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Voice education and training of special voice skills is the basis for an effective voice management of prospective
professional voice users such as teachers. The aim of this study was to compare the vocally trained (in classi-
cal singing) and untrained group of females and to study the relationships among perceptual, acoustical (and
electroglottographically derived closed quotient, CQ) properties as well as the answers of VHI and training ques-
tionnaires. Based on experimental conditions we monitor the changes after “little” voice loading. In this study
methods for evaluation of acoustic parameters were developed in regard to their location in voice range pro-
file. The results showed that perceptually dominant differences between trained and untrained group was in the
perception of voice resonance. Total VHI scores did not distinguish between groups, but the differences were in
functional and physical parts (worse for the untrained group) and in the emotional part (worse for the trained
group). The boundaries of voice range profiles showed differences only in the higher part of singing utterances.
Differences in acoustical parameters could be related to lower amount of vocal fold adduction in habitual speaking
voice and to better resonance effect and lower perturbances in singing voice in the trained group. The method
for evaluation of acoustical parameters considering their location in the voice range profile seems to be a useful
tool for distinguishing the different vocal groups as well as for objective interpretation of perceived voice quality
properties. For establishing the normative values of these parameters more investigations are needed.

1. Úvod

Změně hlasu následkem hlasového tréninku nebo edukace
se v odborné literatuře věnuje významná pozornost. Vět-
šinou jsou studie zaměřeny na porovnání vlastností hlasu
trénované a netrénované skupiny [1–8]. Neocenitelný vý-
znam mají studie, které porovnávají stejnou skupinu sub-
jektů z hlediska krátkodobého tréninku (po krátkém zá-
cviku specifických hlasových cvičení) [9, 10], a také svou
povahou zásadní studie, které sledují vývoj konkrétní sku-
piny subjektů v průběhu dlouhodobého tréninku [11–13].
Z hlediska významnosti sledování efektu hlasového tré-
ninku nebo rehabilitace jsou ale nejvýznamnější tzv. ran-
domizované kontrolované studie [9].
Podle trénovaného způsobu použití hlasu lze studie roz-
dělit na sledování pěveckého rozvoje [4,6,8,10,11] (zejména
klasického zpěvu) nebo mluvní výchovy [1, 2, 5, 9, 10, 13,
15–17] (hlavně u herců). Nemalá pozornost je věnována
také edukaci, tréninku a problémům profesionálních uži-
vatelů hlasu (učitelů, telefonistů) [1–10].
Jako zásadní se ukazuje použití akustické analýzy, elek-
troglotografie, méně jsou publikovány výsledky percepč-
ního hodnocení a dotazníkových průzkumů (kvality ži-
vota), nebo pozorování jiných fyziologických změn násled-
kem hlasového tréninku. Akustické studie ukazují změny
parametrů dlouhodobého průměrovaného spektra (LTAS)
[11,12], perturbačních [7,12,13] a aerodynamických para-
metrů – maximálního fonačního času.
V oblasti edukace zpěvního hlasu se změna projevuje
zvětšením rozsahů výšky hlasu, hlasitosti, resp. parame-

trů hlasového pole [13–19], ale zejména posílením spekt-
rální oblasti v pásmu pěveckého formantu [20–23] a změ-
nou použití a vlastností vibrata [19]. Pro trénink mluvního
hlasu bylo dokumentováno například snížení polohy a la-
dění formantů [14].
Cílem této studie je porovnání objektivních parametrů
a percepčních vlastností hlasu, jakož i hledání vztahů mezi
nimi u trénované a netrénované skupiny studentek peda-
gogické fakulty a popis vlivu pěveckého tréninku na hlas.

2. Materiál a metody

2.1. Subjekty a dotazníky

Výzkumu se dobrovolně zúčastnilo 16 studentek Pedago-
gické fakulty UK v Praze ve věku 21–30 let, které byly
rozděleny do dvou skupin: 1) trénovaná skupina 7 stu-
dentek s edukací zpěvního hlasu (klasický operní styl) na
úrovni konzervatoře; 2) skupina 9 netrénovaných studen-
tek (nezpěvaček). Všechny studentky před nahrávkou po-
depsaly písemný souhlas s nahrávkou a zpracováním dat
a vyplnily českou verzi dotazníku VHI (Index hlasového
postižení) [24]. Stupeň hlasové trénovanosti byl určen po-
mocí vytvořeného dotazníku, kde studentky zapsaly stu-
peň, formu a délku studia zpěvu a mluvní výchovy. Váho-
vaným způsobem byly sečteny počty roků jejich aktivní
pěvecké výchovy na úrovních: základní umělecké školy
(váha 0,3), sborového zpěvu (váha 0,2), individuální pří-
pravy v dospělosti (váha 0,7) a individuální pěvecké vý-
chovy na úrovni konzervatoře, resp. vysoké umělecké školy
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(váha 1,0). Váhování bylo navrhnuto na základě předpo-
kládaného vlivu konkrétního druhu tréninku na hlas dle
zkušeností autorů.

2.2. Nahrávky

Nahrávky a akustické měření v reálném čase proběhlo v la-
boratoři experimentální psychoakustiky na AMU ve spe-
ciálně upravené místnosti s minimálním dozvukem. Pro
nahrávání byla zvolena aparatura s kalibrovaným konden-
zátorovým mikrofonem Sennheiser ME2, umístěným ve
standardní vzdálenosti 30 cm od úst v šikmém směru. Sou-
časně byl zaznamenán elektroglotografický signál (EGG)
pomocí zařízení Laryngograf EGG-D100.

Nahrávka hlasu byla pořízena dle metodiky [25], obsaho-
vala záznam čtení standardního textu „Podzim na starém
bělidle“ (habituálně a nahlas) a volání slova „máma“ do
maximální hlasitosti; zpěvní hlas byl vyšetřen na slabiku
„má“ dle metodiky vyšetření hlasového pole pomocí vze-
stupných stupnic, crescenda a decrescenda a glissanda. Na
závěr byla pořízena nahrávka lidové písně „Já do lesa ne-
pojedu“ ve všech tóninách z řady D-, FIS-, A-dur, ve kte-
rých byly studentky schopny zpívat ve svém zpěvním roz-
sahu.

2.3. Poslechové testy

Speciálně pro poslechové testy byly z původních nahrávek
připraveny „stimulové nahrávky“. Pro mluvní hlas byly
vybrány středové části původních nahrávek habituálního
hlasu, konkrétně jedna úplná věta (délka cca 4 vteřiny).
Pro hodnocení vlastností zpěvu byl vybrán první verš
zpěvu lidové písně ze všech tónin, které subjekty zazpí-
valy. Z uvedených stimulových nahrávek byly provedeny
předběžné poslechové testy za účelem výběru konkrétní
testovací metody a hodnocených vlastností. Pro mluvní
hlas byly stanoveny konečné poslechové testy: 1) celkový
dojem použití hlasu, kategorizační test (v 5 kategoriích:
špatný, téměř špatný, neutrální, dobrý a výborný); 2) se-
řaďovací a škálovací test na stupnici 0–15 (Visual analog
ranking and rating test, VARR), hodnocení rezonance
hlasu (od nejhorší po nejlepší); 3) VARR test pro hodno-
cení na škále světlý ↔ tmavý; 4) VARR test pro hodno-
cení na škále volný ↔ napjatý. Pro zpěvní hlas byly
vybrány dvě tóniny, jedna blízká střední zpěvní poloze
hlasu všech žen – d’-dur a jedna o tercii výš s předpo-
kladem technických problémů zpěvu netrénované skupiny
– fis’-dur. Tuto tóninu nezvládly zazpívat 3 ze 7 netré-
novaných. V uvedených tóninách byly hodnoceny vlast-
nosti: 5) technika zpěvu, kategorizační test; 6) VARR
test, hodnocení stupně rezonance hlasu; 7) VARR test
pro hodnocení na škále světlý ↔ tmavý. Oba autoři se
účastnili všech poslechových testů, přibližně za týden se
opakoval „retest“ všech vlastností pro zjištění opakovatel-
nosti hodnocení (kromě hodnocení zpěvu ve vyšší tónině).

2.4. Analýza signálů

Prvotní akustická analýza byla provedena v reálném
čase, pomocí systému RealVoiceLab (podrobněji viz [26]).
V postprocessingu byly analyzovány středové části (v mi-
nimální délce 9 s) prodloužené fonace vokálu „a“ pomocí
programu Multi-Dimensional Voice Program (MDVP),
KayPENTAX, Model 5105 [27].
Vybrané úseky poslechových testů a podrobnější seg-
mentální analýza habituálního hlasu a zpěvu stupnic byly
analyzovány separátně v postprocessingu, kde byla zvo-
lena délka a posun analyzačního okna 40/20ms pro mluvní
hlas a 100/20 ms pro zpěvní hlas.
Kromě základních parametrů hlasového pole (základní
frekvence (F0) převedená na půltóny midi stupnice, hla-
dina akustického tlaku (SPL) a z nich odvozené parame-
try: dynamický, tónový rozsah a plocha hlasového pole)
byly z jednotlivých akustických segmentů vypočteny další
akustické parametry dle definicí uvedených v příslušné li-
teratuře: těžiště spektra [28], parametry vyváženosti spek-
tra [29, 30]: SPR, ER, Alfa poměr; frekvenční poloha for-
mantů F1, F2, F3, F4, F5, a MDVA parametry [27, 31]
frekvenčních (Jita, Jitt, MAJ (Mean Absolute Jitter),
RAP (Relative Average Perturbation), PPQ (Pitch Period
Perturbation Quotient), vF0 (Coefficient of Fundamental
Frequency Variation)), amplitudových perturbací (ShdB,
Shim), VTI (Voice Turbulence Index) a SPI (Soft Pho-
nation Index).
Z hodnot maximálního fonačního času a hodnoty Jitteru
pro vokál „a“ pak byla z hodnot minimální hladiny akus-
tického tlaku a maximální výšky hlasu z hlasového pole
vypočtena hodnota parametru DSI (Dysphonia Severity
Index) [32].
Analýza elektroglotografického signálu byla provedena
v postprocessingu pomocí standardizovaného programu
Speech Studio verze 4.1.0 dodávaného k zařízení Laryngo-
graf. Uvedený program analyzuje jednotlivé periody EGG
signálu a v jejich rámci vypočte EGG koeficient zavření
hlasivek, resp. kontaktní koeficient hlasivek (CQEGG) na
základě určení 30% úrovně jednotlivých period EGG sig-
nálu [33]. Z uvedených parametrů bylo možno také ná-
sledně vypočítat parametry Jita, Jitt, ShdB, Shim, MAJ
pro EGG signál (dále v textu označeny předponou „L “).

2.5. Statistické vyhodnocení výsledků

Naměřené hodnoty akustických a EGG parametrů všech
segmentů byly nejdříve statisticky vyhodnoceny pomocí
Kolmogorov-Smirnova testu na jejich normální rozložení.
Protože všechny parametry splňovaly podmínku normál-
ního rozložení na hladině statistické významnosti p < 0,01
(i pro habituální hlas i pro zpěv stupnic), mohl být ná-
sledně použit porovnávací t-test průměrných hodnot pa-
rametrů mezi trénovanou a netrénovanou skupinou. Pro
hledání vztahů akustických a EGG dat s hodnoceními VHI
dotazníku, hlasovou trénovaností a výsledky poslechových
testů byla použita korelační analýza.
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Průměrné hodnoty parametrů akustické analýzy a elek-
troglotografie byly korelovány s dotazníkovými daty
dvěma způsoby: 1) pro celkové průměrné hodnoty všech
naměřených segmentů a 2) pro průměrné hodnoty pa-
rametrů odpovídající konkrétní pozici v hlasovém poli.
U druhého způsobu byly vybrány pouze segmenty nahrá-
vek blízké ke konkrétní pozici v hlasovém poli, kde vzdále-
nost od sledované pozice byla maximálně 2 půltóny (rozdíl
ve výšce hlasu) a 2 dB (rozdíl hladiny akustického tlaku).
Uvedeným způsobem byly ohodnoceny všechny pozice hla-
sového pole s krokem 1 půltón a 1 dB.

3. Výsledky

3.1. Porovnání dat mezi skupinami

Dotazníkový průzkum Výsledek porovnání koefici-
entů hlasové trénovanosti pomocí t-testu (viz tabulka 1)
vykazoval statisticky významný rozdíl mezi trénovanou
(prům. koef. trénovanosti 9,3) a netrénovanou skupi-
nou (prům. koef. 0,8). Tento rozdíl byl způsoben dél-
kou zpěvní hlasové edukace, mluvní hlasová výchova byla
stejná u všech subjektů (1 semestr). Proto bylo možné roz-
dělit subjekty na skupinu bez klasického zpěvního vzdělání
– nezpěvačky, a skupinu s klasickou pěveckou přípravou –
různého stupně. Následně bylo provedeno statistické po-
rovnání všech měřených parametrů mezi uvedenými sku-
pinami.
Porovnání celkových skóre VHI dotazníků nevykazovalo
signifikantní rozdíl, tedy postižení hlasu u obou skupin
bylo podobné. Jedna studentka v netrénované skupině ale
výrazně převyšovala VHI hodnoty ostatních studentek,

Porovnání Věk Koef.
trén.

DSI VHI10 Tmavost
hab.

Napětí
hab.

Prům.
Trén.

25,43 9,33 3,24 10,43 5,15 6,17

Std Trén. 3,21 4,97 1,70 7,00 2,64 2,68
Prům.
Nezp. 23,00 0,78 2,86 4,50 4,85 4,65

Std Nezp. 2,14 0,44 0,93 2,00 3,42 2,54

t-test ns 0,05 ns 0,05 ns ns

Porovnání Rezon.
hab.

Celk.
hodn.
hab.

Techn.
d1

Rezon.
d1

Tmavost
d1

Prům.
Trén.

6,90 3,46 10,57 10,79 5,58

Std Trén. 2,08 1,20 2,24 2,10 0,60
Prům.
Nezp. 3,68 2,72 4,43 4,21 3,68

Std Nezp. 2,70 1,30 1,99 1,89 3,66

t-test 0,05 ns 0,05 0,05 ns

Tabulka 1: Porovnání věku, dotazníkových dat a průměr-
ných hodnocení percepčních vlastností hlasu mezi tréno-
vanou a netrénovanou skupinou studentek. V tabulce jsou
uvedeny průměrné hodnoty, standardní odchylky (std) a
výsledek t-testu (ns – není signifikantní rozdíl, 0,05 – sta-
tisticky významný rozdíl (p < 0,05))

Korelace

N
a
p
.
h
a
b

C
elk
.
h
a
b

T
ech
.
d
’

T
ech
.
fi
s’

R
ez.
h
a
b
.

R
ez.
d
’

R
ez.
fi
s’

T
m
a
v
.
h
a
b

T
m
a
v
.
d
’

T
m
a
v
.
fi
s’

Nap. hab. X –0,6

Celk. hab. X 0,53 0,52

Tech. d’ X 0,83*0,57 0,66 0,73 0,8*

Tech. fis’ 0,83* X 0,92* 0,93* 0,9*

Rez. hab. 0,53 0,57 X 0,58

Rez. d’ 0,66 0,92* 0,58 X 0,77* 0,59 0,82*

Rez. fis’ 0,73 0,93* 0,77* X 0,89*

Tmav. hab. –0,6 0,52 X

Tmav. d’ 0,59 X

Tmav. fis’ 0,8* 0,9* 0,82* 0,89* X

Tabulka 2: Korelace průměrných výsledků subjektiv-
ního hodnocení mluvního habituálního hlasu a zpěvu
písně. Všechny uvedené korelace jsou statisticky významné
p < 0,05, * označuje p < 0,01

a protože byl její hlas mírně až středně chraptivý (jako
jediné ze všech), byla z další analýzy vyloučena.
Podrobnější porovnání dotazníkových dat VHI pro jed-
notlivé otázky ukázalo statisticky významné rozdíly mezi
skupinami pro otázky: P1, F3 a F7, kde nezpěvačky do-
sahovaly vyšší skóre (měly horší fyzický a funkční stav
hlasu), naopak trénované zpěvačky dosahovaly vyšší skóre
v otázkách E4 a E9, tedy v emoční části (zpěvačky byly cit-
livější na svůj hlas). Zkrácený VHI dotazník na 10 otázek
dle [24] (VHI10) dokázal odlišit zpěvačky od nezpěvaček,
kde paradoxně měly vyšší skóre trénované zpěvačky.

Poslechové testy U vlastností celkový dojem habituál-
ního hlasu, technická kvalita zpěvu, rezonance mluvy
i zpěvu byla korelace testu a retestu i korelace hodno-
cení mezi hodnotiteli statisticky významná na hladině
p < 0,05, proto jsme pro další analýzu použili průměrné
hodnoty všech hodnocení uvedených vlastností. Při hod-
nocení vlastností tmavost (mluvní i zpěvní) a habituální
napětí hlasu nebyly odpovědi jednoho hodnotícího kon-
zistentní v prvním testu, proto se do další analýzy po-
čítalo jenom s průměry jeho retestu a obou hodnocení
druhého hodnotícího, které vzájemně korelovaly na hla-
dině p < 0,05. Hodnocení zpěvu ve vyšší tónině nebylo
podrobeno retestu, protože již korelace prvního testu obou
hodnotitelů korelovaly na požadované hladině p < 0,05.
Průměrné hodnoty všech konzistentních hodnocení sledo-
vaných vlastností byly následně použity pro korelační ana-
lýzu s průměry naměřených parametrů v další části.
Korelace mezi subjektivními vlastnostmi (viz tabulka 2)
ukazují, že celkový dojem habituálního hlasu kladně kore-
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luje s rezonancí a tmavostí pouze habituálního hlasu. Re-
zonance mluvního hlasu je spjatá také s rezonancí zpěv-
ního hlasu a technickou kvalitou zpěvu v d’dur tónině,
habituální tmavost byla v negativní korelaci s napětím
mluvního hlasu. U zpěvu písně v tónině d’dur korelovala
jenom technická kvalita s rezonancí (zpěvu i habituálního
hlasu) a rezonance s tmavostí zpěvního hlasu. Zajímavé je
vyhodnocení korelací každé z obdobných vlastností pro ha-
bituální hlas a obě tóniny zpěvu. Ukazuje se, že technika
zpěvu podobně koreluje v obou tóninách zpěvu, ale ne-
souvisí s celkovým hodnocením habituálního hlasu. To, že
rezonance habituálního hlasu nekoreluje s rezonancí vyšší
tóniny, naznačuje, že vyšší tónina je svou rezonancí příliš
vzdálená od habituálního hlasu. Protože vzájemně nekore-
lovaly žádná z habituálních a zpěvních tmavostí, zdá se, že
tmavost hlasu se nejvíce mění v závislosti na typu použití
a výšce hlasu při zpěvu.

Na základě t-testu porovnání hodnocení percepčních
vlastností mezi skupinami, bylo možné od sebe odlišit tré-
novanou a netrénovanou skupinu v poslechu hlavně dle
vlastností rezonance (mluvní i zpěvní) a techniky zpěvu
(viz obrázek 1). Percepční hodnocení vlastností celkový
dojem, tmavost a napětí u habituálního hlasu a tmavost
u zpěvu písně nevykazovala rozdíly mezi skupinami.

Hlasové pole Porovnání hlasových polí ukázalo, že tré-
nované zpěvačky mají statisticky významně vyšší nejčas-
těji se vyskytující (modus) hladiny akustického tlaku pro
habituální mluvní hlas než nezpěvačky. Pro zpěvní úkoly
sumárně vyšly statisticky významně větší dynamický roz-
sah a maximální dosažená SPL pro trénovanou skupinu.

Porovnání průměrných obrysových křivek hlasových
polí jednotlivých skupin je uvedeno na obrázku 2. Porov-
nání pěveckých úkolů ukazuje statisticky významné roz-
díly v minimálních a maximálních hladinách akustického
tlaku obecně ve vyšší polovině hlasového pole. Nebyly zjiš-
těny významné rozdíly mezi skupinami v ploše zpěvního
hlasového pole. Ale při nahrávkách lidových písní v růz-
ných tóninách se ukázalo, že zpěvačky jsou schopné zpívat
ve více tóninách než nezpěvačky. Při zpěvu písně tréno-
vané zpěvačky dosahovaly vyšší maxima výšky i hlasitosti,
stejně tak větší tónový i dynamický rozsah a plocha jejich
zpěvního hlasového pole byla signifikantně větší než u ne-
trénovaných.

Rozdíly v LTAS Výsledky porovnání průměrovaných
spekter (LTAS) jsou zobrazeny na obrázku 3. Pro habi-
tuální mluvní hlas jsou statisticky významně rozdílné hla-
diny LTAS spekter mezi skupinami v pásmech cca 1–5 kHz,
u zpěvu je rozdíl závislý na dynamice zpěvu. Pro nej-
tišší dynamiku byl statistický rozdíl prakticky v celé šíři
spektra, pro střední a hlasitou dynamiku hlasu se rozdíl
koncentruje v zásadě do dvou oblastí: 0,5–1,5 kHz (oblast
vokalických formantů) a 2–5kHz (oblast pěveckého for-
mantu).

Porovnání MDVP parametrů prodloužené fonace
vokálu „a“ před zátěží a po ní Celková nahrávka
a vyšetření hlasového pole v našem experimentu trvala
průměrně 25 minut u každé vyšetřované osoby. S ohledem
na to jsme předpokládali, že tento proces může simulovat
určitou hlasovou zátěž, co do délky a hlasového výkonu,
porovnatelnou pro všechny subjekty.
Porovnání (t-test) výsledků MDVP parametrů prodlou-
žené fonace vokálu „a“ před zátěží a po ní ukázalo, že po
zátěži se statisticky významně (p < 0,05) zmenšují hod-
noty parametrů: amplitudových perturbací (ShdB, Shim,
APQ, sAPQ) a poměru harmonických a neharmonických
složek (NHR) pro celkovou skupinu subjektů. U zpěvaček
se po zátěži signifikantně neměnil žádný z měřených pa-
rametrů, ve skupině netrénovaných se ale zvýšila poloha
hlasu, a snížily hodnoty vAm (koeficient amplitudové vari-
ability) a NHR. Dodatečné porovnání hladiny akustického
tlaku z vyšetření prodloužené fonace však ukázalo, že ne-
zpěvačky po hlasové zátěži také významně zvýšily SPL
(hlasitost) vokálu „a“ (v průměru o 4 dB).
Porovnání hodnot parametrů mezi skupinami odhalilo,
že při fonaci vokálu „a“ na začátku nahrávky (před zá-
těží) měly zpěvačky vyšší jenom hodnoty základní frek-
vence (výšky hlasu), po hlasové zátěži ale byly všechny
parametry porovnatelné s nezpěvačkami.

Porovnání průměrných hodnot měřených parame-
trů analýzy segmentů a jejich rozložení vzhledem
k pozici v hlasovém poli Statistické porovnání namě-
řených parametrů mezi skupinami pro habituální hlas,
jejich průměrných hodnot pro jednotlivé subjekty i s ohle-
dem na rozložení v hlasovém poli, je uvedeno v tabulce
3. Průměrné hodnoty parametrů rozdíl 1. a 2. harmo-
nické (dHa1Ha2), sklon spektra v pásmu 0,4–4 kHz (THI-
tilt4k4), hladina první harmonické (H1), hladina pěvec-
kého formantu (LFSH), zesílení 3. formantu (A3) u tré-
nované skupiny byly statisticky významně vyšší a u para-
metru CQEGG nižší než u nezpěvaček. Rozložení v rámci
hlasového pole ukazuje největší statistický rozdíl pro pa-
rametr CQEGG (viz obr. 4-A), kde v 47,3% překrývají-
cích se hlasových polí byly jeho hodnoty statisticky vý-
znamně větší pro netrénované subjekty. Schematické zob-
razení porovnání parametrů vzhledem na pozici v hlaso-
vém poli je uvedeno na obrázku 4. Další významný pa-
rametr byl dHa1Ha2 (viz obr. 4-C), kde v 24,4% plochy
byly jeho hodnoty statisticky významně vyšší pro tréno-
vané zpěvačky. Průměrné hodnoty sklonu spektra v pásmu
0,4–4 kHz (THItilt4k4) byly signifikantně větší pro tréno-
vanou skupinu, ale v rámci rozložení v hlasovém poli (viz
obr. 4-D) měly vyšší hodnoty trénované zpěvačky jenom
v 14,6% plochy. Naproti tomu celkové průměrné hodnoty
parametru zesílení 2. formantu (A2) nebyly signifikantně
rozdílné mezi skupinami, ale v rámci rozložení v hlaso-
vém poli v 19% překrývající se plochy měly vyšší hodnoty
netrénované studentky. Paradoxně pro parametr zesílení
3. formantu (A3) celkové průměrné hodnoty vykazovaly
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signifikantní rozdíl mezi skupinami, ale jenom 1,5% plochy
hlasového pole vykazovalo vyšší hodnoty pro trénovanou
skupinu.

Statistické porovnání naměřených parametrů mezi sku-
pinami pro zpěvní hlasové pole ukazuje (viz tabulka
3), že průměrné hodnoty vykazovaly statisticky významný
rozdíl mezi skupinami v parametrech A4 (v 18,7%), LFSH
(12%), SPR (10,2%), SPL, A2 (9,9%), H1, FSH (10,1%),
A5 (7%), COGharm, COGamp, Alfa, kde dosahovaly
trénované zpěvačky vyšší průměrné hodnoty, a v para-
metrech SPI (9,4%), ER (11,3%), VTI, Shim (6,6%),
MAJ (9,1%), PPQ (8,8%), A1 (8,5%), CQEGG(7%), Jitt
(7,7%), vF0 (7,3%), kde byly průměrné hodnoty vyšší pro
nezpěvačky (v závorkách je uveden % podíl plochy pře-
krývajících se hlasových polí se statisticky významně vyš-
šími hodnotami; parametry bez závorek vykazovaly jenom
vyšší průměrné hodnoty, ale ne vzhledem k pozici v hla-
sovém poli).

Porovnání rozptylu dat (standardních odchylek) namě-
řených parametrů mezi skupinami ukázalo, že trénované
zpěvačky mají větší rozptyl u parametrů SPL, VTI, H1,
naopak u nezpěvaček byl zjištěn větší rozptyl u MAJ,
dHa1Ha2, F2, F4, F5 a FSH.

I když u zpěvu nejsou tak procentuálně výrazné plo-
chy statisticky rozdílných hodnot s ohledem na pozici
v hlasovém poli, jako tomu bylo u habituálního hlasu, lze
na základě grafického porovnání odhadnout polohy hlasu
s charakteristickými rozdíly. Oblast zpěvního hlasového
pole pro forte křivku vykazuje téměř v celém frekvenč-
ním rozsahu vyšší hodnoty hladiny pěveckého formantu
pro trénované zpěvačky, přičemž hodnoty CQEGG byly
porovnatelné (viz obr. 5-I). Naopak ve vyšší poloze (cca
v okolí a nad c’ – v americké literatuře C4) a střední dy-
namice zpěvu byly naměřeny vyšší hodnoty perturbačních
složek (Jitt a Shimm) pro nezpěvačky (viz obr. 5-F,G).
Pro hodnocení parametru CQEGG (na obrázku 5-I) je pa-
trná více nespojitá a menší žlutá a zelená plocha na rozdíl
od obrázků 5-A–I, protože program Speech Studio nebyl
schopný určit hodnoty CQEGG zejména pro vysoké po-
lohy nad c” (C5) v pp dynamice. Uvedený jev souvisí s vý-
raznou změnou intenzity signálu – tedy dominancí šumu
pozadí, případně vymizením signálu při insuficienci hlasi-
vek, ve vyšším – falzetovém (nekrytém hlavovém) rejstříku
u nezpěvaček.

3.2. Vztahy mezi měřenými a externími parametry

Korelace mezi parametry hlasového pole a externími para-
metry (DSI, dotazníkovými daty VHI a trénovaností a per-
cepčními daty) jsou uvedeny v tabulce 4. Výsledky uká-
zaly u mluvního hlasu významnou korelaci jenom mezi
DSI a dynamickým rozsahem. U zpěvního hlasového pole
(na slabiku „ma“) korelovaly DSI s max. a min. hlasitostí
(SPL), tónovým a dynamickým rozsahem a plochou VRP.
Koeficient trénovanosti koreloval s max. SPL a dynamic-
kým rozsahem.

Celkové skóre VHI nekorelovalo s žádným parametrem
hlasového pole, ale ukázaly se korelace se skóre jeho fyzické
části (VHI P) – korelovalo s SPL a DR celkového řečového
hlasového pole, a subskóre emoční části (VHI E) – kore-
lovalo s půltónovým (TR) a dynamickým (DR) rozsahem
zpěvního pole.

Korelace mezi průměry subjektivních hodnocení uka-
zují, že celkový dojem mluvního hlasu koreloval s TR
a maximem SPL řečového hlas. pole. Rezonance mluv-
ního hlasu korelovala s TR, min., max. a prům. SPL ha-
bituálního hlasu a minimem SPL zpěvu. Tmavost mluv-
ního hlasu negativně korelovala s průměrnou minimální
a maximální výškou habituálního hlasu, napětí v klad-
ném smyslu s výškou hlasu, maximální hlasitostí a plochou
hlas. pole habituálního hlasu. Zpěvní technika kladně kore-
lovala s výškou habituálního hlasu, průměrnou SPL, ma-
ximální výškou celkového řečového projevu a maximální
SPL u zpěvu. Pěvecká rezonance korelovala jenom s ma-
ximální SPL zpěvu.

Korelační analýza mezi měřenými akustickými a EGG
parametry – jak pro habituální hlas, tak i zpěv stup-
nic – a koeficientem trénovanosti a hodnocením per-
cepčních vlastností je komplexně uvedena v tabulce 5.
Ukazuje se, že vychází různé korelace mezi percepčními
vlastnostmi a průměry parametrů pro mluvní a jiné pro
zpěvní hlas. S největší pravděpodobností je to způsobeno
tím, že zpěvní hlas dosahoval podstatně většího frekvenč-
ního i dynamického rozsahu než habituální řečový pro-
jev. Jediný parametr, který podobně koreloval pro mluvní
i zpěvní hlas s rezonancí, byla hladina pěveckého formantu
(LFSH).

Dále je uveden hlavně popis výsledků pro habituální
hlas, protože jeho rozložení parametrů vzhledem k menší
ploše na hlasovém poli a většímu překrývání pro sle-
dované subjekty, splňuje normální rozdělení parametrů.
U habituálního hlasu jsme dále neregistrovali, že by sub-
jekty měnily způsob použití hlasu (hlasový rejstřík) v růz-
ných částech hlasového pole habituálního hlasu. Naproti
tomu, pro zpěvní hlas se výrazně projevila změna použití
hlasu ve spojitosti se změnou hlasových rejstříků.

Korelace objektivních parametrů a subjektivních vlast-
ností ukazují, že u habituálního hlasu s tréninkem na-
růstá (parametry jsou seřazeny dle významnosti): sklon
spektra v pásmu 0,4–4kHz (snižuje se pokles spektra, tedy
jsou zesíleny vyšší spektrální složky), rozdíl prvních dvou
harmonických, zesílení 5. formantu a klesá poloha 6. for-
mantu a koeficient uzavření hlasivek.

S výraznější rezonancí mluvního hlasu narůstá: SPL,
hladina první harmonické, hladina pěveckého formantu,
celkový sklon spektra (zvyšují se hladiny vyšších spektrál-
ních složek), zesílení 3. a 6. formantu a těžiště celkového
spektra; a naopak s rezonancí se snižují: VTI, koeficient
uzavření hlasivek, poloha 2. až 5. formantu a periodická
perturbace hlasu (RAP).

Se zvyšující se tmavostí mluvního hlasu byly zjištěny
pouze negativní korelace s: těžištěm spektra v pásmu
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0–2,5 kHz a harmonického spektra, polohou druhého a prv-
ního formantu a průměrnou výškou hlasu.
Napětí mluvního hlasu bylo přímo úměrné: výšce
hlasu, těžišti spektra (celkového, v pásmu 0–2,5 kHz i har-
monického), sklonu celkového spektra, Alfa, poloze 1. for-
mantu, hladině pěveckého formantu, SPR a v negativní
korelaci s: Jitterem a ER.
Lepší technika zpěvu se na habituálním hlase proje-
vila zvýšením: zesílení 3. formantu, hladiny první harmo-
nické, zesílení pěveckého formantu, průměrné výšky a hla-
diny akustického tlaku a celkového sklonu spektra; naopak,
snížením: CQEGG, Jita, VTI, Jitter a polohy 4. formantu.
Hodnocení rezonance zpěvu měla na korelace v parame-
trech habituálního hlasu podobný efekt jako rezonance
habituálního hlasu, zpěvní tmavost však u habituálního
hlasu korelovala jenom záporně s polohou 3. a 1. formantu.
Z uvedených korelací u zpěvního hlasu se ukazuje vý-
razný nárůst počtu souvisejících parametrů s percepč-
ními vlastnostmi zpěvního hlasu (obou tónin), zejména
u zpěvní rezonance. Kromě korelace parametrů souvisejí-
cích s nárůstem hladin spektrálních oblastí v okolí pěvec-
kého formantu, celkové SPL a hladiny první harmonické,
se zvýraznila záporná korelace se všemi sledovanými para-
metry periodické a amplitudové perturbace hlasu (v d’dur
tónině), tedy jinými slovy vjem rezonance byl posílen s kle-
sajícími hodnotami hlasové nepravidelnosti.
Podobným způsobem, jakým byly porovnávány hodnoty
parametrů, je možné kromě hledání korelací mezi průměry
měřených parametrů a externích proměnných, hledat tyto
korelace i s ohledem na pozici v hlasovém poli.
Na obrázku 6-A je zobrazena korelace mezi průměry pa-
rametru Singing Power Ratio (SPR) a hodnocením rezo-
nance zpěvu v tónině d’dur, na obr. 6-B je pak zobrazena
korelace s ohledem na pozici v hlasovém poli. Na obráz-
cích 6 je zelenou barvou vyznačena celková překrývající se
plocha všech hlasových polí, červená barva indikuje pozice
v hlasovém poli, kde průměrné hodnoty parametru SPR
z jejich malého okolí (±2 půltóny a ±2 dB) vykazovaly
statisticky významnou (p < 0,05) kladnou korelaci s hod-
nocením rezonance zpěvu, modrá značí negativní korelaci.
Korelace parametru SPR s hodnocením zpěvní rezo-
nance v tónině d’dur s ohledem na normalizovanou pozici
v hlasovém poli (viz obr. 6-C–E) ukázala, že normalizace
vzhledem k průměrné výšce habituálního hlasu zhoršila
četnost pozitivní korelace o cca 3,8%, normalizace vzhle-
dem k průměrné SPL vylepšila pozitivní korelaci o cca
5,2% a normalizace vzhledem k průměrné výšce i SPL
nejlépe zvýšila pozitivní korelaci vzhledem k rozložení pa-
rametru v hlasovém poli o cca 6,2% překrývající se plochy
hlasových polí.

4. Diskuze

Dotazníkový průzkum a percepční testy na základě porov-
nání vlastností koeficientu trénovanosti, rezonance hlasu
v habituálním, ale i zpěvním hlase a techniky zpěvu po-
dobně ukázaly, že námi sledované skupiny lze rozdělit na

dvě odlišné skupiny – trénované a netrénované studentky.
Rozdíl v trénovanosti hlasu byl zejména v pěveckém tré-
ninku, všechny trénované zpěvačky se výhradně věnovaly
klasickému zpěvu. Výsledky celkového VHI skóre neuká-
zaly obecné rozdíly mezi skupinami – proto uzavíráme,
že obě skupiny měly subjektivně porovnatelné subjektivní
problémy s hlasem (kromě jedné, vyloučené z další ana-
lýzy). Rozdíly skóre ve fyzické, funkční a emoční části VHI
ale naznačují, že netrénovaná skupina má větší problémy
s hlasem z funkčního a fyzického hlediska, naopak tréno-
vaná skupina pociťuje problémy zejména emoční. VHI 10
byla výrazně citlivější na odhalení trénované skupiny zpě-
vaček.
Vedlejším produktem dotazníku hlasové trénovanosti
bylo ale spíše osobní zjištění, že i když měly všechny stu-
dentky 1 semestr teorie o používání hlasu, vesměs pova-
žovaly praktickou přípravu tréninku používání mluvního
hlasu za nedostatečnou. Toto zjištění bohužel odpovídá
i celosvětovým trendům nedostatečné hlasové přípravy
budoucích profesionálních uživatelů hlasu [3] a mělo by
být motivací pro fakulty vzdělávající skupiny budoucích
profesionálních uživatelů hlasu pro praktické začleňování
edukace hlasové a mluvní techniky do jejich studijních pro-
gramů.
Parametry hlasového pole ukázaly v zásadě rozdílné ma-
ximální i minimální hodnoty SPL obrysových křivek hlaso-
vého pole vyšší pro zpěvačky a také větší dynamický roz-
sah pro zpěvní úkoly. Jinými slovy zpěvačky dosahovaly
v zásadě vyšších hladin akustického tlaku jak pro tiché,
tak hlasité pěvecké úkoly, a větší dynamiku u zpěvu písně
(což je v souladu s [13,19]). Zajímavé je ale zvýšení mini-
mální hlasitosti zpěvního hlasového pole pro trénovanou
skupinu, které nesouhlasí s [17], kde byl ale dlouhodobě
popsán pokles minimálních hladin hlasového pole s tré-
ninkem u skupiny zpěváků. V uvedené studii však nebyla
data porovnávána s nezpěváky. Rozdíl v ploše hlasového
pole a tónovém rozsahu – zejména pro zvýšení nejvyšší do-
sažené výšky (jak ukazuje [17,19]) – se nepotvrdil. Funkčně
se však ukázalo, že i když při vokalických úkolech (zpěv
stupnice na „ma“) byly i nezpěvačky schopné dosáhnout
frekvenčně velký rozsah, při zpěvu lidové písně již nedoká-
zaly zpívat ve vyšších polohách. Uvedená skutečnost uka-
zuje, že trénovaná skupina dosahuje větší „funkční“ zpěvní
hlasové pole (jak tónový, tak i dynamický rozsah) při reál-
ném zpěvu oproti nezpěvačkám než při samotném vokál-
ním projevu.
Rozdíly LTA spekter ukazují zvýšení hladiny oblasti pě-
veckého, resp. řečnického formantu pro mluvní hlas a také
oblasti vokalických formantů pro zpěvní hlas pro trénova-
nou skupinu, což již bylo prokázáno např. v [11,12,21–23,
34, 35].
V rámci studie byly pořízeny nahrávky prodloužené fo-
nace vokálu „a“ na začátku nahrávání a následně po po-
slední pěvecké úloze, s průměrným časovým odstupem cca
25 minut. Protože se v rámci celé nahrávky prováděly
hlasové úkony relativně náročné i pro hlasově trénované
osoby, předpokládali jsme, že takto uspořádaný experi-
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ment může suplovat zátěžový test hlasu (běžně se provádí
hlasité čtení po dobu cca 15 až 45 minut). Výsledky MDV
analýzy vokálů „a“ před zátěží a po ní byly statisticky po-
rovnány a ukazují, že námi vytvořené zátěžové podmínky
ovlivnily zejména hlas netrénované skupiny. Snížení per-
turbačních a amplitudových parametrů a poměru nehar-
monického šumu po zátěži spíše implikují, že kvalita pro-
dloužené fonace se zlepšila. Protože se však zároveň zvýšila
i akustická hladina fonace a výška vokálu „a“, není možné
přímo určit, zda se perturbační parametry změnily v ná-
vaznosti pouze na změnu výšky a hlasitosti [36], nebo spíše
jako následek zátěže, resp. spíše „rozehřátí“ hlasu [37].
Porovnání naměřených parametrů pro habituální hlas
ukázalo, že netrénované studentky mají statisticky vý-
znamně vyšší průměrné hodnoty CQEGG, naopak nižší
sklon třetinooktávového spektra v pásmu 0,4–4kHz,
a nižší hodnoty naměřené nejčastěji se vyskytující hla-
diny SPL (z hlasového pole) v porovnání s trénovanými
zpěvačkami. Uvedený výsledek implikuje vyšší míru ad-
dukce hlasivek [38,39] netrénovaných studentek při nižším
průměrném akustickém výkonu, tedy pravděpodobně je-
jich hlas vykazoval i při habituálním hlase vyšší míru hy-
perkineze („tlačení na hlas“). Vyšší hodnoty sklonu spek-
tra (menší pokles spektra) při nižších hodnotách CQEGG
trénovaných zpěvaček je možné interpretovat jako vyšší
efektivitu zesílení hlasu pravděpodobně na podkladě rezo-
nančních vlastností nastavení vokálního traktu.
Porovnání dat s ohledem na rozložení v hlasovém poli
lépe ukazuje oblasti se statistickými rozdíly. Většina statis-
ticky významných rozdílů se nachází v centrální části pře-
krývajících se habituálních hlasových polí, ale pro některé
parametry se ukazují rozdíly zásadně v okrajových čás-
tech. Uvedený způsob vyhodnocení parametrů umožňuje
identifikovat rozdíly mezi skupinami, které při porovnání
průměrů nevykazují rozdíly (např. parametr A2). Takto
identifikované oblasti indikují parametry výrazně ovliv-
něné zejména pozicí v hlasovém poli, a proto jsou vhodné
na zaměření pozornosti a hledání příčin těchto specifických
rozdílů.
Rozdíly ve zpěvním hlase se projevily zejména v prů-
měrných hodnotách parametrů: hladina pěveckého for-
mantu (resp. oblasti mezi 2–4 kHz, tedy i s tím spjatými
parametry SPR a ER), kde jednoznačně měly vyšší hla-
diny trénované zpěvačky. Uvedené zjištění je spojováno
v [6, 8] s percepcí zvonivosti („ringing“). Poloha maxima
akustické energie v pásmu 2–4kHz byla vyšší pro zpě-
vačky, což pravděpodobně souvisí s nárůstem a klastro-
váním vyšších formantů do jednoho – pěveckého formantu
u zpěvaček, ale je možné také vysvětlení na základě sou-
vislostí s hlasovou klasifikací [40], protože většina trénova-
ných zpěvaček se klasifikovala jako soprán. Hodnoty prů-
měrů CQEGG byly vyšší pro netrénovanou skupinu, což
jsou podobné výsledky jako v [41] při porovnání zpěvu mu-
zikálových a klasických zpěvaček. Výsledky také naznačují
větší addukci hlasivek [39], nebo používaní více neškole-
ného – hrudního/modálního rejstříku při zpěvu než „smí-
chávání rejstříků“ typického pro klasické zpěváky (zabra-

ňující percepčně výrazným přechodům (zlomům) do vyš-
ších rejstříků [42]). Porovnání variability naměřených dat
ukazuje, že u parametrůMAJ, dHa1Ha2, F2, F4, F5 a FSH
mají větší rozptyl hodnot netrénované subjekty. Z uvede-
ného je možno předpokládat, že naopak zpěvačky ve svém
dynamickém a tónovém rozsahu udržují tyto parametry
více stabilní. Stabilita druhého, pěveckého, čtvrtého a pá-
tého formantu může být základem pro udržení stabilnější
barvy (ve smyslu tmavě světlého vyvážení hlasu). Rov-
noměrnější hodnoty rozdílu hladin první a druhé harmo-
nické pravděpodobně souvisí s udržováním jednoho vibrač-
ního hlasového rejstříku, resp. malou variabilitou koefici-
entu uzavření hlasivek, protože rozdíl hladin prvních dvou
harmonických složek a koeficient uzavření hlasivek jsou
vzájemně závislé [43], čímž klasicky trénované zpěvačky
pravděpodobně zabraňovaly výrazným hlasovým zlomům
mezi rejstříky.
Porovnání dat zpěvního hlasu s ohledem na pozici v hla-
sovém poli však ukazují podstatně menší procentuální za-
stoupení statistických rozdílů mezi parametry než pro ha-
bituální hlas. Uvedená skutečnost pravděpodobně souvisí
s výrazně větší plochou překrývajícího se zpěvního hlaso-
vého pole. Například zesílení 4. formantu vyšlo jak procen-
tuálně s ohledem na rozložení v hlasovém poli, tak i při
porovnání celkových průměrných hodnot jako nejvíce roz-
dílný parametr mezi skupinami při zpěvu stupnic. Naproti
tomu u mluvního hlasu nevykazoval významné rozdíly ani
v porovnání průměrných hodnot, ani s ohledem na hlasové
pole.
Tato diskrepance výsledků naznačuje komplikovanější
vztahy mezi měřenými parametry zejména s ohledem na
výšku, hlasitost, resp. použití hlasového rejstříku hlasu
u zpěvního hlasu. Na druhé straně, již na základě námi
zjištěných dat se ukazuje, že při zpěvu ve forte, trénované
zpěvačky dosahují v průměru vyšších hladin pěveckého
formantu při porovnatelných hladinách SPL a statisticky
podobných hodnotách CQEGG. Uvedené výsledky potvr-
zují předpoklad klasické zpěvní techniky, že zesilování cha-
rakteristických spektrálních oblastí (pěveckého formantu)
je prováděno hlavně na základě využití rezonančních vlast-
ností vokálního traktu než na základě zvýšené tenze (a ad-
dukce) na úrovni hlasivek [41].
Nová metoda porovnání parametrů s ohledem na po-
zici v hlasovém poli také umožňuje nový pohled na změnu
vlastností hlasu se změnou výšky a hlasitosti. Námi zjiš-
těná data porovnání trénovaných zpěvaček a nezpěvaček
rozdělují hlasové pole minimálně na dvě odlišné oblasti.
V oblasti vysoké dynamiky, téměř v celém tónovém roz-
sahu hlasu, vykazuje trénovaná skupina vyšší hladiny pě-
veckého formantu, naopak jiná oblast (střední dynamiky
pro nezpěvačky a malé dynamiky pro zpěvačky) nazna-
čuje opačný poměr, tedy vyšší hladiny pěveckých formantů
u nezpěvaček. Tato oblast u nezpěvaček se taky ukazuje
typická vyššími perturbacemi hlasu, vyššími hodnotami
CQEGG a sklonu spektra, proto předpokládáme, že je
více „tlačená“. Uvedené výsledky také naznačují obecně
jiné použití hlasových rejstříků, resp. způsob a polohu
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přechodu rejstříků u trénovaných zpěvaček na rozdíl od
nezpěvaček. Uvedenou skutečnost je ale nutno ještě de-
tailněji prozkoumat. Podobným způsobem bude pravděpo-
dobně možné stanovení i dalších nových hypotéz ohledně
použití a barvy/kvality hlasu mezi různými skupinami.
Korelační analýza externích parametrů (dotazníků
a percepčních testů) a parametrů hlasových polí ukazuje,
že fyzická část VHI dotazníků a DSI souvisí u mluvního
projevu zejména s dynamickým rozsahem. Skóre emoční
části VHI dotazníku souvisela s dynamickým a tóno-
vým rozsahem zpěvního hlasu hlavně u zpěvaček. Kva-
litní mluvní hlasy dosahovaly velký tónový rozsah a vyšší
maximum SPL v celkovém řečovém projevu, tedy při ma-
ximálním volání.
Korelace percepčních vlastností s průměrnými hodno-
tami měřených parametrů ukázala množství vzájemných
vztahů. Zajímavé bylo, že celkový dojem u mluvního
hlasu nekoreloval s žádným z měřených parametrů habi-
tuálního hlasu. Proto předpokládáme, že hodnocení cel-
kového dojmu mluvního hlasu je komplikované, pravděpo-
dobně souvisí více s vlastnostmi řeči než hlasu (jako dikce,
tempo-rytmus a fonetické vlastnosti), charakterizovanými
specifickými změnami v závislosti na čase. Dalším možným
vysvětlením je, že vícedimenzionální vlastnost – celkový
dojem, je vyhodnocována sumárně a za stejně kvalitní je
možné považovat různé kombinace vnímaných vlastností,
tedy i měřených parametrů.
Pro obecnější interpretaci vnímaných vlastností pomocí
měřených parametrů jsme použili porovnání podobných
a rozdílných výsledků korelací mezi vnímanými vlast-
nostmi a naměřenými hodnotami parametrů pro mluvní
a zpěvní hlas. Výsledky je možné shrnout následovně:
Koeficient trénovanosti podobně koreloval při zpěvu
i při habituálním hlase jenom se zesílením 4. formantu,
což může být pěvecký nebo také řečnický formant [34,40].
U mluvního hlasu dále trénovanost kladně korelovala s roz-
dílem hladin první a druhé harmonické složky, sklonem
spektra v pásmu 0,4–4kHz, záporně s CQEGG a polohou
6. formantu.
Při zpěvu v obou tóninách hlasová trénovanost kladně
korelovala zejména s parametry, které hodnotí zesílení ob-
lasti pěveckého formantu, dále s hladinou první harmo-
nické a polohou 4. formantu. Uvedené výsledky nazna-
čují, že pěvecký trénink má pravděpodobně jiný dopad
na mluvní a jiný na zpěvní hlas.
Tmavost se sumárně projevila v mluvním i zpěvním
hlase ve snížení frekvenční polohy 1. a 2. formantu, u mluv-
ního hlasu souvisela i s výškou hlasu a těžištěm spektra
(harmonického a s těžištěm v pásmu 0–2,5 kHz). Uvedené
výsledky podporují zjištění [44] a naznačují souvislost po-
zice vokalických formantů s hlasovou kategorizací (zjištěno
u mužů [45]). Jiné možné vysvětlení také je, že zpěv netré-
novaných zpěvaček podobně jako u muzikálových zpěva-
ček je typický vyššími polohami vokalických formantů [46]
(jejich zpěv byl více podobný mluvnímu hlasu než zpěv
operních trénovaných zpěvaček), respektive, že netréno-
vaná skupina zpívala spíše „otevřeně“ (resp. „nekrytě“)

na rozdíl od „krytého“ zpěvu klasických zpěvaček, jak bylo
popsáno v [47].
Rezonance se podobně projevovala u mluvního hlasu
a zpěvu hlavně v zesílení hladiny pěveckého formantu (po-
dobně jako [48]), dále ve zvýšení celkové hladiny akus-
tického tlaku, v silnější hladině první harmonické (odpo-
vídá [43, 47]), ve zvýšené poloze těžiště celkového spek-
tra a snížením VTI. Zajímavé je, že rezonance byla v zá-
sadě spjatá s potlačením perturbačních vlastností jenom
u zpěvu v d’dur tónině, což může být následek volnosti tré-
novaného hlasu v nižší poloze při „rezonovaném“ zpěvu.
Dále se protichůdně rezonance projevovala mezi mluvním
a zpěvním hlasem (jenom v d’dur tónině) v zesílení 3. for-
mantu, kde bylo preferováno nižší zesílení u zpěvu.
Technika zpěvu podobně korelovala u zpěvních
i u mluvních průměrů kladně s SPL a hladinami první
harmonické a pěveckého formantu, záporně jenom s VTI.
Tedy jak bylo uvedeno výše, technika zpěvu v zásadě sou-
visí s parametry typickými pro rezonovaný hlas.
Napětí se společně projevilo ve zvýšení Alfa poměru,
polohy F1, polohy těžiště spektra, což souhlasí se zjištěním
[49, 50], kde se hodnoty Alfa poměru postupně zvyšovaly
s delší hlasovou zátěží.
V rámci studie byly vyvinuté nové metody porovnání
naměřených parametrů a jejich korelace s ohledem na po-
zici v hlasovém poli, ale také možnost normalizace hla-
sových polí s ohledem na průměrnou výšku a/nebo SPL.
Předběžné výsledky ukazují, že plocha významné korelace
parametrů, a v některých případech i charakter této kore-
lace, se dle způsobu normalizace (výšky a/nebo hlasitosti)
mění pro jednotlivé parametry. Proto bude nutné pro in-
terpretaci těchto změn pokračovat ve výzkumu. Uvedený
vliv naznačuje, že některé parametry závisí na relativní
výšce hlasu vzhledem k průměrné poloze hlasu a/nebo
průměrné hladině akustického tlaku při habituálním hlase.
Je možné předpokládat i vliv jiných relativních parametrů
(např. polohy 1. formantu na percepci rezonance hlasu).

5. Závěr

Ve studii byly porovnány akustické, elektroglotografické,
percepční a dotazníkové parametry mezi skupinou klasicky
trénovaných zpěvaček a nezpěvaček (bez zjevných hlaso-
vých potíží).
Index hlasového postižení se neukázal v celkovém skóre
jako faktor odlišující trénované zpěvačky od netréno-
vaných, ale jeho jednotlivé subskóre naznačují zhoršení
funkčního a fyzického stavu hlasu u nezpěvaček, zatímco
u zpěvaček se ukázala jako dominantně postižená (citli-
vější) emoční část VHI dotazníku.
Porovnání parametrů „zpěvního“ hlasového pole uká-
zalo, že zpěvačky dokázaly tvořit hlas s vyšší hlasitostí a
větším dynamickým rozsahem, ve vyšší polovině hlasového
pole byl pozorován výrazný rozdíl v obrysech hlasového
pole. Mluvní hlas nevykazuje výraznější dynamické roz-
díly kromě nejčastější hladiny akustického tlaku, větší pro
trénovanou skupinu. Tónový rozsah celkového hlasového
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pole se neprojevil jako významný parametr. Pokud ale
bylo měření hlasového pole spojeno se zpěvem lidové písně,
ukázalo se, že nezpěvačky nejsou schopny zpívat ve vyš-
ších polohách, na rozdíl od trénovaných zpěvaček. Proto
předpokládáme, že je vhodné odlišovat vokalické a funkční
zpěvní hlasové pole.
Statistické rozdíly pro habituální hlas mezi zpěvačkami
a nezpěvačkami byly v průměrných hodnotách zjištěny
u parametrů, které je možno interpretovat jako rozdíl
v efektivitě zesílení hlasu při nižší addukci hlasivek. Při
zpěvu stupnic byly zjištěny rozdíly u parametrů, které na-
značují lepší zesílení a pěveckou rezonanci u zpěvaček, na-
proti tomu v zásadě horší perturbace v hlase nezpěvaček
a celkově odlišné tmavě světlé vyvážení hlasu mezi skupi-
nami.
Porovnání parametrů s ohledem na rozložení v hlaso-
vém poli podrobněji ukazuje části hlasového pole, kde jsou
měřené parametry statisticky rozdílné. Na základě preva-
lence rozdílu uzavíráme, že v zásadě forte dynamika zpěvu
stupnic vykazuje právě rezonanční rozdíly – zesílení pěvec-
kého formantu mezi trénovanými zpěvačkami a nezpěvač-
kami. Mezzoforte dynamika vyšší poloviny tónového roz-
sahu hlasu odhalila zásadní rozdíl v perturbačních para-
metrech. Uvedené rozdíly pravděpodobně souvisí s hlaso-
vými rejstříky a jejich rozdílným použitím u uvedených
skupin a také s rozdílnou schopností tvořit hlas čistě (bez
chrapotu nebo dyšnosti) v závislosti na požadované výšce
a hlasitosti.
Hlasové pole s měřením akustických parametrů se uka-
zuje jako vhodná metoda vyšetření hlasu, která může po-
moci hodnotit rozdíly objektivních parametrů mezi porov-
návanými skupinami, lépe interpretovat vztahy s percepč-
ními vlastnostmi hlasu, jakož i odhadnout stupeň hlasové
trénovanosti.
Interpretace vnímaných vlastností pomocí korelace
s akustickými parametry ukázala, že tmavost hlasu sou-
visí s polohou vokalických formantů a u habituálního hlasu
i s těžištěm spektra a výškou hlasu. Rezonance hlasu, tré-
novanost a technika zpěvu je spjatá s posílením jak zá-
kladní harmonické složky, tak oblasti pěveckého, resp. řeč-
nického formantu.

6. Poděkování

Realizováno za podpory: MŠMT České republiky v rámci
řešení projektu 1M0531 a projektu Ministerstva kul-
tury ČR DF12P01OVV012. Speciální poděkování patří
Mgr. Michaele Králové, která zprostředkovala studentky
pro nahrávání a zpracovala dotazníky VHI v rámci své
diplomové práce na Pedagogické fakultě UK v Praze.
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Obrázek 1: Schematické zobrazení rozložení subjektů trénované skupiny (modré kroužky) a netrénované skupiny
(červené křížky) na základě průměrného hodnocení vlastností hlasu: A) Rezonance habituálního hlasu vs. technika
zpěvu, B) Technika zpěvu vs. rezonance zpěvu, C) Rezonance habituálního hlasu vs. rezonance zpěvu

Obrázek 2: Porovnání průměrných obrysů mluvních (vlevo sumárně pro: habituální, hlasitý mluvní hlas a volání)
a zpěvních (vpravo sumárně pro úkoly zpěv stupnic, crescendo a decrescendo a glissando) hlasových polí zpěvaček
(modře) a netrénovaných (červeně) studentek. Na ose x je zobrazena výška hlasu v midi půltónech, tečka na klaviatuře
označuje c’ v evropské notaci, resp. C4 v americké (F0=261,6Hz). Zelené hvězdičky při obrysech hlasového pole
označují tóny se statisticky významným rozdílem v průměrně dosažené hladině akustického tlaku
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Obrázek 3: Porovnání dlouhodobých průměrovaných spekter (LTAS) mezi skupinami trénovaných zpěvaček (modře)
a netrénovaných studentek (červeně) pro: A) habituální mluvní hlas; zpěv stupnice v B) pp dynamice, C) mf dynamice
a D) ff dynamice. Zelené hvězdičky naznačují oblasti spektra se statisticky významným rozdílem v průměrných
hladinách mezi skupinami
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Obrázek 4: Statistické porovnání rozložení vypočtených parametrů s ohledem na pozici v hlasovém poli mezi trénova-
nými zpěvačkami a nezpěvačkami u habituálního mluvního hlasu. (Modrá označuje plochu hlasového pole, kde byly
statisticky významně vyšší hodnoty měřeného parametru pro trénované zpěvačky, červená pro nezpěvačky. Zelená
označuje plochu překrývajících se hlasových polí bez statisticky významného rozdílu, tyrkysová ukazuje část hlaso-
vého pole, které bylo naměřeno pouze pro skupinu zpěvaček, žlutá pouze pro skupinu nezpěvaček. V obrázcích jsou
procentuálně uvedeny poměry ploch vzhledem k celkové překrývající se ploše hlasových polí: G1>G2 – sign. vyšší
hodnoty pro zpěvačky, G2>G1 sign. vyšší hodnoty pro nezpěvačky, G1 ∼ G2 statisticky nevýznamný rozdíl v hod-
notách parametrů mezi skupinami. Osa x znázorňuje naměřenou výšku tónu převedenou na tzv. midi stupnici, kde
hodnota 60 odpovídá c’.) A) porovnání rozložení parametru CQEGG v hlasovém poli, červená označuje oblast se sta-
tisticky významně vyššími hodnotami CQEGG pro nezpěvačky (v 47,3% plochy); B) histogram rozložení naměřených
hodnot CQEGG pro všechny segmenty habituálního hlasu (modrá pro trénované zpěvačky, červená pro nezpěvačky);
C) porovnání rozložení parametru dHa1Ha2 v hlasovém poli (24,4% plochy vyšší hodnoty parametru pro trénované);
D) parametr sklon spektra v pásmu 0,4–4kHz (14,6% plochy vyšší hodnoty pro trénované zpěvačky); E) zesílení
3. formantu (1,4% plochy vyšší hodnoty pro trénované zpěvačky); F) zesílení 2. formantu (19% plochy vyšší hodnoty
pro nezpěvačky)
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Obrázek 5: Porovnání rozložení parametrů ve zpěvním hlasovém poli: A) A4 (zesílení 4. formantu) ve zpěvním hlasovém
poli (v 18,7% plochy překrývajících se hlasových polí dosahovaly trénované zpěvačky vyšších hodnot); B) LFSH
(maximální hladina pěveckého formantu); C) Singing power ratio (SPR); D) FSH (poloha pěveckého formantu);
E) Soft Phonation Index (SPI); F) Jitter; G) Shimmer; H) sklon spektra v pásmu 0,4–4kHz; I) CQEGG. (Zelená
zobrazuje oblast překrývajících se hlasových polí, červená značí oblast, kde je statisticky významně vyšší hodnota
měřeného parametru pro netrénovanou skupinu – procentuální hodnocení v textu obrázku G2>G1, modrá znamená
vyšší hodnotu parametru u zpěvaček (G1>G2). Tyrkysová označuje oblast hlasového pole, kterou dosahovaly pouze
zpěvačky, žlutá pouze netrénované studentky. Osa x znázorňuje naměřenou výšku tónu převedenou na tzv. midi
stupnici, kde hodnota 60 odpovídá c’)
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Obrázek 6: A) Korelační analýza mezi subjektivním hodnocením rezonance zpěvu a průměry parametru Singing Power
Ratio (SPR) u jednotlivých subjektů. B) Korelace rezonance a SPR vzhledem k pozici ve zpěvním hlasovém poli. C–
E) Korelace rezonance a SPR vzhledem k normalizované pozici v hlasovém poli: C) vzhledem k průměrné habituální
výšce hlasu, D) vzhledem k průměrné habituální SPL, E) vzhledem k průměrné habituální výšce i SPL. (Žlutá oblast
znázorňuje celkovou plochu naměřených pozic v hlasovém poli, zelená – části překrývajících se hlasových polí, ve
kterých bylo možno vypočítat korelaci, červená – oblasti se statisticky významnou (p < 0,05) kladnou korelací mezi
průměry měřeného parametru jednotlivce v dané oblasti hlasového pole a subjektivním hodnocením stupně rezonance
zpěvu a modrá – obdobně jako červená, ale pro zápornou korelaci.)
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Parametr Habituální hlas Zpěv stupnic 

Název Zkratka T-TEST Trén.>Nezp. Nezp.>Trén Trén.~Nezp. T-TEST Trén.>Nezp. Nezp.>Trén Trén.~Nezp. 

Kontaktní koeficient 

(uzavření) dle EGG 
CQEGG –1 0,0 % 47,3 % 52,7 % –1 0,3 % 7,1 % 92,7 % 

Rozdíl hladin 1. a 2. 

harmonické složky 

akustického spektra 

dHa1Ha2 1 24,4 % 0,0 % 75,6 % ns 2,0 % 6,2 % 91,7 % 

Zesílení 2. formantu A2 ns 0,5 % 19,0 % 80,5 % 1 9,9 % 1,1 % 89,0 % 

Sklon třetino- 

oktávového spektra 

v pásmu 0,4–4 kHz 

THItilt4k4 1 14,6 % 0,0 % 85,4 % ns 5,9 % 2,5 % 91,6 % 

EGG Průměrný 

absolutní Jitter 
L_MAJ ns 14,6 % 0,5 % 84,9 % ns 3,1 % 1,2 % 95,7 % 

EGG Jitter L_Jitt ns 14,2 % 1,5 % 84,4 % ns 3,3 % 1,0 % 95,7 % 

Hladina první 

harmonické složky 
H1 1  12,7 % 1,0 % 86,3 % 1 3,0 % 3,4 % 93,7 % 

Zesílení 5. formantu A5 ns 11,2 % 0,0 % 88,8 % 1 7,0 % 1,7 % 91,4 % 

EGG absolutní Jitter L_Jita ns 11,2 % 0,5 % 88,3 % ns 3,7 % 0,9 % 95,4 % 

Poloha 6. formantu F6 ns 1,0 % 9,8 % 89,3 % ns 1,1 % 6,5 % 92,4 % 

EGG Shimmer L_Shim ns 9,3 % 0,0 % 90,7 % ns 1,3 % 1,6 % 97,0 % 

Poloha 4. formantu F4 ns 2,0 % 8,3 % 89,8 % ns 9,5 % 1,0 % 89,6 % 

Poloha pěveckého 

formantu 
FSH ns 7,8 % 0,5 % 91,7 % 1 10,1 % 0,8 % 89,1 % 

Variabilita F0 vF0 ns 7,8 % 1,5 % 90,7 % –1 0,7 % 7,3 % 92,0 % 

Zesílení 6. formantu A6 ns 7,8 % 0,0 % 92,2 % ns 3,5 % 2,1 % 94,4 % 

EGG Shimmer v dB L_ShdB ns 7,8 % 0,0 % 92,2 % ns 2,5 % 0,8 % 96,7 % 

Mean Absolute Jitter MAJ ns 6,8 % 3,4 % 89,8 % –1 1,4 % 9,1 % 89,5 % 

Energy ratio ER ns 1,0 % 6,3 % 92,7 % –1 2,2 % 11,3 % 86,6 % 

Soft Phonation 

Index 
SPI ns 1,0 % 6,3 % 92,7 % –1 2,9 % 9,5 % 87,7 % 

Těžiště spektra 

v pásmu 2–5 kHz 
COG25k ns 6,3 % 1,0 % 92,7 % ns 7,9 % 1,9 % 90,2 % 

Pitch Period Pertur-

bation Quotient 
PPQ ns 5,9 % 0,5 % 93,6 % –1 0,9 % 8,8 % 90,3 % 

Voice Turbulence 

Index 
VTI ns 0,0 % 5,9 % 94,2 % –1 5,3 % 1,4 % 93,3 % 

Maximální hladina 

v pásmu pěveckého 

formantu 

LFSH 1 5,4 % 0,0 % 94,6 % 1 12,0 % 3,2 % 84,8 % 

Zesílení 1. formantu A1 ns 1,0 % 4,9 % 94,2 % –1 1,7 % 8,5 % 89,8 % 

Poloha 1. formantu F1 ns 0,5 % 4,9 % 94,6 % ns 4,4 % 3,1 % 92,5 % 

Jitter (relativní %) Jitt ns 4,4 % 1,0 % 94,6 % –1 1,4 % 7,7 % 90,9 % 

Shimmer Shim ns 4,4 % 0,0 % 95,6 % –1 1,0 % 6,6 % 92,5 % 

Singing Power Ratio SPR ns 3,9 % 0,5 % 95,6 % 1 10,2 % 2,8 % 87,1 % 

Jitter (absolutní s) Jita ns 3,9 % 2,0 % 94,2 % ns 1,3 % 7,9 % 90,8 % 

Shimmer v dB ShdB ns 3,9 % 0,5 % 95,6 % ns 1,3 % 6,4 % 92,3 % 

Alpha ratio Alfa ns 3,4 % 0,0 % 96,6 % 1 2,2 % 4,6 % 93,3 % 

Zesílení 4. formantu A4 ns 2,4 % 0,5 % 97,1 % 1 18,7 % 1,0 % 80,4 % 

Relative Average 

Perturbation % 
RAP ns 2,4 % 1,5 % 96,1 % –1 1,1 % 8,1 % 90,8 % 

Těžiště spektra FFT COGamp ns 2,0 % 0,0 % 98,1 % 1 6,2 % 2,3 % 91,5 % 

Zesílení 3. formantu A3 1 1,5 % 0,0 % 98,5 % ns 1,3 % 7,4 % 91,3 % 

Těžiště harmonické-

ho spektra 
COGharm ns 1,5 % 0,0 % 98,5 % 1 4,4 % 2,0 % 93,5 % 

 
Tabulka 3: Porovnání průměrných hodnot parametrů a rozložení v rámci hlasového pole mezi skupinami pro habituální
hlas a pro zpěvní hlasové pole. Sloupec T-TEST – statistika porovnání průměrných hodnot (1 – statisticky významně
(p < 0,05) větší hodnota parametru pro skupinu trénovaných zpěvaček, −1 – větší hodnota pro nezpěvačky, ns – není
zjištěný signifikantní rozdíl průměrů hodnot). Sloupce Trén. vs. Nezp. – procentuální zastoupení v ploše překrývajících
se hlasových polí statisticky rozdílných parametrů (<, >) nebo porovnatelných (∼). Modře jsou označeny parametry,
kde je rozdíl mezi procentuálním zastoupením ploch se statisticky významným rozdílem parametrů s ohledem na
polohu v hlasovém poli mezi skupinami větší než 5% u habituálního hlasu, červeně pro zpěvní hlas
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Korelace 
Koef. 

Trén. 
VHI_P VHI_E DSI 

Prům. 

Celk. 
dojem 

hab. 

Prům. 

Rezon. 
hab. 

Prům. 

Tmavost 
hab. 

Prům. 

Napětí 
hab. 

Prům. 

Tech. 
zpěv 

Prům. 

Rezon. 
zpěv  

P.mean hab.       –0,73* 0,89* 0,61  

P.min hab.       –0,62 0,59   

P.max hab.       –0,57 0,81* 0,69*  

TR hab.      0,52     

SPL.mean hab.      0,89*   0,62  

SPL.min hab.      0,62     

SPL.max hab.      0,8*  0,57   

DR hab.           

VRP Area hab.        0,64   

P.max řeč         0,56  

TR řeč     0,58      

SPL.max řeč  –0,58   0,55      

DR  řeč  –0,71*  0,6       

P.max zpěv   0,56 0,78*       

TR zpěv   0,54 0,64*       

SPL.min zpěv    -0,8*  0,56     

SPL.max zpěv 0,81*   0,52     0,71* 0,6 

DR zpěv 0,66*  0,54 0,78*       

VRP Area zpěv    0,72*       

 Tabulka 4: Korelace parametrů hlasových polí (P – výšková poloha (v půltónech), SPL – hladina akustického tlaku,
VRP Area – plocha hlasového pole, DR – dynamický rozsah, TR – půltónový rozsah, hab. – habituální hlas, řeč –
řečové hlasové pole obsahující habituální čtení, hlasité čtení a volání, zpěv – hlasové pole na vokál „a“) s koeficientem
trénovanosti, VHI fyzickou a emoční částí a průměry hodnocení poslechových testů. Uvedeny jsou jenom statisticky
významné korelace (p < 0,05), hvězdičkou jsou označeny korelace s p < 0,01
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  Habituální hlas Zpěv stupnic 
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F0x   –0,72* 0,89* 0,62             

SPL  0,9*   0,61   0,64  0,68* 0,77* 0,52 0,72* 0,86*  0,6 0,88* 

ZCR   –0,58 0,8*     0,77* 0,62     –0,53   

Jita  –0,61  –0,77* –0,69*        –0,58     

Jitt  –0,63   –0,55        –0,62     

ShdB                  

Shim          –0,63   –0,59    –0,74 

MAJ          –0,55 –0,71 –0,56 –0,7*     

RAP  –0,63           –0,64     

PPQ           –0,66  –0,65     

vF0           –0,68  –0,64     

SPI        –0,68*  –0,66* –0,74 –0,6 –0,76*    –0,64 

VTI  –0,88*   –0,61 –0,55  –0,61  –0,65 –0,74  –0,7* –0,84*  –0,61 –0,86* 

ER    –0,54    –0,75*  –0,64 –0,79* –0,61 –0,8* –0,69   –0,7 

SPR    0,55    0,74*  0,71* 0,82* 0,66* 0,79* 0,68   0,72 

Alfa    0,7*     0,67* 0,67*        

H1  0,9*   0,67* 0,63  0,64  0,58 0,69  0,6 0,8*   0,78* 

dHa1Ha2 0,56     0,59   –0,67*   –0,53      

F1   –0,73* 0,69*   –0,59  0,58 0,58     –0,54   

F2  –0,6 –0,55             –0,55  

F3  –0,62     –0,61           

F4  –0,7*   –0,54   0,53     0,58     

F5  –0,56                

F6 –0,62     –0,62            

A1         –0,78* –0,63 –0,68 –0,52      

A2          0,75* 0,71  0,65 0,65   0,73 

A3  0,6   0,75* 0,55       –0,54     

A4 0,51       0,81*  0,78* 0,86* 0,59 0,84* 0,83*   0,82* 

A5  0,63      0,67*     0,69*     

COGamp  0,52  0,86*     0,72* 0,78* 0,79* 0,52 0,56 0,79*   0,69 

COG0k25   –0,52 0,84*     0,76* 0,73* 0,71   0,7    

COGharm   –0,54 0,73*     0,67* 0,8* 0,69   0,71    

FSH        0,54     0,67*     

LFSH  0,84*  0,66* 0,66 0,56  0,76*  0,77* 0,88* 0,64* 0,84* 0,87*   0,91* 

THItilt  0,65*  0,77* 0,6      0,71   0,86*   0,71 

THItilt4k4 0,64     0,66*   0,53         

CQEGG –0,58 –0,74*   –0,72* –0,78*     –0,82*  –0,57 –0,77*    

 Tabulka 5: Korelace průměrů akustických a EGG parametrů habituálního hlasu a zpěvu stupnic s koeficientem trénova-
nosti a hodnocením percepčních vlastností. Uvedeny jsou pouze statisticky významné korelace (p < 0,05), hvězdičkou
jsou označeny korelace s p < 0,01
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