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HLASOVÉ REJSTŘÍKY A VIBRAČNÍ MECHANISMY Z OBJEKTIVNÍHO A 

PERCEPČNÍHO HLEDISKA – PŘÍPADOVÁ STUDIE 

Marek Frič 

1 Úvod 
V odborné literatuře je možno najít vícero definicí hlasových rejstříků. Obecně se shodují na 
tom, že hlasové rejstříky představují skupiny tónů (určitého rozsahu, výšky a hlasitosti) 
odlišné od jiné skupiny tónů − jiného rejstříku. Neshodují se ale v tom, na základě čeho se 
rejstříky odlišují. Fyziologické a akustické studie spíše rozlišují rejstříky podle způsobu 
kmitání hlasivek (HOLLIEN, 1972), takové se nazývají „laryngální mechanizmy“ 
(HENRICH a kol., 2003), respektive „voice source patterns“ (MILLER, 2000). Jiná, často 
citovaná definice se opírá o změnu barvy hlasu mezi rejstříky, tím pádem rozlišuje 
percepční regiony (TITZE, 2000). Novější studie pak potvrzují, že hrubší dělení podle 
vibračních mechanizmů je dále možné rozdělit podrobněji na základě percepčních odlišností 
(MILLER, 2000; ROUBEAU a kol., 2009). 

Vzhledem na způsob pozorování rejstříku, resp. v odborné literatuře se častěji studuje způsob 
změny rejstříků, lze diskutovat o tom, jestli objektivní pozorování spíše popisují vibrační 
mechanizmy a percepční studie, kterých je výrazně méně, ve skutečnosti popisují percepční 
regiony. Z tohoto důvodu panuje i v terminologii relativně velká nejednotnost, respektive 
nepřesnost. Není výjimkou, že se v novodobé literatuře zaměňují pojmy percepčních rejstříku 
a vibračních mechanismů. 

V současné době lze uzavřít, že jsou akceptovány v zásadě čtyři vibrační mechanismy. 
Původně jejich názvy vycházely z názvu hlasových rejstříků, ale nakonec pro jednoznačnost 
byly označeny jako M0, M1, M2 a M3 mechanismy. Jejich popis a dělení se v zásadě opírá o 
rozdíly v elektroglotografickém signálu (HENRICH, 2006). Podrobnější (i percepční) dělení 
se však opírá o různé vlastnosti v závislosti na použitých metodách sledování.  

Za zásadní parametr odlišující vibrační mechanizmy je považován kontaktní koeficient 
hlasivek – CQ. Kdysi se užíval název koeficient uzavření hlasivek, resp. se recipročně 
používal koeficient otevření hlasivek −OQ. Nejčastěji bývají parametry CQ, resp. OQ, 
odvozeny od elektroglotografického signálu, protože tato metoda umožňuje nejjednodušší 
neinvazivní sledování charakteru kmitání hlasivek. Elektroglotografické parametry (CQ, OQ) 
ale nepopisují skutečný poměr doby uzavření, resp. otevření hlasivek, naopak výborně 
dokumentují změny elektrického odporu mezi hlasivkami, který je ovlivněn zejména velikostí 
kontaktní plochy hlasivek.  

Změna vibračních mechanismů je fyziologicky podmíněna změnou tloušťky hlasivek, resp. 
změnou objemu mediální hmoty podílející se na kontaktu a kmitání, v návaznosti na různou 
aktivitu hrtanových svalů (m. vocalis, thyroarytenoideus, cricothyroideus a addukčních svalů 
(HERBST a kol., 2009; HERBST a kol., 2011; KOCHIS-JENNINGS a kol., 2012)). Pro 
přechod mechanismů je pak charakteristický pokles hodnot CQ a v případě přechodů mezi 
mechanizmy M1, M2 a M3 i pokles amplitudy EGG signálu, které přímo souvisí se 
zkracováním doby kontaktu hlasivek a jejich kontaktní plochou(HENRICH, 2006; 
ROUBEAU a kol., 2009).  

Názvosloví percepčních rejstříku v zásadě tvořili pedagogové zpěvu. V klasické hlasové 
pedagogice je cílem sjednocování (vyrovnání) barvy jednotlivých hlasových rejstříků, aby 
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nebyly percepčně odlišitelné. I navzdory tomu je rozsah hlasu klasických zpěváků rozdělen 
do rejstříků, kterých hranice se víceméně prolínají. Jejich pojmenování se přímo opírá o 
rozdělení dle hlasových rezonancí, tedy separátně vnímaných částí těla, které při tvorbě hlasu 
vibrují. Terminologie pojmenování rejstříku je výrazně nejednotné. Novodobější česká 
hlasově-pedagogická literatura (MORÁVKOVÁ, 2013) popisuje v zásadě 3 rejstříky: hluboký 
(prsní/hrudní), střední a hlavový rejstřík, pro koloraturní soprány však popisuje i flétnový 
rejstřík. Přehledová studie (MÖRNER a kol., 1963) uvádí až 100 různých pojmenování pro 
rejstříky. Celkový zpěvní rozsah nakonec ale dělí jenom na 5 částí. Stejný počet částí 
rozděluje hlasový rozsah i Collegium Medicorum Theatri (CoMeT) z roku 1985, na toto 
dělení navazuje i zpráva z druhé mezinárodní konference „The physiology and Acoustics of 
Singing“ (THURMAN a kol., 2004). Dlení jsou pro zpěv však v zásadě používané jenom 
střední tři rejstříky. 

Tabulka 1. uvádí výše uvedená dělení hlasových rejstříků, resp. vibračních mechanismů. 
Tabulka je doplněna o zajímavou přehledovou studii (ROUBEAU a kol., 2009), která 
doplňuje propojení mechanismů a terminologie pěveckých rejstříků. Celkový přehled 
experimentálních studií a dělení rejstříků / mechanismů můžete nalézt v (FRIČ, 2013). 

Tabuľka 1. Základní přehled hlasových rejstříku a vibračních mechanismů. 

Studie (autor, rok) 
velmi hluboká 

poloha 

hluboká poloha 
(základní, 
normální) 

střední 
poloha 

vysoká poloha 
velmi vysoká 

poloha 

CoMeT, 1985 

#1 #2 #2A #3 #4 

lowest low speaking middle high very high 

[pulse, vocal 
fry, creak] 

[modal, chest, 
normal, heavy] 

[head, 
mid,middle, 

upper] 

[falsetto, light, 
head] 

[flute, whistle] 

Thurman, L., 2004 pulse  lower upper falsetto M / flute F whistle 

Henrich, N., 2006, 

M0 M1   M2 M3 

[pulse, vocal 
fry, 

strohnbass] 

[modal, chest, male 
head, belting] 

  
[falsetto, loft, 
female head, 

upper] 

[flute, whistle, 
flegeolet, bell] 

Roubeau, B. et al., 
2009 

[fry, pulse, 
strohnbass, 

voix de 
contrebasse] 

[modal, normal, 
chest, heavy, thick, 

voix mixte M, 
mixed M, voce finta 
M, head operatic M] 

  

[falsetto, head, 
loft, light, thin, 
voix mixte F, 

mixed F] 

[whistle, 
flageolet, flute, 

sifflet] 

 

Z uvedené tabulky a popsaného dělení vychází jeden významný konflikt. Objektivně byly 
dokumentovány jenom čtyři vibrační mechanismy, kdežto hlasových rejstříků je popisováno 
celkově pět. Pro zpěv se obecně uvažují zejména střední tři rejstříky, okrajové 2 (pulzní a 
whistle) používají jenom extrémně položené hlasové kategorie (basy a koloraturní soprány). 
Obecně chybí vibrační mechanismus pro středový rejstřík, který se často popisuje jako 
smíšený a nachází se obecně uprostřed zpěvního rozsahu hlasu. 

Historicky je pozorování hlasových rejstříků spojováno s jejich přechody, které můžou být 
náhlé – skoková změna výšky (vocal breaks), u trénované skupiny jsou naopak častější 
plynulé přechody  (ROUBEAU a kol., 2009). Náhlé změny bývají velice často objektivně 
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sledovány při tzv. glissandech (klouzavých změnách výšky hlasu ve velkém rozsahu), týkají 
se spíše změn vibračních mechanismů. V pěvecké terminologii se nazývají jako passagio, 
které rozeznávají první (primo) a druhý (secondo), mezi nimi je hlavně u mužů popisována  
zona di passagio. Z principu jsou tedy tyto přechody spojené s pozorováním barevné změny 
zvuku při přechodu z jednoho rejstříku do druhého. Tyto změny jsou také spojovány se 
směnou rezonančních strategií – změn „ladění formantů“, resp. překrytí přechodů rejstříku 
umělým udržením intenzity konkrétních harmonických složek. Takže změna nebo překrytí 
přechodů rejstříků souvisí se změna velikosti dutin vokálního traktu v návaznosti na výšku 
tónu (ECHTERNACH a kol., 2008; ECHTERNACH a kol., 2011).  

(NEUMANN a kol., 2005)uvádí rezonanční strategie udržení hrudního (F1:2f0 a F2:4f0), 
resp. přechodu do hlavového (fully head)(F2: 3f0). (GARNIER a kol., 2012) popisuje dvě 
strategie tvorby vysokých ženských rejstříků. První typ využívají většinou koloraturní 
soprány, kde použijí percepční přechod na spodní hranici využívající R1:f0 ladění, které je 
možné již od C5 (typický přechod lower middle a upper middle rejstříků), a zároveň ho spojí 
s přechodem mechanizmů M2 do M3. Druhá strategie, typická spíše pro lyrické a dramatické 
soprány, využívá rozšíření M2 mechanizmu až do okolí c´´´ (C6), kde je zároveň horní 
hranice R1:f0 ladění. Tímto způsobem ukazuje, že nad passaggio primo přechodem můžou 
soprány prokazovat ještě další dva anebo tři přechody, ale ty mohou být buď charakteru 
přechodu M2-M3, anebo změnou rezonanční strategie.  

Novější experimentální studie se více zaměřují na interpretaci pěveckých technik ve spojitosti 
s hlasovými rejstříky a fyziologií jejich tvorby. Ukazuje se, že M1 mechanismus je možné 
rozdělit z tohoto hlediska u klasického zpěvu mužů na hrudní a hlavový rejstřík (resp. 
označovaný jako voix mix, full head, mezza voce) (MILLER, 2000), u neklasického zpěvu 
žen jsou polohy M1 mechanismu nad passagio  (KOCHIS-JENNINGS a kol., 2012) přímo 
spojované se speciální technikou „belting“. (HERBST a kol., 2011)na základě změn v EGG 
signálu rozděluje  dle nastavení míry adduke a medializace membranózní části hlasivek  
abdukovaný/ abdukovaný M1 i M2 mechanismus. 

Nové metody vizualizace EGG signálů, jakou je využití EGG wavegramů (HERBST a kol., 
2010), poskytují podrobnější informace o tvarech pulzů hlasivek. Tímto způsobem se kromě 
kontaktního koeficientu a amplitudy EGG ukazují nové možnosti popisu kmitání hlasivek a 
tedy i podrobnější zkoumání změn hlasových rejstříků a obecně zkoumaní typu fonace. 
Předchozí studie autora (FRIČ, 2015) prokázala možnost využití sledování vibrací hrtanu a 
čela akcelerometry, při sledování změn rejstříků při použití rezonančních trubiček. 

Předkládaná studie je koncipovaná jako případová studie, které cílem je ověřit možnost 
sledování hlasových rejstříků a jejich změn ze subjektivního hlediska v poslechovém testu a 
objektivně v návaznosti na měření signálů kmitání hlasivek (EGG), hrtanu a čela 
(akcelerometry), souběžně s akustickým signálem. 

2 Materiál a metody 

2.1 Subjekty 
Studie uvádí výsledky třech žen, z toho jedné amatérské zpěvačky (50 let, vystudovala 
hudební výchovu, poslední 3 roky se věnuje amatérskému neklasickému zpěvu). Další dvě 
ženy jsou vystudované profesionální operní pěvkyně, jedna vystudovala obor mezzo-soprán 
(33 let), druhá soprán (48 let). 
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2.2 Nahrávky 
Všechny subjekty se účastnily měření hlasového pole v Laboratoři experimentální 
psychoakustiky ve Výzkumném centru hudební akustiky na HAMU. Pomocí osmi-kanálové 
zvukové karty (PreSonus AudioBox 1818VSL) byly souběžně zaznamenány signály (48 kHz, 
24 bit):  

a) Zvukový signál, mikrofonu (Sennheaiser ME2) umístněného ve vzdálenosti 30 cm od úst 
v šikmém směru,  

b) Elektroglotografický signál (Laryngograph A-100), elektrody byly umístněné na krku 
v místě křídel štítné chrupavky, před nahráváním byl amplituda zesílení laryngografu 
nastavena tak, aby největší amplituda signálu (předpokládáno v hluboké poloze hlasu 
v modálním rejstříku) nepřebudila vstup zvukové karty, ale zároveň aby její zesílení bylo 
co největší.  

c) Signál vibrací povrchu hrtanu byl zaznamenán pomocí akceleromentru PCB Piezotronics 
352C23, s citlivosti 10, 04, mV/(m/s2), který byl umístněný na jedné z elektrod 
laryngographu. 

d) Signál vibrací čela byl zaznamenáván pomocí akcelerometru (PCB Piezotronics 352C23, 
citl. 10,13, mV/(m/s2)), který byl umístněný uprostřed čela a byl přichycen pomocí 
elastického pásu. 

Signál akcelerometrů byl před vstupem do zvukové karty zesílen pomocí zesilovače PCB 
Piezotronics 482C15, signál čela byl zesílen 100x. 
Nahrávky osahovaly měření mluvních i zpěvních úkolu, pro přehlednost jsou v této studii 
uvedeny jenom výsledky pro habituální čtení, gradaci hlasitosti při volání a zpěvu stupnic 
v různých dynamikách v celém tónovém rozsahu na slabiku „vá“.  

2.3 Zpracování signálů 
Všechny signály byly zpracovány v postprocessingu pomocí autorem vytvořeného SW 
RealVoiceLab (naprogramovaném v MATLABu) v časových segmentech délky a s posunem 
40/10 ms pro řečové úkoly a 100/40 ms pro zpěvní úkoly. 

Ze zvukového signálu byly vypočteny hodnoty základní frekvence (pomocí autokorelace) a 
hodnoty SPL (z hodnot RMS připočtením konstanty určené pomocí kalibračního signálu). 

Z elektroglotografického signálu byly určeny hodnoty průměrné amplitudy detekovaných 
pulzů a jejich průměrné hodnoty kontaktního koeficientu (CQd) na základě detekce vrcholů 
derivace EGG signálu (DEGG). Hodnoty CQd jsou uváděny v % z celkové délky periody 
hlasivkového cyklu. 

Dále byl z EGG signálu pro jednotlivé časové segmenty vypočteny průměrné průběhy EGG 
pulzy a jejich první derivace dle postupu uvedeného pro vytvoření EGG wavegramu  v 
(HERBST a kol., 2010). Tímto způsobem byly vytvořeny tzv. segmentální EGG 
wavegramy. 

Amplitudy kmitání hrtanu a čela z akcelerometrických signálů byly stanoveny dvojí integrací 
a následně průměrem všech detekovaných period kmitání v daném časovém segmentu.  

Všechny uváděné amplitudy v této studii (EGG signálu i akcelerometrů) jsou relativní, 
protože jejich absolutní hodnota i závisí na vodivosti tkaniva pod elektrodami, které je 
ovlivněno hlavně množstvím podkožního tuku, pak tloušťkou a délkou hlasivek. Kmitání 
akcelerometrů je taky ovlivněnou množstvím měkkých tkaniv mezi čidlem a tuhou 
podkladovou strukturou (štítná chrupavka, resp. čelní kost). Normalizace uvedených amplitud 
byla vztažena vzhledem k průměrné amplitudě při habituálním čtení. 
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2.4 Poslechové testy 
Pro účely poslechového hodnocení přechodu rejstříků byly použity nahrávky vzestupné řady 
tónu v celém rozsahu hlasu v mf dynamice. Z nahrávek byly vystřiženy 600 ms středové 
úseky držených tónu a na jejich začátku a konci byla použita 20, resp. 30 ms rampa. Každou 
stimulovou sadu hodnotil autor studie a samotný měřený subjekt jenom jednou. 

Autor studie hodnotil nahrávky v kategorickém seřaďovacím testu, kde v MATLBu 
vytvořeném prostředí pro provádění poslechových testů (ListeningTest) hodnotil jednotlivé 
stimuly seřazené v postupnosti jak byly nahrány. Cílem testu bylo rozdělit řadu tónu na zvuky 
podobné kvality a barvy, odlišující se od sousední řady a tyto skupiny podobných tónu 
(percepčních hlasových rejstříku), následně takovou skupinu tónu nazvat (označit rejstřík). Ke 
každému zvuku bylo možné dopsat libovolnou poznámku.  

Měřené subjekty mohly provést percepční hodnocení stimulů ve webovém rozhraní – 
vzdáleným přístupem (PsychoTestEditor), Testová metoda byla však obyčejný slovní popis 
seřazené skupiny stimulu, kde měli odpovědět na vě otázky: - mezi kterými stimuli dochází 
ke změně barby (resp. resjtříku) a jak by jednotlivé rejstříky slovně popsaly. 

Multimediální prezentace stimulů jakož i barevných obrázků – výsledků předkládané studie si 
bude možné prohlédnout za použití prohlížeče Firefox připojením se k serveru 
PsychotestEditoru. Odkaz na příslušné stránky prezentace bude zveřejněn na stránkách 
MARC: zvuk.hamu.cz/výzkum/hlas.php. 

3 Výsledky 
Obrysové křivky měření hlasového pole jsou zobrazeny na Obrázku 1. v horní řadě. Šedá 
plocha v hlasovém poli označuje polohu hlasu při habituálním čtení, tlustá tmavá čára 
zobrazuje obrys hlasového pole při gradací hlasitosti do maxima při volání. Poloha zjištěných 
maximálních výškových poloh při volání pravděpodobně ukazuje na nejvyšší dosažitelnou 
polohu v M1 vibračním mechanismu (modálním / hrudním rejstříku), nad touto polohou by 
subjekty měly být schopny tvořit hlas jenom v M2 (falzetovém) respektive M3 (whistlovém) 
vibračním mechanismu kmitání hlasivek. Svislými šipkami jsou označeny zlomy v obrysech 
kontury maximální SPL – což jsou předpokládané přechody hlasových rejstříků. 

Šedé kontury zpěvního hlasového pole ukazují celkové možnosti tvorby hlasu při prodloužené 
fonaci slabik „vá“ v celém dosažitelném rozsahu hlasu. Lokální zlomy obrysů (převýšení 
následné mírnými pokles) v konturách maximální SPL poukazují na místa pravděpodobných 
přechodů rejstříků. Všechny uvedené subjekty v tomto úkolu dosáhly aspoň 3 rejstříky. Na 
kontuře maximální SPL jsou u amatérské zpěvačky i u sopránu patrny takové přechody 
v oblasti mezi C4 –D4 a C5 – D5, mezzo-soprán má tyto přechody v oblastech mezi F3# - 
G3#, F4# - G4# a pravděpodobně i mezi E5 –F5#. 

Číselné hodnoty naměřených parametrů hlasových polí subjektů jsou uvedeny v Tabulce 2. 
Průměrná výška habituálního hlasu se u subjektů pohybuje v rozmezí E3 – G3 (malé e – g), 
nejhlouběji položený hlas měla amatérská zpěvačka, nejvyšší hlas měl mezzo-soprán. 
Nejvyšší polohy maximálního volání se pohybovaly od C5# do F5. Amatérská zpěvačka tímto 
způsobem dosáhla polohu C5# (cis‘‘) a SPL cca 104,9 dB, mezzo-sopránistka paradoxně 
dosáhla polohy až F5 (f‘‘) a SPL 107,3 dB, sopranistka nejvíce volala na tónu C5# a SPL 
102,4 dB. Celkový půltónový rozsah byl podobný u všech subjektů a dosahoval rozmezí 40,7 
až 43,1 půltónu (tedy obecně více než 3 oktávy a 4 půltóny). Nejvyšší dosažená výška byla 
D6# až E6 (dis‘‘‘ až e‘‘‘). 
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Obrázok 1. Výsledky měření hlasového pole (horní řada) úkolů: habituálního čtení (šedá plocha), gradace 

volání do maximální hlasitosti (černá tlustá čára) a zpěvního hlasového pole (šedá kontura) měřených subjektů. 
Svislé šipky označují předpokládaná místa přechodů rejstříku na základě zlomů v obrysech zpěvního hlasového 
pole (kontury maxima SPL). Druhá a další řady zobrazují průměrné hodnoty měřených parametrů vzhledem na 

pozici v hlasovém poli. Šipky označují zjištěné přechody rejstříků dle percepčního hodnocení autora. 

Druhá a další řady v Obrázku 1. zobrazují průměrné hodnoty (v odstínech šedé) měřených 
parametrů vzhledem na pozici v hlasovém poli. Šikmé černé šipky v druhé řadě ukazují místo 
s nejvýznamnějším poklesem kontaktního koeficientu (CQd), kde by se měl nacházet 
pravděpodobný přechod z M1 do M2 mechanismu. Svislé šedé šipky ukazují identifikovaná 
místa přechodu sousedních rejstříků na základě poslechového hodnocení autora, přechody 
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jsou označeny velkými písmeny A-E. Jejich podrobnější rozbor je uveden v Tabulce 3. a 
Obrázcích 2-5. 

Tabuľka 2. Parametry hlasových polí (VRP) měřených subjektů pro úkoly habituální čtení, gradace volání do 
maxima, zpěv stupnic na slabiku „vá“. Měřené parametry průměrná, minimální a maximální výška (P – Pitch 
v midi půltónech) a SPL v dB, Plocha hlasových polí ohraničená obrysovými křivkami (v půltónech x dB). 

Hlas. pole Amatérská zpěvačka Mezzo-soprán Soprán 

Par./Úkol 
Hab. 
čtení 

Grad. 
Vol. 

Zpěv 
Hab. 
čtení 

Grad. 
Vol. 

Zpěv 
Hab. 
čtení 

Grad. 
Vol. 

Zpěv 

P.prům. 
52,3 / 

E3 
63,7 / 

E4 
62,5 / 
D4# 

54,8 / 
G3 

63,8 / 
E4 

63,5 / 
E4 

54,4 / 
F3# 

64,8 / 
F4 

66,0 / 
F4# 

P.min 
47,0 / 

B2 
52,5 / 

E3 
44,2 / 
G2# 

49,6 / 
D3 

52,2 / 
E3 

46,4 / 
A2# 

46,7 / 
B2 

47,3 / 
B2 

46,1 / 
A2# 

P.max 
59,3 / 

B3 
72,5 / 
C5# 

87,3 / 
D6# 

62,2 / 
D4 

77,4 / 
F5 

87,7 / 
E6 

61,4 / 
C4# 

72,9 / 
C5# 

86,8 / 
D6# 

Půltón. 
rozsah 

12,3 20,0 43,1 12,6 25,2 41,3 14,7 25,6 40,7 

SPL. 
prům. 

64,7 88,4 81,1 70,4 82,6 80,8 73,1 87,6 84,0 

SPL.min 50,5 56,8 46,4 58,9 49,5 45,7 55,8 49,4 49,8 

SPL.max 74,4 104,9 111,3 80,3 107,3 115,2 82,2 102,4 114,8 
Dyn. 

rozsah 
23,8 48,0 65,0 21,4 57,7 69,5 26,4 52,9 65,0 

Plocha 
VRP 

186,5 330,6 1666,2 174,7 566,9 1242,8 240,0 389,9 1608,0 

 

Tabulka 3. uvádí výsledky percepčního hodnocení jednotlivých stimulů. Pro porovnání jsou 
uvedeny výsledky hodnocení autora studie a konkrétního subjektu. V dalším textu je však 
analyzováno jenom hodnocení dle autora studie. Kategorické pojmenování percepčních 
rejstříků (jakožto řad tónů s podobnou kvalitou odlišnou od navazující řady) se mírně lišily 
mezi subjekty i hodnotiteli. U amatérské zpěvačky byly autorem použity názvy hluboký 
hrudní, hrudní, smíšený, hlavový/falzetový a flétnový, ale sama zpěvačka hodnotila trocha 
odlišně se zaměřením na typ rezonance, případně spasticity. Hranice hrudních rejstříků byly 
zjevně odlišné mezi hodnotiteli. U mezzo-sopránu autor studie rozdělil tóny na plný hrudní, 
smíšený, hlavový a flétnový rejstřík, kdežto operní pěvkyně je sumárně pojmenovala jako 
hrudní, smíšený a vysoký, obecně se vůbec neshodli na pozicích přechodů rejstříků. Hlas 
sopránu byl autorem studie rozdělený na plný hrudní, hrudní, smíšený, hlavový, flétnový a 
whistle/flageolet-ový rejstřík, kdežto pěvkyně pojmenovala rejstříky jako nejnižší hrudní, 
nižší, střed a vyšší střední rejstřík, vysoký a nejvyšší hlavový rejstřík, znova se s autorem 
neshodli jenom u přechodů hrudního rejstříku. Tlustě jsou v tabulce vyznačeny dvojice tónů, 
které představují sousední stimuly se změnou percepčního rejstříku. Pro tyto stimuly jsou pak 
v Obrázcích (3-5.) uvedeny pro porovnání EGG pulzy a akustická spektra. Výraznou črtou 
většiny těchto přechodů je relativně velká změna SPL, která často dosahuje až 5 dB. 
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Tabuľka 3. Výsledky percepčního hodnocení jednotlivých stimulů z mf dynamiky zpěvu řad tónů. Tón 
označuje zpívanou výšku (dvojice tónů je zobrazena v proto, že každý subjekt zpíval durovou stupnici s jiným 
začátečným tónem), SPL u jednotlivých subjektů zobrazuje konkrétní průměrnou hodnotu SPL v dB daného 

tónu. MF popis uvádí společné pojmenování skupiny tónů – percepční rejstřík na základě autora studie, Sub. – 
označuje pojmenování a dělení rejstříků na základě poslechu daného subjektu. 

 
Amatérská zpěvačka Mezzo-soprán Soprán 

Tón SPL MF Sub. SPL MF Sub. SPL MF Sub. 
C3 73.7 

hluboký 
hrudní 
 

hrudní (prsní), 
relativně 
volný,  

    
 

      
D3 / 
D3# 

77.9 65.8 

plný hrudní 
hrudní 

73.7 

plný hrudní 
nejnižší 
hrudní 

E3  79.3 71.4 77.2 
F3# / 
G3  

84.8 

hrudní 
 

75.5 76.6 

G3# / 
A3  

85.9 76.4 78.3 

A3# / 
B3  

89.3 79.8 

smíšený 

81.7 

hrudní C4 / 
C4# 

88.6 hrudní 
(prsní),středně 
spastický; 

80.9 

smíšený 

82.3 
nižší 
střední D4  90.0 82.9 82.6 

E4  94.1 

smíšený 
 

prodloužený 
modální s 
hlavovou 
rezonanci  

83.0 88.7 

smíšený 

F4 / 
F4# 

93.7 87.6 

hlavový 

91.1 

střed 
středního 

G4  94.4 prodloužený 
modální s 
výrazným 
spasmem 

88.9 90.6 

G4# / 
A4  

98.1 87.6 96.1 

A4# / 
B4  

91.3 

hlavový 
 

falzet, s 
mírnou 
hlavovou 
rezonancí 

90.9 

vysoký 

97.2 

hlavový 
vyšší 
střední 

C5 / 
C5# 

89.3 96.9 96.8 

D5  91.0 101.4 

flétnový 

95.6 

D5# / 
E5  

100.2 

flétnový 

výrazná 
hlavová (nebo 
flétnová) 
rezonance 
(může být i 
whistle - 
rezonovaný) 

95.6 101.8 

flétnový vysoký 
F5 / 
F5#  

101.6 104.6 103.8 

G5  100.1 108.7 103.3 

G5# / 
A5 

      110.0 106.4 
whistle/ 
flafeolet 
 

nejvyšší 
hlavový 

A5# / 
B5       

108.7 106.9 

C6#             104.6 
D6              100.7 

 

Konkrétní průběhy měřených parametrů společně se segmentálními EGG a DEGG 
wavegramy pro použité stimulové úseky v percepčních testech jsou zobrazeny na Obrázku 2. 
V horních částech zobrazení jsou vykresleny grafy normalizovaných průběhu měřených 
parametrů (F0, SPL, CQd, eA – amplituda EGG signálu, Aa1 – amplituda kmitání povrchu 
hrtanu). Nad EGG wavegramy jsou čísla označující jednotlivé pulzy znázorněné na Obrázcích 



N O V É  T R E N D Y  A K U S T I C K É H O  S P E K T R A  2 0 1 6  
Vedecký recenzovaný zborník | Peer-reviewed Proceedings 

 

81 
 

3-5 přislouchajících přechodů rejstříků jednotlivých subjektů identifikovaných v poslechovém 
testu autorem studie. 

 
Obrázok 2. Souhrnné zobrazení průběhu hodnot měřených parametrů (horní část) a segmentální EGG (střední 
část) a DEGG (spodní část) wavegramy vystřižených úseků zpěvu stupnic v mf dynamice pro uvedené subjekty. 

Čísla uvedená nad EGG wavegramy označují jednotlivé pulzy sousedních rejstříků tesně před a po přechodu 
rejstříků. Jejich vzájemné porovnání je uvedeno v Obrázcích 3-5.  
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U amatérské zpěvačky (horní část Obrázku 2.) je lze wavegramy rozdělit na dvě základní 
části. Hlubší poloha až po přechod C (označený 5-6) se nachází EGG pulzy s relativně 
dlouhou dobou uzávěru (dominuje tam tmavá barva EGG wavegramu). V oblasti až po 
přechod C se nachází M1 (modální/hrudní) vibrační mechanizmus hlasivek a byl 
identifikovaný i na základě výrazného poklesu CQd i na základě polohy maximálního volání. 
Ve vyšší části od tohoto přechodu je pak náhlý pokles CQd a M2 (falzetový) mechanismus 
kmitání hlasivek. Ze zobrazení horní části Obrázku 2. dle průběhu měřených parametrů je 
změna M1 a M2 mechanizmu spojena také s náhlým poklesem SPL a paradoxně i s nárůstem 
amplitudy EGG signálu a mírným nárůstem amplitudy kmitání povrchu hrtanu.  

Další přechody rejstříku u amatérské zpěvačky zjištěné na základě percepčního hodnocení 
autorem studie jsou uvedeny na Obrázku 3. Přechod A (odpovídají mu pulzy 1 a 2) ukazuje 
dle CQd nárůst kontaktu, ale dle tvaru pulzu je vidno změnu konkavity dekontaktní (otevírací) 
fáze pulzu (ta se nachází mezi maximem a minimem EGG pulzu). Měřené parametry vykazují 
nárůst CQd a SPL, lokální maximum amplitudy EGG signálu. Z grafů EGG pulzů 1 a 2 je 
však patrno, že CQd koeficient na základě hledání derivačních extrému v tomto případě 
selhal, ve skutečnosti měl být CQd na 1 přibližně stejný jako u 2. Percepční rozdíl je dle 
spektrální analýzy pravděpodobně spojen s náhlým nárůstem 4. a 6. harmonické složky.  

 
Obrázok 3. EGG pulzy na tónech přechodů percepčních rejstříků u amatérské zpěvačky a jejich spektrální 
analýza (tenká čára zobrazuje FFT spektrum, tlustá čára LPC spektrum) mezi hlubokým hrudním a hrudním 

rejstříkem (první řada), hrudním rejstříkem a smíšeným (druhá řada), smíšeným a hlavovým/falzetovým (třetí 
řada) a mezi flétnový a hlavovým/falzetovým rejstříkem (čtvrtá řada).  
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Přechod B (pulzy 3 a 4) ukazuje na EGG pulzu hlavně změnu konvexity otevírací fáze 
hlasivek, dle parametrů je patrný náhlý pokles amplitudy EGG signálu, nárůst SPL, pokles 
CQd. Na spektrech se změna projevila nárůstem 2. a 4. harmonické složky.  

Přechod C (pulzy 5 a 6) byl identifikovaný jako přechod vibračních mechanismů z M1 do 
M2, s náhlým poklesem CQd, SPL, ale skokovým nárůstem amplitudy EGG a kmitání hrtanu. 
Spektrálně sice dominuje u obou 2. harmonická složka, ale nápadný je nárůst 1. harmonické u 
M2.  

Přechod D (pulzy 7 a 8) je spojený jak s nárůstem CQd, poklesem amplitudy EGG i se 
změnou tvaru EGG pulzu – mění se celková symetrie. Dále je tento přechod po globálním 
maximu amplitudy kmitání hrtanu, ve spektru se mění poměr dominance první a druhé 
harmonické, kde ve výše položeném rejstříku dominuje první harmonická. 

U mezzosopranistky změna CQd není tak patrná jako u amatérské zpěvačky, z wavegramu lze 
pozorovat postupné zkracování fáze s velkým kontaktem hlasivek (tmavé části EGG 
wavegramu), ale dle DEGG wavegramu (lokální zesvětlení) lze usuzovat, že v oblasti 
přechodu rejstříku se objevoval typ EGG pulzů s dvěma dominantními otevíracími 
(zápornými – tedy světlými) vrcholy v DEGG.  

Na zobrazení samostatných pulzů na Obrázku 4. je u obou pulzů přechodu A (1 a 2 pulz) 
zobrazen typický M1 mechanismus, a uvedené pulzy se nijak neliší ani tvarem. Dle průběhu 
měřených parametrů se tento přechod neprojevil ani výraznou změnou v žádném parametru, 
jediný pozorovatelný rozdíl je jenom v počtu dominujících harmonických složek. V prvním 
případě dominovalo prvních 6 harmonických v druhém jenom prvních pět. 

 
Obrázok 4. EGG pulzy na tónech přechodů percepčních rejstříků u mezzo-sopránu a jejich spektrální analýza 
mezi plným hrudním, smíšeným rejstříkem (první řada), smíšeným a hlavovým rejstříkem (druhá řada), a mezi 

hlavovým a flétnovým rejstříkem (třetí řada). 

Přechod C (pulzy 5, 6) se nachází až za maximem EGG amplitudy, výrazně se zvýšila 
amplituda kmitů hrtanu, na spektru se zdá jako zásadní nárůst a dominance první harmonické 
složky.  
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Soprán se od předešlých subjektů odlišuje ve všech směrech. Na EGG wavegramech (spodní 
část Obrázku 2.) je i v hluboké poloze patrná relativně krátká fáze kontaktu hlasivek, která 
postupně klesá až k místu nejvýraznější změny na wavegramu, k přechodu C (5 a 6 pulz). Na 
wavegramu se v následující oblasti objeví specifický typ deformace ve tvaru vlny (vyboulení) 
– náhlý posun tmavé oblasti. Tento posun je způsobený objevením se druhého vyboulení v 
EGG pulzu (viz pulz 5 Obrázku 5.) s dvojitým kladným (zavíracím) vrcholem DEGG, a 
jakoby s dvojitým vrcholem EGG. U tohoto přechodu je nejzásadnější specifická změna tvaru 
EGG pulzu. Posun wavegramu je způsobený postupnou dominancí druhého vrcholu EGG 
signálu, kdy začne převládat korelace s idealizovaným EGG pulzem (při tvorbě EGG 
wavegramu). Fáze kontaktu hlasivek je však téměř stejná a vzhledem na celkový rozsah hlasu 
dosahuje vlastně minimálních hodnot. Tento přechod je z hlediska měřených parametrů 
provázen jenom nárůstem kmitů hrtanu. Na spektru se projeví výrazným nástupem dominance 
druhé harmonické složky.  

Ostatní percepčně identifikované přechody u sopránu lze popsat následovně: u přechodu A (1 
a 2 pulz) se tvaru EGG pulzu projevil mírným zkrácením CQd, na spektru se ukázala změna 
počtu dominujících harmonických z 6 na 5. V měřených parametrech začne po přechodu 
dosahovat amplituda hrtanu svého maxima. 

Přechod B (3 a 4 pulz) se naopak projevil výrazným zmenšením amplitudy hrtanu i EGG 
signálu. Tvar pulzu je taky provázen jen zkrácením CQd, taky byl identifikován jako přechod 
M1 a M2 mechanizmu. Spektrální změna se týká zmenšením počtu dominujících 
harmonických z 4 na 3. 

Přechod D (pulzy 7 a 8) se projevuje hlavně změnou tvaru pulzu, kde se relativně ostrý pulz 
mění znovu na typický M2 mechanizmus, ve spektru začne dominovat první nad druhou 
harmonickou a zároveň se extrémně posílí harmonické složky v oblasti pěveckého formantu. 
Z měřených parametrů je patrný jenom výraznější nárůst SPL. 

Přechod E (pulzy 9-10) se projeví dosažením SPL maxima, lokálním maximem kmitů hrtanu. 
Na EGG wavegramu je možné vidět rozšíření zavřené fáze pulzu. Ve spektru se ukáže typické 
monotónně klesající spektrum a hlavně výrazná ztráta harmonické v oblasti 5,5 kHz. 

Na základě popsaných výsledků zjištěných z hodnocení mf dynamiky je možné se pokusit 
interpretovat výsledky měření celkového zpěvního hlasového pole uvedených na Obrázku 6. 
Do obrázku byly zapsány pozice přechodů rejstříku zjištěných jak ze zlomů obrysů hlasového 
pole ale hlavně na základě percepčního hodnocení. Když tyto výsledky aplikujeme na měření 
jednotlivých parametrů a jejich rozložení vzhledem na pozici v hlasovém poli, ukazuje se 
velmi efektivní identifikace zjištěných rejstříku, ale také jejich parametrický popis. 

U amatérské zpěvačky byly zjištěny 4 přechody, Až po přechod C jde o M1 mechanismu, 
který je ale rozdělen na další tři rejstříky. Nejhlubší rejstřík je tvořený s velmi dlouhým 
kontaktem hlasivek, ale zároveň s výraznou amplitudou EGG signálu, hrtan v průměru kmitá 
jenom střední amplitudou ale kmitání čela paradoxně dosahuje vysokých hodnot. Střední část 
M1 mechanizmu je charakteristická poklesem amplitudy EGG signálu, a nejvyšší M1 třetina 
je charakteristická nárůstem amplitudy kmitání hrtanu. Hlavový rejstřík začíná přechodem do 
M2 mechanismu a dosažením nejvyšších amplitud kmitání hrtanu. Flétnový rejstřík je 
charakteristický poklesem EGG amplitudy i amplitudy kmitání hrtanu, ale zato se zvýrazní 
kmitání čela. Z celkového zobrazení je vidno ještě jednu změnu, která při sledování mf 
dynamiky nebyla zaznamenána. Nejvyšší polohy amatérské zpěvačky dosahují až k tónu D6, 
a přibližně nad B5 je výrazný pokles CQd, a lze tedy předpokládat ještě jeden rejstřík, 
pravděpodobně whistle/flageolet. 
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Obrázok 5. EGG pulzy na tónech přechodů percepčních rejstříků u sopránu a jejich spektrální analýza mezi 

plným hrudním a hrudním rejstříkem (první řada), hrudním a smíšeným rejstříkem (druhá řada) mezi smíšeným 
a hlavovým (třetí řada), mezi hlavovým a flétnovým (čtvrtá řada) a nakonec mezi flétnovým a 

whistle/flageoletem (pátá řada). 

Globální hodnocení měření u mezzosopránu ukazuje následující vysvětlení třech 
pozorovaných přechodů rejstříků. Nejhlubší dva rejstříky (až po přechod B) jsou v M1 
mechanismu s dlouhou dobou kontaktu hlasivek, odlišují se ale amplitudou EGG signálu a 
kmitáním hrtanu, které ve smíšeném rejstříku poklesnou. M2 mechanismus byl také rozdělený 
na 2 rejstříky, hlavový byl charakteristický nárůstem amplitudy EGG signálu, ale poklesem 
kontaktu hlasivek, postupně se zvětšovala amplituda hrtanu i čela. Nejvyšší flétnový rejstřík 
byl charakteristický velmi vysokou dobou kontaktu, ale výraznou redukcí EGG amplitudy, 
zato největší amplitudou jak hrtanu tak čela. 

Dělení sopránových rejstříků je trocha odlišné od mezzo-sopránu, ale lze jej vysvětlit zejména 
na základě změn délky kontaktu hlasivek a amplitudy kmitů hrtanu. Amplituda EGG signálu 
obecně se stoupající výškou klesala a opačně amplituda čela stoupala. Plný hrudní rejstřík se 
od hrudního odlišoval výraznějším kontaktem hlasivek a kmitáním hrtanu. Smíšený rejstřík 
obecně dosahoval nejvyšších hodnot CQd, ale nejmenších hodnot kmitání hrtanu. U 
hlavového rejstříku klesal kontakt hlasivek, ale stoupla amplituda hrtanu, kdežto u flétnového 
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dosahovala největších hodnot (zároveň s kmitáním čela). Flageolet byl charakteristický 
nápadným poklesem amplitudy EGG, kmitání hrtanu ale i mírným omezením kmitání čela. 

Shrnující obrázek měření hlasového pole s uvedením výsledků průměrných hodnoty 
měřených parametrů vzhledem na pozici v hlasovém poli pro mf, ff i pp dynamiku (vyšetření 
celkového zpěvního hlasového pole). Šipky u kontur hlasového pole a písmena označuji 
identifikované hranice hlasových rejstřík buď ze zlomů v obrysech VRP, resp. na základě 
percepčního hodnocení. 

4 Diskuze  
Předkládaná případová studie dokumentuje identifikaci hlasových rejstříků na základě 
percepčního hodnocení a pomocí různých způsobů objektivizace vibračních vlastností 
hlasivek, kmitání povrchu těla a akustické analýzy.  
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Všechny uvedené metody však dokumentují jejich různorodost v hodnocení rejstříků. 
Percepční hodnocení jenom na základě porovnání popisu různými hodnotiteli ukazuje 
obecnou neshodu (často se projevila zejména v hlubších rejstřících). Už samotné pojmenování 
rejstříků se neshoduje ani mezi hodnotiteli a ani u jednoho hodnotitele mezi jednotlivými 
subjekty. Jejich shoda však obecně není ani s teoretickým přehledem, kde hlasový 
pedagogové rozlišují zejména 3 rejstříky (MORÁVKOVÁ, 2013). 

Objektivní analýza taky prokázala různé limitace. U operních pěvkyň se nepotvrdil 
předpoklad, že maximální poloha volání v hlasovém poli představuje polohu přechodu M1 a 
M2 mechanizmu (FRIČ a KRASŇANOVÁ, 2014). V studii však byly rozebírány rejstříky při 
střední dynamice a výše uvedený předpoklad se týká mluvního použití hlasu, kde se 
v nejvyšší a nejhlasitější poloze volání předpokládá maximální aktivace m. thyroarytenoideus 
(hlasivkový sval) a tedy i maximální poloha M1 mechanismu. Tento fakt byl sice potvrzený u 
amatérské zpěvačky, která dle vlastních slov přetahovala modální hrudní/modální rejstřík do 
co nejvyšší možné polohy – typický pro neklasický zpěv (belting). Je tedy diskutabilní, jestli 
je možné uvedený předpoklad přechodů mechanizmů aplikovat i na pěvecký hlas klasicky 
trénovaných pěvkyň. Dle této studie přecházejí klasické pěvkyně do M2 mechanismu 
v relativně hluboké poloze a následně je celý jejich předepsaný rozsah zpívaný zejména za 
použití M2 (případně M3) mechanismu. Tato pozorovaní jsou ve shodě s (GARNIER a kol., 
2012; MILLER a SCHUTTE, 2005). 

Na druhé straně byla většina zlomových bodů na obrysové křivce maximální SPL v hlasovém 
poli identifikována i pomocí percepčních testů a tedy je možné podpořit předpoklady, že 
zlomy na obrysech hlasových polí identifikují změny rejstříků (LYCKE a kol., 2012). Dle 
předkládané studie však identifikují většinu percepčně odlišitelných rejstříků, nejenom 
přechod hrudního a hlavového. 

Z globálních měření parametrů zpěvního hlasového pole se nepotvrdil předpoklad, že by 
soprán měl větší rozsah směrem k vyšším tónům, ale tento fakt byl již prokázán i ve studii 
(LAMARCHE a kol., 2010), kde se ukázalo, že mezzo-soprány a soprány dosahují 
podobných nejvyšších tónů. 

Použití EGG a DEGG wavegramů ukazuje podrobnější informace o průběhu EGG signálu. 
Dle předkládané studie by byla na základě sledování změn tvaru EGG pulzů identifikovatelná 
většina percepčně zjištěných přechodů rejstříků, ale ne všechny. Studie však ukázala, že 
k identifikaci přechodu rejstříků nepostačují doposud používané parametry EGG signálu 
jakými jsou kontaktní koeficient a amplituda EGG signálu. Změna tvaru EGG pulzů se v této 
studii týkala zejména změnou konkavity/konvexity dekontaktní (otevírací) fáze EGG pulzů. 
Dle uvedeného je nutno hledat parametry popisující i takovéto skutečnosti, ke kterým použití 
DEGG wavegramů směruje, protože jednoznačně souvisí s identifikací zdvojených záporních 
vrcholů v DEGG signálu. 

Významným pozitivem předkládané studie je potvrzení, že percepční hodnocení změn 
rejstříku bylo vždy doprovázené změnami ve spektru, Tyto změny ale nebyly vždy stejného 
charakteru. Většina se týkala změn počtu prvních dominujících harmonických složek, nebo 
změny dominance sousedních harmonických složek. Uvedené změny se v zásadě týkaly 
jenom spektrálního pásma pod 1,5 kHz, což u vokálu „á“ zodpovídá jenom prvním dvou 
formantům. Tento fakt podporuje předpoklady významu ladění formantů v percepčním 
odlišení hlasových rejstříků, resp. strategiemi použití rezonancí vokálního traktu u klasických 
pěvců (HENRICH a kol., 2011), a vlastně i vysvětluje princip sledování změna rejstříku na 
obrysech hlasového pole.  



N O V É  T R E N D Y  A K U S T I C K É H O  S P E K T R A  2 0 1 6  
Vedecký recenzovaný zborník | Peer-reviewed Proceedings 

 

88 
 

Na základě výše uvedené diskuze, ale také z interpretace naměřených parametrů a jejich 
rozložení v celkových zpěvních hlasových polích se ukazuje, že identifikace hlasových 
rejstříků a jejich přechodů není možné jenom na základě měření kontaktního koeficientu a 
amplitudy EGG signálu, o co se opírala většina doposud publikovaných studií. Sledování i 
dalších parametrů jakými jsou kmitání hrtanu a čela dodávají nové informace, které umožňují 
zpřesnění identifikaci přechodů hlasových rejstříku. Uvedená měření pravděpodobně lépe 
odhalují fenomény, jakými jsou hrudní a hlavová rezonance – popisované hlasovými 
pedagogy. Ukazuje se však, že změny těchto parametrů nejsou rovnaké mezi zpěváky, ale 
spíše byly v této studii individuální. Uvedené zjištění může souviset i s typem hlasu (hlasovou 
kategorií soprán/mezzo-soprán) nebo i typem pěveckého tréninku (klasický vs. neklasický 
zpěv). Tyto hypotézy nutno ověřit v navazujících studiích. 

5 Závěry a doporučení k navazující práci 
V studii byly porovnány percepční hodnocení hlasových rejstříku s objektivně měřenými 
parametry hlasu (vibrací hlasivek, hrtanu a čela) a akustickými vlastnostmi hlasu (hlasové 
pole a spektrální analýza. Výsledky percepčního hodnocení ukázaly relativně obecnou 
neshodu hodnocení počtu a názvů rejstříků mezi hodnotiteli i mezi hodnocenými subjekty. 
Percepčně zjištěné přechody rejstříků však byly obecně potvrzeny pomocí spektrální analýzy 
(zejména změnou počtu dominujících harmonických složek ležících v pásmu prvních dvou – 
vokalických formantů).  

Parametrické mapy, respektive zobrazení rozložení hodnot měřených parametrů v rámci 
hlasového podrobněji ukázaly globální změny ve vlastnostech kmitání hlasivek a povrchu 
těla. Prokázaly individuální vlastnosti jednotlivých hlasů v jednotlivých rejstřících. Použití 
EGG wavegramů se ukázala i možnost interpretace změn některých rejstříků, nejenom 
změnou kontaktního koeficientu a amplitudy, ale i změnou tvaru zejména 
konvexitou/konkavitou otevírací gáze EGG pulzů. Pro tento typ hodnocení prozatím není 
definovaná metodika dostatečné parametrizace, a proto tato studie dává námět pro hledání 
nových způsobů objektivního popisu a hledání fyziologických příčin změn tvarů EGG pulzů. 

Dle uvedeného se ukazuje, že použití této metody by mohlo pomoct sledovat změny vlastností 
hlasu v závislosti na hlasové kategorii (typu hlasu), způsobu hlasového tréninku a použitých 
rejstřících. Je možné, že umožní i přesnější vysvětlení příčin odlišnosti popisu individuálních 
rejstříků. Takový výzkum vyžaduje podstatně větší skupinu subjektů a jejich přesnou 
hlasovou charakterizaci vzhledem k uvedeným faktorům. 
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Summary 
On the examples of three female singers are presented results of voice registers distinguishing 
based on perceptual evaluation of register transitions and objective analysis. The vocal folds 
vibration is analyzed by mean of electroglottographic wavegrams. The amplitude of vibration 
of the larynx and the forehead were measured using an accelerometer and register change is 
also documented on the basis of spectral analysis. 

The results of perceptual assessment indicate a slight discrepancy in the determination of 
register transition positions. The perceptual identified register changes were documented 
especially by the amplitude ratio of harmonics in the band of the first two formants. 

Monitoring of changes in measured parameters, especially based on a distribution of values 
within the position on the voice range profile allowed better interpretation of the register 
change nature of subjects and showed their individual characteristics. This type of analysis 
can be a useful tool for objective characterizing of perceptually identifiable vocal registers. 

To search the significant relationships between registers naming and typing register character 
in relation, for example, to the voice category will be required to study a large number of 
well-categorized subjects. 
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