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Hodnocení hlasu, diagnostika poruch hlasu a hlasové funkce – praktický 

nácvikový kurz
M. Frič1, M. Kučera2

1 Výzkumné centrum hudební akustiky, HAMU Praha
2 ORL ambulance – centrum léčby hlasových poruch, Rychnov nad Kněžnou

• Forma: E-poster

• Kategorie: Hlas

Kurz je zaměřen na hodnocení a vyšetřeni hlasu a hlasivek poslechem (GRBAS), pomocí vyšetření 
hlasového pole, videolaryngoskopií a stroboskopií.

Cíl výcviku 

Propojené vnímání hlasových kvalit s vizualizovaným nálezem na hlasivkách ve vztahu k přítomnosti 
nebo nepřítomnosti morfologicko-anatomických změn na hlasivkách a jejich funkčním důsledkům 
pro tvorbu hlasu. Kurz řeší základní otázky běžné praxe.  Slyším….co bych mohu vidět?  Vidím ….co 
mohu slyšet?  Vidím a slyším….co se děje?  Vidím a slyším….co mohu dělat?

Obrázek 1: Nácvikové a testovací rozhraní pro provádění 

poslechového hodnocení patologického hlasu. Cílem 

účastníku bude provést poslechové testy různého typu 

a stupně poruchy hlasu aby se naučili používat visuálně-

analogové škály pro hodnocení míry celkové poruchy, 

chraplavosti, dyšnosti, napětí hlasu a astenie.

Dílčí výcvikové cíle

• Možnosti vnímání a poslechového hodnocení normálního hlasu a hlasové poruchy (viz Obrázek 
č. 1)

• Nácvik funkčního provedení a interpretaci vyšetření hlasového pole (příklad viz Obrázek č. 2)

• Hodnocení funkce hlasivek pomocí videolaryngoskopie a stroboskopie (příklad nácvikového 
testu viz Obrázek č. 3).

• Propojení percepčního vnímaní a objektivního vyšetření vlastností hlasu a nálezu na hlasivkách 
za účelem celkového funkčního zhodnocení stavu hlasu a tvorbu terapeutického plánu (příklad 
viz Obrázek č. 4).
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Obrázek 2: Porovnání hlasových polí habituálního hlasu, volání a  zpěvního hlasového pole před a  po  terapii u  muže 

s pěveckým tréninkem a speci*ckou poruchou hlasu týkající se hlavně pěveckého hlasu. Stav habituálního hlasu před 

terapií G0,5 R0,5 B0 A0,5 S0,5, po terapii G0 R0B0 A0 S0. Změna pěveckého hlasu je nejpatrnější na porovnání zpěvních 

hlasových polí, kde pacient po  reedukaci dosahoval vyšších hladin akustického tlaku v  oblastech nad malé a, tedy 

v oblastech hlavového rejstříku.

Metody výcviku

Kurz je rozdělen do dvou části s odstupem několika týdnů. V první části kurzu se účastník učí hodnotit 
základní vlastnosti patologického hlasu pomocí GRBAS škály a hodnotit nález na hlasivkách pomocí 
videolaryngoskopie a stroboskopie. Důraz bude kladen na interpretaci anatomicko – morfologického 
nálezu ve vztahu k funkčnímu nálezu. 

V období mezi první a druhou částí bude každý účastník provádět individuálně praktický nácvik 
hodnocení uvedených vlastností pomocí vzdáleného přístupu k  sérii percepčních audiovizuálních 
testů pomocí internetu.

Druhá část kurzu bude zaměřena na osvojení vyšetření hlasového pole a následně na propojení 
hodnocení hlasu a nálezu na hlasivkách celkově. Hodnocení nálezů ve vztahu k tvorbě terapeutického 
plánu (edukace, reedukace, rehabilitace, operace).  

Cílové skupiny

Lékař  (ORL, foniatr) – získá základní nástroje pro funkční vyšetření hlasu, diagnostiku poruch hlasu 
a hlasivek. Zvládnutí interpretace nálezů ve vztahu k možnostem konzervativní i chirurgické léčby. 

Klinický logoped, fyzioterapeut (profese provádějící konzervativní léčbu hlasových poruch) 
– zvládnutí interpretace nálezů od  lékaře, funkční interpretace záznamů videolaryngoskopických 
a stroboskopických. Nácvik vyšetření hlasu pomocí hlasového pole. Tvorba terapeutického plánu díky 
funkčnímu vyhodnocení dostupných nálezů.

Hlasový pedagog (zpěv, herectví aj…) – získá dovednost objektivně hodnotit základní kvality 
hlasu svých studentů. To mu umožní sledovat kvalitativní posuny směrem ke zlepšení hlasové funkce, 
objektivizaci dílčích nedostatků, nebo diagnostikovat varovné signály nastupující hlasové poruchy.
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Obrázek 3: Nácvikové a testovací rozhraní pro hodnocení stroboskopických záznamů zaměřené na vlastnosti týkající se 

hybnosti hlasivek.

Obrázek 4: Porovnání hlasových polí, a stroboskopických záznamů fáze při dýchání a fáze maximálního uzávěru hlasivek 

při fonaci u  pacientky s  papilomatosou po  několika operacích. Záznamy jsou s  odstupem vždy 4 měsíce v  průběhu 

hlasové terapie. Vlastnosti habituálního hlasu na začátku G3 R2 B1,5 A2,5 S3 – hlas je tvořený téměř afonicky s extrémní 

tenzí a středně chraplavě s dynamickým rozsahem od 57 do 92 dB. Byla nasazena brčková metoda pro zvýšení elasticity 

hlasivek a vytvoření použitelného hlasu pro další rozvoj. Při první kontrole G2,5 R2,5 B1 A1 S2 – hlas je tvořený v hlubší 

poloze se střední tenzí ale s výraznější chraplavostí, na hlasovém poli je vidno snížení polohy habituálního hlasu (cca o 5 

půltónů) a taky snížení nejhlubších poloh zpěvního hlasu, vyšší polovina zpěvního hlasového pole se dynamicky rozšiřuje 

a dosahuje i vyšší nevětší dynamiky cca110 dB, zůstává stále funkční spasticita hlasu, která je v další rehabilitaci řešena 

pomocí dechových a rezonančních cvičení. Při druhé kontrole G2,5 R1 B2 A1,5 S1,5 – hlas je tvořený s nejmenší tenzí, ale 

narůstá dyšnost kvůli zvětšenému papilomu, hlasová cvičení na „i“ a „u“ umožnila zvětšení dynamiky v střední poloze 

hlasu, což je výchozí situace pro další rozšíření dynamiky mluvního hlasu. 

Podmínky účasti

• znalost anatomie hlasového ústrojí

• vlastní notebook s wi* připojením

• základní znalost práce s PC

• ochota zúčastnit se všech percepčních testů

Kurz se uskuteční v  listopadu 2014 v  prostorách HAMU, Praha. Aktuální informace naleznete 
na stránkách http://zvuk.hamu.cz/vyzkum/hlas.php


