienta takto informovat. Má 
komplikovanou etiologii, na které se podílí jak inkompetence dolního jícnového svěrače, tak složité 
mechanismy neurovegetativní a řada dalších faktorů. Tato choroba snižuje kvalitu života. Vzhledem 
k bohaté škále příznaků je nezbytná mezioborová spolupráce při diagnostice a terapii nemocných. 
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CHIRURGICKÁ LÉ ČBA HLASOVÝCH PORUCH (FONOCHIRURGIE )  
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7Klinika otorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku UK 1. LF a FN Motol, mzaborsky@tiscali.cz 
 

 
Fonochirurgie sdružuje operační techniky, které šetří hlas nemocného nebo korigují poruchy hlasu 
vzniklé jako následek strukturálních změn hlasivek nebo neuromuskulárního postižení hrtanu. 

Chirurgie poruch hlasu se skládá z ošetření lézí hlasivek a ošetření poruch pohyblivosti hlasivek. 

K chirurgické léčbě benigních lézí hlasivek slouží především direktní mikrolaryngoskopie, která má 
co nejvíce šetřit povrchový kryt hlasivek. Využívá techniky mikrolaloku, jejímž cílem je odstranit 
patologickou lézi hlasivky, která obvykle postihuje lamina propria superficialis, současně vytvořit 
podmínky pro tvorbu slizniční vlny při fonaci. 

Z chirurgie kostry hrtanu je především využívána medializace (aproximace) hlasivky, jedná se o 
tyreoplastiku typ I. Existují různé techniky a materiály, často je volen zevní přístup s vytvořením 
okénka v chrupavce štítné a zavedením silikonové protézy mediálně od chrupavky štítné, které vede 
k vytlačení paretické či atrofické hlasivky ke střední čáře. 

Fonochirurgickým výkonům předchází konzervativní léčba, při jejím neúspěchu je doporučena 
operace. Jedná se většinou o elektivní výkony, po kterých je nutná další péče foniatra nebo 
hlasového pedagoga.  
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MOŽNOSTI  KONZERVATIVNÍ TERAPIE PORUCH HLASU  

Dubová J.1, Šuchová L.2, Sopko J.3, Kastnerová E.4, Vydrová J.1, Honzíková M.5 

1Hlasové a sluchové centrum Praha, MHC s.r.o., dubova@medico.cz 
2Foniatrické oddelenie Fakultná nemocnica FN Bratislava, suchova@petrzalka.fnspba.sk 

3FMH ORL Basel, joseph.sopko@unibas.ch 
4ORL ambulance Plzeň, XXXXX 

5MUCOS Pharma CZ,s.r.o.  mhonzikova@mucos.cz 
 

 
V rámci kulatého stolu se budeme věnovat v jednotlivých sděleních následujícím tématům: 

1. možnosti diagnostiky a léčby poruchy kmitání hlasivek 

2. možnosti diagnostiky a léčby zánětlivých onemocnění hrtanu 

3. možnosti diagnostiky a léčby nerovností (benigních lézí) na hlasivkách  

4. možnosti diagnostiky a léčby poranění a dilatace hlasivkových cév  

Na přednesená témata budou navazovat ukázky zajímavých  laryngostroboskopických nálezů a 

kazuistik, ke kterým bude probíhat diskuse.  
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REHABILITACE HLASOVÝCH PORUCH , EDUKAČNÍ A REEDUKA ČNÍ POSTUPY 

Bendová O.1, Vydrová J.1, Szymiková R.2, Kučera M.3, Halíř M.4, Frič M.5 

1Hlasové a sluchové centrum Praha¨, bendova@medico.cz, vydrova@medico.cz  
2Kabinet hlasové a mluvní výchovy DAMU, reginaszymikova@seznam.cz 

3ORL ambulance-Centrum léčby hlasových poruch,  
4Péče o duševní zdraví o.s.,  

1 Výzkumné centrum hudební akustiky (MARC) Praha, marekfric@centrum.cz 
 

Abstrakt:  

Hlasová terapie  představuje souhrn základních (edukačních) i specifických technik 
používaných  k nápravě hlasu. Zahrnuje i přístupy nepřímé, mezi které patří hlasový klid, 
hlasová hygiena, držení těla a postoj, relaxace, psychoterapie, fyzioterapie, akupunktura, jóga  
apod. Cílem hlasové terapie je uvedení mluvního hlasu do stavu před nemocí. 

Hlasová terapie vychází ze znalosti anatomie a fysiologie a z pochopení  patologicko 
anatomických a patofysiologických změn všech ústrojí, která se účastní na tvorbě hlasu.  

Hlasový terapeut musí znát a ovládat základní a specifické postupy a musí umět 
vybrat, modifikovat a aplikovat  nejvhodnější techniky pro konkrétního pacienta. Musí být 
schopen je předvést a vysvětlit pacientovi, ve zpětné vazbě vnímat a rozeznat chyby i 
správnost provedení a podle toho  obměňovat obsah i náročnost cvičení.   

Pro úspěšnou hlasovou terapii je nutná vzájemná spolupráce hlasového terapeuta s 
lékařem otorhinolaryngologie či foniatrem. 

Před zahájením hlasové terapie je nezbytné, aby byly diagnostikovány a léčeny 
poruchy hlasu, které lze zvládnout klasickými léčebnými postupy. 

Ke stanovení diagnózy a následnou hlasovou terapii jsou potřebná: 1. anamnestická 
data, 2. subjektivní hodnocení vlastního hlasu pacientem, 3. protokol, podle kterého 
percepčně hodnotíme vlastnosti hlasu, 4. zobrazovací metody k vyšetření hrtanu a kmitání 
hlasivek, 5. vyšetření z oblasti akustických metod. 

Současná metodika je komplexní a psychosomatická, využívá vědeckých poznatků 
v oblasti výzkumu hlasu a řeči, vychází z tradice pěveckých a mluvních hlasových technik, 
navazuje na ně a rozvíjí je a nikdy není definitivně uzavřená.  

Klí čová slova: hlasová terapie, hlasový terapeut 

Abstract: The voice thrapy represents a complex of both basic (educative) and 
specific techniques used mainly for the voice treatment. It includes indirect approaches where 
the voice repose, voice hygiene, posture correction, relaxation, psychotherapy, physiotherapy 
acupuncture, yoga belong, among others. The aim of voice therapy is voice recuperation to 
the condition before the illness onset. 

Voice therapy is based on basic anatomy and physiology knowledges and on 
understanding of  pathological (both anatomical and physiological again) changes of all the 
systmes involved in voice formation. 

Voice therapist must know and perform perfectly all the basic and specific procedures 
and must be able to choose, apply and modify the most appropriate techniques for any 
particular patient. He must be able to show and explain them to the patient and as a feedback 
he must percieve and recognise both the mistakes and correct performance and due to that he 
must change both the content and diffculties of exercises. 
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For successful voice therapy there is absolute necessity of voice therapist 
collaboration with ENT and/or phoniatric specialist. 

Before the voice therapy beginning there is necessary to diagnose and treat those voice 
defects that are manageable by classical tehrapeutis approaches. 

To reach the diagnostics with following voice therapy there necessary: anamnestic 
data, subjective voice evaluation made by patient himself, a protocol in accordance of which 
the voice quality should be evaluated by perception by a professional, visual methods for 
larynx and vocal cords vibration evaluation, acoustic objective methods. 

Contemporary evaluation method is complex (psychosomatic approach including) and 
exploits knowledges from research of voice and speach, sums up traditions of singers´ and 
professional speakers´ techniques to which it is bound and develops them and never has been 
(and never will be) definitely concluded. 

Keywords: voice therapy, voice therapist 

Úvod 

Cílem hlasové terapie je obnovit funkci hlasu do akusticky příjemné kvality, která bude funkční pro 
obecnou komunikaci a pro účely zaměstnanosti. 

Hlasová terapie vychází ze znalosti anatomie a fysiologie a z pochopení  patologicko - 
anatomických a patofysiologických změn všech ústrojí, která se na tvorbě hlasu podílejí. Pro výběr 
vhodných technik hlasové terapie  je důležitá spolupráce hlasového terapeuta s lékařem 
otorhinolaryngologie či foniatrem. Před zahájením hlasové terapie je nezbytné, aby byly 
diagnostikovány a léčeny poruchy hlasu, které lze upravit medicínskými postupy. 

 

V oblasti hlasové terapie používáme termíny: 

Edukace je hlasová výchova, vede k uvědomění si správného tvoření hlasu. Využívá základní 
postupy tvorby hlasu: práci s dechem a umístění hlasu v rezonanci, artikulaci podle výslovnostní 
normy daného jazyka (fonetika, ortoepie), práci se svalovým napětím těla (povolení x uvolnění x 
přepětí) a jeho držením, vnitřně hmatovými pocity a představivostí, se zpětnou vazbou edukátora.  

Reedukace je úprava postižené funkce hlasu. Vychází ze všech edukačních metod (práce s dechem, 
umístění hlasu v rezonanci, artikulace, práce se svalovým napětím a držením těla, atd.). Kromě toho 
si pomáhá specifickými postupy vypracovanými pro danou poruchu hlasu. 

Rehabilitace (hlasová terapie)  je navrácení porušené funkce. 

Používá základní i specifické techniky edukace a reedukace včetně technik nepřímých, mezi které 
patří: hlasový klid, hlasová hygiena, držení těla a postoj, relaxace, psychoterapie, fyzioterapie, 
akupunktura, jóga atd.          

 

Hlasový terapeut musí znát a ovládat základní a specifické postupy a musí umět vybrat, 
modifikovat a aplikovat  nejvhodnější techniky pro konkrétního pacienta. Musí být schopen je 
předvést a vysvětlit pacientovi, ve zpětné vazbě vnímat a rozeznat chyby i správnost provedení, a 
podle toho  obměňovat obsah i náročnost cvičení.  U poruch hlasu po léčbě a po rehabilitaci, tedy 
uvedení mluvního hlasu do stavu před nemocí, nastupuje hlasová edukace zaměřená na zkvalitnění 
a zlepšení hlasu a případně na odstraňování přetrvávajících problémů. 

V následující tabulce uvádíme přehled nepřímých i přímých technik používaných v současnosti v 
hlasové terapii.  
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Tab.1.  Tabulka je upravena a volně přeložena  podle autorů: Marketta Sihvo,PhD a Ilter 
Denizoglu, MD (příručka k worshopu Lax Vox 2009) 

Nepřímé techniky 
Indirect techniques 

Přímé techniky 
Direct techniques 

 
Základní přístupy  
(General approaches) 

Specifické přístupy  
(Specific approaches) 

Hlasový klid 
 (Voice rest) 

Dechová cvičení a cvičení 
vokálních funkcí 
(Vocal function exercises) 
Stemple 
Warm-up 
Accent method 
Estill voice therapy  
Lax-Vox 
Muscle Specific Voice therapy 
Singing techniques 
 

Hyperfunk ční techniky 
(Hyperfuctional techniques) 
Facilitating approaches (Boone) 
Laryngeal Massage (Aronson) 
Breathy phonation(Casper) 
Chewing approach(Froechels) 
Stretch and flow Tech. (Stone) 
Five finger approach 
(Humdinger) 
Register glide  
Softening glottal Attack 
 

Hlasová hygiena 
(Vocal Hygiene) 

Rezonanční cvičení 
(Resonance therapy) 
Lessac, Boone, Cooper 

Hypofunkční techniky 
(Hypofunctional techniques) 
Lee Silverman Voice Th. 
Phonation by swallowing 
Isometric contrastion 

Dechová opora 
(Breath support) 

 

Techniky na snížení příliš 
vysokého hlasu (Changing 
pitch) 
Manuální manipulace 
Pitch gliding 
Ear training 
Using vegetative functions 

Postoj (Posture) 
Alexander 
Feldenkrais 
 

Artikulační cvičení 
(Articulation exercises) 

Techniky pro afoniky 
(Techniques for aphonia) 
Inhalation phonation 
Using vegetative functions 
Masking 
Manual manipulation 

Relaxace 
(Relaxation) 
Progressive 
relaxation 
Reciprocal Inhibition 
Stretching exercises 
Open throath 
Imaginaton 

 

Techniky při paradoxním 
pohybu hlasivek (PVCM 
Therapy) 
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Nepřímé techniky 
Indirect techniques 

Přímé techniky 
Direct techniques 

Zpětná vazba 
(Biofeedback) 
Visual 
Auditory 
Kinesthetic 

 Vocal granuloma therapy 

Alternativní 
metody(Alternative 
methods) 
Hypnosis 
Acupuncture 
Phytotherapy 
 

 
Ventricular dysphonia 
therapy 

Psychotherapy 
 

  

 

Techniky nepřímé zahrnují principy, které musí pacient všeobecně akceptovat. Jsou to zásady  
dodržování hlasové hygieny, nutnost rozmluvení či rozezpívání se před hlasovým výkonem, 
pochopení souladu mezi svalovým napětím v oblasti těla a postoje a mezi zcela volným výdechem 
při fonaci. Nelze opominout duševní a emoční rovnováhu. 

Techniky přímé obsahují  základní postupy (principy správného nádechu, umístění hlasu v 
rezonanci, cvičení vedoucí k správné artikulaci toho kterého jazyka) a specifické postupy, které jsou 
vypracované pro každý typ hlasové poruchy zvlášť a vyžadují těsnou spolupráci s lékařem. 

Materiál a metodika 

Ke stanovení diagnózy a následné rehabilitaci hlasově postiženého pacienta jsou nezbytná:  

1. anamnestická data 

2. subjektivní hodnocení vlastního hlasu pacientem   

3. protokol, podle kterého percepčně hodnotíme vlastnosti hlasu   

4. zobrazovací metody k vyšetření hrtanu a kmitání hlasivek 

5. vyšetření z oblasti akustických metod 

6. návrh terapie 

 

Ad 1. Anamnestická data 

Zahrnují informace o rodinné zátěži, lékovou a alergologickou anamnesu, informace o prodělaných 
onemocněních a o operačních zákrocích s akcentem na dotaz na komplikace po intubaci. Důležité je 
věnovat pozornost mluvnímu projevu nemocného. Podrobnou anamnesou můžeme získat i první 
náhled na osobnostní rysy pacienta, což pomůže při hledání vhodného přístupu hlasové terapie. 
Nezbytná je informace o profesionální potřebnosti hlasu, nejvyšší nárok na kvalitu bude u 
uměleckého hlasu.   
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Ad 2. Subjektivní hodnocení vlastního hlasu pacientem 

K subjektivnímu hodnocení hlasových obtíží pacientem lze použít Voice handicap index (VHI).  

Protokol je odvozen od nových trendů zjišťování kvality života v závislosti na různém druhu 
onemocnění. Pacient hodnotí svůj hlas a jeho obtíže ve 30 ti otázkách rozdělených do 3 kategorií 
(fyzická, funkční a emoční část). Všechny otázky  zodpovídá na 5 ti stupňové subjektivní škále 
četnosti výskytu uvedeného problému (nikdy, téměř nikdy, někdy, téměř vždy, vždy). Význam 
použití VHI spatřujeme v klinickém výzkumu a propojení různých druhů hlasové intervence 
s hlasovou terapii. VHI slouží hlavně jako prostředek pro hodnocení psycho-sociální návaznosti 
problémů hlasu a kvality života. 

     

Ad 3. Pro percepční hodnocení hlasu bylo vyvinuto mnoho hodnotících škál, např.Buffalo III 
Voice Profile (1987,USA), GRBAS Scale(1981, UK), CVE2 (2003, USA), Voice skills perceptual 
protocol - VSPP, (Shewell. Ch., 2009, UK). 

 

Návrh českého protokolu, podle kterého percepčně hodnotíme mluvní hlas uvádí následující 
tabulka: 

 

Tab. 2  Protokol percepčního hodnocení mluvního hlasu (Szymiková R., Vydrová J.) 

Hodnocené 
vlastnosti 

Parametry 

1.držení těla  

svalové napětí 
(pasivita x aktivita) 
pohybová koordinace 
mimika 

uvolnění x přepětí x povolení 

2.dýchání  typy dýchání 

způsob nádechu 
podržení dechu 
vedení výdechu 
dechová opora 

3.vlastnosti 
hlasu 

a.kvalita  

příměs 
neharmonických 
zvuků 
způsob tvoření hlasu 

dyšná, chraplavá 
 
 
hlasové začátky 

 b.síla 
hlasitost, schopnost 
dynamiky hlasu 

 

 c.výška 
 podle typu hlasu, 
 pohlaví, věku 
 

průměrná přirozená výška 
jednotlivých typů hlasu: 
soprán: h -d1  
mezzo: f-a  
alt:  e-g  
tenor:  c-e  
baryton:  G-H  
bas: E-G  

 d. barva   tmavost, světlost 
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Hodnocené 
vlastnosti 

Parametry 

4.rezonance 
(znělost) 

 
hlavová, hrudní, 
smíšená 

vyrovnanost rezonance během 
mluvního projevu   
 

5.artikulace  

pasivní nebo aktivní 
 
 
 
 
normativní výslovnost 
hlásek 

pohyb rtů, jazyka, spodní čelisti, 
měkkého patra 
koordinace a napětí artikulačního 
svalstva 
 
 
postavení mluvidel při tvorbě 
samohlásek a souhlásek 

6.Celkové 
hodnocení řeči 

 

zvuková podoba řeči: 
tempo 
 
rytmus 
 
 
melodie 
 
síla 
 
barva 

 
 
plynulost řeči, srozumitelnost  
 
významová rovina řeči (pauzy, 
důrazy, slovní přízvuk) 
 
emocionální rovina řeči 
 
dynamika 
 
 
 

7.Hodnocení 
osobnostních a 
psychických 
vlastností 

 

temperament 
inteligence 
vůle 
schopnost zpětné 
vazby 
komunikativnost 

emocionalita, představivost, 
vnitřně hmatové cítění 
schopnost fixace poznatků 
psychická labilita 
schopnost soustředění 
 
 

 
   

Ad 4. Zobrazovací metody k vyšetření hrtanu a kmitání hlasivek: 

Ze zobrazovacích metod hrtanu je využíván záznam zvětšovací laryngostroboskopie a 
videokymografie (nutný při podezření na poruchu kmitání hlasivek). Slouží k objektivizaci nálezu 
v průběhu  a po skončení terapie. Především je však důležitý pro vysvětlení příčiny poruchy hlasu  
pacientovi a tedy jeho motivaci k terapii.  

Ad 5. Vyšetření z oblasti akustických metod (Frič M.)  

Metody akustické analýzy slouží k objektivizaci vlastností hlasu. Za základní metodu je možno 
považovat vyšetření hlasového pole (phonetogram, voice range profile), které popisuje celkový 
frekvenční a dynamický rozsah hlasu a  polohu mluvního hlasu vzhledem k celkovému hlasovému 
rozsahu. Spektrální analýza zobrazuje rozložení akustické energie ve frekvenčním spektu 
analyzovaného zvuku. Jiné metody, obecněji nazývané „mutidimenzionální analýza“ vycházejí ze 
zpracování akustických signálů (signal processing). 
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Pro diagnostiku poruch hlasu a jejich terapii je z praktického hlediska důležitější interpretace 
naměřených akustických parametrů. Taková interpretace je náplní oboru psychoakustika, která 
hledá vztahy mezi popisovanými percepčními vlastnostmi a naměřenými objektivními akustickými 
parametry. 

Výsledky vyšetření hlasového pole jsou doposud nejlépe interpretovatelné. Obrysy křivek 
minimální a maximální hlasitosti vymezují plochu hlasového pole, která svým rozsahem dobře 
popisuje celkový stav hlasu a jeho trénovanost. Hraniční body těchto křivek vymezují tónový 
(frekvenční) rozsah, podle kterého je možno začlenit hlas do kategorizace pěveckých hlasů (soprán, 
alt, tenor bas), ale hlavně popisují celkovou polohu jak mluvního, tak zpěvního hlasu. Dynamický 
rozsah hlasu je stanoven rozdílem nejhlasitějšího a nejtiššího tónu. Omezení dynamického rozsahu 
charakterizuje buď hlasy slabé (omezena je maximální hlasitost) nebo též hlasy tlačené - 
hyperkinetické (zesílena je minimální hlasitost). Zlomové body v hraničních křivkách dobře 
popisují změny vibračních rejstříků hlasu. Samotná identifikace polohy přechodů rejstříků ale i 
způsob přechodů je významnou diagnosticou pomůckou jak pro benigní poruchy hlasu, tak pro 
hlasové profesionály. 

Multidimenzionální analýza hodnotí parametry, které odpovídají poruchám pravidelnosti periody 
nebo amplitudy (jitter, shimmer) kmitů hlasivek. Tyto parametry je možno zjednodušeně 
interpretovat hlavně jako projev chraptivosti hlasu. Parametry popisující zastoupení turbulentního 
šumu v hlase (např. poměr energie harmonických tónů a šumu) jsou interpretovatelné hlavně jako 
dyšnost. Spektrální parametry hodnotí celkový poměr energií různých spektrálních pásem, což je 
zas možno interpretovat jako konkrétní druh rezonance. Uvedené interpretace však nejsou úplné a 
dostatečné, protože akustické parametry jsou vzájemně provázány a hlavní vliv na jejich 
interpretaci mají hlasitost a výška hlasu. 

Stručně je možno sumarizovat, že uvedené akustické metody a jejich parametry dokáží lépe popsat 
změnu akustických vlastností hlasu v průběhu terapie, než diagnostikovat skutečný druh poškození 
hlasu a specifikovat jeho stupeň. V součinnosti s percepčním hodnocením jsou akustické metody 
(hlavně vyšetření hlasového pole a spektrální analýzy)  zpřesňující pomůckou pro odhalování a 
popis změny kvality hlasu.  

Velmi významným parametrem celkovému stavu hlasu je maximální fonační čas (MPT), který je 
možno jednoduše zjistit i bez přístrojové techniky..  

Ad 6. Návrh terapie: 

Podle výsledků vyšetření stanoví lékař diagnosu a zahájí léčbu medicínskými postupy, pokud je 
indikována. Nelze počítat s úspěchem hlasové terapie, neprobíhá-li současně řádná terapie 
zánětlivých komplikací, projevů extraesofageální refluxní choroby či zánětů v oblasti horních cest 
dýchacích, které znesnadňují umístění hlasu v rezonanci. Také je třeba diagnostikovat a léčit 
poruchy sluchu, neboť dobrý sluch je základním předpokladem pro vnímání akustické zpětné vazby 
při hlasové terapii. 

Souhrn výsledků vyšetření a dosavadní léčby umožní lékaři předat pacienta do péče hlasového 
terapeuta. Úspěch hlasové terapie je podmíněn jejich vzájemnou úzkou spoluprací. 

Hlasová terapie 

Techniky hlasové terapie vycházejí z metod hlasové edukace (práce se zdravým hlasem), které jsou 
pro většinu hlasových poruch společné a nelze je vynechat. 

Celý proces edukace se opírá o odborné, obecné a základní  metodiky dechových, hlasových 
(rezonančních) a artikulačních cvičení, které jsou ověřené zkušenostmi z praxe, včetně doplňkových 
cvičení relaxačních. 
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Edukace směrem k hlasové náročnosti určitých profesí používá taková cvičení (po osvojení 
základních správných návyků), která vedou ke zvládnutí hlasu a řeči i při velké hlasové zátěži.  

Postupy hlasového terapeuta:  

a) Vstupní dialog, který vede ke sluchové subjektivní analýze hlasu a řeči při běžné 
komunikaci. 

b) Zjištění individuálních dispozic podle užívaného hodnocení celkového mluvního projevu. 

c) Zjištění osobnostních vlastností. 

d) Vyhodnocení celkového mluvního projevu, pojmenování problémů, jejich řešení. 

e) Volba metodických postupů, individuální trénink, stálá zpětná vazba, průběžné sledování 
výsledků edukace, pravidelné opakování cvičení, volba dalších postupů podle stupně kvality 
a správnosti prováděných cvičení, fixace nových návyků. 

f) Vyhodnocení úspěšnosti aplikace získaných návyků do běžného života. 

g) Analýza hlasu po ukončení edukace - subjektivní i objektivní. 

Základní cvičení zahrnují: 

Dechová cvičení: typy dýchání, nácvik správného dýchání, dechová opora, ekonomika 
výdechového proudu, fáze nádech - podržení dechu - vedený výdech, nácvik přídechů. 

Rezonanční cvičení: hlavová, hrudní rezonance, preferování volného znělého tónu, postupné 
rozeznívání s měkkým nasazením v crescendu a decrescendu, typy hlasových začátků, způsob jejich 
tvoření, upevňování znělosti mluvního hlasu ve střední poloze a zvládnutí jeho dynamiky. 

Artikula ční cvičení: normativní výslovnost hlásek daného jazyka, aktivizace artikulačního 
svalstva, funkce vokálů a konsonant v hlasu a řeči, proměny tempa a síly. 

Změny napětí těla (povolení, přepětí, uvolnění): celková pohybová koordinace, držení těla, 
mimika, gesta, propojení hlasu a pohybu, drobné úkony a jednoduchá činnost, chůze, sed a leh při 
prováděných cvičeních. 

Ve všech cvičeních se používají kombinace a spojení takových hlásek, slabik a slov (tzv. zástupná 
řeč), která vyhovují určitému typu cvičení, a tím přirozeně a nenásilně bez přepětí vedou hlas do 
rezonance a  k dobře vedenému dechu. Zároveň aktivizují artikulační svalstvo, a tak umožňují 
rychlejší aplikaci získaných nových návyků do běžného praktického života.  Řada aktivizujících 
podnětů pomocí představ, situačních impulsů, přirovnání a také užití konkrétních pomůcek slouží 
k pochopení a snadnějšímu zvládnutí požadovaných cvičení. Důležité je porozumět terminologii, 
pracovně užívané při procesu edukace.  

Řeč a její funkce: významová a emocionální rovina řeči, zvuková podoba řeči, rytmus - členění 
promluvy na významové celky (větné důrazy, pauzy, slovní přízvuk), melodie, tempo, síla, barva.  

Cvičení se provádějí s důrazem na každou jednotlivou složku se zvládnutím hlasové techniky. 

Uvolňovací cvičení, relaxace: různé typy dechových technik, pohybová cvičení, využití 
psychoterapie. 

Bez důvěry v pedagoga či terapeuta, v metodické postupy, bez rozhodnutí a vůle pracovat na svém 
hlasovém a mluvním projevu i samostatně, není možné získat lepší kvalitu hlasu.  

Diskuse 

V současnosti hlasové poruchy dělíme na organické poruchy (zánětlivé, nezánětlivé) a na funkční 
poruchy (spastická afonie a dysfonie, mutační poruchy, hyperkinetická dysfonie - má často etiologii 
smíšenou, funkční poruše předchází organické poškození hlasivek, či jde ruku v ruce s ním).  
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Podstatou organických poruch hlasu je porucha kmitání hlasivek či porucha uzávěru fonační 
štěrbiny nebo jejich kombinace. Příčiny jsou různé. Je-li chirurgický zákrok nezbytný, pro úspěch 
hlasové terapie je důležitá jeho maximální šetrnost  ve vztahu k zachování kmitání hlasivek a 
zároveň k možnosti kvalitního uzávěru hlasivek při fonaci.  

Klasifikace funkčních poruch neodráží etiologii poruchy, nepopisuje změnu funkce hlasového 
orgánu a nedává východisko hlasovému terapeutovi při zvažování terapeutického postupu. V praxi 
se setkáváme s funkčními poruchami, které nelze do současně vžité klasifikace zařadit. 

 Některé  používané termíny spíše vyjadřují  diagnostickou nejistotu.  Příkladem je termín 
psychogenní, který neodpovídá pohledu současné psychologie, psychoterapie. Pojem psychogenní 
odděluje funkce tělesné od psychiky. Současný model chápání člověka vycházející ze systemických  
psychoterapeutických směrů chápe jedince jako integritu 3 složek: psychiky, těla a sociálního 
prostředí. Při každé nemoci jsou ovlivněny všechny tři složky bez ohledu, zda-li je primárním 
faktorem vzniku potíží psychika, sociální prostředí nebo postižení tělesné struktury. 

 

Navrhovaná klasifikace funkčních hlasových poruch pro potřeby výuky hlasových terapeutů 
(M.Kučera) 

Pro vzdělávání hlasových terapeutů navrhujeme nový pohled na dělení funkčních hlasových 
poruch.  

Definice funkční hlasové poruchy: 

V užším slova smyslu chápeme funkční hlasovou poruchu jako postižení hlasu bez zjevného 
organického nálezu na hlasovém aparátu. (Hlasový aparát je chápán: dýchací cesty včetně hrtanu, 
rezonanční prostory). V širším slova smyslu  chápeme funkční hlasovou poruchu jako postižení 
hlasu bez zjevného organického nálezu na hlasovém aparátu, nebo s takovým organickým 
postižením, které je změnou hlasových návyků nebo po hlasové terapii plně reverzibilní. 

 

Dělení podle etiologie: 

1.  z působení zevních příčin: jsou to poruchy zapříčiněné nadměrným zatížením hlasu z důvodu 
sociálních, kdy příčinou postižení není vadný hlasový stereotyp, ale špatná adaptace jedince na 
vysokou hlasovou zátěž. K odstranění vzniklých potíží postačuje odstranit nepřiměřenou zátěž nebo 
přistoupit k edukaci hlasu. 

2. z působení vnitřních příčin: jedná se o poruchy zapříčiněné nebo fixované ze strany jedince, 
chápaného jako integrální celek psychiky, sociálních vazeb a těla. Projevují se fixovaným chybným 
hlasovým stereotypem. 

Zde je k odstranění potíží nutná hlasová terapie, případně intervence psychoterapeuta. 

 

Dělení podle fyziologie,  patofyziologie hlasu a plánované specifické hlasové terapie: 

  I. Porucha na úrovni fonačního tlaku  - zvýšený (hyperkinetická dysfonie) 

                                                             - snížený  (hypokinetická dysfonie)     

     Fonační tlak je chápan jako souhrn faktorů tlaku vydechovaného vzduchu a odporu glottis.  

 

 II. Porucha na úrovni  napětí hrtanových napínačů  - zvýšené 

                                                                                   - snížené 

III. Porucha na úrovni addukce hlasivek  - zvýšená ( psychogenní afonie) 
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                                                                 - snížená 

IV. Kombinace jednotlivých poruch   (psychogenní dysfonie, fistulový  hlas) 

Dané schéma umožňuje zvolit  rehabilitační techniky cílené k danému postižení. Navrhované dělení 
některé jevy zjednodušuje, ale umožňuje využít škálu dostupných postupů k nápravě. 

 

V léčbě některých funkčních poruch má nezastupitelné místo psychoterapie (M.Halí ř). 

1. Obecná východiska psychoterapeutického pohledu na funkční poruchy - koncepce 
psychosomatického přístupu a bio-psycho-sociální model (systemický přístup). 

Psychoterapie pracuje obecně se symptomem bez ohledu na jeho povahu (duševní n. tělesnou). 
Tento rámcový model vzniku funkčních poruch jako projevů intrapsychických procesů, zejména 
pak konfliktů, zůstává do dnešní doby nejvlivnějším v psychoterapeutické praxi. 

Velmi zjednodušeně psychodynamický přístup předpokládá, že rozvoj tělesných příznaků je 
sekundárním procesem (jakýmsi více či méně symbolickým vyjádřením). To, co je ale opravdu 
důležité (primární proces), je obvykle nevědomý konflikt. Zvědomění primárního procesu a 
nepatologické řešení konfliktu, který je jeho zdrojem, je hlavním cílem psychoterapie. Pokud jsou 
témata primárního procesu zdárně zpracována a řešena, psychická energie sytící tělesné symptomy 
je přesměrována (nebo ventilována) a tělesné příznaky polevují. 

Další psychoterapeutické přístupy již příliš nepracují s teorií psychosomatické  přeměny, nicméně 
symptom je pro ně výrazem potíží, které jsou ovlivnitelné specifickým postupem. Ať již 
nácvikovými metodami a edukací (Kognitivně behaviorální terapie), či na rozvoj osobnosti 
orientovanou psychoterapií. 

Složitou povahu nemoci v kontextu sociálních vztahů člověka (zejména systém primárních a 
sekundárních zisků z nemoci) reflektuje v největší míře systemická psychoterapie. Symptom, jako 
náhodná výchylka, je fixován v interakci mezi jednotlivými členy systému (např. náhodné zvýšení 
tělesné teploty dítěte vyvolá extrémně pečující reakci matky, která se péčí o dítě může vyhnout 
řešení konfliktní situace s partnerem, zpětně fixuje symptom zvýšené teploty – symptom neslouží 
pouze jeho nositeli, ale celému systému, který jej začne využívat jako prostředek k udržení 
rovnováhy). Cílem systemické terapie (u nás v tradici rodinné terapie) není zvědomování 
primárního procesu nemocného, ale celého systému. Orientuje se na rozkrytí procesů organizace 
patologické rovnováhy a nalézaní nových způsobů komunikace a interakce, která nevyžaduje 
přítomnost tělesných symptomů. V procesu rodinné – systemické terapie – rodina nachází nové 
způsoby organizace a symptom mizí společně s rozvojem těchto nových dovedností. 

 

2. Psychoterapie funkčních poruch hlasu, spolupráce psychoterapeuta s lékařem a jinými odborníky. 

V kontextu psychodynamické terapie je celá oblast funkčních hlasových poruch chápána jako výraz 
(sekundární proces) mezilidských problémů a konfliktů (primární proces). Díky tomu, že jde o tak 
širokou škálu možných potíží, nabízí se spíše postup obecně zaměřený na dynamicky orientovanou 
psychoterapie. Celkové posílení uvědomění důležitosti a konfliktní povahy mezilidských vztahů a 
posílení (dospělých) kompetencí v této oblasti pozitivně ovlivní symptomy. Ne vždy se ovšem 
setkáváme s čistou funkční podstatou potíží. Často jsou poruchy spojeny s patologií (nekompetencí) 
na úrovni osobnosti a psychoterapie se stává během na dlouhou trať, nemocní psychoterapii často 
odmítají a nespolupracují. 

Asi nejúčinnější (co do samotného ovlivnění funkčních hlasových poruch) je systemický přístup. 
V ideálním případě vyžaduje spolupráci celé rodiny (obvykle v případě, kdy je nemocné dítě) nebo 
partnera. Není tak časově náročný a změny jsou trvalejší. 
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Závěr: 

Úspěšnost edukace i terapie hlasu:  

- předpokladem úspěšnosti hlasové výchovy musí být praktická, ne pouze teoretická  znalost 
principů, metodik a způsobů provedení doporučených cvičení 

- hlasový pedagog i terapeut musí sám tato cvičení znát a dobře ovládat  

- musí být  schopen je předvést a vysvětlit  klientovi (pacientovi), ve zpětné vazbě vnímat a 
rozeznat chyby i správnost provedení a podle toho pohotově obměňovat obsah i náročnost 
cvičení  

- po celou dobu vede s klientem (pacientem) dialog, ve kterém zjišťuje, jak se při cvičení cítí 
fyzicky i psychicky a čemu nerozumí 

- hlasový terapeut musí znát terminologii běžně používanou při hlasové edukaci zpěvního i 
mluvního hlasu a musí být schopen ji pacientovi vysvětlit 

- hlasový terapeut musí spolupracovat s lékařem otolaryngologem či foniatrem a v případě 
potřeby s psychologem či psychiatrem 

U poruch hlasu po léčbě a po hlasové terapii, tedy uvedení mluvního hlasu do stavu před nemocí, 
nastupuje hlasová edukace, zaměřená na zkvalitnění a zlepšení hlasu a případně odstraňování 
přetrvávajících problémů.  

Současná metodika je komplexní a psychosomatická, využívá vědeckých poznatků v oblasti 
výzkumu hlasu a řeči, vychází z tradice pěveckých a mluvních hlasových technik, navazuje na ně a 
rozvíjí je a nikdy není definitivně uzavřená.   
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VAŠKOVO KOKTÁNÍ V “PRODANÉ NEVĚSTĚ” 

(Hudebně historická studie a foniatrický rozbor) 

Prof.MUDr. Karel Vrtička 

Luzern 

 

Vašek v “Prodané nevěstě” je jediná z operních postav ve světovém operním písemnictví, která 
koktá během své celé jevištní přítomnosti v sedmi výstupech. 

Na rozdíl od libreta, kde Sabina vyznačuje koktání mechanickým opakováním slabik, přizpůsobuje 
Smetana Vaškovy řečové potíže zcela přirozeně jednotlivým zevním a vnitřním příznakům 
koktavosti, jak je známe z odborných učebnic. 
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AKUSTICKÁ ÚPRAVA HLASU  

Jan G. Švec 1,2, Johan Sundberg 3 

1 Oddělení biofyziky, Katedra experimentální fyziky, Přírodovědecká fakulta,  
Univerzita Palackého v Olomouci, tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, svecjan@vol.cz 

2Hlasové centrum Praha, Španělská 4, 120 00 Praha 2 
3Department of Speech, Music and Hearing, School of Computer Science and Communication, 

Royal Institute of Technology, Lindstedtsvägen 24, SE-100 44 Stockholm, Sweden  
 

 
Estetická kvalita pěveckého hlasu má zásadní význam pro úspěšnost kariéry operních pěvců. 
Termíny „estetická kvalita“ či „krása‘ zpěvu“ jsou však těžce vysvětlitelné a doposud není zcela 
objasněno na čem přesně „krásný“ zpěv závisí. Toto sdělení se snaží proniknout do tajů „krásného“ 
zpěvu. V úvodu jsou vysvětleny základy fyziologické akustiky zpěvního hlasu: teorie zdroje a filtru, 
různé způsoby kmitání hlasivek, rezonance zvuku ve vokálním traktu člověka, vznik formantů, 
metoda „ladění“ formantů a produkce pěveckého klastru formantů.  
V prezentaci je pomocí akustických metod analyzován zpěv amatérského zpěváka T. Burnse, jehož 
hlas byl posluchači percepčně hodnocen jako „ošklivý“ a zpěv mezinárodní superhvězdy N.Geddy, 
jehož hlas je posluchači oceňován jako „krásný“. Pomocí analýzy jsou zjištěny akustické rozdíly 
v hlase obou zpěváků a odhaleno pět základních rozdílů mezi hlasem T. Burnse a N.Geddy:  
1) addukce hlasivek, 2) přesnost intonace, 3) pravidelnost vibráta, 4) rozestupy mezi frekvencemi 
vyšších formantů, zodpovědnými za pěvecký klastr formantů, 5) centrální poloha pěveckého klastru 
formantů. Ve finální části prezentace jsou nedostatky zpěvu T. Burnse korigovány metodou 
akustické syntézy. Nejprve je odstraněna hyperaddukce hlasivek, poté korigována nepřesná 
intonace a nepravidelné vibrato. Následuje vytvoření klastru pěveckého formantu pomocí zkrácení 
rozestupů formantů F3-F5 a poté jeho posunutí z barytonové do tenorové polohy. Změna 
„ošklivého“ hlasu na krásný je demonstrována pomocí zvukových ukázek spojených s akustickou 
analýzou.  
 
Příspěvek je součástí projektu GAČR 101/08/1155: Počítačové a fyzikální modelování 
vibroakustických vlastností vokálního traktu člověka s ohledem na optimalizaci hlasové kvality. 
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VIDEOKYMOGRAFIE V LÉKA ŘSKÉ PRAXI  

Šram F.1, Švec J.G.1,2, Vydrová J.1  

1 Hlasové centrum Praha, Španělská 4, 12 000 Praha 2, sramfr@vol.cz, vydrova@medico.cz 
2 Oddělení biofyziky,  Katedra experimentální fyziky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého 

v Olomouci, tř. 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc, svecjan@vol.cz 
 

Autoři se budou věnovat praktickým ukázkám hodnocení parametrů videokymografických 
záznamů, demonstracím výsledků vyšetření a novým trendům v  aplikaci videokymografie. Na 
kazuistikách proberou  přínos videokymografického vyšetření k diagnostice a terapii poruch hlasu a 
představí videokymografii jako nezastupitelnou vyšetřovací metodu, která umožňuje správně 
pochopit a léčit  poruchy hlasu. 

 Fylogenetický vývoj umožnil člověku jako jedinému z  tvorů dorozumívat se řečí hlasitým 
slovem. 

Proces vzniku a tvorby hlasu je závislý: 1) na vývoji centrálního nervového systému, který 
je řídí a koordinuje, 2) na smyslech , které přijímají podněty zevního a vnitřního prostředí, z nichž 
nejdůležitější pro dorozumívací funkce je sluch, 3)na zpětnovazebních mechanismech ovládajících 
součinnost nervové soustavy s ústrojím dýchacím, vlastním ústrojím hlasovým - hrtanem, prostory 
resonančními a artikulačními . 

 Prvním hlasovým projevem - známkou žití - je novorozenecký křik. Postupně se hlas 
v průběhu života rozvíjí a mění. Je závislý na dědičných informacích, jejich vlivu na vývoj 
vlastního hlasového ústrojí a anatomickou skladbu těla i ontogenetickém vývoji každého 
jednotlivce. Působí na něj jeho vnitřní  prostředí, hormony, psychika, nemoci a vlivy okolí, výuka , 
práce a stárnutí organismu. 

 Hlas postupně vyjadřuje náš fyzický i duševní stav, naše pohlaví a věk, zdraví, nemoc i 
hlasovou kulturu. 

 I když výsledný hlas může být akustický shodný, prakticky neexistuje totožná tvorba hlasu. 
Rozdíly se uplatňují především v nervosvalové činnosti a koordinaci fonačních mechanismů, 
pochodech které našimi vlastními smysly nevnímáme. Tyto mechanismy se snažíme i za 
chorobných stavů nacvičit tak, aby kompenzovaly nedostatečnosti našeho ústrojí. Zaměřujeme se na 
výsledný hlasový projev, který má i za vážných chorobných stavů pomoci pacientovi se dorozumět. 

Chceme-li hlasu porozumět musíme se jej naučit poslouchat, rozlišit fyziologii a patologii 
tvorby mluvního a zpěvního hlasu a vnímat chorobné změny organické i funkční, ovlivněné 
lokálním nálezem, celkovým onemocněním či stářím. 

Porucha hlasu, dysfonie vzniká nepravidelným kmitáním hlasivek (způsobujícím chrapot), 
insuficiencí glottis (způsobující šelest v hlase), nebo jejich kombinací. 

 Chceme-li  porozumět hlasu musíme porozumět kmitání hlasivek a objektivně poznat jejich 
organický a funkční stav. K tomu slouží optické vyšetřovací metody. 

Laryngoskopie nás informuje o vzhledu struktur a hrubé hybnosti vchodu do hrtanu a 
hlasivek. 

Stroboskopie informuje o drobných změnách na hlasivkách a schopnostech kmitat. Selhává 
u počátečních změn organických a funkčních, při rychlých a nepravidelných dějích, nestabilitách, 
přechodech mezi rejstříky, nelineárních jevech (bifurkacích). O těchto nedostatcích věděli naši 
předchůdci a proto hledali nové postupy vyšetření kmitání hlasivek. 
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V roce 1937 vyvinuli v Bellových laboratořích v USA vysokofrekvenční kinematografii. 
Metoda byla však nákladná a časově velmi náročná na vyhodnocení. Fotokymografie (Gall, Gall & 
Hanson, 1971) se jevila jako perspektivní metoda, ale nesplnila představy autorů – nenahradila 
stroboskopii. Digitální vysokofrekvenční kinematografie byla původně vyvinuta v Japonsku 
(Honda, Kiritani, Imagawa & Hirose, 1987) a neustále zdokonalována. Doposud je však finančně a 
časově náročná. . 

V roce 1994 vyvinul J.G. Švec v Groningenu, z podnětu prof. Schutte videokymografii. 
Jejím základem je videokymografická kamera, schopna pracovat dvěma různými způsoby: Ve 
standardním modu se chová jako běžná kamera, pracuje s frekvencí 25 snímků ( 50 prokládaných 
snímků ) za sekundu a poskytuje známý laryngoskopický pohled na hrtan a hlasivky. Ve 
vysokofrekvenčním modu  zaznamenává obraz  z jednoho řádku kamery s frekvencí téměř 8 000 
snímků za vteřinu. Tyto snímky skládá kamera za sebe a vytváří nový vysokofrekvenční obraz 
znázorňující způsob kmitání vybrané části hlasivek. Tímto způsobem lze vyšetřit kterékoli místo 
zdroje zvuku (např. hlasivek) a nález zaznamenat pomocí standardního videorekordéru či pomocí 
počítače. 

 Videokymografické vyšetření je prováděno laryngoskopem pomocí videokymografické 
kamery. Nález je lékařem při vyšetření sledován na monitoru a současně zaznamenáván. Objektivní 
vyhodnocení nálezu umožňuje odečtení a vyhodnocení řady parametrů vypovídajících o 
morfologickém nálezu a funkční kvalitě hlasivek.V současné době zlepšuje přesnost vyšetření nová 
videokymografická kamera, která dovoluje současně monitorovat a zaznamenávat barevný 
laryngoskopický nález a videokymografický nález současně a čarou přesně vyznačuje místo 
registrace videokymogramu (Qiu & Schutte 2006). 

 V roce 1996 byla videokymografie poprvé na světě užita ke klinickému vyšetření hlasivek 
v Praze v Centru péče o nemocné s poruchami hlasu , řeči a vadami sluchu Medical Healthcom, 
s.r.o. (Šram,Švec) a nyní je v ČR dále rozvíjena v Hlasovém centru Praha (Vydrová) a Oddělení 
biofyziky, Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Videokymografie sleduje 
dynamiku kmitání, objektivizuje nepravidelné a rychlé děje a přináší nové informace o poruchách 
hlasu. Videokymografie se stala důležitou doplňující metodou laryngostroboskopie v ambulantní  
laryngologické praxi. Doposud bylo touto metodou provedeno autory více než 12 000 vyšetření.  

 Kombinace vyšetřovacích metod nám umožňuje nový pohled na fyziologii a patologii 
tvorby hlasu. Je přínosem pro hodnocení nálezů a výuku u hlasových profesionálů. Poskytuje 
objektivní dokumentaci počínajících poruch i pokročilých chorobných  stavů. Je základem včasné 
diagnostiky a léčby poruch hlasu. Je zvláště cenná při hodnocení výsledků konzervativní léčby, u 
fonochirurgických zákroků a při řešení právní  problematiky hlasu. Umožňuje také a sledování 
fyziologie a patologie tvorby tónů při hře na žesťové nástroje. 

 Výsledky dávají autorům nový pohled na poruchy hlasu a jejich posuzování – nedívají se na 
ně jako na jednu diagnostickou jednotku, ale jako na výsledek patofyziologického působení, které 
mnohdy vyžaduje mezioborovou spolupráci specialistů – příkladem je vliv gastroezofageálního 
refluxu aj. 

 Sdělení autoři věnují praktickým ukázkám hodnocení parametrů videokymografických 
záznamů, demonstracím výsledků vyšetření a novým trendům v  aplikaci videokymografie. 
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NÁCVIK TECHNIKY DÝCHÁNÍ  

Jiřina Marková-Krystlíková 

Pražská konzervatoř, jirinamk@seznam.cz 
 
Pro správné tvoření mluvního hlasu je nezbytné pochopení techniky nádechu pomocí bráničního 
svalu. Takový nádech umožňuje bezchybnou koordinaci a vedení výdechu bez nadměrného 
fonačního tlaku na oblast hlasivek a hrtanu. Nácvik dýchání patří mezi základní techniky hlasové 
edukace, reedukace a hlasové terapie. 

Ve 45 minutách budou v praxi probrána základní dechová cvičení (typy dýchání, dechová opora, 
ekonomika výdechového proudu, fáze nádech – podržení dechu – vedený výdech, nácvik přídechů). 

Účastníci worshopu si budou moci  všechna cvičení prakticky vyzkoušet.  
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AKUSTIKA HLASU  

Marek Frič 1, 2, Zdeněk Otčenášek 1, 2, Václav Syrový 1, 2 

1 Výzkumné centrum hudební akustiky (MARC) Praha 
2 Zvukové studio Hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze,  

Malostranské. nám. 13, 11800 Praha 1, Česká republika 
marek.fric@hamu.cz, [otcenasek, syrovy]@hamu.cz  

http://web.hamu.cz/zvuk/vyzkumnecentrum.php 

Abstrakt : V příspěvku jsou shrnuty základní metody pro měření akustických 
parametrů hlasu. V souladu se zjednodušeným modelem tvorby hlasu („zdroje a filtru“) jsou 
prezentovány principy a metody pro měření: 1) vlastností mluvního hlasu v podobě mluvního 
hlasového pole (speech range profile), 2) akustických spektrálních a časových parametrů 
prodloužené fonace a 3) měření maximálního hlasového pole (voice range profile). Autoři 
představují program „RealVoiceLab“ vyvinutý na pracovišti MARC HAMU pro měření 
hlasových parametrů dle uvedených metodik. Stručně jsou shrnuty měřené parametry 
uvedeného programu a jsou nabídnuty možné psychoakustické interpretace naměřených 
parametrů. Dále je zmíněna příprava projektu „Analýza hlasových signálů pro klinické účely“ 
využívajícího program RealVoiceLab, který by měl být zpřístupněn odborné veřejnosti. Tento 
navazující projekt umožní zpřesnění interpretace akustických parametrů zvláště s využitím 
v klinické a terapeutické oblasti. Pro jeho úspěšné a aplikovatelné ukončení je nezbytná  
spolupráce a zapojení hlasových odborníků jak z praxe tak z výzkumu.  

Abstract: There is proposed summarization of the methods for measurement of voice 
acoustical parameters in the proceeding. In a correspondence with a simplified voice 
production model (source filter theory) there are presented principles and the methods for 
measurement: 1) speech voice properties in the form of speech range profile, 2) spectral and 
time-domain acoustical properties of prolonged phonation and 3) measurement of maximal 
voice range profile (phonetogram). The authors introduce analytical software 
“RealVoiceLab”, developed in Musical acoustic research centre for purposes of measurement 
of acoustical parameters of listed methods. In the proceeding there are briefly described 
measured parameters by proposed program and their potential psychoacoustical interpretation. 
At the end there is mentioned prepared scientific project “Analysis of voice signals for 
clinical purposes”. That project facilitates usage of mentioned software for scientific purposes 
to professional experts. The connected project would allow specifying of acoustical parameter 
interpretation in clinical and therapeutic fields. For successful and applicable accomplishment 
of that project is necessary cooperation of many fields in vocologic professionals and 
scientists.  

Keywords: voice, acoustic analysis, voice range profile, phonetogram  

Úvod 
Tento příspěvek se věnuje akustice hlasu, jako diagnostickému prostředku. Cílem prezentované 
akustické analýzy hlasu je být pomůckou hlasového odborníka (specialisty) při hodnocení vlastností 
hlasu. Akustická analýza, jako objektivní měřící metoda, může přinést pouze pohled na měřitelné 
akustické parametry. Slovní popis a percepční hodnocení vlastností hlasu, na druhé straně, bude 
vždy reprezentovat nějakou subjektivní výpověď. Ta je závislá jak na zkušenostech a percepčních 
schopnostech hodnotitele, tak na přesnosti a opakovatelnosti, kterou poskytuje jakékoli subjektivní 
hodnocení obecně. Propojováním subjektivních soudů a hledáním jejich návaznosti na objektivní 
akustické parametry se zaobírá psychoakustika. Cílem tohoto příspěvku je ve zjednodušené formě 
ukázat jednotlivé způsoby objektivní analýzy hlasu a jejich propojení s percepčními vlastnostmi 
hlasu. V příspěvku je prezentován funkční prototyp programu na analýzu hlasu a následně jsou 
vysvětleny způsoby jeho použití. Dále je zde shrnuta možnost jeho praktického využití jako 
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metodiky vyšetření hlasu. Na konci příspěvku je zveřejněn navrhovaný způsob zapojení se odborné 
veřejnosti z oblasti poruch, terapie a edukace hlasu v podobě projektu „Analýza hlasových signálů 
pro klinické účely.“ 

Základní psychoakustické parametry hlasu 
Nezbytnou součástí vyšetření hlasu je jeho subjektivní popis vyšetřujícím. V oblasti psychoakustiky 
bylo již ve světové literatuře publikováno vícero hodnotících protokolů. Autoři tohoto příspěvku se 
pokusili o jejich souhrn a obecnější náhled na problematiku hodnocení hlasu a to jak v oblasti 
patologického hlasu (Fri č 2010a ), tak v oblasti profesionálního (uměleckého) hlasu (Fri č 
2010b ).  

Základními psychoakustickými vlastnostmi všech (kvazi) stacionárních zvuků jsou výška, 
hlasitost, délka a barva. Výška a hlasitost bývají někdy popisovány jako kvantitativní vlastnosti, 
z hlediska psychoakustiky mají absolutní a subjektivní prezentaci. Absolutní hodnocení výšky 
odpovídá u zvuků tónového charakteru základní frekvenci (F0), u hlasu – periodě kmitání hlasivek 
měřené v [Hz]. Subjektivní prezentace výšky ovšem závisí na hlasitosti a celkovém rozložení 
spektra signálu. Hlasitost je subjektivní veličina. Je výrazně spojena s měřitelnou veličinou hladina 
akustického tlaku (SPL), která je uváděna v dB. Subjektivní hodnocení hlasitosti taktéž závisí na 
rozložení spektra. Podobným způsobem je možno nahlížet na dobu trvání zvuku jako na objektivní 
a subjektivní. Subjektivní vnímání všech psychoakustických vlastností je ovlivněno mnoha dalšími 
faktory (Melka 2005 ).  

Z hlediska subjektivního hodnocení hlasu je pravděpodobně nejvýznamnější vlastnost barva hlasu. 
Z hlediska definice barvy zvuku (tedy i hlasu) uvedené v normě1 je barva zvuku  „vlastnost 
sluchového vnímání, která umožňuje posluchači usoudit, že dva neidentické zvuky mající stejnou 
hlasitost a stejnou výšku si nejsou podobné“, je možno posuzovat jen vlastnosti stabilních 
(stacionárních) zvuků. Hlasový projev je však typickým příkladem nestacionárního zvuku, proto se 
v případě hodnocení vlastností hlasu vyskytuje množství popisů, který zachycují jeho nestability. 
Například nasazení a vysazení hlasu jsou typickými příklady vlastností, které jsou hodnoceny na 
základě změny a nikoli stability. Ovšem, z přísně psychoakustického hlediska by takovéto 
vlastnosti neměly být nazývány barvou hlasu, i když výrazně ovlivňují hodnocení barvy i kvality 
hlasu. Pro přesnost by v těchto případech bylo vhodnější používat termín „zobecnělé barvy“, kterou 
vytvoří v posluchači zvuk, jenž se může v průběhu svého znění v určitém rozmezí měnit i co výšky 
a hlasitosti. 

Podle definice barvy zvuku tedy barva hlasu sdružuje všechny vlastnosti hlasu, které nejsou výškou, 
hlasitostí ani dobou trvání. Dle Sundberg 1994  je možno složky barvy hlasu rozdělit na 
informační (fonetickou) a identifika ční (personální). Z hlediska širšího kontextu vlastností hlasu je 
možno identifikovat v hlase i složky artikulace, rezonance a kvality  (resp. poruchy kmitání 
hlasivek – patologie hlasu). Všechny uvedené vlastnosti společně souvisí a není možno je 
jednoznačně separovat. 

Z hlediska vyšetření patologického hlasu se jeví jako důležité vlastnosti týkající se patologické 
složky „nekvality“ hlasu, jakými jsou: chraplavost (drsnost), dyšnost, napětí, znělost a jiné. 
Uvedené a základní vlastnosti budou prezentovány níže s možnou vazbou na měřitelné parametry 
hlasu. 

Model tvorby hlasu a principy akustické analýzy hlasu 
K porozumění a chápání akustických vlastností hlasu je vhodné použít zjednodušený akustický 
model tvorby hlasu ve dvoustupňovém systému, označovaného jako model „zdroje a filtru“ (source-
filter theory) Fant 1960  (viz též příspěvek Akustická úprava hlasu v tomto sborníku). Za „zdroj “ 

                                                 
1 ČSN 01 1600: Akustika – Terminologie 
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je v tomto modelu považováno kmitání hlasivek, které mění statický tlak vzduchu na akustický tlak 
zdroje zvuku – primární akustický signál (v české literatuře nazývan také hrtanový tón - Novák 
1996 ). Jako „filtr “ se uplatňují modulační (rezonanční a filtrovací) vlastnosti dutin vokálního 
traktu a radiačních vlastností rtů, které modulují primární signál na výsledný akustický signál - hlas. 
Uvedený zjednodušený model předpokládá, že zdroj a filtr jsou vzájemně nezávislé systémy, 
lineárně řazené za sebou. Ve skutečnosti jsou ale tyto systémy propojené a vzájemně se ovlivňují, 
dokonce nelineárně.  

V případě pravidelného kmitání hlasivek (hlasivky modulují proudění vzduchu z plic v podobě 
pravidelných pulsů) vzniká zvuk tónového charakteru. Takový zvuk je možno na základě 
spektrální analýzy rozložit na spektrum, kde dominuje sada tzv. harmonických složek, které 
frekvenčně leží v celočíselných násobcích základní frekvence (F0). Mezi harmonickými složkami 
leží tzv. meziharmonická pásma (v ideálním případě, kdyby hlas neobsahoval žádnou příměs 
šumu a harmonické by byly zcela stacionární, by se v těchto pásmech nenacházela žádná energie).  

Normální hlas je vždy tvořen kombinací pravidelného kmitáni hlasivek a turbulentního šumu 
vznikajícího na podkladu tření vzduchu o sliznice hlasivek a vokálního traktu. U normálního hlasu 
složky třecího šumu sice nejsou specificky vnímány, ale i čistý hlas obsahuje akustickou energii 
v meziharmonických pásmech, která je v zásadě výrazně slabší něž energie harmonických složek. 
V případě zvýšené (tedy i vnímané) úrovně složek šumu, se jejich přítomnost v oblasti mezi 
harmonickými zvýrazní, dosahuje obdobnou energii jako harmonické (resp. energie harmonických 
se sníží) a hlas není vnímán jako čistý. Na základě charakteru šumu, resp. rušivých složek je hlas 
vnímán jako dyšný, nebo chraplavý (drsný). Se zvyšující se dyšností hlasu zanikají jednotlivé 
harmonické složky v narůstajícím šumu od čím dál nižšího frekvenčního pásma. V případě 
chraplavého hlasu hlasivky nekmitají frekvenčně a/nebo amplitudově pravidelně. Nejčastěji se pak 
ve spektru objeví subharmonické (a interharmonické) složky. 

 
Obr. 1 Vlevo: A) Zobrazení časového průběhu vokálů [a:, e:, i:, o: u]; B) širokopásmový spektrogram s 
identifikovatelnými formantovými oblastmi viz F1, F2; C) úzkopásmový spektrogram s vyznačením harmonických 
frekvencí F0=H1, H2, H3. Vpravo: D) spojení úzko- a široko- pásmového spektra se zvýrazněním formantové struktury 
F1, F2, F3; E) zobrazení úzkopásmového spektra se zvýrazněnými harmonickými frekvencemi (H1, H2, ...). 

Akustické metody analýzy hlasu 
V oblasti vokologického výzkumu, ale též i v klinické praxi, jsou používány různé, komerčně 
dostupné programy, které hodnotí různé akustické parametry. Svým způsobem je možno je rozdělit 
na programy vyšetřující hlasové pole (voice range profile), programy založené na spektrální analýze 
(spectral analysis, spectrography) a programy založené na analýze časových a signálových 
akustických parametrů (známé většinou jako multidimenzionální analýza). Většina dostupných 
programů v nějaké míře nabízí též kombinaci některých předešlých metod. 

Hlasové pole – jeho měření je založeno na vyhodnocení základní frekvence a hladiny akustického 
tlaku (v souvislosti s k nim blízkými psychoakustickými parametry výšky a hlasitosti) a jejich 
společném zobrazení v jednom grafu. Zobrazovaný graf má plošnou reprezentaci, kde na vodorovné 



Sborník abstraktů a příspěvků    Umělecký hlas 2010 
 

 
 
 

56 

ose leží základní frekvence F0 v [Hz], resp. její transformace na půltónovou hudební stupnici 
[případně i midi], a na svislé ose je zobrazena hladina akustického tlaku (SPL), většinou vážená 
filtrem A [dB(A)], který odpovídá křivce stejné hlasitosti pro středně hlasité sinusové tóny. 

 
Obr. 2 Vlevo: výsledky vyšetření hlasového pole pomocí systému XION. Plné silné čáry (horní a dolní obrysová 
křivka) vymezují plochu maximálního hlasového pole subjektu. Jednotlivé body zobrazují umístnění měřených 
řečových segmentů v mluvním hlasovém poli (speech range profile) při úkolech čtení textu při normální hlasitosti – 
tmavě šedé, zvýšené hlasitosti  středně šedé a volání „haló“ – světle šedé. Vpravo: zobrazení výsledků vyšetření 
maximálního hlasového pole systémem VDC LingWAVES s vyznačením parametru „Irregularity“. Body s různými 
stupni šedi (v originálním obrázku různé barvy) uvnitř hlasového pole určují hodnotu tohoto parametru v souladu se 
škálou uvedenou na dolním okraji obrázku (0 normální hodnoty, 3 –velmi těžká porucha „Iregularity“). 

Spektrální analýza – je metoda založena na určení spektrálního složení zvuku, tedy rozložení 
akustické energie v závislosti na frekvenci jeho jednotlivých složek. Programy v zásadě využívají 
matematickou metodu Fourierovy analýzy. Prezentace spektrální analýzy je buď v úzko-pásmovém 
zobrazení, kde šířka analyzovaného pásma je cca do 20 Hz (úzko-pásmová spektrální analýza lépe 
zobrazuje velikosti jednotlivých harmonických a též meziharmonická pásma), nebo v široko-
pásmovém zobrazení, kde šířka pásma přesahuje v zásadě 50 Hz (většinou se používá 300 Hz a 
zobrazení zachycuje hlavně frekvenční polohy a energie formantů). Parametry odvozené ze 
spektrální analýzy jsou založené na hodnocení rozložení akustické energie, resp. poměru v různých 
frekvenčních pásmech, hodnocení hladin jednotlivých harmonických, případně polohy formantů. 

Akustická analýza časových  a jiných parametrů – tato metoda využívá prostředky časově 
spektrální analýzy signálu (jedná se o sérii signálních analýz z krátkého časového úseku 
posouvaných v čase a postupně provedených pro celou dobu trvání analyzovaného signálu). 
Z časově spektrální analýzy jsou pak vypočítávány časové parametry. Mezi ně patří hlavně 
parametry popisující frekvenční nebo amplitudovou nestabilitu (jitter, shimmer) a od nich odvozené 
parametry. Parametry šumu hodnotí různé způsoby prezentace šumu v hlase. Typickým 
představitelem tohoto typu akustické analýzy je multidimenzionální analýza MDVP KayPENTAX 
2008. Jiným příkladem je Hoarseness diagram (viz. Obr. 3 B) kde na základě plošného zobrazení 
je možné kvalifikovat a kvantifikovat typ a stupeň poruchy hlasu. Horizontální osa zobrazuje 
komponenty nepravidelností kmitání hlasivek (irregularity), na vertikální ose leží parametr 
hodnotící stupeň zastoupení turbulentního šumu v hlase (GNE, glottal-to-noise excitation ratio) 
(Frohlich et al. 2000 ).  
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Obr. 3 Zobrazení akustických parametrů hlasu na základě zpracování signálu (signal processing).. A) Základní 
parametry nestability akustického signálu: „jitter“ – nestabilita periodicity T1, T2,.... (základní frekvence), „shimmer“ – 
porucha stability amplitudy A1, A2,.... B) Hoarseness diagram: horizontální osa zobrazuje komponenty nepravidelného 
kmitání, vertikální osa - dyšnost. C až E) Výsledky multidimenzionální analýzy programu MDVP, světlešedý kruh 
naznačuje oblast normálních hodnot, tmavá oblast zobrazuje naměřené parametry v relaci k normálním datům. C – 
mírná porucha hlasu, D – středně těžká porucha, E- těžké postižení hlasu.  

U kombinovaných metod jde hlavně o způsob zobrazení měřených parametrů. Nejčastěji se jedná o 
kombinaci barevného zobrazení míry některého měřeného parametru v návaznosti na polohu v 
hlasovém poli, jako např. systémy (IVACX Voice Profiler Alphatron Pabon, P. 2007 , VDC 
WEVOSYS 2007). 

Popis metodik akustického vyšetření hlasu 
Základním předpokladem akustické analýzy je kvalitní zvukový záznam, který závisí na 
přístrojovém vybavení (mikrofon a zvuková karta), nahrávacím prostoru (akustická odrazivost 
místnosti) a hlukovém pozadí v nahrávací místnosti (především hluk přístrojového vybavení a hluk 
pronikající z vnějšku). Zvukový záznam také slouží jako dokumentace kvality hlasu pro poslech a 
může být použit i z forenzních důvodů.  

K zásadám standardizované nahrávky patří dostatečná kvalita záznamu (minimálně 44,1 kHz, 16 
bit, ale vhodnější je 24 bit), standardní nahrávací pozice mikrofonu (30 cm od úst v šikmém směru) 
a kalibrace s přiměřenou přesností (v návaznosti na naměřené hodnoty zvukoměrem). 

Dalším problémem zvukového záznamu a akustické analýzy je otázka: „Co analyzovat?“ Ve 
vokologické literatuře je uvedeno vícero postupů, jenž definují, které hlasové úkony zaznamenávat 
(task, utterances), jakým způsobem a jak je následně analyzovat. Uvedené úkoly možno 
v jednoduchosti rozdělit na procesy sloužící pro akustickou analýzu mluvního hlasu, pro analýzu 
prodloužené fonace a pro vyšetření hlasového pole. 

Analýza mluvního hlasu  
Z diagnostického hlediska je nejdůležitější vyšetření mluvního hlasu, protože v případě jeho 
poruchy nejvíce snižuje kvalitu života pacienta. Specifické použití hlasu jako zpěv a jiné, jsou 
naopak dominantou problematiky hlasových profesionálů, kterým pak poruchy výrazně ovlivňuje 
jejich profesi.  

V oblasti analýzy a hodnocení vlastností mluvního hlasu nalezneme v literatuře vícero doporučení. 
Nejčastěji bývá analýza hlasu spojena se čtením textu. Čtení textu však nereprezentuje běžný 
hlasový projev, takže vždy představuje určitý stresový faktor a to zvlášť významný u lidí 
s poruchami čtení. Proto některé jiné postupy doporučují vyšetření hlasu při spontánním popisu 



Sborník abstraktů a příspěvků    Umělecký hlas 2010 
 

 
 
 

58 

obrázku nebo při popisu jednoduché činnosti (např. „Co dělal pacient ráno?“). Spontánní mluvní 
projev má však z hlediska souhrnného zpracování výrazné omezení v podobě nestandardnosti 
výpovědi, např. není možné srovnávat hlasy z fonetického hlediska mezi sebou. Takovýto způsob 
proto není vhodný pro vědecké účely. 

Pro standardizaci mluvené hlasové nahrávky je v anglických zemích uváděn standardní text (The 
Rainbow Passage), v českých zemích se používá většinou úryvek „Podzim na starém bělidle“, ale 
najdou se i jiné přístupy. Pro vyhodnocení průměrných dlouhodobých spektrálních vlastností (Long 
time average spectrum, LTAS) je doporučeno analyzovat nahrávku mluvního hlasu o délce 
minimálně 40 [s] (Nordenberg et al 2004 ). Přečtení uvedeného úryvku však netrvá tak 
dlouho, proto pro lepší standardizaci by bylo vhodné jej prodloužit. Autoři tohoto příspěvku 
považují za efektivní opakování standardního textu několikrát (opakované čtení již poznaného textu 
je pro mluvčího snazší a tak se může i stres z chybného čtení zredukovat). 

Některé v literatuře uváděné vyšetřovací protokoly (Dejonckere et al. 2001 ) doporučují 
ještě analýzu vhodné standardní věty se zastoupením frikativ a věty složené jenom ze znělých 
hlásek. Při samotném percepčním vyšetření mluvního hlasu pak na popis znění hlasu používají 
percepční protokoly, dle kterých by si měl vyšetřovatel všímat definovaných hlasových projevů, 
v nichž se hledané patologické vlastnosti vyskytují. 

Z objektivního hlediska je při nahrávce hlasu doporučeno sledování spektrální analýzy v reálném 
čase (spektrogram). Ze spektrálních vlastností je možno hodnotit harmonickou strukturu hlasu 
(spektrální rozložení harmonických) a rozložení šumu. U šumu je možné hodnotit druh šumu (ve 
kterém pásmu šum je či je širokopásmový, případně v podobě meziharmonických dominujících 
složek), neméně důležité je percentuální ohodnocení jeho četnosti prezentace (jak často).  

Pokud je záznam hlasu zároveň analyzován pomocí hlasového pole, tak následně je možno z tohoto 
hlasového pole hodnotit statistické parametry polohy výšky a hlasitosti hlasu. 

Dalšími možnými vyšetřovanými úkoly bývá počítání (20 – 40), hlasité čtení a volání. 

Doporučený postup pro nahrávku a analýzu komplexních vlastností mluvního hlasu: 

1. nahrávka čtení standardního textu v habituální poloze hlasu;  

o instruujte pacienta, aby mluvil normálním volním hlase v jeho běžné poloze výšky i 
hlasitosti; 

2. nahrávka čtení standardního textu při zvýšené hlasitosti hlasu (nahlas); 

o instruujte pacienta, aby četl text s větší hlasitosti, ale aby nekřičel; 

3. nahrávka automatizmu (počítání); 

o nechte pacienta počítat volným normálním hlasem plynule od 20 – 40, hlas bude 
pravděpodobně tišší a hlubší než při nahrávce habituálního hlasu; 

4. nahrávka gradace volání; 

o požádejte pacienta, aby postupně zvyšoval hlasitost do maximálního volání (křiku, 
ale ne řevu) na slovo obsahující „a“ (např.: máma, táta), postupná gradace zajistí 
sledování trajektorie  hlasu a změny jeho kvality, zamezí náhlému přetažení hlasu. 

Analýza prodloužené fonace 
Z hlediska objektivní akustické analýzy největší důraz bývá kladen na analýzu prodloužené fonace, 
nejčastěji vokálu „a“. Standardní postup pro analýzu prodlužené fonace, používaný hlavně v USA 
pomocí systému Kay CSL Multidimensional voice program (MDVP), uvádí, že nahrávka 
prodloužené fonace vokálu „a“ má být prováděná v komfortní výšce a hlasitosti hlasu pacienta, 
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nejméně 4 [s] časové délky. Daný program hodnotí 33 akustických parametrů a následně je zobrazí 
v hvězdicovém grafu s vyznačením oblasti pro normální hlasy. Metoda nezohledňuje kalibraci 
hladiny akustického tlaku, ani nevztahuje naměřená data k věku. Program nabízí normativní data 
jenom pro různá pohlaví.  

Doporučený postup pro nahrávku a analýzu prodloužené fonace vokálu „a“: 

- dle předešlého úkolu znovu instruujte pacienta do jeho habituální polohy (vhodné je nechat 
pacienta říct několik vět a následně jej naladit na správný tón jeho průměrné habituální 
výšky i hlasitosti); 

- instruujte pacienta, aby se středně hluboko nadechl a následně volně, ale ne potichu, fonoval 
co nejdelší „a“; 

- pro analýzu je vhodné vybrat úsek minimálně 4 s, který neobsahuje ani nasazení ani 
koncové vysazení hlasu, tedy se začátkem analyzované části asi půl sekundy po nasazení 
hlasu. 

Vyšetření hlasového pole (maximal voice range profile, phonetogram) 
Vyšetření hlasového pole by mělo být standardem při objektivním vyšetření hlasu. V zásadě se 
provádí pomocí akustických programů, které hodnotí základní frekvenci a hladinu akustického 
tlaku, resp. energii signálu. Moderní programy umožňují přímo analýzu mluvního hlasu při 
záznamu standardního textu. Samotné hlasové pole ale slouží jako metoda zjištění maximálního 
frekvenčního a dynamického rozsahu hlasu, proto je prováděná v zásadě při prodloužené fonaci 
vokálů (nejčastěji „a“, ale uváděny bývají i „i“ a „u“). Proto je toto vyšetření směsí vyšetření 
mluvního i zpěvního hlasu, protože při fonaci ve vyšších výškách a hlasitostech subjekt spontánně 
přechází do hlasu se zpěvním charakterem. 

Ve vokologické literatuře je i pro zjištění hlasového pole uváděno vícero postupů. Většina jich 
vychází z metodiky doporučené Unii evropských foniatrů (Schutte et al. 1983 ), která 
doporučuje měření nejtišší a nejhlasitější fonace vždy na tónech C, E, G, A, v každé oktávě 
z rozsahu hlasu. Obměnou této metodiky je metoda zjišťování dynamiky hlasu v každé desetině 
celkového tónového rozsahu, měřeného v Hz (Awan 1991; Sulter et al. 1994 ). Novější 
metodiky, využívající programy analýzy v reálném čase, popisují všechny fonované výšky, některé 
používají pro zjištění dynamického rozsahu metodu crescenda a decrescenda na měřených tónech 
(Emerich et al. 2005 ), jiné pro měření frekvenčního (tónového) rozsahu využívají 
glissando (Holmberg et al. 2007 ). Metodika (Dejonckere et al. 2001 ) 
zjednodušuje měření hlasového pole jenom na tzv. „tří- bodového hlasového pole“, při kterém se 
měří jenom body hlasového pole o nejvyšší frekvenci, nejnižší frekvenci a o nejtišší hlasitosti.  

Z uvedeného vyplývá, že metody zjišťování hlasového pole se neustále vyvíjejí. Konkrétní postup 
závisí na technickém vybavení, ale i od cílů a časové náročnosti. Původní metodiky hlasového pole 
měřili jenom polohy maxim a minim hlasitostí, tedy výsledkem byla obrysová křivka hlasového 
pole. Nové metody umožňují sledování změn akustických parametrů i uvnitř hlasového pole, což 
výrazně prodlužuje časové nároky na vyšetření.  

Podle autorů příspěvku je nutno metodu měření hlasového pole přizpůsobit možnostem 
analyzačního procesu, ale i požadavkům, které chce vyšetřující zjistit.  

Doporučený postup (dle autorů) pro vyšetření hlasového pole je proto uváděn následovně: 

o Metoda pro změření změny kvality hlasu v závislosti na hlasovém rejstříku. Pro toto měření je 
nutné změřit vlastnosti hlasu separátně pro modální (hrudní) a separátně falzetový (hlavový) 
rejstřík v celém jejich frekvenčním rozsahu. 

- Modální fonaci subjekt většinou užívá v komfortní poloze výšky a hlasitosti hlasu. Proto 
požádejte pacienta o prodlouženou fonaci vokálu „a“.  
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- Uvedenou kvalitou hlasu jej požádejte o prodlouženou fonaci vokálu „a“ (pokud možno bez 
vibrata) souslední řady tónů (stupnice) do co nejvyšší polohy modálního hlasu ve střední 
hlasitosti (hudebně mf).  

- Následně z nejvyšší polohy modálního hlasu pacienta požádejte o sestupnou řadu tónů do co 
nejhlubší polohy. Aby mohl pacient fonovat skutečné nejhlubší tóny svého rozsahu musí 
postupně s klesající výškou snižovat i hlasitost hlasu. 

- Délka všech měřených tónu by měla být nejméně 1s. 

- Důležitým diagnostickým kriteriem je schopnost pacienta tvořit hlas ve falzetovém 
vibračním rejstříku. Primárně je třeba zjistit jestli pacient jenom neumí falzet tvořit 
(netrénovaní pacienti), nebo jej odmítá tvořit (povětšinou profesionální operní zpěváci), 
nebo případně, zda jej tvoří, ale vyšetřující rejstříky nedokáže identifikovat. U trénovaných 
operních zpěváků je někdy na základě krytí hlasu těžké percepčně určit hranice rejstříků, 
které bývají akusticky propojeny, na druhé straně u pacientů s výraznou nedomykavostí 
naopak hlas nenabývá charakter modálního (plného) hlasu. Pokud pacient skutečně není 
schopen tvořit hlas ve falzetovém rejstříku, je vysoká pravděpodobnost, že se jedná o 
organickou patologii hlasivek (nodulární a/nebo edemické patologie). 

- Pokud je pacient schopný tvořit falzet, instruujte jej, aby v jeho střední hlasitosti pokračoval 
až do nejvyššího tónu s mírně stupňující se hlasitostí. Následně jej požádejte o sestupnou 
řadu tónů ve falzetovém rejstříku až po co nejhlubší polohu. Při sestupné stupnici jej také 
instruujte o postupném snižování hlasitosti. 

Tímto způsobem je zdokumentován charakter hlasu, ale i rozsah překryvu (amfoterní 
tóny2) základních vibračních rejstříků. Pokud pacient ovládá i jiné vibrační rejstříky, je možno 
hlas vyšetřit obdobným způsobem i pro tyto rejstříky. „Extra“ rejstříky se ale většinou nachází 
v extrémních polohách výšky a hloubky a samotný analyzační systém zde již může vykazovat 
chyby při detekci výšky hlasu. 

o Metoda změření obrysů hlasového pole (obdoba starších metodik pro měření maximálního - 
zpěvního - hlasového pole). Možné jsou dvě varianty: 

1) Pacienta instruujte o provádění prodloužené fonace vokálu „a“  pro řadu tónů od nejhlubší 
polohy hlasu do co nejvyšší při co nejtišší fonaci. Pro dosažení minimální hlasitosti pacienta 
instruujte o potřebě častých nádechů a delším držení tónu se snahou o snižování hlasitosti na 
drženém tónu do minima. Následně proces opakujte pro co nejhlasitější hlas, podobně 
požádejte pacienta o častý nádech a postupné zvýšení hlasitosti na daném tónu do maxima.  

2) Vždy pro konkrétní výšku hlasu požadujte od pacienta co nejtišší stabilní fonaci (postupné 
ztišování), následně po nádechu o co nejhlasitější (postupné zesilování). Následně přejděte 
na jiný tón, nejdřív směrem k hlubokým pak směrem k vysokým tónům.  

Vyšetření hlasového pole umožňuje kvalitativní popis rozsahů hlasu v podobě frekvenčního, resp. 
tónového rozsahu (vzdálenost nejvyššího a nejnižšího tónu) v [půltónech, tónech nebo Hz], 
v podobě absolutního dynamického rozsahu (rozdíl nejhlasitějšího od nejtiššího tónu) v [dB] a 
relativního dynamického rozsahu (rozdíl nejhlasitějšího a nejtiššího tónu určeného vždy pro 
konkrétní tón) v [dB]. Způsobem relativního dynamického rozsahu je možné hodnotit separátně 
dynamiku hlubokých, středních a vysokých tónů. Nejvýznamnější metodou vyhodnocení hlasového 
pole, ale doposud jenom subjektivní, je popis hraničních křivek, kde se sledují hlavně zlomové 
body, charakteristické pro přechody rejstříků a změny kvality hlasu. 

 

                                                 
2 Oblast hlasu, kde je možné tvořit hlas ve vícero rejstřících.  
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Program RealVoiceLab  
Ve Výzkumném centru hudební akustiky Hudební fakulty Akademie múzických v Praze (MARC 
HAMU) byl vytvořen program RealVoiceLab. Program byl koncipován na základě požadavků, aby 
umožňoval standardní analýzu jednotlivých hlasových úkolů. Primárně program funguje jako 
analyzátor hlasového pole, kdy v reálném čase kvantifikuje základní frekvenci a energii signálu. 
Energie signálu je následně dle kalibrace mikrofonu vztažena k hladině akustického tlaku v dB. 
Zároveň s měřením hodnot F0 a SPL jsou výstupem programu též hodnoty spektra a některé 
parametry MDVP. 

Při úkolech hodnocení mluvního hlasu, program zobrazuje naměřené hodnoty a následně 
statisticky vyhodnotí parametry hlasového pole: průměr, minimum, maximum a modus hodnot 
výšky a hlasitosti, dále jejich rozsah a hraniční křivky. Při každém měření hlasového pole je možné 
si v třetí dimenzi zvolit libovolný parametr spektrální nebo multidimenzionální akustické analýzy.  

Analýza prodloužené fonace je obdobná programu jako standardní program MDVP. Po 
instruování pacienta je prodloužená fonace nahrána a následně jsou vyhodnoceny měřitelné 
parametry: fonační čas, parametry MDVP a parametry spektrální analýzy. Pomocí MDVP jsou 
analyzovány následující parametry (jejich interpretace viz následující kapitola): perioda kmitů 
(základní frekvence kmitů), amplituda kmitů a jejích statistické zpracování (průměr, standardní 
odchylka, min, max) a dále: PFR –phonatory fundamental frequency range, Jita, Jitt, ShdB, Shim, 
MAJ - Mean Absolute Jitter, RAP – Relative Average Perturbation, PPQ – Pitch Period Quotient, 
vF0 – Coefficient of fundamental frequency variation). Spektrální analýza je primárně zobrazena 
v podobě úzkopásmového spektrogramu (řady spekter) a následně jsou vyhodnoceny hladiny 
třetino-oktávového spektra a spektra jen samotných harmonických složek. Z uvedených spekter 
jsou vypočítávány parametry: SPI – Soft phonation index, VTI – Voice turbulence index, ER – 
energy ratio, SPR – singing pover ratio, rozdíl H1-H2, alfa ratio, hladina H1, spectral tilt a 
frekvenční polohy formantů (F1 – F6). 

Maximální (nebo také zpěvní) hlasové pole, obdobně hodnotí výšku, hlasitost a v třetí dimenzi 
může zobrazit libovolný parametr z těch uvedených v analýze prodloužené fonace, vypočítávaných 
z analyzovaných časových mikrosegmentů. Výsledkem vyšetření hlasového pole může být též 
„mapa“ hlasu pozůstávající z obvodových křivek. Protože však autorům doposud není znám 
algoritmus, který by interpretaci těchto křivek umožňoval, je na vyšetřujícím, jak si je propojí se 
svým subjektivním hodnocením vlastností hlasového pole.  

 
Obr. 4 Grafické zobrazení výsledků vyšetření mluvního a maximálního (zpěvního) hlasového pole operního zpěváka 
pořízené pomocí programu RealVoiceLab (MARC HAMU). A) zobrazení všech naměřených bodů hlasového pole 
zpěvu. Vodorovná čára označuje tónový rozsah hlasu (E2 – D5#), svislá plná čára označuje absolutní dynamický rozsah 
hlasu (54 – 98 dB), svislá tečkovaná čára označuje relativní dynamický rozsah na tónu F3 (55 – 84 dB). B) Výskyt 
(histogram) rozložení hladiny RMS (intenzity) [dB]; světle šedá – při zpěvu, tmavě-šedá – při konverzačním 
habituálním hlase. C) Zobrazení hranic hlasových polí čtyř hlasových úkonů (tmavší šedé oblasti – konverzační hlas, 
hlasitá řeč a volání „haló“,  světle šedá (obrys z obr A.) – zpěv. D) Histogram rozložení základní frekvence (v 
půltónech). E) Statistická hodnocení hlasových polí - mluvního (norm. speech) a zpěvního (singing). 

Primární interpretace parametrů 
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V následující kapitole jsou jenom stručně popsány akustické parametry analyzované pomocí 
programu RealVoiceLab a jejich možné psychoakustické interpretace, vycházející z předchozích 
prací autorů a vokologické literatury.  

Ze spektrální analýzy je nejvhodnější sledovat její změny v průběhu trvání nahrávky. Při tom je 
vhodné si hlavně všímat celkového množství harmonických, které nejlépe koreluje s vlastností 
znělost. Přítomnost vyšších harmonických složek a postupné zvyšování jejich amplitudy ve vyšších 
spektrálních pásmech zas souvisí s narůstáním hlasitosti nebo hyperkinezí či klesající dyšností. 
Fri č, M. 2004  

Interharmonický šum dobře predikuje druh a stupeň poruchy hlasu typu zvýšené dyšnosti nebo 
různých druhů chraptivosti. Zastoupení širokospektrálního šumu v oblasti 1 – 4 kHz předpovídá 
dyšné poškození hlasu. Struktura interharmonického šumu hlavně v oblasti do 1 kHz (hlavně mezi 
1. a 2. harmonickou) dobře koreluje se stupněm hlasové drsnosti. Zastoupení sub a 
interharmonických předpovídá pulsní rejstřík nebo diplofonii nebo creaky voice.  Ze spektrogramu 
lze vyčíst i multilifonickou nebo bifonickou fonaci (podrobnosti lze najít v: Fri č, M. 2004; 
Fri č et al. 2006 ). 

Multidimenzionální analýza (MDVP) hlavně hodnotí parametry jako jitter, shimmer a od nich 
odvozené parametry. Tyto parametry jsou prediktorem nepravidelného kmitání a přítomnosti 
turbulentního šumu v hlase (KayPENTAX 2008; Titze 1994 ). Z uvedených veličin ale není 
možno jednoznačně určit, o který druh poruchy hlasu se jedná.  

V literatuře uvedené (Collyer et al. 2007; Munoz et al. 2003; Sundberg et  
al. 2006; Ternstrom 1989; Traunmüller et al 2000 ) interpretace spektrálních 
parametrů lze shrnout následovně: 

- LTAS  - dlouhodobé průměrované spektrum, prezentuje průměrné rozložení akustické energie 
v analyzovaných spektrálních pásmech. Je podkladem pro výpočet jiných akustických 
parametrů (sklon spektra, gain factor). Používá se pro hodnocení spektrálních pásem 
specifických rezonancí hlasu jako např. pěvecký formant. 

- Akustická hladina první harmonické (většinou označováno jako H1) – dává tónu základ, 
vysoké hladiny první harmonické jsou vnímány jako plný tón.  

- Rozdíl akustických hladin první a druhé harmonické [dB]  (označováno jako H1 - H2). 
Rozdíl hladin prvních dvou harmonických zdrojového spektra souvisí s hlasitostí a parametry 
popisující fáze otevření a zavření hlasivek (OQ, CQ a SQ), čímž jsou rozlišovány i vibrační 
rejstříky. Vysoké hodnoty H1 - H2 jsou typické pro dyšný hlas, nízké pro spastický, tlačený a 
„creaky voice“.  

- Spectral tilt – sklon obálky spektra směrem k vyšším frekvencím, značně strmý pro tiché a 
dyšné hlasy, střední pro modál a málo strmý pro „creaky“ a pulzní rejstřík. 

- SPR (singing power ratio) – rozdíl maximální hladin akustického tlaku spektrálních pásem 
pod 2 kHz a 2 – 4 kHz, vysoké hodnoty značí vysokou energii v oblasti pěveckého formantu. 

- ER (energy ratio) – poměr energií spektrálních pásem pod 2 kHz a 2 – 4 kHz, nízké hodnoty 
ER znamenají velké posílení energie v pásmu nad 2 kHz, tedy souvisí i se zvýšenou 
hyperkinezí, ale také s výraznou rezonancí vyšších formantů. 

- α faktor  – podobná veličina SPR a ER, zvýšené hodnoty svědčí pro znělou fonaci, naopak 
snížené pro patologický hlas. 

- High-frequency power ratio – poměr energie vysokých složek spektra (nad 4 kHz) k celkové 
energii spektra, proto jsou zvýšené hodnoty projevem těžkého poškození.  
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- SE (spectral emphasis) – rozdíl hladiny SPL a hladiny SPL pásma do 1,5 násobku F0, výrazně 
souvisí s hlasitostí a plností hlasu. 

- SPI (soft phonation index) – tento parametr popisuje rozložení energie harmonických 
ve spektru, čímž je v souvztažnosti v kladném směru se znělostí, zvýšenou hlasitostí a tlačenou 
fonací, v záporném s dyšností, hlasovou slabostí, laxní fonací.  

- VTI (voice turbulence index) – je možno interpretovat v první řadě jako následek vyšší 
dyšnosti. V praxi však snížení tohoto parametru souvisí i se snížením hlasitosti a znělosti hlasu.  

Z rozložení maximálního hlasové pole je vhodné si všímat tónového rozsahu, a celkové plochy 
hlasového pole jelikož jsou nejvhodnějším prediktorem celkového stavu hlasu (Fri č, M. 
2004 ). Snížení tónového rozsahu o falzetový rejstřík předznamenává vážnější organické poškození 
hlasu. Snížení maximální hlasitosti je projevem celkové hlasové slabosti, zvýšení minimální 
hlasitosti zas znamená neschopnost hlasivek kmitat při nižším subglotickém tlaku, tedy znamenají 
vyšší rigiditu hlasivek (Holmberg et al. 2007 ). Relativní dynamický rozsah v jednotlivých 
polohách hlasu dobře popisuje rozvoj hlasových rejstříků a hlasovou trénovanost, zlomy 
obrysových křivek hlasového pole označují změny hlasových rejstříků. Nejvýznamnější zlom 
v křivce maximální hlasitosti ukazuje na přechod modál – falzet, označuje nejvyšší a nejhlasitější 
bod plného hlasu. Zlom v křivce minimální hlasitosti (změna rychlosti nárůstu minimální hlasitosti) 
ukazuje na nejtišší a nejhlubší polohu falzetového rejstříku. 

Projekt „Analýza hlasových signálů pro klinické účely“  
Pro interpretaci výsledků akustické analýzy již bylo publikováno několik studií, ale vzhledem 
k jejich omezenému rozsahu doposud není možné jejich zobecnění (Bhuta et al. 2004; 
Dejonckere et al. 1996; Preciado et al. 2005 ). Studie většinou zanedbávají 
základní požadavky psychoakustického výzkumu na samostatné hodnocení barvotvorných 
vlastností hlasu v návaznosti na konstantnost výšky a hlasitosti, a obdobně zanedbávají jejich 
interpretaci vzhledem k dalším základním psychoakustickým dimenzím (tmavost, drsnost, plnost, 
…). 

Vzhledem k uvedenému se MARC HAMU pokouší o spuštění projektu, ve kterém by byly 
percepční vlastnosti hlasu zkoumány v souladu s pravidly psychoakustického výzkumu. Pro 
uvedený záměr však Výzkumné centrum potřebuje dostatek nahrávek hlasů z co nejširší škály 
patologických, ale i normálních vlastností. Předpokládaným výstupem tohoto projektu bude nejen 
možnost stanovení normativů základních akustických parametrů hlasu pro českou populaci, ale také 
specifický psychoakustický výzkum patologických vlastností hlasu. 

Základem projektu je shromažďování potřebných nahrávek hlasu spolu se subjektivním popisem, 
např. z ambulancí foniatrů, ORL lékařů, fonochirurgů, případně též hlasových terapeutů. Souběžně 
s jejich sběrem by probíhala jejich spektrální analýza a statistické hodnocení vztahů mezi 
naměřenými veličinami a údaji ze slovních popisů. Účast na projektu by měla být oboustranně 
výhodná, protože už v jeho průběhu by uvedení odborníci k pořízeným nahrávkám získali 
v reálném čase všechny výše popsané parametry z fyzikální analýzy akustických vlastností hlasu a 
po skončení projektu by získali doposud neexistující normativy a znalosti potřebné pro interpretaci 
objektivně měřitelných veličin. Výzkumné centrum by tímto způsobem zas mohlo získat postačující 
množství dat pro statistická hodnocení. 

HW, SW podpora a zabezpečení  
Pro standardizaci a hlavně kalibraci nahrávek je vyvíjeno nahrávací zařízení (hardware HW, tj.: 
programovatelná zvuková karta připojitelná k libovolnému počítači přes USB port, 2 kalibrované 
mikrofony a speciální stojan na mikrofony zaručující standardní umístnění mikrofonů vzhledem k 
ústům vyšetřovaného). Toto zařízení bude nutnou podmínkou pro zapojení do projektu a jeho návrh 
je koncipován tak, aby v žádném případě jeho cena nepřesahovala cenu běžně dostupných 
zvukových zařízení používaných jako příslušenství k počítači.  
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Nevyhnutnou součástí prezentovaného projektu budou i konzultace se zapojenými odborníky, 
zvláště s ohledem na standardizaci nahrávání a případné zacvičení v postupech percepčního 
hodnocení vlastností hlasu. Další nevyhnutnou součástí bude praktické zaškolení uživatelů do 
ovládání analyzačního programu (RealVoiceLab) a používání výsledků v něm prováděných 
objektivních analýz. 

Informace o průběhu a možnosti zapojení se do navrhovaného projektu, stejně jako i informace o 
případných workshopech a seminářích budou uvedeny na stránkách 
http://zvuk.hamu.cz/zvuk/vyzkumnecentrum.php. 

Závěr 
Akustická analýza, ale i standardizace popisu vlastností lidského hlasu, jsou jedním ze základních 
cílů práce psychoakustiků ve Výzkumném centru hudební akustiky (MARC) HAMU. Oba uvedené 
úkoly vyžadují diskuzi s různými odborníky v oblasti diagnostiky a terapie poruch hlasu, ale i 
odborníky z oblasti hlasové pedagogiky a edukace. Výzkumné centrum proto připravuje 
vědeckovýzkumné projekty, které usnadní komunikaci uvedených odborníků a budou schopny jim 
zabezpečit nutné technické vybavení, ale i odborná školení v oblasti akustické a psychoakustické 
analýzy hlasu. Výsledkem bude standardizace postupů jak v oblasti popisu vlastností hlasu, tak 
v oblasti akustických měření, pravděpodobně i v oblasti ustálení české vokologické terminologie. 
Na základě vytvořené databáze hlasových nahrávek bude možno provádět psychoakustický 
výzkum, který by měl odpovědět na konkrétní otázky spojené z interpretací a využitím akustické 
analýzy hlasu v diagnostice a terapii. 

Poděkování 
Tento příspěvek byl realizován za podpory Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky v rámci řešení projektu 1M0531 „Výzkumné centrum hudební akustiky“. 
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 NÁCVIK ZN ĚLÉHO MLUVNÍHO HLASU  

Hlasová edukace 

Mgr. Regina Szymiková 

Kabinet hlasové výchovy DAMU, reginaszymikova@seznam.cz 
 

Souhrn: Článek o edukaci mluvního hlasu obsahuje cíle a základní postupy při hlasové 
edukaci, bere v potaz její specifika i společné znaky vzhledem k hlasové terapii, pojmenovává 
problémy, se kterými musí edukace počítat v procesu hlasové výchovy. 

Hlasová edukace se zabývá výchovou zdravého hlasu pro kvalitnější komunikaci v běžném 
životě, výchovou pro specifika a nároky některých profesí a speciální výchovou pro 
interpretaci textu nebo hudby. 

Summary: The paper deals with voice education and contains the specific aims and basic 
methods, takes into account its specific approaches as well as common features with voice 
therapy and stresses out problems which the voice education meets. 

The voice eduction should be understood as a discipline designed and applied for better life 
communication, specific education covering demands in certain professions and a special 
education for text and music interpretation. 

Výchova mluvního hlasu  

Cílem je získat lepší kvalitu hlasu a mluvy prostřednictvím správných dechových návyků, umístění 
hlasu v rezonanci se správnou artikulací podle výslovnostní normy daného jazyka. Celý proces 
edukace se opírá o odborné obecné a základní metodiky dechových, hlasových (rezonančních) a 
artikulačních cvičení, které jsou ověřené zkušenostmi z praxe, včetně doplňkových cvičení 
relaxačních. 

Edukace směrem k hlasové náročnosti určitých profesí používá taková cvičení (po osvojení 
základních správných návyků), která vedou ke zvládnutí hlasu a řeči i při velké hlasové zátěži.  

Umělecká profese (pěvecká, činoherní) se musí navíc vyrovnat s nároky měnící se akustiky v  
prostorách různé velikosti, s emoční a myšlenkovou náročností daného autorova textu nebo s 
intonační obtížností hudebního partu. 

Postupy edukace mluvního hlasu:  

1. Vstupní dialog, který vede ke sluchové subjektivní analýze hlasu a řeči při běžné 
komunikaci. 

2. Odborné lékařské vyšetření za účelem zjištění typu a stavu hlasu, záznam hlasového pole. 

3. Zjištění individuálních dispozic podle užívaného hodnocení celkového mluvního projevu: 

• kvalita hlasu, sluchu a artikulace  

• intonace (melodie)  

• rytmus (členění promluvy, pauzy, větné důrazy, slovní přízvuk)  

• tempo, barva hlasu, hlasová dynamika 

• držení těla a pohybová koordinace 
4. Zjištění osobnostních a  psychických vlastností: 

• temperament 

• schopnost vnitřně hmatového cítění  
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• představivost 

• emocionalita 

• myšlení, schopnost 

•  soustředění 

• vůle 

• komunikativnost a schopnost zpětné vazby 
5. Vyhodnocení celkového mluvního projevu, pojmenování problémů, jejich řešení. 

6. Volba metodických postupů při edukaci, individuální trénink, stálá zpětná vazba, průběžné 
sledování výsledků edukace, pravidelné opakování cvičení, volba dalších postupů podle 
stupně kvality a správnosti prováděných cvičení, fixace nových návyků. 

7. Vyhodnocení úspěšnosti aplikace získaných návyků do běžného života. 

8. Analýza hlasu po ukončení edukace - subjektivní i objektivní. 

Bez důvěry v pedagoga, v metodické postupy, bez rozhodnutí a vůle pracovat na svém 
hlasovém a mluvním projevu i samostatně, není možné získat lepší kvalitu hlasu.  

Základní cvičení: 

Dechová cvičení – typy dýchání, nácvik správného dýchání, dechová opora, ekonomika 
výdechového proudu, fáze nádech – podržení dechu – vedený výdech, nácvik přídechů. 

Rezonanční cvičení – hlavová, hrudní rezonance, preferování volného znělého tónu, postupné 
rozeznívání s měkkým nasazením v crescendu a decrescendu, typy hlasových začátků, způsob jejich 
tvoření, upevňování znělosti mluvního hlasu ve střední poloze a zvládnutí jeho dynamiky. 

Artikula ční cvičení – normativní výslovnost hlásek daného jazyka, aktivizace artikulačního 
svalstva, funkce vokálů a konsonant v hlasu a řeči, proměny tempa a síly. 

Změny napětí těla (povolení, přepětí, uvolnění) – celková pohybová koordinace, držení těla, 
mimika, gesta, propojení hlasu a pohybu, drobné úkony a jednoduchá činnost, chůze, sed a leh při 
prováděných cvičeních. 

Ve všech cvičeních se používají kombinace a spojení takových hlásek, slabik a slov (tzv. zástupná 
řeč), která vyhovují určitému typu cvičení, a tím přirozeně a nenásilně bez přepětí vedou hlas do 
rezonance a k dobře vedenému dechu. Zároveň aktivizují artikulační svalstvo a tak umožňují 
rychlejší aplikaci získaných nových návyků do běžného praktického života. Řada aktivizujících 
podnětů pomocí představ, situačních impulsů, přirovnání a také užití konkrétních pomůcek slouží k 
pochopení a snadnějšímu zvládnutí požadovaných cvičení. Důležité je porozumět terminologii, 
pracovně užívané při procesu edukace.  

Řeč a její funkce – významová a emocionální rovina řeči, zvuková podoba řeči, rytmus – členění 
promluvy na významové celky (větné důrazy, pauzy, slovní přízvuk), melodie, tempo, síla, barva. 

Cvičení se provádějí s důrazem na každou jednotlivou složku se zvládnutím hlasové techniky. 

Uvolňovací cvičení, relaxace – různé typy dechových technik, pohybová cvičení, psychoterapie. 

Problémem při edukaci hlasu pro běžný život i pro profesi bývá správné osvojení nových návyků, 
jejich fixace a pak přirozené a automatické používání v každodenním životě v běžných i náročných 
situacích. Schopnost aplikace nových dovedností z tréninku cvičení do celkového mluvního projevu 
je u každého jedince jiná, probíhá v čase, je to proces, který má rozdílný průběh, protože je závislý 
na individuálních psychosomatických dispozicích a správně vedeném tréninku hlasovým 
pedagogem i jedincem samotným.  
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Hlasový pedagog musí být přítomen od počátku hlasové edukace až po upevnění nových návyků. 
Postupně pak může plnit funkci jen hlasového konzultanta a poradce.  

Výchozí pozice je u hlasové edukace a hlasové rehabilitace rozdílná. Rehabilitace počítá s patologií, 
diagnózou, s léčbou, po ní pak s individuální hlasovou terapií vhodnou pro určitou diagnózu s cílem 
navrátit hlasu jeho zdraví bez patologických projevů. 

Hlasová edukace směřuje ke zlepšení kvality zdravého hlasu a tím ke schopnosti intonačních 
proměn  řeči v celé bohatosti jejího myšlenkového a emocionálního sdělení. Základní postupy 
hlasových technik (dechové, rezonanční, artikulační, tělové) jsou pro rehabilitaci i edukaci 
společné, liší se ve specifických postupech pro konkrétní hlasový problém! 

Úspěšnost edukace  

Předpokladem úspěšnosti hlasové výchovy musí být praktická, ne pouze teoretická znalost principů, 
metodik a způsobů provedení doporučených cvičení. Hlasový pedagog i terapeut musí sám tato 
cvičení umět a dobře ovládat. Musí být  schopen je předvést a vysvětlit klientovi (pacientovi), ve 
zpětné vazbě vnímat a rozeznat chyby i správnost provedení a podle toho pohotově obměňovat 
obsah i náročnost cvičení. To vše by mělo být samozřejmé v průběhu edukace i rehabilitace 
(reedukace). Po celou dobu je třeba vést s klientem (pacientem) dialog, ve kterém zjistíme, jak se 
při cvičení cítí fyzicky i psychicky a čemu nerozumí. U poruch hlasu po léčbě a po rehabilitaci, tedy 
uvedení mluvního hlasu do stavu před nemocí, nastupuje hlasová edukace, zaměřená na zkvalitnění 
a zlepšení hlasu a případně odstraňování přetrvávajících problémů. 

V průběhu procesu výchovy by se měly psychofyzické pocity zlepšovat směrem k uvolnění, k 
aktivitě, sebevědomí a samozřejmosti v provádění cvičení, hlas by se tréninkem měl stát postupně 
zvučnějším, volně pohyblivým, s jistotou v dechové opoře.  

 

Současná metodika hlasové výchovy je výchova komplexní a psychosomatická, využívá 
vědeckých poznatků v oblasti výzkumu hlasu a řeči, vychází z tradice pěveckých a mluvních 
hlasových technik, navazuje na ně a rozvíjí je a nikdy není definitivně uzavřená. 
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HLASOVÁ REEDUKACE - PRÁCE S DÝCHÁNÍM  

MUDr.Martin Kučera 

ORL ambulance-Centrum léčby hlasových poruch,  
 
Práce s dýcháním při léčbě funkčních hlasových poruch 

Dech je hybnou silou tvořeného hlasu, hlasová porucha je téměř vždy současně poruchou dechové 
práce. Bez zásahu na úrovni dýchání, nemůže být léčba hlasové poruchy efektivní. 

Cílem dílny je praktické představení konceptu práce s dechem při léčbě především funkčních 
hlasových poruch. Základní filozofie lektora vychází z upřednostnění technik navozujících zlepšení 
dechové práce reflexně a mimovolně, bez vědomého ovlivňování dýchání během fonace. 

Témata: 

1. Kdy, proč a jak zasahovat do způsobu dýchání při fonaci 

2. Fonační čas 

3. Práce s dechovou pauzou při reedukaci hlasu  - technika změkčení hlasového začátku 

                                                                        - technika snížení napětí svalů hrtanu 

4. Brániční opora - techniky volního a mimovolního navození 
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SATELITNÍ SYMPOSIUM FIRMY KRKA:  REFLUXNÍ NEMOC JÍCNU  

Brandtl P. 

 
Gastroenterologická ambulance Praha 4, petrbra@seznam.cz 

 

Incidence a prevalence RCHJ stoupá, a proto stoupá i incidence a prevalence extraezofageálního 
refluxu. Tím vzniká stále naléhavější potřeba stanovit přístup k těmto pacientům na mezioborové 
úrovni. Je třeba vyjít ze základních pojmů, jako definice a základní formy onemocnění, ujasnit si 
jícnové příznaky, mimojícnové příznaky, stanovit diagnostické a léčebné postupy.  
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INTERPRERPRETAČNÍ SEMINÁ Ř: A. DVOŘÁK  

Jiřina Marková-Krystlíková 

Pražská konzervatoř, jirinamk@seznam.cz 
 
Klavírní doprovod: Lukáš Klánský 
 
Symposium Umělecký hlas zakončíme interpretačním seminářem písňové tvorby jednoho z 
největších skladatelů všech dob Antonína Dvořáka. Ve 45 minutách se představí studenti Pražské 
konzervatoře. Pod vedením operní pěvkyně a profesorky Pražské konzervatoře Jiřiny Markové-
Krystlíkové předvedou svou práci na interpretaci Dvořákových písní.  

Interpretací rozumíme zprostředkování hudebního díla. Interpret je prostředníkem, který při 
interpretaci vychází nejen ze svého vnitřního prožitku a pocitu, ale i z důkladné znalosti 
historických, dobových, národnostních, jazykových  a osobnostních souvislostí, ve kterých dílo 
vznikalo. 

Dílo Antonína Dvořáka patří mezi nejvýraznější hudební odkazy lidstva. V minulosti mělo své 
zanícené propagátory a je na české hudební veřejnosti, odborné i laické, aby mělo své propagátory i 
dnes. Kdo jiný, než čeští interpreti by měli být nejblíže k dokonalé interpretaci Dvořákova díla! 
Čeští interpreti by měli předávat svou hudební představu v oblasti instrumentální i písňové tvorby. 

Instrumentální část Dvořákova díla tvoří významný pilíř repertoáru všech světových hudebních 
těles. Mnohem méně známá a méně interpretovaná je Dvořákova tvorba písňová a především jeho 
operní dílo. Je na vině čeština, jako složitý jazyk pro pěveckou interpretaci? Je to možné. Charakter 
hudby souvisí s jazykem, z jazyka vychází správné melodické frázování, akcentace. Správné 
nádechy a přídechy jsou součástí dokonalé interpretace české písňové hudby. Z těchto technických 
složitostí interpretace však vychází dokonalost v pojetí a vnitřní hudební představa, která vede k 
pochopení hudby a k jejímu co nejdokonalejšímu zprostředkování posluchačům. 
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Dětská opera Praha 

www.detskaoperapraha.cz 

 

 

Dětská opera Praha (DOP) je soubor dětských a mladých sólistů studujících zpěv. Založila ji v roce 
1999 na základech své soukromé hudební školy sólistka opery Národního divadla v Praze a 
profesorka zpěvu na Pražské konzervatoři Jiřina Marková-Krystlíková. Soubor má  široký repertoár, 
některé inscenace uvádí i v italském a německém jazyce. Inscenace nejznámější dětské opery - 
Brundibár Hanse Krásy, v provedení DOP vyšla na DVD. Z iniciativy DOP byla  založena 
mezinárodní pěvecká soutěž Pražský pěvec.  

Soubor vystupuje úspěšně na českých i zahraničních podiích. V evropském kontextu je  zcela 
ojedinělým tělesem, které udivuje publikum vysokou profesionalitou malých zpěváků, sólistů i 
sboristů, povzbuzovanou nadšením a neúnavnou prací umělecké vedoucí Jiřiny Markové-
Krystlíkové.  Soubor je hostem festivalu  Smetanova Litomyšl. DOP natočila pro Českou televizi 
úspěšný deseti dílný seriál Opera nás baví.V lednu 2010 začala úzká spolupráce souboru DOP s 
Novou scénou Národního divadla obnovenou premiérou The Angels L. Hurníka. Zcela novým a 
ojedinělým projektem jsou rodinná představení s  minioperami J. Uhlíře a Z. Svěráka. 

DOP může pokračovat v dosavadní práci díky grantům hlavního města Prahy a Ministerstva kultury 
ČR i díky pomoci mnoha laskavých sponzorských partnerů. 

DOP vydala šest CD : 

• J.J.Ryba: Česká mše vánoční  

• Krása Brundibár 

• Malý Mozart 

• Géniové a děti 

• Opera nás baví 

• Benjamin Britten: Kominíček 
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Generální sponzor 



Sborník abstraktů a příspěvků     Umělecký hlas 2010 

 79 

 

 

 

Sponzoři 
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Vážení přátelé,  

 

Dovolujeme si Vás pozvat na 

 

3. Symposium  

 

 

Bližší informace na 

www.hlasovecentrum.cz 
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Hlasové centrum Praha 
 

 Praha 2, Španělská 4        
Centrum nejen pro hlasové profesionály 

www.hlasovecentrum.cz 
 tel: 733 329 365 

nebo 222 519 016 
 

 
Sluchové centrum Praha 

 
Praha 2, Španělská 4 

www.sluchovecentrum.cz 
tel: 744 329 365 

nebo 222 519 016 
 

 
Medico - poliklinika ambulantních specialistů 

 
Praha 4, Ke Stáčírně 2 

Otorhinolaryngologie a foniatrie, alergologie a imunologie, 
 interna a kardiologie, neurologie a rehabilitace, onkologie a sonografie, 

dermatologie a venerologie 
www.medico.cz  

 
 

Zvukové studio Hudební fakulty AMU 
 

Oddělení zvukové tvorby 
Studiové nahrávání komorní i orchestrální hudby; Realizace elektroakustického zvuku; 

Restaurování historických nahrávek; Výuka 
http://web.hamu.cz/zvuk  

 
 

Výzkumné centrum hudební akustiky 
 

Základní výzkum v oblasti hudební a psychologické akustiky; Aplikovaný výzkum 
akustiky hudebních nástrojů; Fyzikálněakustická a psychoakustická měření, hodnocení 
vlastností zdrojů zvuku; Intonační, dynamické, spektrální, vyzařovací charakteristiky; 

Subjektivní posuzování barvy zvuku a zvukové kvality; Zjišťování objektivních vztahů 
mezi vlastnostmi zdrojů a subjektivním vnímáním jejich zvuku 

http://web.hamu.cz/marc/  
 
 

  Kabinet hlasové a mluvní výchovy Divadelní fakulty AMU 
 

Zajišťuje výuku techniky mluveného projevu, jevištní řeči, zpěvu, přednesu, 
rozhlasového herectví, melodramu, dabingu a teorie jevištní řeči. Cílem výuky 

je systematické komplexní rozvíjení psychosomatických předpokladů 
hlasového a mluvního projevu. 

http://www.damu.cz/katedry-a-kabinety/kabinet-hlasove-a-mluvni-vychovy 
 


