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SOUHRN

Úvod: Brumenda jsou používána při rezonančních cvi-
čeních vokálního traktu, tvz. semi-occluded vocal tract 
exercises. Jsou využívána v klinické praxi – terapii a jsou 
součástí hlasových školení. Cílem prezentované studie 
bylo ověřit tréninkový a edukační efekt těchto rezo-
nančních cvičení prováděných po dobu 2,5 měsíců s pěti 
studentkami se zdravým hlasem, ale bez předchozího 
hlasového vzdělávání. 
Metody: Nahrávky hlasových úkolů před a po procesu 
tréninku, sledování vibro –akustických parametrů poři-
zovaných nahrávek (elektroglotografické záznamy, ana-
lýza hlasového pole a akustických parametrů). Vstupní 
pohovor se subjekty, subjektivní hodnocení vlastního 
hlasu každým subjektem před a po skončení studie, 
zhodnocení stavu hlasu pedagogem před a po, zpětná 
vazba subjektů do deníků. Poslechové testy: percepční 
hodnocení metodou seřaďování a škálování, hodnocení 
vlastnosti lesk. Hlasový trénink: 6 lekcí + domácí trénink 
s nahrávkou cvičení.  
Výsledky: Hodnocení poslechovými testy (Seřaďovací 
a škálovací test – opakované hodnocení) vlastnosti 
lesk - vysoká míra shody všech hodnotitelů- ICC1 všech 
hodnocení 0,925, shodli se, že po hlasovém tréninku 
subjekty statisticky významně zvýšily míru lesku v hlase. 
Výsledky analýzy hlasového pole ukázaly statisticky 
významné změny na obrysech maxim VRP, které jsou 
typické pro přechody rejstříků. Elektroglotografie – 
měření rozložení kontaktního koeficientu a parametru 
SPR (singing power ratio) v hlasovém poli ukázalo 

na strategii zesílení vyšší poloviny hlasového rozsahu 
pomocí zvětšení addukce. Ve spodní polovině změ-
řeno významné zmírnění kontaktního koeficientu na 
přechodech mezi vibračními mechanismy. Měření SPR 
prokázalo zvýraznění spektrálních složek v oblasti 2 – 
4 kHz, typické pro profesionální mluvu i zpěv. Celkové 
statistické porovnání dat dokladuje nárůst SPR v střední 
a vyšší dynamice. Lze předpokládat obohacení spekt-
ra, a tedy i výraznější zvonivost hlasu. Tento výsledek 
spolu s trendovým poklesem CQd v oblasti modální-
ho mechanismu indikuje pokles addukce. Frekvenčně 
obohacený hlas po tréninku je tedy tvořen se stejnou 
intenzitou, ale menší addukcí. To ukazuje na zlepšenou 
efektivitu tvorby hlasu. Měřené parametry u mluvního 
hlasu obecně ukazovaly na vysoce individuální změny, 
statisticky se potvrdilo mírné zvýšení polohy hlasu. 
Účastníci potvrdili tato pozorování subjektivním hodno-
cením zlepšení hlasové kondice, větší lehkostí při mluvě, 
větší dechovou výdrží, menší únavou, možností použití 
většího hlasového rozsahu a plynulejšími přechody 
z nižších do vyšších poloh hlasu. 
Závěr: Cvičení s brumendem se prokazuje jako metoda 
využitelná v hlasové edukaci a rehabilitaci, která rozvíjí 
základní dovednosti práce s hlasem, zlepšuje jeho kva-
litu a efektivnost tvorby.
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SUMMARY

Dvořáková E., Frič M.: The Effect of Voice Training 
Using Humming Resonance Exercises at Students – 
Preliminary Study 
Introduction: Humming is one of semi-occluded vocal 
tract exercise, which is used in clinical practice - ther-
apy and is part of voice training. The aim of the study 
was to verify the training and educational effect of 
resonance exercises at 5 students with an undamaged 
voice, without voice training experience over a short 
period of time (2.5 m.). 
Methods: Voice recordings of tasks before and after the 
training process, monitoring of acquired vibro-acoustics 
parameters (electroglottography, voice range profile 

and acoustic parameters analysis). Personal history: 
interview with subjects, subjective assessment of sub-
ject’s own voice before and after study, assessing the 
state of voice by the teacher - before and after, feed-
back of subjects in diaries. Listening tests: evaluation of 
brightness by visual sort and rate method. Voice train-
ing: 6 lessons + home training with exercises recording.  
Results: Acoustic measurements and evaluation by 
listening tests (visual ranking and rating procedure) of 
brightness feature - high degree of agreement among 
all evaluators - ICC1 all evaluations 0,925, they agreed 
that the brightness level was significantly increased by 
the test subjects after the voice training. Voice range 
profile (VRP) Analysis results demonstrated statistically 
significant changes to VRP peak contours that are typ-
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