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Úvodní slovo

. Vítejte na Symposiu Umělecký hlas!

Jsme rádi, že si Symposium našlo své příznivce mezi českými i 
slovenskými lékaři otolaryngology, foniatry i odborníky jiných profesí,
jejichž společným zájmem je péče o lidský hlas. Díky spolupráci s 
Výzkumným centrem hudební akustiky HAMU, Kabinetem hlasové a 
mluvní výchovy DAMU a s Katedrou experimentální fyziky Přírodovědné 
fakulty University Palackého získalo symposium mezioborový rozměr. 
Předávání zkušeností z diagnostiky a léčby poruch hlasu mezi lékaři, 
zkušenosti z praxe hlasových pedagogů a poznatky moderní vědy o 
fyziologii tvoření hlasu, nejen uměleckého, je základním motivem 

pořádání symposia. 
V budoucích letech budeme pořádat Symposium Umělecký hlas ve spolupráci se slovenskými 
kolegy jeden rok v Praze a druhý rok v Bratislavě. 
V Praze se tedy setkáme až napřesrok, a to při zcela mimořádné příležitosti. Umělecký hlas 
posuneme na konec srpna 2013 a bude součástí Panevropského kongresu PEVOC (Pan European 
Voice Conference).
Přála bych si, aby i letos Symposium Umělecký hlas přineslo krásné zážitky odborné, umělecké i 
společenské a zejména, aby přineslo inspiraci a nové podněty pro další práci vám všem.

                          prim. MUDr. Jitka Vydrová 
                 Hlasové a sluchové centrum Praha

Ze setkávání odborníků mnoha oborů, kteří se zabývají hlasovými projevy, 
vyplynula vhodnost zařadit do programu Symposia Umělecký hlas též sekci 
zaměřenou na psycho – fyzikální stránku hlasu. Smyslem této části setkání 
je zvýšení informovanosti širší odborné veřejnosti o možnostech 
objektivizace jinak vždy subjektivního vnímání hlasu a společná diskuze o 
možnostech hodnocení hlasu na základě objektivních fyzikálních měření. 
V oborech, které se zabývají profesionálním hlasem, je jeho hodnocení 
obvykle spojeno s cíleným ovlivňováním a změnami hlasového projevu. 
Snahou organizátorů tedy bylo, aby zde prezentované poznatky i ukázky 
byly vybrány s ohledem na hodnocení hlasu v souvislosti s procesem jeho 

tvoření. Za Výzkumné centrum hudební akustiky HAMU bych si přál, aby získané a diskutované 
poznatky byly přínosem ve všech oborech, které se zde nad problematikou Uměleckého hlasu sešly 
a aby i výsledky psychoakustického výzkumu, do kterého tato sekce svým zaměřením patří, byly 
použitelné v běžné každodenní praxi. 

Ing. Zdeněk Otčenášek, Ph.D.
      Výzkumné centrum hudební akustiky
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Program

Pátek 20. 5. 2011

čas Sál Bohuslava Martinů Respirium

8.00-9.00 Registrace

9.00-9.10 Zahájení symposia

9.10-9.55 Přednáška:

Phonosurgical Decision Making: 
Form Follows Function

Hess M.

9.55-10.00 Pěvecké vystoupení

10.00-10.55 Workshop: 

Základní principy diagnostiky a 
terapie hlasových poruch hlasových 
profesionálů

Vydrová J.

10.55-11.15                 Přestávka na kávu

11.15-12.00

Přednáška

Jak udělat z nehezkého hlasu hlas 
hezký? 

Švec J. G., Sunberg J.

Súčasný stav automatického 
rozpoznávania a syntézy reči v 
slovenčině (prehladová prednáška o 
našom výskume a aplikáciach s 
praktickými ukážkami)

Rusko M., Darjaa S.

Expresivný rečový prejav 
bábkoherca ako zdroj informácií 
pre automatické spracovanie reči

Rusko M., Hamar J.

12.00-13.00 Oběd

13.00-14.00 Kulatý stůl:

Obecné principy augmentace 
hlasivky

Chrobok V., Komínek P., Dršata J., Lorenc B.

Workshop: 

Psycho-akustická hodnocení 
profesionálního hlasu

Frič M., Otčenášek Z.
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čas Sál Bohuslava Martinů Respirium

14.00-14.05 Pěvecké vystoupení

14.05-15.05

Kulatý stůl:

Papillomatosa hrtanu, diagnostický 
a terapeutický postup, HPV 

Dubová J., Tachezi R., Šebová I., Mulač V.

Objective evaluation of vocal fold 
dynamics applying digital high-
speed endoskopy (Objektivní 
hodnocení dynamiky kmitání 
hlasivek při použití digitální 
vysokofrekvenční endoskopie)

Doellinger M.

Měření dynamického rozsahu 
lidského hlasu: nové výsledky 

Šrámková H., Granqvist S., Fürst T.,  Švec 
J.G.

15-15.10 Pěvecké vystoupení

15.10-15.30 Přestávka na kávu

15.30- 15.45

15.45-16.30

Řeč a hudba: od Leoše Janáčka ke 
Stevu Reichovi

Vrtička K.

Přednáška

Vocal folds and the voice timbre 

Herbst Ch.

Mikrochirurgická revise iatrogenně 
poškozeného vratného nervu

Svárovský J. a kol.

Medializácia paretickej hlasivky 
protézou KURZ

Šebová I., Profant. M., Šuchová  Ľ.

Granulom hlasivky

Volutová D, Volutová Z.

16.30 Zakončení prvního dne symposia

20.00-23.00 Raut v Klubu HAMU

od 21.15 hod v meditační zahradě 
Lichtenštejnského paláce
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Sobota 21. 5. 2011

čas Galerie Respirium

9.00-9.45 Kulatý stůl:

Dětská hyperkinetická dysfonie, 
diagnostika pH ve vydechovaném 
vzduchu- ResTech

Bendová O., Vydrová J., Dubová J.

9.45-9.50 Pěvecké vystoupení

9.50-10.40

Workshop: 

Nácvik techniky dýchání

Marková J.

Akustika měření dimenzí hlasu, 
porovnání akustických parametrů 
hlasu při hlasovém tréninku  

Frič M., Otčenášek Z.

Přednáška:

Řeč, emoce a my

Vlčková-Mejvaldová J., Horák P.

10.40-11.00 Přestávka na kávu

11.00-12.00 Workshop: 

Propojení dechu s rezonancí

Marková J.

Kulatý stůl:

Gastroesofageální a extraesofageální 
refluxní choroba

Brandtl P., Vydrová J.

12.00-13.00 Workshop: 

Nácvik znělého mluvního hlasu

Szymiková R.

13.00-13.15 Pěvecké vystoupení

13.15 Závěr symposia a oběd
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Program uměleckých vystoupení

V průběhu symposia zazní:

1. Bedřich Smetana: Árie a duet Vaška a Mařenky z opery Prodaná nevěsta
                      (Jan Ondráček, Lucie Prokopová)

2. Wolfgang Amadeus Mozart: Árie Královny noci z opery Kouzelná flétna
                      (Jana Sibera)

3. Gioacchino Rossini: Árie Rosiny z opery Lazebník sevilský
                      (Barbora Perná)

4. Bedřich Smetana: Duet Mařenky a Jeníka z opery Prodaná nevěsta
(Jan Ondráček, Lucie Prokopová)

5. Wiliam Shakespeare: Sonety (číslo: 66, 91, 129, 12)
(Marek Adamczyk, Klára Krejsová, Ivana Krmíčková)

Klavírní doprovod: Natalie Marfynez, Lukáš Klánský
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Workshopy
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ZÁKLADNÍ PRINCIPY DIAGNOSTIKY A TERAPIE HLASOVÝCH PORUCH HLASOVÝCH 

PROFESIONÁLŮ 

Vydrová J. 

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

Hlasoví profesionálové jsou osoby, které potřebují kvalitní zdravý hlas pro výkon svého povolání.   
Hlasovými profesionály jsou nejen herci, zpěváci klasických i neklasických žánrů, televizní a 
rozhlasoví moderátoři, učitelé všech stupňů škol, právníci, lékaři, duchovní ale i manažeři či 
operátoři telefonních společností. Nároky na hlas u hlasových profesionálů jsou stále vyšší. U 
mluvního hlasu kladou hlasoví profesionálové nároky na sílu hlasu a jeho odolnost vůči hlasové 
zátěži. Hlasoví profesionálové, kteří používají hlas zpěvní potřebují ještě navíc kvalitní rozsah 
svého hlasu. Zejména zpěváci a herci jsou na kvalitě svého hlasu přímo závislí. 

Diagnostika:

Diagnostika a léčba poruch profesionálního a uměleckého hlasu vychází ze správného pochopení 
principů tvoření hlasu. Tvoření hlasu je závislé nejen na kvalitě tkání hrtanu a hlasivek, ale i na 
zdraví rezonančních prostor lidského těla.  

Přesná diagnostika hlasové poruchy vyžaduje vyšetření tkání hlasivek a hrtanu pomocí zvětšovací 
laryngostroboskopie. Ani laryngostroboskopické vyšetření však není schopno odhalit detailní 
příčinu poruchy hlasu a hlasového rozsahu, zejména u zpěváků. Poruchu kmitání hlasivek lze 
odhalit pomocí videokymografického vyšetření.

Nedílnou součástí kvalitního vyšetření hlasu je ultrasonografie dutin a pečlivé vyšetření dutiny 
nosní a nosohltanu, včetně vyšetření laboratorních (zejména bakteriologického). Vyšetření hlasu 
vyžaduje rovněž analýzu způsobu dýchání při tvoření hlasu, vyšetření frekvenčního a dynamického 
rozsahu hlasu a hodnocení psychického a emočního stavu vyšetřovaného.

Terapie: 

Vychází z výsledků pečlivé diagnostiky celého vokálního traktu. Lékař si má být vědom, že terapie 
hlasových profesionálů vyžaduje diferencovaný přístup, který vychází z charakteru hlasové 
profesionality a z rozdílů v náročnosti použití hlasu. U nejnáročnějších hlasových profesí, 
především u zpěváků klasických stylů je nutné přistoupit k razantní terapii i u banálnějších 
onemocnění, jako jsou záněty nosohltanu či rýmy. Terapie zánětu vedlejších nosních dutin je 
nezbytnou součástí léčby hlasových poruch.

Instilace na hlasivky je třeba provádět uvážlivě a správně volit medikamenty vhodné k instilaci na 
hlasivky. Častá instilace kortikoidů na hlasivky vede k atrofii slizničního krytu hlasivek.

Inhalace jsou velmi vhodné při zánětech průdušnice a průdušek, zánět hrtanu nijak významně 
neovlivní.

Absolutní hlasový klid používáme jen na dobu nezbytně nutnou a nemá překročit více než 10 dní. 

Závěr:

Moderní péče o hlasové profesionály vyžaduje tým odborníků a dobře organizovanou spolupráci 
mezi laryngologem či foniatrem, hlasovými pedagogy, učiteli zpěvu a hlasovými terapeuty. 
Důležitá je i spolupráce s neurologem, psychiatrem či psychologem, gastroenterologem, 
pneumologem a fyzioterapeutem.
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PSYCHO-AKUSTIKA HODNOCENÍ PROFESIONÁLNÍHO HLASU

Marek Frič 1, 2, Zdeněk Otčenášek 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

S potřebou hodnotit zvuky se setkáváme v celé řadě velmi různých oborů. Na subjektivní posouzení 
zvuku má vliv mnoho faktorů. Cílem workshopu je seznámení se s podstatou této subjektivity a se 
způsoby vyrovnávání se s ní. Na praktických ukázkách budou prezentovány základní poznatky o 
ovlivnění subjektivně vnímaných vlastnostech zvuků vlastním vnitřním modelem hodnotitele a 
způsobem i účelem poslechu. V oborech, které se zabývají profesionálním hlasem je obvykle 
hodnocení zvuku spojeno s cíleným ovlivňováním a změnami hlasového projevu. Poznatky a 
ukázky jsou zde proto vybrány s ohledem na hodnocení hlasu v souvislosti s procesem jeho tvoření. 
Ve workshopu se účastník seznámí též s možnostmi objektivizace subjektivního poslechu a 
možnostmi hodnocení hlasu na základě objektivních měření. 
Hledání vztahů mezi subjektivním vnímáním zvuků a jejich objektivními charakteristikami je 
základním posláním psycho - akustických výzkumů. U hlasu hledá psycho-akustika vztahy mezi 
vibro-akustickými vlastnostmi hlasu (tedy jak vlastnostmi kmitání hlasivek, tak charakteristikami 
vokálního traktu) a výslednými vjemem barvy i kvality zvuku hlasu. 
Za základní metody psychoakustického výzkumu je možné považovat hodnocení vlastností zvuků 
pomocí poslechových testů. K vysvětlení, co ovlivňuje hodnocení zvuků, budou použity principy 
základních poslechových testů: subjektivní škálování, seřazování zvukových podnětů a párové 
porovnávaní. Ve workshopu bude ukázána též problematika slovního hodnocení sluchových vjemů, 
které má posluchač. Pojmenovávání vlastností hlasu bude dáno do souvislostí s tzv. „percepčními 
dimenzemi“. Jako příklady percepčních dimenzí budou použity slovní atributy: 1. tmavý, temný –
jasný, světlý, 2. drsný, hrubý – jemný, 3. plný, široký – úzký, které jsou u hudebních zvuků 
používány k popisu barvy. Atribut drsnost, hrubost zde reprezentuje další vícedimenzionální 
vlastnost (obdobně jako tomu u samotné vlastnosti barva) a rozpadá opět na více typů drsnosti. 
Workshop ukáže též propojení percepčních dimenzí a některých vlastností hlasu, používaných např. 
ve foniatrické praxi (Multidimenzionální analýza hlasu). 
Výsledky psychoakustického výzkumu profesionálního hlasu v MARC HAMU budou shrnuty 
v navazujícím sdělení.

Realizováno za podpory Ministerstva školství, mládeže a Tělovýchovy České republiky v rámci 
řešení Projektu 1M0531: Výzkumné centrum hudební akustiky.
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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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NÁCVIK ZNĚLÉHO MLUVNÍHO HLASU

Szymiková R.

Kabinet hlasové výchovy DAMU, reginaszymikova@seznam.cz

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 
 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.
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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.

Artikulační 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. 

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. 
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Kulaté stoly
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OBECNÉ PRINCIPY AUGMENTACE HLASIVKY

Chrobok V.

Klinika ušní, nosní a krční Fakultní nemocnice Hradec Králové, drsata@fnhk.cz, 
v.chrobok@nemocnice-pardubice.cz

• Definice

Augmentace hlasivky je chirurgická metoda léčby nedostatečného uzávěru hlasivkové štěrbiny. 
Patří mezi operace přiblížení hlasivek (aproximace, medializace), ale nepatří mezi laryngoplastiky. 

• Indikace

Augmentace se používá k dočasné nebo trvalé korekci nedostatečnosti hlasivkové štěrbiny, ke 
korekci atrofie hlasivky (presbyfonie), jednostranné obrny hlasivky, k přídatné augmentaci po 
chirurgii kostry hrtanu, k uzavření nedostatečnosti hlasivek vlivem jizvení nebo ztráty měkkých 
tkání.

• Operační přístup

Injektáž lze provádět transorálně při direktní laryngoskopii v celkové anestézii nebo v místní 
anestézii za kontroly flexibilním endoskopem. Dále je injektáž možná perkutánně přes chrupavku 
štítnou nebo přes krikotyreoidní membránu.

• Materiály 

Pro injektáž existují matreriály dočasné, které se rezorbují za 2 až 6 měsíců, a trvalé, které 
přetrvávají 2 a více let. Typy materiálů: parafin, chrupavka, teflon (polytetrafluoroetylén), kolagen 
– želatina (Gelfoam), hovězí kolagen (Zyplast, Zyderm), humánní kolagen, (Alloderm, Cymetra), 
silikon (Bioplastique), fascie a autologní tuk, hydroxylapatit (Radiesse, Calcium hydroxylapatit), 
růstový faktor fibroblastů (fibroblast growth factor)

• Diskuse

Ideální injekční materiál pro augmentaci hlasivek neexistuje. Tuk, dnes často používaný, je 
biokompatibilní, velmi dobře viskózní a minimálně hypersenzitivní implantační materiál. Výkon je 
méně efektivní u štěrbiny větší než 3 mm, především v zadní části hlasivky. Augmentace je méně 
precizní, ale zároveň méně invazivní přístup. Je výhodné pokud operatér zvládá nejen injektáž, ale i 
zevní aproximaci tyreoplastiku typ I.
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Injektáže hlasivek na ORL klinice FN Hradec Králové v letech 2001 - 2010

Dršata J., Hudíková M., Chrobok V., Kunc P. 

Klinika ušní, nosní a krční Fakultní nemocnice Hradec Králové, drsata@fnhk.cz, 
v.chrobok@nemocnice-pardubice.cz

Abstrakt: Na ORL klinice Fakultní nemocnice Hradec Králové (ORL FNHK) bylo v posledních 
deseti letech provedeno celkem 62 injektážních operací hlasivek. Hlavním symptomem vedoucím k 
indikaci injektáže byl chrapot, dále hlasová nevýkonnost, krční dyskomfort; převažujícím 
indikačním nálezem byla atrofie hlasivek. Výkon je prováděn endolaryngeálně, v celkové anestesii, 
při intubaci co nejmenší intubační rourkou nebo v tryskové ventilaci. Pooperační péče zahrnuje 
především hlasový klid, inhalace a antiflogistika. Hospitalizace trvá typicky 3-4 dni, pracovní 
neschopnost (dle charakteru zaměstnání pacienta) minimálně další týden. Léčbu doplňuje
v indikovaných případech balneoterapie. U části pacientů byla injektáž provedena ve dvou dobách. 
Pro dokumentaci výsledku je zásadní videolaryngostroboskopický záznam hlasivek s 
audionahrávkou hlasu, důležité je sebehodnocení hlasu pacientem (standardizovaný dotazník). Po 
injektáži Teflonu se vyskytla rigidita hlasivky, komplikace při aplikaci Gelasponu nebyly na našem 
pracovišti pozorovány. Vstřebání Gelasponu po několika týdnech až měsících bylo řešeno 
reinjektáží nebo hlasovou reedukací. V roce 2011 jsme ve spolupráci s Neurologickou klinikou 
začali aplikovat botulotoxin pro spasmodickou dysfonii.

Domníváme se, že injektáž hlasivek je účelnou fonochirurgickou operací zejména u poruchy trofiky 
a tense hlasivky. U spasmodické dysfonie je indikována aplikace botulotoxinu. Předpokladem 
úspěchu léčby je obeznámenost lékaře s operační technikou i metodami foniatrické před- a 
pooperační léčby. Považujeme za výhodu, že na ORL FNHK provádějí fonochirurgické operace 
lékaři atestovaní z foniatrie.
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Budoucnost a perspektivy chirurgie hrtanu 

Pavel Komínek

ORL klinika, Fakultní nemocnice Ostrava

 Komplikace injekčních technik
Materiály používané pro augmentaci mají i negativní vlastnosti – mohou být vyloučeny, mohou 
vést k tvorbě granulomů. 

 Tkáňové inženýrství 
Tkáňové inženýrství využívá buňky, techniky a metody s vhodnými biochemickými a 
fyzikálně-chemickými faktory. 
V oblasti hrtanu je cílem tkáňového inženýrství studovat možnosti rehabilitace a rekonstrukce 
funkce a strukturálních lézí hrtanu (např. náhrada tkání po resekci hrtanu, trachei, po úrazech či 
rekonstrukce krytu sliznice hrtanu. 

 Podstata tkáňového inženýrství
Podstatou podpořit růst buněk na nosiči (kostra – kolagen, hyaluronová kyselina,  polypropylen, 
polyuretan…) pomocí vhodných regulačních faktorů. Studovány jsou především 
mezenchymální tukové buňky, které mají schopnost multidiferenciace (tuk, kost, chrupavka..)
U rekonstrukce kostry hrtanu (průdušnice) jsou studovány možnosti využití nosiče -kostry 
(ultratenká polymerová vlákna, žeberní chrupavka) se slizničním krytem. 

 Diskuse
In vitro studie využití kmenových mesenchymálních buněk jsou úspěšné, in vivo studie jsou 
nadějné. 
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PAPILLOMATOSA HRTANU, DIAGNOSTICKÝ A TERAPEUTICKÝ POSTUP, HPV

Dubová J.1, Tachezi R.2, Šebová I.3, Mulač V.4, Vydrová J.1

1Hlasové a sluchové centrum Praha, bendova@medico.cz, vydrova@medico.cz
2NRL pro papillomaviry, Odd. experimentální virologie, Ústav hematologie a krevní transfuze

3I.ORL klinika LF UK, UNB a SZU Bratislava
4Gynekologická ordinace Beroun

Papillomatosa hrtanu je onemocnění, které způsobuje lidský papillomavirus /HPV Human 
Papilloma Virus / typ HPV 6 a HPV 11. Virus HPV 6 a 11 působí na sliznicích a kůži benigní léze, 
v ORL oblasti nejčastěji na sliznicích hrtanu a průdušnice. 

Onemocnění se projevuje různým stupněm dysfonie, případně dyspnoí. Pro onemocnění je 
typická častá rekurence. 

Léčba je velmi obtížná a zahrnuje kombinaci léčby chirurgické a imunomodulační.  Časté 
recidivy onemocnění a opakované chirurgické zákroky vedou často k poškození hlasu. Dosavadní 
imunomodulační léčba se nejeví jako zcela účinná a proto se stále hledají nové možnosti léčby, 
které by alespoň omezily počet recidiv onemocnění. Z tohoto důvodu u nemocných s 
papillomatosou hrtanu vyšetřujeme protilátkovou odpověď a virologickou typizaci viru z postižené 
tkáně hrtanu. 

Od roku 2006 jsou na trhu preventivní vakcíny proti několika typům HPV. Možnost 
ovlivnění průběhu onemocnění u pacientů s papillomatosou hrtanu aplikací těchto vakcín je cílem 
této práce.
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Lidské papillomaviry

RNDr. Ruth Tachezy, Ph.D.

NRL pro papillomaviry, Odd. experimentální virologie, Ústav hematologie a krevní transfuze

Lidské papillomaviry (HPV) patří mezi malé DNA nádorové viry. Dnes jich známe téměř 200 a 
dělíme je dle onkogeního potenciálu na nízko (LR) a vysoko-rizikové (HR) typy. HPV jsou dnes 
nejčastější sexuálně přenosnou virovou infekcí. Tyto viry obvykle vyvolávají pouze přechodnou 
infekci, která může vyústit v mírné, obvykle reversibilní změny epiteliálních buněk. Pouze u 
malého procenta infikovaných virus perzistuje a vyvolá onemocnění. HR HPV jsou etiologickým 
agens karcinomu hrdla děložního, ale i řady dalších malignit anogenitálního traktu žen i mužů. 
Jejich role v etiologii onemocnění hlavy a krku je studována již mnoho let. Již dlouho je známo, že 
například rekurentní laryngální papillomatózu, úporné benigní onemocnění s vysokou morbiditou, 
vyvolávají HPV 6 a 11. V posledních letech řada studií naznačuje kauzální roli HR HPV při vzniku 
karcinomů orofaryngu. HPV jsou společně s viry Epsteina a Barrové (EBV), virem leukémie T 
buněk (HTLV-1), virem hepatitidy B (HBV), virem hepatitidy C (HCV) a herpesvirem typu 8 
(HHV-8) zodpovědné za 10-15% všech malignit celosvětově, ale právě proti těmto virům existuje 
nástroj primární prevence – profylaktická vakcinace. Společně s očkováním proti HBV je to 
v současnosti jediná primární prevence nádorového onemocnění. 
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Klinické skúsenosti s liečbou papilomatózy hrtana na I. ORL klinike LF UK, UNB a 
SZU v Bratislave

Šebová I., Tedla M., Piovarči A.

I.ORL klinika LF UK, UNB a SZU Bratislava

Autori v prednáške analyzujú 16-ročný súbor pacientov s papilomatózou hrtana operovaných na I. 
ORL klinike LF UK, FNsP a SZU v Bratislave v rokoch 1989 -2005. Celkove bolo operovaných 77 
pacientov, z toho 46 mužov a 31 žien, priemerný vek 33 rokov (najmladší pacient mal 3 roky, 
najstarší 78 rokov). Približne polovica pacientov absolvovala v čase, kedy sme robili retrospektívnu 
štúdiu, 1-2 operácie, ostatní viac ako 3. Malignizáciu nádoru sme pozorovali u dvoch pacientov - 1x 
v detskom veku, 1x v dospelosti. Našim štandardným chirurgickým postupom je laserové 
odstránenie tumoru, len 12% pacientov bolo operovaných studenými inštrumentami v dávnejšej 
minulosti. Posledné tri roky sme na našej klinike začali robiť typizáciu HPV v odstránených 
vzorkách nádorov. Súčasťou našej prednášky sú dve kazuistiky pacientov - jednak spomínaného 
dieťaťa, u ktorého tumor malignizoval a v dospelom veku musel byť laryngektomovaný, jednak 
dospelej pacientky so sznechiou v prednej komisúre ako typickou komplikáciou hroziacou pri  
opakovaných chirurgických výkonoch.
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DĚTSKÁ HYPERKINETICKÁ DYSFONIE, DIAGNOSTIKA PH VE VYDECHOVANÉM 

VZDUCHU- RESTECH

Bendová O., Vydrová J., Dubová J., Šram F., Švec G. J.

Hlasové a sluchové centrum Praha, bendova@medico.cz, vydrova@medico.cz

Materiál a metody:

Soubor 20 dětí 4-12 let jsme vyšetřili laryngostroboskopicky s digitálním záznamem obrazu a jeho 
podrobným vyhodnocením. Zároveň jsme provedli vyšetření videokymografické s rozborem 
poruchy kmitání hlasivek.

U 9 dětí nezávisle na věku jsme provedli vyšetření 24 hodinové pH metrie a jícnové impedance. U 
11 dětí jsme provedli diagnosticko-terapeutický test inhibitory protonové pumpy (Helicid 10mg 2x1 
tbl).

Kvalitu hlasu jsme hodnotili pomocí tabulky percepčního hodnocení hlasu podle Szymikové a 
Vydrové.

Výsledky: 

Všech 9 dětí, u kterých byla vyšetřena pH metrie a jícnová impedance, mělo patologické vysoké 
refluxní epizody (kyselé či slabě kyselé) zasahující oblast horního jícnového svěrače.

Všech 11 dětí zareagovalo pozitivně na diagnosticko-terapeutický test inhibitory protonové pumpy.  

Pozorovali jsme zlepšení hlasu i laryngostroboskopického nálezu 

Závěr a diskuse.

Náš soubor je zatím malý. Přesto si dovolujeme předpokládat, že na etiologii dětské hyperkinetické 
dysfonie se spolupodílí extraesofageální refluxní choroba.
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GASTROESOFAGEÁLNÍ A EXTRAESOFAGEÁLNÍ REFLUXNÍ - MEZIOBOROVÝ 

KONSENSUS

Brandtl P.1 , Vydrová J.2

1Gastroenterologická ambulance Praha 4, petrbra@seznam.cz
2Hlasové a sluchové centrum Praha, MHC s.r.o., vydrova@medico.cz

Vzhledem k tomu, že stoupá incidence a prevalence refluxní choroby jícnu (RCHJ), stoupá i 
incidence a prevalence extraesofageální refluxní choroby (EERCH). Vznikla naléhavá potřeba 
stanovit přístup k těmto pacientům na mezioborové úrovni. Materiál vychází z již vypracovaných a 
aktualizovaných standardů pro RCHJ. Extraesofageální reflux (EER) je stav, kdy dochází
k průniku (duodeno)gastrického obsahu nad úroveň horního jícnového svěrače (HJS). 
Extraesofageální refluxní choroba (EERCH) je stav, kdy reflux působí obtíže a/nebo komplikace 
v laryngu, faryngu, respiračním traktu a ústní dutině. V případě poruch srdečního rytmu a v 
některých případech astma bronchiale a kašle neproniká refluxát nad úroveň horního jícnového 
svěrače. Jde o  podráždění větve n.vagus a jedná se tedy o extraesofageální projevy RCHJ. Přesná 
prevalence EERCH není známa; jedná o nehomogenní skupinu pacientů s kolísavou závažností 
příznaků. Znaky a příznaky EERCH  jsou v USA zaznamenány u 4 % - 10 % pacientů 
přicházejících do ORL ordinací. Etiopatogeneze EERCH se podstatněji neliší od RCHJ. Stupeň 
poškození závisí na převaze faktorů agresivních nad defenzivními. Za nejdůležitější příčinu se 
považuje nedomykání HJS. Důležitým patogenetickým faktorem je chemické složení refluxátu a 
délka jeho expozice na sliznici jednotlivých orgánů. Roli může hrát i spánkový reflux.

Ve vzdálenějších oblastech (středouší, paranazální dutiny, plíce) se předpokládá i úloha 
aerosolových refluxů. Typické příznaky refluxní choroby jícnu, jako pálení žáhy a regurgitace, se 
objevují jen u části nemocných s extraezofageální refluxní chorobou. (u 6 až 43 % pacientů s ORL 
potížemi, u 40 až 60 % pacientů s astmatem a u 25 až 57 % pacientů s kašlem). Stanovení diagnózy 
extraezofageální refluxní choroby není jednoduché a neexistuje specifická diagnostická metoda.
Léčba musí být komplexní a sestává z opatření režimových a dietních. V medikamentózní léčbě 
hrají roli antacida, prokinetika, inhibitory protonové pumpy a v určitých případech i adsorbenty 
žlučových kyselin. Laparoskopická fundoplikaci je indikována ve specifických případech, až po 
neúspěchu léčby konzervativní. 
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Zvané přednášky
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PHONOSURGICAL DECISION MAKING: FORM FOLLOWS FUNCTION

Prof. Markus Hess 

Department of Voice, Speech and Hearing Disorders, University Medical Center, Hamburg, 
Germany

Within the last years, phonosurgery emerged as a new way of voice treatment. In a nutshell, 
the new approach to voice surgery does not consider morphologic shape to be the only outcome 
measure of an effective surgical procedure on the vocal folds. Phonosurgery primarily focuses on 
voice improvement (i.e., functional and not morphological improvement). As phonosurgeons we 
prioritize voice function over a ‘nicely looking larynx’. Therefore, we might say that phonosurgery 
applies to the rule of ‘form follows function’ and not ‘function follows form’. The properties and 
the influence of shape, mass, tension, and tissue pliability including elasticity and viscosity of the 
vocal folds have to be considered in every surgical move while restoring or improving voice 
surgically. Given that glottal closure, a main prerequisite for a good voice, can be assessed and 
surgically controlled for quite easily, we see much more problems to surgically restore loss of 
mucosal pliability. Because function is our main goal, a phonosurgeon must include a set of 
functional assessments before restoring voice surgery. Preoperative voice diagnostics, including 
visualisation with videostroboscopy, high speed kinematography, and kymography, and other ways 
to assess voice objectively and perceptually, requires a multidimensional and interdisciplinary 
approach. 

This talk will focus on the approach of a phonosurgeon who outlines how phonosurgical 
decision making in a professional voice center can link all the above mentioned factors.
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JAK UDĚLAT Z NEHEZKÉHO HLASU HLAS HEZKÝ?

Jan G. Švec 1,2, Johan Sundberg 3, 

1 Katedra biofyziky, Přírodovědecká fakulta, 
Univerzita Palackého v Olomouci, 17. listopadu 12, 771 46 Olomouc

2
Hlasové a sluchové 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. 
Termín ‚estetická kvalita‘ či ‚krása‘ zpěvu je však těžce vysvětlitelná a doposud není zcela 
objasněno na čem přesně ‚krásný‘ zpěv závisí. Toto sdělení se snaží proniknout do tajů ‚krásného‘ 
zpěvu. 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 vibrata, 4) rozestupy 
mezi frekvencemi vyšších formantů, zodpovědnými za pěvecký klastr formantů, a 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 barytnové do tenorové 
polohy. Změna ‚ošklivého‘ hlasu na krásný je demonstrována pomocí zvukových ukázek spojených 
s akustickou analýzou. 

Práce byla podpořena projektem Univerzity Palackého PrF_2011_024 a projektem OPVK 
CZ.1.07/2.4.00/17.0009 Nové metody a technologie pro edukaci, diagnostiku, terapii a rehabilitaci 
lidského hlasu - spojení základního výzkumu v oblasti fyziologie hlasu s vysokoškolským 
vzděláváním a praxí ve specializovaném zdravotnickém zařízení
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VOCAL FOLDS AND THE VOICE TIMBRE

Christian T. Herbst 1, 2) and Jan G. Švec 1)

1) Dept. Biophysics, Faculty of Science, Palacký University Olomouc, 17. listopadu 12, 771 46 
Olomouc, Czech Republic

2) Laboratory of Bio-Acoustics, Dept. of Cognitive Biology, University of Vienna, Althanstraße 14, 
1090 Wien, Austria

herbst@ccrma.stanford.edu - www.christian-herbst.org

It is well known that the voice timbre can be controlled in the vocal tract in various ways. The adjustment of 
the voice character at the laryngeal level, however, receives less attention, particularly in the pedagogic 
literature. Hence, this presentation focuses on the sound source: How can singers control and fine-tune the 
voice timbre by adjustments of the vocal folds?

We recognize three basic vocal fold adjustments: (a) adduction (and abduction) of the posterior glottis; (b) 
thickening/bulging of the vocal folds; (c) elongation of the vocal folds. In this presentation, the first two 
adjustments are examined more closely:

(a) Cartilaginous adduction, i.e. adduction of the posterior glottis, is maintained through the (lateral) 
cricoarytenoid and the interarytenoid muscles. Phonation with a fully adducted glottis is 
characterized by strong high-frequency partials (“overtones”), thus giving the voice a “brassy”, 
“ringing” or “resonant” quality. On the other hand, phonation with a posterior glottal gap (the 
posterior glottis is not fully adducted) creates high-frequency partials of lesser strength. The voice 
then has a “fluty” or “dull” quality, and most likely contains noise components (“breathy voice”).

(b) Membranous medialization, i.e. thickening (bulging) of the vocal folds is controlled via the singing 
register. In chest (modal) register, the thyroarytenoid (vocalis) muscle is contracted, and the vocal 
folds are medially bulged. This introduces vertical phase differences into the vocal fold vibration, 
effectively shortening the open phase and increasing the amount of high-frequency partials. 
Phonation with a relaxed thyroarytenoid muscle, on the other hand, is usually identified as falsetto 
(or sometimes “head”) register. It is characterized by a less “resonant” sound, containing weaker 
overtones. 

It has been shown that these two maneuvers can be controlled separatedly by both trained and untrained 
singers [1, 2].

The ability to individually and gradually control cartilaginous adduction and membranous medialization 
allows experienced singers to produce a great variety of vocal timbres at the laryngeal level, thus increasing 
the quality of their artistic performance. This concept is also very useful in voice pedagogy, particularly in 
training the female mid-range in classical singing.

References:

[1] Herbst C., Svec J.G., Ternström S. (2009) Investigation of four distinct glottal configurations in classical singing - a 
pilot study. J.Acoust.Soc.Am. 125:EL104-EL109.

[2] Herbst C.T., Qiu Q., Schutte H.K., Svec J.G. (2011) Membranous and cartilaginous vocal fold adduction in singing. 
J Acoust Soc Am 129:2253-2262
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ŘEČ, EMOCE A MY

Jana Vlčková-Mejvaldová, Petr Horák

Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, Chaberská 52, Praha 8, vlckova@ufe.cz ; horak@ufe.cz

Kromě informací verbálních a jazykových vůbec nalezneme v řečovém projevu i množství 
informací mimojazykových. K těm jazykovým řadíme pochopitelně lexikální význam výpovědi, ale 
i informace například o modalitě výpovědi (tj. rozlišení mezi oznamovací větou a otázkou) nebo o 
struktuře syntaktické jednotky. Poslední zmiňovaný typ informace je nesený prozodickou (nebo 
také suprasegmentální) složkou promluvy, což je soubor zvukových vlastností, k nimž patří 
intonace (neboli melodie), rytmus, četnost a distribuce přízvuků, tempo promluvy a někdy je k nim 
řazena i barva hlasu.

Kromě informací jazykových je ovšem zejména právě suprasegmentální, ne-slovní složka výpovědi 
nabita informacemi mimojazykovými, extralingvistickými. Na základě zvukové podoby výpovědi 
lze usuzovat o věku, pohlaví, regionálním i sociálním původu mluvčího, o jeho aktuálním fyzickém 
a psychickém stavu a v neposlední řadě o jeho postoji k dané komunikační situaci a k jejím 
složkám. Některé z těchto informací mohou být mluvčím poskytovány vědomě, ale většina je jich v 
promluvě nevyhnutelně přítomna bez ohledu na vůli mluvčího. 

Některé z těchto vyjadřovacích nebo spíše (mluvíme-li o nevědomé přítomnosti těchto informací v 
řeči) manifestačních prostředků, jsou srozumitelné a identifikovatelné bez ohledu na jazyk. K nim 
patří právě projevy emocí v hlase, protože jsou podmíněné fyziologickými změnami, které jsou 
pochopitelně společné. Naopak některé postupy, zaměřené vyloženě komunikačně, jako například 
vyjadřování postojů, nemusí být identifikovány a interpretovány zcela jednoznačně ani v rámci 
jednoho jazykového společenství. Tohoto faktu je často využíváno pro záměrné omezení 
porozumění na užší komunitu, vymezenou například sdílením určité komunikační zkušenosti. 
Stejně jako pro artikulovanou, tedy segmentální složku promluvy, i na složku prozodickou lze 
aplikovat Liebermanovu motorickou teorii percepce řeči. 

Na našem pracovišti byla problematika v poslední době řešena v rámci projektu COST 2102 
„CrossModalAnalysisofVerbal and NonverbalCommunication“, do něhož byly zapojeny téměř 
všechny země EU, a je dále rozvíjena v rámci projektu GA ČR „Nové perspektivní metody vysoce 
kvalitní syntézy mluvené češtiny“, do něhož je kromě našeho pracoviště zapojena i Západočeská 
univerzita (FAV), Univerzita Karlova (FF) a ČVUT (FEL). Tento projekt rozvíjí mimo jiné 
množství metod, které umožňují automatickou identifikaci emocí na základě spontánní promluvy.

Při experimentální práci s projevy emocí v řeči představuje největší problém získání autentického 
materiálu. Protože je prakticky nemožné získat legálně skutečně autentický řečový materiál, který 
by obsahoval zcela spontánní emoce, řeší se tento problém obvykle studiovými nahrávkami různě 
rozsáhlých textů, v nichž je vyjádření emoce buďto podloženo verbální stránkou, nebo se jedná o 
text neutrální a emoce jsou přítomny pouze v prozodické podobě. Věrnost takto vyjádřené emoce je 
následně ověřována percepčními testy.

Pro zjišťování funkce a významu jednotlivých prozodických parametrů pro rozpoznání a 
identifikaci emoce v řeči je nemalým pomocníkem syntéza řeči, která umožňuje měnit jednotlivé 
parametry od sebe odděleně, nezávisle. Na základě percepčních testů pak lze vyhodnotit vliv 
jednotlivých změn na percepci různých emocí.

Příspěvek je součástí projektu GAČR 102/09/0989: Nové perspektivní metody vysoce kvalitní 
syntézy mluvené češtiny.

Výběrová bibliografie:
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Volná sdělení
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SÚČASNÝ STAV AUTOMATICKÉHO ROZPOZNÁVANIA A SYNTÉZY REČI V SLOVENČINE

Rusko M., Darjaa S.

Ústav informatiky SAV, milan.rusko@savba.sk

Príspevok podáva prehľad o aktivitách vo výskume a vývoji v oblasti syntézy reči a rozpoznávania 
reči na Slovensku. Krátke ukážky predstavia systémy rozpoznávnia a syntézy reči vyvinuté na 
ústave Informatiky Slovenskej akadémie vied.
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EXPRESÍVNY REČOVÝ PREJAV BÁBKOHERCA AKO ZDROJ INFORMÁCIÍ PRE 

AUTOMATICKÉ SPRACOVANIE REČI

Rusko M., Hamar J.

Ústav informatiky SAV, milan.rusko@savba.sk

Autori vybudovali databázu nahrávok tridsiatich bábkových hier hraných jedným bábkohercom. 
Skúmali sa rečové prostriedky, aké herec využíval na prezentovanie rôznych osobností a na 
vyjadrenie rôzneho stupňa expresívního náboja. Budú prezentované výsledky prvých experimentov 
s expresívnou rečovou syntézou založenou na uvedenej databáze a javoch, ktoré vyplynuli z 
výskumu.
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MĚŘENÍ DYNAMICKÉHO ROZSAHU LIDSKÉHO HLASU: NOVÉ VÝSLEDKY

Hana Šrámkováa, Svante Granqvistb, Tomáš Fürstc, Jan G. Šveca. 

aKatedra biofyziky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého v Olomouci.,
sramkova.h@email.cz SvecJanG@gmail.com

bRoyal Institute of Technology, Stockholm, Sweden, ssg@kth.se
cKatedra matematické analýzy a aplikací matematiky, Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého 

v Olomouci, OlomoucTomas.Furst@seznam.cz

Mnoho autorů publikuje studie zaměřené na dynamický rozsah lidského hlasu, ovšem jejich 
metodologie bývá rozdílná a přesné hodnoty extrémních dynamických limitů jsou často nejasné. 
Stále je zapotřebí studie s pečlivě zdokumentovaným, jednoduše opakovatelným měřením 
extrémních limitů normálního (zdravého) hlasu.

V našem experimentu pro stanovení dynamického rozsahu hlasu bylo měřeno 37 osob, 23 žen a 14 
mužů. Byly použity dva mikrofony – hlavový (ve vzdálenosti cca 5 – 10 cm) a standardní (ve 
vzdálenosti 30 cm), které byly metodou dvoustupňové kalibrace zkalibrovány na standardní 
vzdálenost 30 cm od úst. Hlavový mikrofon byl použit pro měření nejtišších fonací a standardní 
mikrofon pro měření nejhlasitějších fonací. 

Nejhlasitější fonace byla zjištěna ze záznamu zvolání slov Hej! Hou! Haló! jako špičková hladina 
akustického tlaku. Nejtišší fonace byla zjištěna z fonace samohlásky [a:] jako minimální hodnota 
časově vážené hladiny akustického tlaku. Pro snížení okolního šumu byly použity standardní 
váhové filtry A, C a Z a speciálně nastavený hornopropustný filtr hp. 

Hladina akustického tlaku nejhlasitější fonace byla naměřena 127 dB ve vzdálenosti 30 cm od úst a 
to u muže. Hladina akustického tlaku nejtišší fonace pak byla naměřena 31 dBA ve 30 cm od úst, 
také u muže. Tyto hodnoty jsou extrémnější než již dříve publikované hodnoty a jsou užitečné pro 
přesnější stanovení dynamických rozsahů mikrofonů používaných pro měření lidského hlasu. 

Práce byla podpořena studentským projektem Univerzity Palackého PrF_2011_024 a projektem 
OPVK CZ.1.07/2.4.00/17.0009 Nové metody a technologie pro edukaci, diagnostiku, terapii a 
rehabilitaci lidského hlasu - spojení základního výzkumu v oblasti fyziologie hlasu s 
vysokoškolským vzděláváním a praxí ve specializovaném zdravotnickém zařízení.
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MIKROCHIRURGICKÁ REVIZE IATROGENNĚ POŠKOZENÉHO VRATNÉHO NERVU

Svárovský J. sen., Markalous B. *, Černý L. ***, Holý R. **, Podlešák T., Stoilová J., Svárovský 
J.jun. **, Vopálenský J.

ORL  oddělení FN Na Bulovce, Praha
ORL oddělení Nemocnice Jindřichův Hradec*

ORL klinika 3. LF UK a UVN Praha**
Foniatrická klinika 1. LF UK Praha***l 

Úvod: Chirurgická léčba iatrogenních lézí vratného nervu zůstává stále otevřeným a nedostatečně 
řešeným problémem. Ve sdělení autoři podávají přehled léčebných metod obrny hlasivek, shrnují 
patofyziologii poranění nervu, pojednávají o diagnostice lézí vratného nervu, o indikaci jeho revize, 
včetně chirurgických poznámek.

Cíl: Na rozsáhlém vlastním souboru ukázat důležitost správné indikacea včasného provedení 
mikrochirurgické revize iatrogenně poškozenýchvratných nervů.

  Materiál a metodika: Od konce roku 1992 do konce roku 2010 provedli autoři (většinu první dva) 
4097  TTE, nTTE, a HTE (4/5 výkonů bylo oboustranných), přičemž 7295krát byl vizualizován 
vratný nerv, 315krát se jednalo o maligní nemocnění štítné žlázy, trvalé poškození vratného nervu z 
vlastní sestavy činí 0,9%. Průměrná doba sledování činila 6 měsíců, v rozmezí od 2 do 12 měsíců. S 
jednostrannou lézí bylo 124 pacientů (82 vpravo, 42 vlevo), 16 pacientů s oboustranným postižením 
(14 z jiných pracovišť, 2 z vlastní sestavy). Při revizi byly zjištěny tyto typy lézí nervu:zavzat do 
stehu 52%, přerušen 38%, ostatní léze v 6%, léze nezjištěna ve 3%. Lokalizace léze 
rekurentu:oblast Berryho ligamenta 71%, křížení s art. thyroidea inf. 25%, ostatní lokalizace 4%. 
Typy operačních výkonů: deliberace 52krát, sutura 35krát (22krát rekurent-rekurent, 4krát rekurent-
autotransplantát-rekurent, 7krát rekurent-r. descendens n. XII, 1krát rekurent-kmen n. X, 1krát 
rekurent-abduktorová větev rekurentu-r. desc. n. XII). Výsledky autoři objektivizovali 
laryngoskopickým,laryngostroboskopickým vyšetřením, 7krát provedli elektromyografii 
hrtanových svalů.

Výsledky: Ze 16 oboustranných poruch vratného nervu bylo 14 pacientů dekanylováno, 
dekomprese (deliberace) měla 90 % úspěšnost, sutura 75 % úspěšnost a z nerevidovaných (velká 
většina z vlastní sestavy) došlo u 66 % ke spontánní úpravě.

Závěr: Autoři považují včasnou mikrochirurgickou revizi, suturu nebo anastomozu vratného nervu 
za metodu volby při poškození n. lar. rec. během thyreoidální chirurgie. Sutura nervu,ikdyž 
zpravidla neposkytuje plnohodnotnou úpravu hybnosti reinervované hlasivky, poskytuje lepší 
funkční výsledky než fonochirurgické metody a měla by být centralizována na specializovaná 
pracoviště. Možnosti mikrochirurgické revize musí být zváženy v korelaci k povaze onemocnění 
štítné žlázy, celkovému stavu pacienta, včetně laryngoskopického nálezu.
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MEDIALIZÁCIA PARETICKEJ HLASIVKY PROTÉZOU KURZ

Šebová I., Profant. M., Šuchová  Ľ.    

I.ORL klinika LF UK, UNB a SZU Bratislava

Jednou z možností medializácie ochrnutej hlasivky predstavuje metóda podľa Friedricha, pri ktorej 
sa pozícia hlasivky upraví vypodložením titánovým implantátom  v podobe tvarovaného kovového 
pásika (TVFMI - Titanium Vocal Fold Medializing Implant firmy KURZ). Na I.ORL klinike LF 
UK, UNB a SZU v Bratislave sme operovali týmto spôsobom za posledných 6 rokov 7 pacientov, 
ktorí boli afonickí hlavne v dôsledku jednostrannej parézy hlasivky po strumektómii. Overili sme si 
výbornú biokompatibilitu materiálu, jednoduchosť a rýchlosť operácie, ktorú sme sprvu robili v 
celkovej anestézii, avšak po nadobudnutí prvých skúseností už v lokálnej anestézii.  Tento spôsob 
umožňuje kontrolu novovzniknutého hlasu pacienta počas OP. Vo všetkých prípadoch bola 
korekcia hlasu primeraná, biokompatibilita protéz aj po viacročnej implantácii dobrá. Len v jednom 
prípade sme museli pacienta reoperovať za účelom úpravy polohy protézy, nakoľko bola 
implantovaná v OTI príliš nízko vzhľadom na úroveň glottis. Reoperácia bola úspěšná.
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GRANULÓM  HLASIVKY

Volmutová Dagmar, Volmutová Zuzana    

Neštátna foniatrická a ORL  ambulancia, PK Mýtna , Bratislava, SR   

Granulóm hlasivky  patrí  k zriedkavým nálezom. Granulómy zaraďujeme  medzi nezhubné  
hlasivkové lézie. Podľa literatúry sa na vzniku granulómu podieľa -  intubácia pri celkovej anestéze, 
gastroesofageálny resp. extraezofageálny  reflux, presilovanie hlasu - tlačená fonácia, fajčenie a 
alergia. Vyskytujú sa aj idiopatické hlasivkové  granulómy. 

V hrtane väčšinou nachádzame polypoidnú léziu  belavej farby,  niekedy erytematózna ulcerácia. 
Klinicky príznaky granulómov nie sú vždy typické – v popredí  je  hlasová únava, zmena  kvality 
hlasu,  pocit  cudzieho telesa, chronické odkašliavanie. Stupeň dysfónie zavisí od veľkosti a 
lokalizácie granulómu.  

V liečbe sa uplatňujú predovšetkým konzervatívne postupy – kortikoidná liečba, hlasová
rehabilitácia, antirefluxná terapia. Chirurgicky zákrok je indikovaný v prípade potreby vylúčenia 
tumoru. 

V kazuistikách presentujeme rozdielnu etiopatogenézu  a klinický priebeh  nálezu  granulómu 
hlasiviek u štyroch pacientov,  ktorých sme diagnostikovali a sledovali na našej ambulancii.        
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ŘEČ A HUDBA: OD L. JANÁČKA KE STEVU REICHOVI

(Hudebně historická studie a foniatrický rozbor)

Prof. MUDr. Karel Vrtička

Luzern

Leoš Janáček (1854-1928) zachytil v nespočetných notových náčrtcích zvuky přírody, městský hluk 
a nápěvky hovorové mluvy. Proměňoval je okamžitě v krátké skladbičky a vycházel z nich později 
ve svých lokálních a instrumentálních skladbách. V roce 1926 napsal, že se všechny melodické a 
harmonické hádanky v hudbě vůbec dají rytmicky a melodicky vyřešit pouze v průběhu řeči.

Americký skladatel Steve Reich (nar. 1936), jeden ze zakladatelů tzv. minimální hudby, se 
výslovně hlásí k Janáčkovu dědictví. Nahrává zvuky okolí i úryvky řeči a celé rozhovory. Vybrané 
úseky zvukových záznamů včleňuje do partitury, odvolává je na předepsaných místech v původním 
znění z počítače a přiděluje je v notovém přepisu jednotlivým nástrojovým skupinám.
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OBJECTIVE EVALUATION OF VOCAL FOLD DYNAMICS APPLYING DIGITAL HIGH-
SPEED ENDOSCOPY

Michael Döllinger

University Hospital Erlangen, Medical School, Department of Phoniatrics and Pediatric Audiology
Bohlenplatz Erlangen, Germany

The latest technology in recoding and analyzing vocal fold vibrations in clinical routine is digital 
high-speed endoscopy (HSE). The high temporal resolution (2000 – 4000 Hz) of HSE enables the 
detailed recording of the occurring vocal fold vibrations. However, so far these recordings are 
evaluated subjectively by the MD. The reason herefore were lacking proper image segmentation 
techniques and missing objective parameter values. During the last years, the main focus was to 
overcome these shortcomings. Now, image segmentation algorithms are introduced and several 
objective parameters were suggested. The talk will provide an overview on arising new possibilities 
on clinical evaluation of vocal fold dynamics:

A promising approach for clinics is the so called Phonovibrograhpy, were the vibrations along the 
entire vocal fold edges is visualized within a singe image, called PVG. From the PVG objective 
parameters can be calculated representing the vocal fold dynamics. In first studies with clinical 
recordings, PVG parameters as well as glottal parameters allowed for differentiating pathological 
from healthy voices. 

Another approach are so numerical called lumped mass models. The dynamics of these models can 
be fitted towards the recorded vocal fold vibrations. The gained parameters expose laryngeal
asymmetries as well as local differences in tissue characteristics. However, these modeling methods 
are still far away from clinical application due to the high computational costs.
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AKUSTIKA MĚŘENÍ DIMENZÍ HLASU, POROVNÁNÍ AKUSTICKÝCH PARAMETRŮ HLASU 

PŘI HLASOVÉM TRÉNINKU

Marek Frič 1, 2, Zdeněk Otčenášek 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
marekfric@centrum.cz, otcenasek@hamu.cz

http://zvuk.hamu.cz/vyzkum/hlas.php

V návaznosti na obecné poznatky prezentované na workshopu: Psycho – akustická analýza 
profesionálního hlasu, je přednáška zaměřena na výsledky výzkumu základních dimenzí 
profesionálního hlasu (zejména tmavost – světlost) v souvislosti s kvalitou. 

Z hlediska psychoakustického výzkumu profesionálního hlasu jsme se v MARC HAMU zaměřili na 
hledání základních parametrů, které odlišují netrénovaný hlas od trénovaného. 

V tomto příspěvku budou prezentovány předběžné výsledky hodnocení dimenzí zpěvního hlasu 
mužů (smíšené skupiny profesionálních pěvců a herců se skupinou začínajících studentů herectví). 
Dále budou uvedeny výsledky porovnání změn akustických parametrů hlasu při hlasovém tréninku 
studentů DAMU a též porovnání akustických parametrů skupiny studentů pedagogiky UK Praha s 
pěveckým tréninkem a bez tréninku.

Předběžné výsledky percepčního hodnocení zpěvu mužů ukazují, že při diferenčním párovém 
porovnávání jednotlivých ukázek zpěvu byla nejvýrazněji vnímána vlastnost, která koreluje s 
většinou parametrů uvedených v [Oates, J. M., Bain, B., Davis, P., Chapman, J., and Kenny, 
D.(2006): Development of an auditory-perceptual rating instrument for the operatic singing voice, J. 
Voice, 20, (1), 71 - 81], takže ve shodě s tímto článkem je jí možné nazvat dimenzí technické 
kvality zpěvu. Na základě hodnocení se jednotlivé ukázky zpěvu seřadily na myšlené přímce, na 
jejímž jednom konci se nacházeli operní pěvci a na druhém začínající studenti herectví. Tato 
dimenze také nejlépe korelovala s hodnocením vlastnosti tmavost. Třetí nejvýraznější vlastnost (zde 
dimenze) nejlépe korelovala s drsností. Širokost nebyla nezávislá a na našem kontextu zvuků měla 
souvislost s ostatními vlastnostmi.

Porovnání akustických parametrů hlasu v průběhu hlasového tréninku (18 měsíců) u studentů 
herectví na DAMU ukazuje jako zásadní změnu ve zvýšení hlasitosti hlasu bez efektu zvýšení 
výšky hlasu. Další výsledky (tj. posun průměrných frekvencí prvních 4 formantů směrem k nižším 
polohám, změna parametrů rozložení energie spektra SPI, VTI, ER, SPR a Alfa v součinnosti s 
nárůstem hladiny 1. harmonické a snížením těžiště spektra) je možné interpretovat jako zvýšení 
tmavosti hlasu po tréninku. Ve výsledcích Multi-parametrické analýza (MDVA) měl hlasový 
trénink vliv pouze na snížení průměrných hodnot Shimmer-u a PFR, což jsou však projevy zvýšení 
kvality hlasu.

Realizováno za podpory Ministerstva školství, mládeže a Tělovýchovy České republiky v rámci 
řešení Projektu 1M0531: Výzkumné centrum hudební akustiky.
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Sponzoři



Hlasové a sluchové centrum Praha

                         Praha 2, Španělská 4       
             Centrum nejen pro hlasové profesionály
                      www.hlasovecentrum.cz
                           tel: 733 329 365
                           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 a taneční fakulty AMU

Oddělení: Zvuková tvorba

Studiové nahrávání komorní i orchestrální hudby; Realizace elektroakustického 
zvuku; Restaurování historických nahrávek; Výuka

http://zvuk.hamu.cz/zvukovestudio.php

Oddělení: Výzkumné centrum hudební akustiky

Základní výzkum v oblasti hudební a psychologické akustiky; Aplikovaný 
výzkum akustiky hudebních nástrojů a hlasu; 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://zvuk.hamu.cz/vyzkumnecentrum.php

  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

Dětská opera Praha

www.detskaoperapraha.cz




