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Co v�echno poznáme z hlasu? Psychoakustický pohled na 

vlastnosti hlasu 

RNDr. Marek Friè 

 

Co víme o hlase a jeho poslechu? Které vlastnosti jsme schopni bezpeènì 

zjistit z hlasu a které ne? Na základì èeho? Které projevy jsou více øeèové 

a které zejména hlasové? V prezentaci budou shrnuty zásadní poznatky o 

percipovaných vlastnostech hlasu a budou pøedvedeny nìkteré poslecho-

vé testy a jejich výsledky, respektive zpùsob výzkumu hlasu ve Výzkum-

ném centru hudební akustiky na HAMU.  

Hodnocení hlasu - pøíklad 

Poslech: Popi�te hlasový projev neznámého èlovìka! Co v dané ukázce 

sly�íte?  

Samotné hodnocení hlasu (mluvené øeèi) nezávisí a� tak na vlastnostech 

zvuku, ale pøedev�ím na vlastnostech hodnotícího a jeho momentálního 

stavu (kontextu pøedchozích událostí a fyzického a mentálního stavu).  

Ka�dý sly�ící èlovìk je od malièka trénovaný poslouchat a vyhodnocovat 

øeè jako souèást mezilidské komunikace, a proto se dá oèekávat, �e obec-

nì bude i ne�kolený posluchaè v hodnocení øeèi více trénovaný ne� na-

pøíklad v poslechu kvality houslí. Bì�ný posluchaè si z øeèového projevu 

kromì lexikální výpovìdi v�imne základních vlastností mluvèího jako po-

hlaví, vìku, pøípadnì pøítomnosti nìjaké výrazné abnormality. 

Zku�enìj�í hodnotitelé soustøedí svou pozornost na jimi dominantnì 

zpracovávané informace, napø. ne-kvalita (resp. patologie) hlasu u foni-

atrù (chrapot, dy�nost, spasticita) a hlasových terapeutù, problémy vý-

slovnosti (artikulace) a plynulosti øeèi (balbuties, tumultus) u logopedù, 

rezonanèní a technické vlastnosti hlasu hodnocené zejména hlasovými  
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pedagogy zpìvu, nebo také prozodicko-artikulaèní vlastností spí�e domi-

nující pøi hodnocení �umìlecké øeèi�.  

Tedy na základì zpùsobu hodnocení bude pravdìpodobnì mo�né konsta-

tovat, �e nìkteøí odborníci jsou spí�e zamìøeni na vlastnosti øeèi a nìkte-

øí na vlastnosti hlasu. Zjevné ale je, �e odli�it od sebe jenom èistì hlasové 

a èistì øeèové vlastnosti není jednoznaènì mo�né. 

Úplnì jiná situace nastane, kdy� se zmìní kontext hodnocení, napøíklad 

bude-li posluchaè porovnávat vícero hlasových projevù, anebo jeho hod-

nocení bude odbornì vedeno. 

V takovém pøípadì i ménì trénovaný hodnotitel bude schopen zacílit 

svou pozornost na rozdíly mezi projevy (to je princip porovnávacích po-

slechových testù) nebo odpovídat na konkrétní dotazy vedeného posle-

chového testu. Samozøejmì, mù�e nastat i problém, �e napøíklad rozdíl 

mezi hlasy sly�í, ale nedoká�e je popsat, anebo nebude znát pøesné odpo-

vìdi na konkrétní hodnocené vlastnosti - nemusí znát ani odbornou ter-

minologii. 

Zku�enìj�í hodnotitelé nebudou mít problém nazvat sledované rozdíly, 

ale pokud jsou z rùzných odborných oblastí, pravdìpodobnì pojmenují 

stejné vlastnosti jinými slovy, nebo naopak budou pou�ívat podobná po-

jmenování pro rùzné percipované vlastnosti. Jinými slovy, èasto se ne-

shodnou nad vysvìtlením pou�itých pojmù a jejich samotných hodnoce-

ní. 

Uvedený problém vyplývá z nejednotnosti pou�ívaných terminologických 

slovníkù, které se v této oblasti dosti tì�ko tvoøí, proto�e pøedávaní zku-

�eností pøi hodnocení hlasu se v zásadì dìje ústním podáním ve spojení 

s konkrétními zvuky. Je velmi tì�ké tyto poslechové vjemy vysvìtlit slov-

nì (do uèebnic) tak, aby si èitatel udìlal dostateènì pøesnou pøedstavu. 

V tomto pøípadì platí: �Lep�í jednou sly�et ne� stokrát èíst!�.  
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Je to velmi podobné jako napøíklad uèení se nových jazykù a nové øeèi 

výhradnì z knih. 

Øeè hlasu. Co je øeè a co je hlas? 

Lidský hlas, sluch a øeè jsou neoddìlitelnými slo�kami mezilidské komu-

nikace. Svou komplikovaností a rùznorodostí vyèleòují lidský druh na 

pøední místo mezi �ivoèichy (na rozdíl od nich� vyvinul i druhou signální 

soustavu).  

Je tì�ké urèit, kde konèí øeè � øeèový projev, a která slo�ka komunikace 

je ji� jenom hlasová. Pokud si ale chceme udìlat zjednodu�enou pøedsta-

vu, které informace øeèového projevu souvisí s hlasem, staèí se (se zavøe-

nýma oèima) zaposlouchat do neznámé cizí øeèi (tedy oddìleni od lexi-

kálního významu promluvy). Po chvíli se zvýrazní nìkteré vlastnosti, na 

jejich� identifikaci nepotøebujeme ovládat cizí jazyk. Zaèneme primárnì 

rozeznávat pohlaví mluvèího, zaèneme si pøedstavovat i jiné fyzické èrty, 

jako vìk, velikost a samozøejmì si v�imneme suprasegmentální � prozo-

dické vlastnosti (tempo-rytmus, dikce a pøízvuk) a na jejich podkladì bu-

deme odhadovat emoèní slo�ku øeèového sdìlení, mentální a psychické 

rozpolo�ení øeèníka. Uvedené vlastnosti je mo�no sumárnì nazvat para-

lingvistickou (resp. suprasegmentální) slo�kou øeèi.  

 

Poslech: Budou prezentovány nahrávky èteného textu z: 1) neznámých 

jazykù (mimo-evropských); 2) èásteènì známých jazykù (evropských � 

neslovanských); 3) blízkých jazykù (slovanských). Úkolem posluchaèe 

bude ohodnotit co sly�í, jestli se zmìní popisované vlastnosti na základì 

toho, jestli jazyk zná nebo nezná. Soustøedìní bude vedeno na schopnost 

odhadnout o jaký typ textu a emoce se jedná. 

Pøedpokládaný výsledek testu: U neznámých jazykù budou posluchaèi 

pravdìpodobnì nejlépe schopni urèit pohlaví, vìk (nebo fyzický stav)  
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mluvèího a na základì tempa jenom nejasnì odhadovat emoci (resp. typ 

textu) � pravdìpodobnì jej globálnì oznaèí jako neutrální. U èásteènì 

známých jazykù se dále zamìøí i na obsah výpovìdi (lingvistickou - lexi-

kální slo�ku), u známých jazykù bude lexikální slo�ka dominovat � bude 

jasný text výpovìdi a posluchaè zaène vyhodnocovat i emoci sdìlení � je-

ho vhodnost vzhledem k výpovìdi. 

Vysvìtlení: Na základì uvedeného je mo�né více pøiblí�it rozdíl mezi øe-

èovými a hlasovými vlastnostmi. Lingvistické lexikální (text výpovìdi) a 

morfologické (gramaticko-syntaktické) vlastnosti vy�adují na jejich roz-

�ifrování znalost konkrétního jazyka. Foneticko-fonologické (napø. zpù-

sob artikulace a typ fonace) u� nevy�adují poznat jazyk dùkladnì a para-

lingvistické vlastnosti (jako tempo-rytmus, pøízvuk, intonace a dynami-

ka) je mo�né dobøe detekovat i u neznámého jazyka. U fonetických a pa-

ralingvistických vlastností sice doká�eme popsat vnímané vlastnosti, ale 

bez dostateèné znalosti �norem� pøíslu�ného jazyka je nemusíme správnì 

de�ifrovat. Napøíklad pravdìpodobnì po zaposlouchání zjistíme odli�ný 

zpùsob artikulace, ale nebudeme moct jednoznaènì øíct, jestli byly kon-

krétní hlásky vysloveny správnì vzhledem k normì daného jazyka. Tem-

po-rytmicko-melodickou slo�ku asi identifikujeme jednodu�eji, doká�e-

me ale pøesnì odhadnout, èemu konkrétní melodický prùbìh v daném 

jazyku odpovídá (otázka, oznamovací vìta nebo konkrétní  typ emoce)? 

 

Co je tedy øeè a co hlas? 

Z rùzných definicí propojených pojmù jazyk � øeè � hlas je mo�no vy-

jmout zásadní vlastnosti: 

Jazyk je socio-kulturnì definovaný systém znakù a symbolù a k nim pøi-

razených významù, pou�ívaných v komunikaci.  
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Øeè je konkrétní projev v daném jazyce (tedy vyu�ívající konkrétní sadù 

znakù a symbolù a jim pøiøazené významy), øeèový projev mù�e být akus-

tický (mluvená øeè), písemný (psaný text) nebo vizuální (znaková øeè 

nesly�ících). 

Hlas je souèást zvukového projevu mluvené øeèi v �ir�ím slova smyslu, 

v u��ím je to zvuk vytváøený na podkladì kmitání hlasivek a následné 

transformaci zvuku ve vokálním traktu (tedy jenom znìlé hlásky).  

Psychoakustika 

Z uvedeného hlediska je tedy mo�né uzavøít, �e mluvená øeè i hlas jsou 

zvukové signály, proto je vhodné pou�ívat na jejich hodnocení pøístupy 

psychoakustiky. Psychoakustika je obor akustiky, který zkoumá pùsobení 

zvukových dìjù v psychické oblasti a studuje v�echny psychologické in-

terakce mezi lidmi a svìtem zvukù. Proto�e øeè i hlas obsahují velké 

mno�ství znakù a jim pøirazených významù, je vhodné pro øe�ení jejich 

vztahù, podobnì jako v psychoakustice, pou�ít schéma akustické typolo-

gie. Toto schéma obsahuje prostor zdrojù (zvuku), prostor zvukù jako ta-

kových a prostor vjemù [1]. Z hlediska øeèi a hlasu bude zdrojem lidské 

tìlo (pøedev�ím hrtan, vokální trakt, artikulaèní orgány a celá dechová 

soustava), zvuk nese hlasovou a øeèovou informaci a vjemy jsou rozpo-

znávané symboly a znaky. Celkový význam v�ech symbolù je v�ak výraznì 

ovlivnìn kontextem událostí a je vyhodnocován mozkem. 

V tomto pøíspìvku není mo�né vyøe�it takto komplikovaný systém, ale je 

mo�né pøiblí�it jeho jednotlivé souèásti: 

Zdrojem zvuku jsou èásti lidského tìla, pøedev�ím hlasivky (primární 

zdroj kmitání) a vokální trakt (soustava rezonanèních prostor, ovládaná 

artikulátory), pøidru�eny jsou dechová soustava pod hlasivkami jako  

zdroj tlaku a proudu vzduchu a nakonec samotná ústa a nos jako otvory, 

kterými vychází výsledný hlas jako zvuk. 



 

 

www.hlasohled.cz 
 

6 

Konference 2012 
 e!"hlasu"aneb"Co"v�echno"m#�eme"
poznat"o"!lov$ku"poslechem jeho 

hlasu 

 

Ze zjednodu�eného pohledu: zvuk mluvené øeèi je výraznì èasovì nesta-

bilní (podstata èlenìní øeèi na hlásky). Samotné stabilnìj�í segmenty lze 

zvukovì rozdìlit na slo�ky periodické (tónového charakteru, na podkladì 

kmitání zejména hlasivek) a slo�ky neperiodické (�um, vzniká zejména 

pøi turbulentním proudìní vzduchu na ú�inách - jak na nedovøených hla-

sivkách, tak na jiných zú�eních ve vokálním traktu, co� je podstata tvoøe-

ní vìt�iny souhlásek). Obì slo�ky pak vytváøí spektrální (frekvenèní) ob-

raz s �rezonanèními� maximy � formanty.  Tyto zvýraznìné oblasti spekt-

ra odpovídají �rezonancím� jednotlivých dutin (a jejich skupin) ve vokál-

ním traktu.[2] 

Vjemy na základì zvukového signálu jsou nejvíc komplikovanou èástí po-

pisovaného schématu. Pro zjednodu�ení radìji uva�ujme o vlastnostech 

rozpoznaných ve zvukovém signálu. Pøi øeèi je pravdìpodobnì nejvý-

znamnìj�í detekce a rozpoznání jednotlivých segmentù � hlásek. Uvede-

ný jev pravdìpodobnì souvisí s detekcí lokální zmìny signálu.  

Ve zvukovì stabilních segmentech rozpoznáme základní vlastnosti zvukù 

� vý�ku, hlasitost, délku a nakonec barvu. Vý�ka zvuku bude na úrovni 

lidského tìla coby zdroje zvuku dána zejména frekvencí kmitání hlasivek, 

ve zvuku se projevující jako základní frekvence F0 uvádìna v Hz. Hlasi-

tost bude dána zejména hladinou akustického tlaku (SPL[dB]) ale i spek-

trálním slo�ením. Na zdrojové úrovni bude hlasitost ovlivnìna hlavnì 

amplitudou kmitù hlasivek a rychlostí jejich uzavírání, pak zesílením ve 

vokálním traktu a následnì otevøením úst.  

Barva zvuku je dána zejména spektrálním slo�ením (poèet harmonických 

slo�ek, jejich vzájemný pomìr a pomìr k �umu), které je ovlivnìno jak 

zpùsobem kmitání hlasivek, tak modulací ve vokálním traktu. 

Vlastnosti zvuku nad skupinami segmentù se nazývají suprasegmentální 

a obsahují detekci zmìny vý�ky � melodii, zmìny hlasitosti � dynamiku a 

s  èasovou délkou segmentù související tempo-rytmus. Uvedené vlastnosti  
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jsou spoleènì také oznaèovány jako prozodické vlastnosti. Samotná zmì-

na barvy jednotlivých segmentù prozatím nemá pojmenování, ale je zá-

sadní pro detekci jednotlivých segmentù a z hlediska produkce øeèi sou-

visí zejména s artikulací jednotlivých hlásek. 

Z jiného pohledu na schéma akustické typologie s ohledem na tvorbu hla-

su mù�eme nahradit prostor zdrojù za pøíèiny vzniku hlasu, tedy zejména 

fyziologické aspekty jedince, který hlas vytváøí, ale také v�echny ostatní 

(psychické a kontextuální) vlastnosti. Výsledkem je konkrétní zvuk, jeho� 

parametrizace stále zùstává problémem akustiky. Vjemy pak mù�eme 

slouèit i s obecnými pocity a dojmy posluchaèe, které u nìho daný zvuk 

vyvolá. Ty jsou v�ak dále ovlivnìny jeho fyzickým a psychickým stavem a 

samozøejmì kontextem událostí. 

 

Hlasové pole 

Pokud se podíváme jenom na základní dva parametry zvuku (základní 

frekvenci na ose x a hladinu akustického tlaku na ose y) jako zjednodu�e-

né ekvivalenty vý�ky a hlasitosti, získáme zobrazení zvukového pole; pøi 

aplikaci na øeèové projevy � hlasové pole.  
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Na obrázcích je zobrazení habituálních hlasových polí (pøi ètení stan-

dardního textu) - mu�i (modøe) vs. �eny (èervenì). Rozdíl prùmìrné, mi-

nimální a maximální vý�ky mezí pohlavími byl 9,8; 10,7; resp. 9,4 pùltónù 

(co� odpovídá velké sextì). Dynamické vlastnosti jsou velmi podobné me-

zi mu�i i �enami, rozdíl se v�ak uká�e v oblastech vý�ky hlasu, kde jsou 

schopni hlas tvoøit i mu�i i �eny. �eny tvoøí v této oblasti hlas podstatnì 

ti�eji.  

 

Identifikace pohlaví  

Odli�nost mezi dospìlým mu�ským a �enským hlasem spoèívá v rozdílech 

ve zdroji zvuku, tedy v rozdílné stavbì vokálního aparátu. Mu�i mají 

obecnì del�í a mohutnìj�í hlasivky, vìt�í hrtan a také vìt�inu rezonanè-

ních prostorù. Díky tomu hlasivky mu�ù pøirozenì kmitají v hlub�í polo-

ze (zvuk má ni��í F0) a vìt�í rezonanèní prostory mají za následek obecnì 

hlub�í rezonance (ve zvuku formantové frekvence), co� je spojeno 

s tmav�í barvou hlasu. �enský hlas je charakterizovaný odli�ným kmitá-

ním hlasivek (kvùli men�ím hlasivkám a jinému tvaru hrtanu), projevují-

cím se krat�í dobou uzávìru hlasivek, pozvolnìj�ím otevíráním a zavírá-

ním hlasivek a velmi èasto neúplným uzávìrem glottis v zadní èásti hlasi-

vek, co� má za následek více �umu ve zvuku a percepce vìt�í dy�nosti. 

(napø.: [3]) 

 

Poslech: Pro hodnocení identifikace pohlaví dle hlasu jsou pøipraveny 

poslechové ukázky vystøi�ených vokálù �a� (250 ms) se stejnou vý�kou 

(malé a -220 Hz, typickou pro �enský hlas) a vyrovnanou hladinou akus-

tického tlaku. Úkolem je rozdìlit nahrávky dle pøedpokládaného pohlaví, 

mo�nosti M � mu�ský, I � indiferentní, F � �enský, ??? � nevím. 
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Pøedpokládaný výsledek: Dokud se v nahrávkách neuká�e typický �enský 

hlas hodnocení nemusí být jednoznaènì mu�ské (indiferentní), a� pak 

budou jednoznaènìji urèeny �enské hlasy. 

U uvedených nahrávek je mo�né si v�imnout, �e jednotlivé vokály se od 

sebe odli�ují zejména barvou, v nìkterých nahrávkách, které nemají sta-

bilní vý�ku a hlasitost je mo�né rozli�it i mikroprozodickou strukturu, 

co� podstatnì zlep�uje schopnost identifikovat pohlaví. Uvedená vlast-

nost naznaèuje, �e zmìny vý�ky a hlasitosti jsou dùle�itými faktory pro 

identifikaci mluvèího a naznaèují zmìnu vý�ky i hlasitosti jako kontextu-

ální vlastnost. 

 

Barva hlasu 

Co je barva zvuku nebo hlasu? Tato otázka je tì�ká, proto�e barva zvuku 

patøí do poslední èásti schématu klasifikace zvukù � do prostoru vjemù. 

Proto na její správné zodpovìzení by bylo nutno pochopit, jak vjem barvy 

vyhodnocuje mozek, a tedy jestli vùbec vjemy zvuku vyhodnocuje mozek 

nìjak obecnì - spoleènì pro v�echny? 

Pro zjednodu�ení je tedy vhodné se podívat na nìkteré definice barvy 

zvuku. Akustická nomenklatura definuje barvu zvuku (týká se stacionár-

ních zvukù) jako tu vlastnost, na základì které je mo�né odli�it dva zvuky 

se stejnou vý�kou, hlasitostí a délkou[4]. Jinými slovy je to doplòková 

vlastnost k vý�ce, hlasitosti a délce. Ji� na základì uvedeného pøíkladu 

pro hodnocení pohlaví bylo zjevné, �e kdy� zvuky mìli velmi podobnou 

vý�ku a vyrovnanou hladinu akustického tlaku, zvýraznily se rozdíly zvu-

kù právì v odli�né barvì. 

Naproti akustické definici stojí �obecné� vnímání barvy zvuku, resp. de-

finice pou�ívané v hlasové pedagogice. Obecnì se za barvu zvuku (hudeb-

ního nástroje nebo hlasu konkrétního jedince) pova�uje vlastnost,  
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která je podobná (spoleèná) pro skupinu tónù rùzné vý�ky, resp. nìjaké-

ho tónového a dynamického rozsahu (napø.: [5]). Tato definice je v�ak 

velmi podobná definici hlasových (nebo i varhanních) rejstøíkù � jako�to 

skupiny tónù se stejnou barvou odli�itelné od jiné skupiny tónù � jiného 

rejstøíku [6]. Uvedené definice pùsobí rozporuplnì, proto�e jedna se dívá 

na rozdíly a druhá se dívá na spoleèné vlastnosti. Z vìdeckého hlediska 

jsou v�ak doplòkovými.  

Akustická definice vlastnì øíká, �e barva zvuku je jenom souhrnné po-

jmenování pro celou øadu poslechovì detekovatelných vlastností pøi po-

rovnávání zvukù. Obecná definice pak mù�e pracovat s konkrétní per-

cepèní vlastností a sledovat jak se mìní pøi rùzných tónech. 

 

Pokus: Vzpomeòte si na nìkterý z pøede�lých poslechù a sami urèete, 

jestli je pro vás jednodu��í dostateènì výsti�nì pojmenovat a popsat bar-

vu hlasu jednoho èlovìka (jednoho zvuku) nebo popsat rozdíly vùèi jiným 

zvukùm? 

 

Hlasové rejstøíky 

Poslech: Kategorizujte vystøi�ené segmenty z nahrávky stupnic klasické 

zpìvaèky do hlasových rejstøíkù. Porovnáme zpùsob hodnocení bez kon-

textu vý�ky (tedy v náhodném poøadí) a koneèné vyhodnocení zatøídì-

ných rejstøíkù s hodnocením v pøípadì kontextu (postupným zvy�ováním 

vý�ky hlasu). 

 

Pøedpokládaný výsledek: Bezkontextové vyhodnocení pravdìpodobnì 

uká�e, jak tì�ké je zvolit pøíslu�né rejstøíky bez návaznosti na blízké tóny, 

tedy kdy� jsme odkázaní hodnotit jenom barvu a ne zmìnu barvy v øadì 

tónù.  



 

 

www.hlasohled.cz 
 

11 

Konference 2012 
 e!"hlasu"aneb"Co"v�echno"m#�eme"
poznat"o"!lov$ku"poslechem jeho 

hlasu 

 

Problematika hlasových rejstøíkù je velmi komplikovaná, proto�e i sa-

motné definice jsou výraznì závislé na úhlu pohledu. Definice hlasových 

rejstøíkù se shodují v tom, �e rejstøíky jsou skupiny tónù (rozsahu vý�ky a 

hlasitosti) odli�né od jiné skupiny tónù (jiného rejstøíku). Neshodují se 

ale v tom, na základì èeho je odli�ujeme. Fyziologické a akustické studie 

spí�e rozli�ují rejstøíky na základì zpùsobu kmitání hlasivek (mechaniz-

my kmitání) [7], nebo akustických parametrù, jiný (vokologicko � peda-

gogický) pohled se opírá o zmìnu barvy hlasu mezi rejstøíky (percepèní 

regiony) [8].  

Dle vý�e uvedeného je ale zpùsob kmitání hlasivek vlastnost zdroje zvu-

ku, akustické parametry se týkají jednoznaènì zvukù, a zmìna barvy je 

výluènì vjemovou zále�itostí (tedy percepce rejstøíkù). Psychoakustické 

studie hlasových rejstøíku by tedy mìly studovat zvlá�� vjemy a k nim pøi-

øazovat vlastností zvukù. Zvlá�� je nutné propojovat vlastnosti zvukù v 

závislosti zvukù na zdroji (co� je u hlasu v zásadì jak kmitání hlasivek, 

tak nastavení vokálního traktu). 

 

Jak tedy popisovat barvu? 

Zvukové studio a Výzkumné cent-

rum hudební akustiky HAMU se 

dlouhodobì vìnuje výzkumu po-

pisu barvy hudebních zvukù. 

V publikaci [9] je popsán výzkum 

popisu barvy hudebních zvukù,  

kde bylo u 120 hudebníkù shro-

má�dìno 1964 slovních atributù. Na základì dal�í analýzy vztahù mezi 

atributy byl vytvoøen 3dimenzionální obecný prostor percepce barvy hu-

debních zvukù s dimenzemi: 1) temný, tmavý x jasný, svìtlý; 2) drsný,  
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hrubý x jemný; 3) plný, �iroký x úzký. Napøíklad nejèastìji popisovaný 

atribut �ostrý� byl vyhodnocen jako kombinace drsného a jasného zvuku. 

 

Pokud jde o hodnocení vlastností hlasu, byly shromá�dìny rùzné proto-

koly hodnocení zejména patologického a profesionálního hlasu. Výsledky 

[10] rozdìlují hodnocené vlastnosti na stacionární (je mo�né je hodnotit 

u relativnì stabilních úsekù) a nestacionární, které vznikají na základì 

hodnocení pøechodových a dlouhodobých jevù. Zamìøení pozornosti na 

patologické vlastnosti bylo publikováno jako doporuèený protokol pro 

hodnocení patologického hlasu [11]. Barva zvuku je tedy velkou smìsí 

vlastností, které jsme schopni popsat. Z pohledu vý�e uvedené definice 

mluvené øeèi budou v�echny vlastnosti jenom znaky.  

Samotné vjemy budou nejspí� vznikat na základì percepèního vyhodno-

cení kombinací vícero znakù � podobnì jako slovo je slo�eno z hlásek. 

Napøíklad pohlaví bude pravdìpodobnì smìsí vyhodnocení znakù vý�ka, 

dy�nost, poloha formantù (tmavost), pøípadnì jiné. S nejvìt�í pravdìpo-

dobností bude vícero podstatných znakù spojeno s dìji nestacionárními, 

tedy specifickou zmìnou nìkteré vlastnosti (napøíklad zmìna vý�ky, hla-

sitosti a tempy jako prozodie).  

Ka�dopádnì v�ak de�ifrování jednotlivých znakù závisí na trénovanosti 

posluchaèe (robustnì definovaném kódovacím slovníku) a na kontextu 

(souvislosti s jinými znaky a symboly) jako vyhodnocení ve vy��í mozkové 

èinnosti. Napøíklad vyhodnocení konkrétního slova a jeho významu ve 

vìtì se neopírá jenom o samotné hlásky, ze kterých je slo�eno, ale také na 

základì lingvistického kontextu (slovo �jasný� má jiný význam ve spojení 

�jasný obraz� a �jasný význam�). 
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Pøíklady poslechových testù 

Zpìvní hlas 

Porovnání pìvecky trénovaných (klasicky) �en s netrénovanou skupinou. 

Studie je v ji� tisku [12]. 

            

Obrázky ukazují porovnání hodnocení míry rezonance (na ose x) a míry 

tmavosti (na ose y) u habituálního hlasu (vlevo), zpìvu v tóninì d´-dur 

(uprostøed) a v tóninì fis´-dur (vpravo) mezi trénovanými klasickými 

zpìvaèkami (oznaèeny modøe) a nezpìvaèkami. 

Poslech a prezentace výsledkù studie: Pøi hodnocení tmavosti habituál-

ního hlasu se ukazuje difúzní rozlo�ení trénovaných zpìvaèek a nezpìva-

èek; pravdìpodobnì tato vlastnost závisí hlavnì na vý�ce hlasu. Naproti 

tomu pøi hodnocení míry rezonance dosahuje skupina zpìvaèek lep�í 

hodnocení. Uvedený jev nejspí�e souvisí s celkovì jiným zpùsobem tvorby 

hlasu klasicky trénovaných zpìvaèek i pøi mluvním projevu, pøi porovná-

ní objektivních parametrù se ukazuje, �e zpìvaèky mají men�í koeficient 

uzavøení hlasivek (zji�tìný pomocí elektroglottografie). 

Ve zpìvním hlase v ni��í tóninì (d´-dur) se umístnily zpìvaèky uprostøed 

mezi velmi svìtlými a velmi tmavými hlasy netrénované skupiny, av�ak 

s výraznìj�í rezonancí hlasu.  
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Ve vy��í tóninì (fis´-dur) ji� nìkteré nezpìvaèky nebyly schopny zazpívat, 

zpìvaèky mìly výraznì tmav�í i rezonovanìj�í hlas ne� nezpìvaèky. 

 

 

 

Zpìvní hlasové pole ukazuje rozdíly ve schopnosti tvoøit vy��í hlasitost ve 

vy��í polovinì frekvenèního rozsahu u trénovaných zpìvaèek (modøe) na 

rozdíl od nezpìvaèek (èervenì). 

 

Poslechové hodnocení vlastností zpìvu u mu�ù. 

 

       

Obrázky zobrazují vyhodnocení rozlo�ení stimulù � zpìvu lidové písnì 

mu�ù na základì párového porovnávacího testu.  
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Vlevo pro zpìv v tóninì A-dur (modrá � operní pìvci, zelená � profesio-

nální herci, hnìdá � studenti herectví) � rozlo�ení je zejména dle tech-

nické kvality a tmavosti, pokud jsme odstranili odlehlé stimuly (operní 

pìvce a nekvalitní zpìv studentù) rozlo�ení profesionální hercù a studen-

tù herectví bylo na základì tmavosti a �íøky. Vpravo porovnání rozlo�ení 

skupiny na základì tmavosti a �íøky pøi zpìvu ve vy��í tóninì. 

 

Prezentace výsledkù (studie ji� byla publikována [13]): na základì páro-

vého porovnávacího a diferenèního testu byl vytvoøen percepèní prostor 

vlastností zpìvu, kde u smí�ené skupiny obsahující operní pìvce, profesi-

onální herce a studenty herectví bylo mo�né jejich zpìv odli�it zejména 

na základì technické kvality, která souvisela s tmavostí hlasu. Kdy� se ze 

skupiny vylouèily subjekty s výraznì odlehlým hodnocením kvality 

(operní pìvci a extrémnì netechniètí studenti), vytvoøený percepèní 

prostor bylo mo�né popsat tøemi dimenzemi (tmavost, �íøka a drsnost), 

ze kterých se na technické kvalitì podílely hlavnì tmavost a �íøka. Zbýva-

jící herci a studenti se v�ak stále odli�ovali zejména tmavostí hlasu, kvali-

ta zpìvu ale byla závislá i na �íøce zvuku. Pro porovnání - celý prostor se 

výraznì zmìní, pokud je hodnocený zpìv ve vy��í tóninì, který je technic-

ky nároènìj�í. 

 

Patologický hlas 
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Pøipravuje se studie k publikování: Diagnostika poruch hlasu na základì 

akustických mìøení a percepèního hodnocení kvality hlasu, vztah mezi 

parametry hlasového pole a poruchou hlasu. 

Hodnocení patologických vlastností hlasu mu�ù s rùzným typem 

(GRBAS, CAPE-V) [14, 15] a stupnìm po�kození hlasu. 

 

Pøedpokládaný výsledek v pøípadì poslechového testu patologického hla-

su: vìt�ina nepouèených hodnotitelù v pøípadì patologického hlasu hod-

notí jenom pøítomnost nebo nepøítomnost základních patologických 

vlastností jako chraplavost, dy�nost, a námaha (tenze, spasticita). Pøi 

zamìøení na hodnocení stupnì se vìt�ina hodnocení pøiøazuje do støed-

ních hodnot �kál (chyba centrální tendence). Nejjednodu��í test 

v hodnocení patologie je pomocí porovnávání rùzných hlasù (seøaïovací 

metodou). Po tréninku je lep�í shoda mezi hodnotiteli pomocí �kálovací-

ho testu.  

Výsledky studie: vztahy mezi posuzovanými vlastnostmi a jejich projevem 

na hlasovém poli jsou zobrazeny na obrázku. 

 

Pøipravované projekty a poslechové testy  

Hodnocení zmìny vlastností hlasu v prùbìhu hlasové edukace (mluvní i 

zpìvní hlas). 

Bude prezentován porovnávací test dvojice promluv pou�itý v pøedbì�né 

studii mluvního hlasu. Pøedbì�ná studie ukazuje zmìny zejména celkové 

kvality a tmavosti mluvního habituálního hlasu po 18 mìsících hlasového 

tréninku studentù DAMU. 

Vyzýváme v�echny zájemce o úèast na poslechových testech. 
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Hlasové rejstøíky, mody a rezonance hlasu 

Vyzýváme zpìváky klasických i neklasických �ánrù (a jejich pedagogy) o 

spolupráci pøi nahrávkách a poslechovém vyhodnocování hlasových 

rejstøíkù, hlasových rezonancí (pøípadnì hlasových modù dle [16]). 

Publikace Výzkumného centra hudební akustiky v oblasti hlas (také ve 

spolupráci): 

Aktuální informace o projektech Výzkumného centra v oblasti hlasu a 

publikovaných studiích najdete: http://zvuk.hamu.cz/vyzkum/hlas.php. 

Dosavadní výzkum a spolupráce s jinými organizacemi byl vedený 

v následujících tématech s pøíslu�nými výstupy: 

 

Foniatrie, fyziologie, terapie hlasu  

� Friè M., Kuèera M., Vydrová J., �vec J: Fyziologie a funkce hrtanu. 

In: Lejska M., Sopko J., �ram F., editors: Foniatrie-hlas. 1 ed.,  

TOBIÁ�; Havlíèkùv Brod 2010. p. 42-50. 

� Friè M., Dr�ata J.: Akustické metody vy�etøení hlasu. In: Lejska M, 

Sopko J, �ram F, editors. Foniatrie - hlas. 1 ed.,   TOBIÁ�; Havlíè-

kùv Brod 2010. p. 74-82. 

� Friè M., Dr�ata M., �vec J., Èerný L.: Ostatní metody vy�etøení hla-

su. In: Lejska M, Sopko J, �ram F, editors. Foniatrie-hlas. 1 ed., 

TOBIÁ�; Havlíèkùv Brod 2010. p. 84-94. 

� Kuèera M., Friè M., Halíø M.: Praktický kurz hlasové rehabilitace a 

reedukace, ORL ambulance - centrum hlasových poruch v Rychno-

vì nad Knì�nou, Opoèno, 2010. 

 

Popis hlasu 

� Friè M.: Metody subjektivního (percepèního) popisu vlastností hla-

su a popisované parametry, Disk, 33, p. 107-20, 2010. 
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� Friè M., Otèená�ek Z.: Pøehled metodických postupù subjektivního 

popisu vlastností hlasových projevù v oblasti poruch, patologie a 

terapie hlasu., Otorinolaryng a Foniat, 59(4), p. 214-24, 2010. 

 

Akustika 

� Friè M., Otèená�ek Z., Syrový V.: Akustika hlasu, Sborník abstraktù 

a pøíspìvkù Umìlecký hlas 2010, p. 53-65, 2010. 

� Friè M.: Efekt zvy�ování hlasitosti na spektrální charakteristiky 

hlasu u rùzných typù pou�ití hlasu a u rùzných skupin hlasových 

profesí, Akustické listy, 17(1-2), p. 19-25, 2011. 

 

Hlasivky, kmitání 

� Friè M., �ram F., �vec J. G.: Voice reisters, vocal folds vibration 

patterns and thein presentation in videokymography., Proc. of 33rd 

International Acoustical Konference � EAA Symposium, Acoustics 

High Tatras  2006, Technical University in Zvolen, Slovakia  p. 42-5, 

2006. 

� Friè M., �ram F., �vec J. G.: Diplofónia � komplexné kmitanie hla-

sivek prezentované vo videokymografii a vysokofrekvenènej laryn-

goskopii. Proc. of 2nd International Symposium Materiál �

Acoustics - Place 2006, Technical University in Zvolen Zvolen, 

2006.  

 

Hlasové pole 

� Friè M.: Porovnání hlasových parametru hlasových polí u hlasových 

profesionálu a zaèínajících studentù herectví., Proc. of 4th Inter-

national Symposium Materiál -Acoustics - Place 2008, Technical 

University in Zvolen p. 47-52 Zvolen, 2008. 
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� Friè M.: Trajectory of aloud voice in the Voice range profile, diffe-

rences between supported and habitual voice in shouting., Proc. of 

DAGA 2008 - Dresden, DEGA p. 579-80 Dresden, 2008. 

 

Zpìvní hlas 

� Friè M., Otèená�ek Z., Kadlecová K.: Poslechové hodnocení vlast-

ností zpìvu - pøedbì�ná studie, Proc. of 6nd International Sym-

posium Materiál - Acoustics - Place 2011, Technical University in 

Zvolen p. 83-93 Zvolen, 2011. 

� Kulanová A., Friè M.: Komparácia náèuvových a poèítaèových akus-

tických hodnotení speváckych vlastností hlasu, DISPUTATIONES 

SCIENTIFICAE UNIVERSITATIS CATHOLICAE IN RU�OMBEROK, 

12, (2), 79 � 98, 2012. 

� Kadlecová K. A., Friè M.: Porovnání hlasových pøechodù mezi kla-

sicky a neklasicky �kolenými zpìvaèkami a nezpìvaèkami, Proc. of 

Material-Acourstics-Place 2012, Technická univerzita vo Zvolene p. 

113-25 Zvolen, 2012. 

� Lejska M., Havlík R., Friè M., Priechodská-�iroká A.: Porovnání pì-

veckých technik sólového a sborovéího zpìvu, Otorinolaryng a Fo-

niat, 61(1), p. 44-52, 2012. 

� Friè M., Kadlecová K.: Porovnání vlastností a parametrù hlasu pì-

vecky trénovaných a netrénovaných �en. Akustické listy. In press 

2012. 

 

Terapie transsexuálù 

� Kadlecová K. A., Friè M.: Kazuistiky hlasové péèe u transsexualis-

mu MtF (male to female), Otorinolaryngol chir hlavy krku, 5(1), p. 

28-31, 2011. 
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Závìry 

Psychoakustika zkoumá vztahy mezi zvuky a vjemy. Je legitimní rozdìlit 

percepci zvukù na dvì nezávislé souèásti � vztahy mezi vlastnostmi zdro-

jù zvuku a vlastnostmi zvukù a na druhé stranì samotný proces vnímání 

zvukù. Øeèové a hlasové signály jsou vzájemnì propojeny, je velmi tì�ké 

vyèlenit jenom hlasové od øeèových, ale ve zjednodu�ené podobì lze øíct, 

�e hlasové jsou pøedev�ím ty, pro jejich� identifikaci není nutné znát pøí-

slu�ný jazyk. Svou podstatou hlasové informace souvisí jak s fonací, tak s 

artikulací.  

Hodnocení vlastností jak hlasu, tak i øeèi pøedev�ím souvisí s vlastnostmi 

posluchaèe. Posluchaè hodnotí zvuky na základì jeho fyzického a psy-

chického stavu, hodnocení je zásadnì ovlivnìno jeho pøede�lými zku�e-

nostmi, proto na hodnocení specifických vlastností je nutný trénink.  

Kontext zvuku je zásadní pro hodnocení a jeho vliv na hodnocení je mo�-

né ovlivnit jenom øízenými poslechovými testy. 
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