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Ivan Vysko!il NEJPODIVUHODN!J"Í
LIDSK# ORGÁN

Katedra autorské tvorby a pedagogiky & Ústav pro v!zkum
a studium autorského herectví DAMU v Praze

Hlas je z%ejm& nejpodivuhodn&j$í lidsk' orgán. Mo(ná i smysl. Nejsoucí do
okam(iku ne( vznikne. Na jist' podn&t zevnit%. A je jen tak dlouho, pokud tr-
vá pot%eba a je energie. Pak op&t není. V&t$inou v$ak z)stává co mo(nost.

V&dom' hlas je projevem svobody. Svobodného !lov&ka, ob!ana. Nej-
spí$ proto se v antickém *ecku pojí se správou obce, s politikou a demo-
kracií. Hlas svobodného ob!ana musí b't sly$en, vzat na v&domí a v potaz,
(ádá odpov&+. Tak(e svoboda a odpov&dnost. Ven a dovnit%. Tam a zp&t. Po-
larita. Kontrastnost. Diskuse. Dialog.

V demokracii, v té tzv. zastupitelské, m)(e ob!an sv)j hlas sv&%it – dle
své svobodné volby – tomu, kdo i na základ& jeho hlasu by m&l b't zvolen,
poslán, aby ho zastupoval a dle dohody hlasoval. P%i p%ímé volb& dává sv)j
hlas, hlasuje ka(d' osobn&. 

I kdy( dnes takto konkrétní v&domí hlasu jako(to projevu lidské svobo-
dy, osobní suverenity a odpov&dnosti je zna!n& oslabeno a zaml(eno, asi ta-
kové konkrétní pov&domí p%ece jen existuje. Proto mo(ná politické re(imy
a ideologie, zejména ty totalitaristické, le! nejen ty, nep%ejí v'chov& k hlasu.
Ta p%edpokládá jiné pojetí, jinou filosofii !lov&ka a (ivota, ne( mají a pot%e-
bují ony. To je, zdá se, také vysv&tlení, pro! na tom u nás s hlasovou kultu-
rou a v'chovou, s v'zkumem a studiem v tomto sm&ru jsme tak, jak jsme.
A jak to pot%ebuje zevrubn&j$í pozornost. Také proto, (e u nás nevznikly
a neexistují velké tradice a velké $koly, t%eba %íci duchovní $koly, jako jinde
ve sv&t&. Na mysli mám te+ zejména Rusko, kde ani éra bol$evické diktatu-
ry pov&domí o v'znamu hlasu (glasnosti) nemohla zdevastovat.

Hlas je hnutí, je pohyb, aktivita. A to sm&rem ven, do sv&ta. Jestli(e to
je pohyb v&dom', zám&rn', utvá%en', je hlas gesto a jednání. Jeho tvorba
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a kvalita tedy není zále(itostí jen hlasov'ch orgán) a technik, n'br( je zále-
(itostí ve$keré psychosomatiky, celé bytosti. I zku$eností a p%esah) duchov-
ních.

Hlas co pohyb je na$ím pr)zkumníkem a zpravodajem o prostoru, vzdá-
lenostech a sm&rech i o !ase. Hlasem co gestem m)(eme dosp&t, dosáhnout
a zasáhnout i tam, kam jinak t&lesn& sotva m)(eme. A, jen momentáln& ane-
bo v)bec.

V&dom' hlas je pro !lov&ka asi jediná p%íle(itost, jak vyjít ze sebe. Dos-
tat se ven, do sv&ta. A asi také jediná mo(nost a p%íle(itost, jak zase p%ijít
k sob&, vrátit se a setkat se sám se sebou. N&kdy jako s n&k'm druh'm. Jen-
(e k tomu je nutná ta „druhá strana té(e mince“ – sluch. Sluch schopn', u!í-
cí se a um&jící poslouchat a sly$et sám sebe, vlastní hlas. Sluch poznávající
vlastní hlas jako sebe a rozeznávající ve vlastním hlase – nebo snad skrze
vlastní hlas – toho druhého, ty druhé. Sluch rozum&jící %e!i hlasu. 

P%ímo zázra!ná p)sobnost v&domého hlasu je nejen v tom, (e !lov&ku
umo("uje vskutku ze sebe vyjít i op&t k sob& p%ijít, ale rovn&( a tím spí$e
v tom, (e umo("uje vstoupit do druhého a do druh'ch. Neviditeln&, le! t&-
lov&. By, toliko ve zp)sobu vln&ní vzduchu. Vedeme-li také tohle v patrnos-
ti, m)(e b't jasné, (e – i pro! – na kvalit& hlasu zále(í.

Je %e! o tom, (e !lov&k m)(e hlasem ze sebe vycházet a k sob& i do se-
be a podobn& k druh'm, do druh'ch p%icházet. Pro n&které je to mo(ná má-
lo srozumitelné, p%íli$ metaforické, divné. Je to mo(né. Ale snad lze mít za
to, zku$enost to potvrzuje, (e pro toho, kdo hlasu, svému hlasu a jeho d&ní,
jeho jednání v&nuje jen trochu soustavn&ji pozornost a zájem, to je nejen
srozumitelné, ale i z vlastní zku$enosti známé.

Hlas je toti( nejen „nosi!em“ obvyklé %e!i slov, mluvy, ale n&kdy má pro
n&koho srozumitelnou i svou vlastní nonverbální %e!. Tu t&lovou, gestickou,
prap)vodní, z hloubi t&la i du$e i !asu, z ní( se slovo rodí. Bylo by asi na-
míst& je$t& poznamenat, (e na tvorb&, vysílání i p%íjmu, vnímání hlasu, na
tom fantastickém návratu i krou(ení, se podílí nejen sluch, ale i citlivost po-
vrchová, smysly taktilní, a tím spí$e smysl kinestetick', t&lov' a pohybov'.
Proto na$e p%ipomínání psychosomatiky a pot%eby její kultivace, regenerace
citlivosti a vnímavosti. 
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M&stská civilizace, (ivotní styl stále v&t$ích a v&t$ích, sídli$tních aglo-
merací, nadvlády komunika!ních médií, konzumu a technického utilitarismu
nutn& znamená dal$í, postupující oslabování, deformování a namnoze i po-
pírání tzv. p%irozeného sv&ta, a tedy také podmínek pro projev a rozvoj zdra-
vého, zn&lého lidského hlasu, pro obecnou (spole!enskou) pot%ebu takové-
ho hlasu a pochopiteln& hlavn& takového !lov&ka a takov'ch lidí. Je tudí(
asi zákonité, (e se mno(í a stup"uje agresivní %ev a ohlu$ující kravál, prová-
zen' stále !ast&ji perseverujícími motorick'mi stereotypy. Jak v p%ípadech
sportovních utkání na stadionech. 

Hlas, nejde-li p%ímo o speciální p&vecké $kolení, b'vá u nás z hlediska
profesní kompetence brán ve spojení s mluven'm projevem. P%itom zpravi-
dla ur!ující pozornost se soust%e+uje na po(adavky, pravidla, normy mluvy.
Na odborn'ch $kolách, v odborn'ch seminá%ích, kursech, dílnách se vyu!u-
je technice nebo technikám mluveného projevu. Hlas jako takov' studován,
zkoumán, rozvíjen asi sotva kde je. Sotva kde asi jde o v'chovu k hlasu.
V tom smyslu, jak u( byla %e!. Pro! nejspí$ tomu tak je, o tom u( taky pad-
la zmínka. 

Jde nám o v'zkum a studium autorského herectví a v tom smyslu to-
ho z%ejm& základního, to je dialogického jednání, jak tomu %íkáme, a proto
nám nutn& jde také o v'zkum a studium hlasu a o v'chovu k hlasu. K tomu
b't hlasem a ne toliko mít hlas.

Na záv&r mé %e!i je$t& poznámku. A mo(ná návrh. Existuje, také na té-
to fakult&, dvojí p%ístup k tematice a pedagogice hlasu. Jeden ve smyslu v'-
uky, v'cviku v technice mluveného projevu, kdy o hlas jako takov' jde více-
mén& inkluzívn&, druh' ve smyslu v'chovy k hlasu, kdy o hlas jde
exkluzivn&. Jsou to zále(itosti, jak se ukazuje, citlivé a presti(ní. Nedomní-
váme se, (e se tyto p%ístupy navzájem vylu!ují. Máme ale za to, (e je t%eba
v&d&t – rozumí se dov&d&t se, prozkoumat, zjistit, %íct si – p%esn&ji, v&cn&ji,
v !em a !ím se li$í, jaké má kter' ambice, cíle, postupy a nároky, kdy a kde
a pro co (tedy pro!) je kter' z nich namíst&, vhodn&j$í. Také to je zále(itost
studia a v'zkumu. Snad by tomu pomohl po!áte!ní seminá%. 

•  •  •
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Daniela Fischerová MILÍ A VÁ$ENÍ!

Ná$ spole!n' !as bude kratink'. Inu, nebudu zdr(ovat plan'mi %e!mi a rov-
nou za!nu tvrd'm prohlá$ením, které doufám ospravedlním. Není v herec-
kém, item v$eobecn& lidském rejst%íku projev, kter' by na nás tolik prozra-
zoval, kter' by nás tolik zrazoval, jako je hlas. A jestli vás práv& napadlo,
kdepak, je to mimika! kdepak, je to p%ece gesto! pak se v$í odpov&dností 
tvrdím: je to hlas! 

Abych si dodala zdání autority, stoupla si na podstavec teorie: u( pat-
náct let u!ím obor neverbální komunikace. Abych to doplnila (ivou zku$e-
ností: jsem dramati!ka a mimo jiné autorka osmi rozhlasov'ch her. Málokdo
má tak intimní profesní svazky s hlasem jako ten, kdo pro n&j pí$e a jen na
hlas se musí spolehnout.

Jevi$tní herec má v'razov'ch prost%edk) a( moc: mimiku, gesto, po-
hyb, postoj, masku, kost'm, sv&tlo, rekvizitu… Rozhlasov' herec má jen hla-
sivkovou $t&rbinu. Trocha fyzikáln& zanedbatelného chv&ní je jeho jedin'
pracovní nástroj. Tím chv&ním tvo%í p%íb&h, vztahy, osud, charakter. Ka(dá
sebemen$í fale$ je v hlase ihned sly$et. Je %ada dosti slavn'ch herc), kte%í
se d&sí mikrofonu jako !ert sv&cené vody, proto(e jejich hlas je placat'
a pust', neuhraje nic. -ádn' rozhlasov' re(isér se s nimi nesplete dvakrát.
Jsou jiní, na jevi$ti neefektní, a mají hlas s citov'm registrem barokních var-
han. Kdo pracuje v oboru, ten to ví.

Té potm&$ilé $kví%e, která se rozzívne v na$em hlase, kdy( sami sebe
klameme !i l(eme, se odborn& %íká double-bind. P%ekládá se to dvojná !i po-
dvojná vazba a znamená to jakékoli schizma mezi dv&ma sou!asn'mi, le!
proti%e!ícími si informacemi. Je to hlas man(elky, která %íká: „Ale ne, v)bec
mi nevadí, (e si jde$ na fotbal, jen si klidn& jdi!“ Je to hlas dámy, která se
usm&je na jinou dámu: „Milá!ku, ten klobouk ti ú(asn& slu$í!“ Je to hlas
mu(e, kter' byl práv& nucen podat ruku nep%íteli: „T&$í m&.“

To, co !iní hlas tak extrémn& citliv'm na na$e citové stavy, je samoz%ej-
m& ten fakt, (e hlas je ve své nejhlub$í podstat& jen ozvu!en' dech. Kdysi –
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dávno dávno tomu – jsem asi deset let d&lala instruktorku jógy a zvlá$, jsem
se v&novala pránajám& aneb nauce o dechu. Na$i indi!tí u!itelé nám %íkali:
„Nikdy nevykládejte práci s dechem na úrovni lep$ího okysli!ení. Ty ú!inky
tam ov$em(e jsou, ale to jsou ty nejmén& d)le(ité. Vykládejte dech na úrov-
ni nerv), mozku, na úrovni samotného v&domí.“ – Dech reaguje okam(it&
a velice v'mluvn& na sebemen$í zm&ny na$í mysli – jinak d'cháme, kdy(
bdíme a kdy( spíme, kdy( jsme veselí !i smutní, roz!ilení nebo zamilovaní –
a hlas jako modulovan' ozvu!en' v'dech v$echny tyto charakteristiky ihned
p%ejme a vytroubí je do sv&ta.

Krásn'm dokladem této pospojovanosti ducha, dechu i hlasu je projev
zvan' smích. Doposlechli jsme ú(asnou anekdotu a hle: kaskádovit' proud
ozvu!eného v'dechu z nás tryská zcela nezadr(iteln& a oznamuje $irému
okolí, jak' se nám ve v&domí práv& odehrává dramatick' zlom. Existuje nád-
herné !ínské double-bindové p%ísloví: „St%ez se lidí, kter'm se p%i smíchu ne-
t%ese b%icho.“ Kdy( se sm&jeme up%ímn&, neodmysliteln'm prvkem jsou sta-
hy bránice a p%ím'ch sval) b%i$ních – !lov&k se sm&je, a( se za b%icho
popadá. Ale p%edstírá-li kdo smích, ud&lá hlasité hahaha, ale v naprosté v&t-
$in& p%ípad) zapomene vzít do hry i b%icho. B)h su+, pro! p%edstírá a co
práv& p%edstírá, ale… takov'ch lidí se st%ez! 

Chcete v&d&t, jak je$t& se double-bindov' smích pozná? Smích !asto
kryje zcela jinou emoci. Kdy( maskuje strach, tvá% bledne, smích je vysok'
a rytmicky se trhá: Ale to je p%ece roztomilá p%í$era! – Kryje-li hn&v, tvá% rud-
ne, smích je siln&j$í a hlub$í. Je to smích filmového vlka, kter' lí!í past na
netu$ící ob&,: Chacha, jen po!kej, zajíci! – A kone!n&, maskuje-li nudu, je-li
to typick' smích spole!ensko-ve!írkov', b'vá velmi melodick' a zp&vav': No
to je tak zábavné, co povídáte, dlouho u( jsme se tak nenasmáli, (e?

Dobré zvládání hlasu vy(aduje nejen um&ní herecké, ale té( um&ní %e!-
nické. V$ichni réto%i to znají: pokud sv)j text ne!tou, zákonit& se ni, %e!i n&-
kde p%etrhne. Nikdo z nás nemyslí ani nemluví pravideln& jako $icí stroj.
My$lení se zadrhne, pam&, vypoví slu(bu, v %e!i nastane pauza a %e!ník do
ní padá jako do propasti rovnou po hlav&. Jaké má mo(nosti? Opakované
v'zkumy zalo(ené na snímání vegetativních reakcí poslucha!) ukazují zají-
mavou v&c. Bu+ %e!ník vytvo%í takzvanou pauzu plnou, v krku mu naroste
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obludn' knedlík a on za!ne d&lat bezradné „ééé… no… no… teda… teda…“
a chropt&t jako dohasínající vep%. V tom p%ípad& jde pozornost publika záko-
nit& dol), lidé ztrácejí d)v&ru v jeho kompetenci a unikají mu. Kde(to kdy(
v takové chvíli %e!ník doká(e hrdinsk' kousek, vydr(í ml!et a nevyráb&t zvu-
ky – odborn& se tomu %íká prázdná pauza – pak pozornost poslucha!) para-
doxn& vzroste. Pokusy na to téma ukazují, (e nejvíce si lidé pamatují a nej-
v&t$í dojem na n& d&lá práv& to… co p%ijde po prázdné pauze… jako kdy( hlas
na chvíli zmizel za oponou a znovu v plné zá%i reflektor) vyjde na scénu. 

A kone!n& k tomu hlasovému dnu. To, co mám na rozhlasové h%e nej-
rad&ji – poloha, kde je asi nejsiln&j$í – je tichá d)v&rnost. Podle mé (ivotní
zku$enosti nic neumí rozhlasové drama lépe ne(li $epot zblízka na mikro-
fon, du$i i t&lo rozechvívající dech. Laick' divák si to neuv&domuje, ale di-
vadlo ne$eptá! Copak m)(e herec na scén& Národního n&co doopravdy $ept-
nout? To poselství by nedolétlo ani do t%etí %ady dole a on ho pot%ebuje
dostat a( na druhé bid'lko. Jevi$tní herci znají r)zné triky, jak pracovat
s hlasem, aby to zn&lo jako tiché zapípání, ale z logiky akustiky tomu tak
prost& nem)(e b't. Jen rozhlasov' herec m)(e autenticky $eptat, nejten!í
skulinkou zd)v&r"ovat v&ci, které jsme sto let nikomu ne%ekli, které si p%i-
známe jen v hloubi noci, na dn& sebe sama, a proto je to pro herce tak t&(-
ké, proto(e tam hlas doopravdy nesmí lhát. 

M)j !as ku konci se ch'lí a já ráda p%edám veslo dal$ím. A na úpln' zá-
v&r mi dovolte kratinkou pohádku o hlase a o double-bindu.

ZVONKY "T#STÍ
Bylo jedno m&sto a ve m&st& byl chrám. V chrámu se odb'val cel' spole-
!ensk' (ivot m&sta, tam byly k%tiny, svatby nebo poh%by, u chrámu se lidé
scházeli. A na schodi$ti chrámu celé desítky let sedával slep' (ebrák. A( se
jednou stalo, (e z chrámu vyná$eli nebo(tíka. -ebrák vstal a poklonil se ra-
kvi po pás.

„To byl opravdov' sv&tec!“ %ekl. „A jist& $el rovnou do nebe.“
Lidi kolem to trochu pohor$ilo.
„No moment, moment!“ ohradili se. „Jednak to byl úpln& oby!ejn' !lo-

v&k, jako jsme my v$ichni… a jednak, v(dy, jsi ho nikdy ani nevid&l!“
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„Nevid&l,“ p%iznal (ebrák. „Ale práv& proto, (e nevidím, nau!il jsem se
velmi jemn& rozeznávat va$e hlasy. A vím, (e kdykoli tady n&kdo blahop%ál
jinému k jeho $t&stí, v(dycky n&kde na dn& jeho hlasu zn&la aspo" malá p%í-
m&s závisti. Kdykoli n&kdo n&komu kondoloval, v(dycky byla na dn& jeho
hlasu $kodolibá radost, (e ne$t&stí se stalo o d)m dál. Ale on, kdy( vyjad%o-
val soustrast, m&l v hlase jen smutek. A kdy( on p%ál $t&stí, v jeho hlase zn&-
ly zvonky $t&stí a nic víc. A to je taková vzácnost, (e vám %íkám: byl to sv&-
tec a $el rovnou do nebe.“ 

•  •  •
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Irena Va$ková HLAS V %ESKÉM
JAZYKOVÉM OBRAZU SV!TA

Ústav "eského jazyka a teorie komunikace
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Za!n&me známou pohádkou: o vlku a neposlu$n'ch k)zlátkách. Tam toti(
hlas hraje dosti podstatnou úlohu. Koza p%ikázala d&tem, a, nikomu neotví-
rají, dokud neusly$í její, tedy mamin!in hlas. A skute!n&, kdy( p%ijde vlk a vy-
dává se za mámu-kozu, k)zlátka ho podle hrubého hlasu poznají a %íkají: Na-
$e maminka má ten"í hlásek (jako panímámin vlásek). Ty jsi vlk! – Podle
jedné varianty poz%e vlk velk' kus k%ídy, aby m&l hlas jemn&j$í, podle jiné jde
ke ková%i a poru!í, aby mu upiloval/ ubrousil kus jazyka… Pak má hlas jem-
n' a tenk' a poda%í se mu k)zlátka oklamat.

K této pohádce se je$t& vrátíme. Vyjevuje se v ní toti( n&kolik podstat-
n'ch fakt) tvo%ících jazykov' obraz hlasu v !e$tin&, n&co zásadního z hle-
diska toho, !ím je pro nás hlas – co pro nás p%edstavuje. Nap%. je tu vid&t,
(e se m)(eme vzájemn& poznat po hlase, a pak hlavn& to, (e o hlasu mlu-
víme (a myslíme) jako o materiální, hmatatelné v%ci: kterou máme nebo ne-
máme (srov. mít hlas ve smyslu um&t zpívat), p%íp. máme takovou nebo
onakou (nebo ji, t%eba p%i nachlazení, m)(eme i ztratit), která je hrubá ne-
bo jemná, tenká (a v pohádce je mo(né ji zjemnit nebo ubrousit pilníkem).
Pohádka toti( dovádí do krajní polohy tzv. ontologickou metaforu „hlas =
v&c“, kterou máme v$ichni „pod k)(í“, ani( si to uv&domujeme. V(dy, mlu-
víme b&(n& o n&!ím hlasu nap%. jako o zlatu v hrdle nebo %íkáme, (e má n&-
kdo hlas kovov! nebo t%eba st#íbrn! hlásek, n&kdy zase ostr! nebo #ezav!,
hlas se m)(e zlomit apod. Podívejme se v$ak na v&ci trochu víc ze$iroka.

I.
P%edev$ím: Co to je jazykov& obraz sv%ta, pojem figurující v titulu tohoto p%ís-
p&vku?1 – Stru!n& se dá %íci, (e jde o interpretaci skute!nosti ulo(enou 
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v ur!itém jazyce, souhrn – nebo spí$e systém vzájemn& provázan'ch soud)
o sv&t&, které dané jazykové a kulturní spole!enství sdílí v jakémsi nereflek-
tovaném p%edporozum&ní skute!nosti. Ani( si to b&(n& uv&domujeme, máme
jejich prost%ednictvím a na jejich základ& vybudován sv)j základní vztah ke
sv&tu: my v$ichni (jako(to rodilí mluv!í ur!itého jazyka a podílníci na ur!ité
kultu%e) ho spolu sdílíme. Uv&domíme si to v$ak, a( kdy( na dané v'seky sv&-
ta specificky zam&%íme pozornost, a( kdy( p%íslu$né sémantické struktury
za!neme cílen& odhalovat. 

O p%edporozum&ní na základ& %e!i mluví H. G. Gadamer a v)bec her-
meneutika. Jde o to, (e ka(d' jazyk dává ur!ité mo(nosti rozum&ní a p%ed-
-rozum&ní sv&tu – a v pojmu jazykového obrazu sv&ta a v p%ístupu k jazyku,
kter' je tímto pojmem reprezentován, je práv& toto p%edporozum&ní ulo(e-
né v jazyce podrobeno konkrétnímu, detailnímu zkoumání. T%eba v souvis-
losti s n&jak'm fragmentem tohoto obrazu sv&ta – jako m)(e b't nap%. hlas.

Zmín&né „soudy o sv&t&“ (zp)soby chápání – konceptualizace – a hod-
nocení) jednotliv'ch v'sek) sv&ta a jejich souvislostí jsou implikovány a ví-
ce !i mén& siln& fixovány v jazyce a v textech. 

Jde u( v)bec o sám zp)sob kategorizace, roz!len&ní kontinua reality na
ur!ité !ásti: pokládáme za samoz%ejmé, (e máme na rukou i na nohou po de-
seti prstech, celkem tedy dvacet, zatímco nap%. Anglosasové to vidí jinak: ti ne-
mají dvacet prst), n'br( osm útvar) zvan'ch finger, k tomu dvakrát thumb
(na$e palce) a pak je$t& – na nohou – desetkrát toe. U( to, (e pro n&co máme
vyjád%ení a pro n&co ne (jak m)(eme zjistit nap%. ve srovnání s jin'm jazykem),
je signifikantní. V angli!tin& na rozdíl od !e$tiny nap%. nelze jedním slovem vy-
jád%it distinkci mezi tichem a ml!ením – obojí je silence. Nebo: Anglosas)m je
nepochopitelné a podez%elé, (e !eské svobodn! figuruje i jako opozitum pro
ozna!ení „(ijícího v man(elství“. Free? Diví se. Daleko logi!t&j$í jim p%ipadá je-
jich single. Co v$echno spolu m)(e souviset !i nesouviset díky struktu%e v'-
znam), co m)(e b't vid&no jako pat%ící do té(e, anebo zcela jiné kategorie, se
ostatn& zajímav& ukazuje i v p%ípad& hlasu (srov. dále).

V souvislosti s jazykov'm obrazem sv&ta se zajímáme o to, co se reali-
zuje v gramatick'ch formách, v sémantické struktu%e daného slova a slovní
zásoby v)bec, co se ukazuje ve frazeologii, co je fixováno v r)zn'ch obecn&
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sdílen'ch drobn'ch textech (folklór, vtipy, písni!ky), a kone!n& lze mnohé
interpretovat i na základ& b&(n'ch text) (relevantní je nap%. opakovanost
dané charakteristiky v ur!it'ch kolokacích a kontextech). Zcela specifické je
v tomto ohledu zkoumání text) um&leck'ch. Na základ& jazyka i text) se do-
bíráme prototyp)/ stereotyp) spjat'ch se zkouman'mi jevy (resp. se slovy,
která je ozna!ují), v motivaci a etymologii v'razu nacházíme mo(né ko%eny
chápání korespondujících jev), resp. jejich p%edporozum&ní, nalézáme tu
nap%. i základy obrazn'ch vyjád%ení, metafor, konceptuálních schémat.

Jde tu ur!it& o n&co daleko záva(n&j$ího ne( jen pouze úzce lingvistic-
ké bádání – zkoumáme toti( zp'sob na(eho rozum%ní sv%tu. Od „slova“
jsme vedeni k „v&ci“, k fenoménu, jej( dané slovo ozna!uje – a kter' existu-
je velmi podstatn& práv& i prost%ednictvím daného slova nebo slov, která ho
pojmenovávají a jimi( se o n&m mluví. Kdy( se dobíráme n&jak'ch poznat-
k) o jazykovém obrazu dané v&ci, jde tu vlastn& o jak'si lingvofenomeno-
logick& rozbor, vedoucí od slova k podstat& v&ci, tak jak se vyjevuje v jazy-
ce. (Slovo se p%i n&m chápe jako pupek v&ci. „Ka(dá v&c má sv)j pupek,“
podle Kratochvíla, a tímto pupkem – snad – je nebo m)(e b't práv& slovo,
které ji ozna!uje, a tím vyd&luje z celku jsoucího…)

Ve zkoumání jazykového obrazu sv&ta se uplat"ují principy kognitivní
lingvistiky. Zde bychom m&li p%ipomenout zejména to, (e kognitivní lingvis-
tika vychází z t&sné provázanosti jazyka s konceptualiza!ními (pojmotvor-
n'mi) procesy v na$í mysli a ukazuje, (e (a jak) lze práv& prost%ednictvím ja-
zykov'ch struktur zkoumat lidsk' konceptuální (pojmov') systém. 

V kognitivn&lingvistick'ch pracích se akcentuje p%edev$ím to, (e ná$ kon-
ceptuální systém je 1/ strukturován metaforicky (na základ& tzv. pojmové meta-
fory) a 2/ zásadn& vychází z na$í t%lesnosti – z ukotvení !lov&ka jako(to t&lesné
bytosti v prostoru (poukazuje se na ur!itá „t&lesn&-prostorová“ p%edstavová sché-
mata, která se uplat"ují v na$ich kognitivních a jazykov'ch operacích: srov. nap%.
opozici naho%e – dole, schéma nádoby, cesty, centra a periferie apod.).

II.
Jak se tedy na pozadí jazykového obrazu sv&ta vyjevuje hlas? Co to v)bec pro
nás znamená slovo hlas a jak chápeme fenomén, kter' se jím ozna!uje?
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Za!n&me od etymologie, pak se podíváme na strukturu v&znam' to-
hoto slova a na to, v jak'ch souvislostech – v jak'ch kolokacích – se nej!as-
t&ji objevuje, jak' hlas pro nás je, co d&lá a co jím nebo s jeho p%isp&ním d&-
láme my. Dále se budeme v&novat tomu, jak je v !e$tin& hlas metaforicky
konceptualizován (jako co ho chápeme a jak'mi charakteristikami ho na
tomto základ& obda%ujeme). Nakonec se podíváme na n&kolik básnick'ch
konceptualizací hlasu.

Etymologicky vzato pat%í hlas mezi slova v$eslovanská: srov. psl. gols*,
ide. *gal-so- od *gal- onomatopoického p)vodu. (Souvisí nap%. s lit. v'razem
galsas – „ozv&na“, kalba – „%e!“, a z%ejm& i s angl. call – „volat“ !i n&m. gel-
len – „zvu!et“ a gelsen – „k%i!et“.2) Má vztah také k star$ímu expr. v'razu
halas a také hlahol; hlahol ve staré !e$tin& znamenalo „hlas, zvuk“ nebo té(
„jazyk, %e!“ (dnes je to spí$e „sm&sice zvu!n'ch a zprav. vesel'ch hlas),
hluk, halas“, alespo" podle Slovníku spisovného jazyka !eského; zvukoma-
lebnost a konotace libého, melodického zp&vního projevu vedla také k vol-
b& slova jako názvu slavného !eského p&veckého sboru, Hlaholu pra(ského,
existujícího od r. 1861 dodnes). Nov&ji byl v'raz p%ejat do ru$tiny ve v'zna-
mu „sloveso“; v bulhar$tin& a makedon$tin& znamená glagol „hlas, slovo,
%e!“. (P%ipome"me ostatn& také hlaholici, nejstar$í slovanské písmo.) 

Podle Jungmanna znamená hlas „pozorn', srozumitedln' hlahol na roz-
díl od hlaholu, jen( jest n&jak' tup' zvuk“; v kolokacích z Jugmannem cito-
vaného Rosova slovníku se pak rozli$uje hlas rozumn!, srozumitedln!, v!-
slovn!, vox artikulata, tzn. spjat' s !lov&kem, jeho mluvidly a schopností
artikulované %e!i, a hlas nerozumn!, nev!slovn!, confusa, kter' se spojuje
se zví%aty: srov. kolokace zví#ata, která mají plíce, hlas vydávají vyrá$ením
pov%t#í ch#tánem nebo zví#at&m toliko hlas, "lov%ku mluva dána.

Prost%ednictvím hlasu se uskute!"uje lidská )e!, práv& s ní je hlas spjat
nejt&sn&ji. Hlas má ov$em v lidském chování, v individuálním projevu !lov&-
ka a v mezilidském dorozumívání a kontaktu v)bec je$t& jin' ne( „nástrojo-
v'“ !i „slu(ebn'“ dosah ve vztahu k realizaci %e!i. Podobn& jako mimika je
schopen vyjád%it neomezenou $kálu lidsk'ch „vnit%ních obsah)“, emocí a ci-
tov'ch hnutí, nálad, reakcí na situaci apod., a nejen to.3 I tyto skute!nosti se
v jazykovém obrazu sv&ta v'razn& ukazují, jak uvidíme dále.
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Na základ& novo!esk'ch v'kladov'ch slovník) m)(eme konstatovat, (e
slovo hlas se v sou!asné !e$tin& u(ívá v t&chto v'znamech:

HLAS
1. zvuk vydávan' lidsk'mi mluvidly/ souhrn v$ech zvuk) a tón) lidsk'ch

mluvidel – schopnost mluvit nebo zpívat: mu$sk! – $ensk! hlas, p#íjem-
n! altov! hlas, zv!'it hlas

2. zvuk vydávan' n&kter'mi zví%aty (ptáky) nebo v&cmi – hrdli""in hlas, hlas
houslí, hlas zvonu

3. jedna ze zvukov'ch slo(ek hudební skladby, zp&vní part – zpívat první
hlas, rozepisovat hlasy

4. nutkání, podv&dom' p%íkaz – hlas krve, hlas sv%domí, hlas rozumu
5. mín&ní, názor, projev – oz!valy se hlasy odporu, kritické hlasy
6. pov&st, mín&ní $í%ené vypráv&ním – 'el o tom (jeden) hlas
7. rozhodnutí jednotlivcovo p%i hlasování; hlasovací/ rozhodovací právo –

dát n%komu hlas, schváleno v'emi hlasy, mít poradní hlas

Kdybychom m&li strukturaci v'znam) slova hlas srovnat nap%. s angli!-
tinou (alespo" stru!n& a v souvislosti s v'znamovou kategorizací), je tu ná-
padn' rozdíl: pro co !e$tina u(ívá jediné slovo, hlas, a, je to hlas lidsk' nebo
zví%ecí (nebo t%eba hlas trubky), !i zp&vní part, anebo dokonce v'raz jedno-
tlivcova hlasování (sic!): angli!tina tyto skute!nosti chápe jako zcela rozdíl-
né, v jazyce (a v konceptuálním systému) nejsou nikterak provázány: srov.
anglické v'razy voice (hlas lidsk', ale také nap%. voice of one’s heart, of passion),
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3 Mimo artikulovanou %e!, ale za podstatné ú!asti hlasu se odehrává zejména smích a plá!. K)ik !i v&-
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emoci, reakci na st&(í snesitelnou fyzickou i du$evní bolest. Kdy( se !lov&k narodí, projevuje své po-
t%eby a nálady dlouhou dobu pouze k%ikem; mluvit je$t& neumí. K%ikem bez verbální nápln& se mo-
hou vyjad%ovat ti, kdo si %e! z jakéhokoli d)vodu neosvojili. K%ik je také p%ízna!n' pro velmi vypjat&
pro(ívané situace.

Zatímco k#ik nebo #ev p%edstavuje projev p%ed-%e!ov' a odkazuje k mimo-lidskému, (v'vojov&) p%ed-lid-
skému !i ne-lidskému, je dal$í modus neverbáln&-vokálního chování – zp%v – spojován naopak s v'-
sostn& lidsk'm projevem, s emocionáln& vystup"ovanou lidskostí, a také s vrcholem toho, co lidsk'
hlas doká(e. Zp&v je projevem kultivované lidskosti, má estetickou dimenzi, realizuje a prost%edkuje
krásu, je v'razem (ivotní radosti (nebo katarze).

V souvislosti s mluvením, s %e!í b'vá hlas (jím( se realizují krom& jazykov'ch i parajazykové prost%edky
nositelem d)le(it'ch informací, které mohou b't s v&cn'm obsahem verbálního sd&lení bu+ v soula-
du, nebo t%eba naopak i v úplném rozporu, mohou ho v$elijak relativizovat nebo mu p%idávat takové
!i jiné v&cné i emocionální zabarvení (a to zám&rn&, srov. nap%. ironii, i nezám&rn&).



call (zví%ecí, ale také call of nature, of blood), sound (zvuk vydávan' kup%. hu-
debním nástrojem, hodinami apod.), rumour (pov&st ve smyslu 'el o tom je-
den hlas), part (zp&vní part), a kone!n& vote (volební hlas)4.

Dále si pov$imn&me metaforick&ch (resp. metaforicko-metonymic-
k&ch) konceptualizací, v nich* hlas figuruje. Vycházet budeme z teorie kon-
ceptuální metafory G. Lakoffa a M. Johnsona. Podle nich „metaforami (ije-
me“; abstraktní entity nebo v)bec to, co nemáme zprost%edkováno díky
fyzické a smyslové zku$enosti, p%evádíme na to, co je pro nás konkrétn&
uchopitelné, co je nám blízké díky na$í t&lesnosti. To, o !em mluvíme (resp.
p%em'$líme), naz'vají oblastí cílovou, sféra, jejích( pojm) a vyjád%ení k to-
mu vyu(íváme, je ozna!ena jako oblast zdrojová.

Jako co tedy hlas chápeme? (A pozd&ji mo(ná také obrácen&: chápeme
n&co naopak jako hlas? Vyu(ívá se hlasu i jako oblasti zdrojové?) – Na zá-
klad& jazykového materiálu, v kterém se objevuje lexém hlas (frazém), ko-
lokací, textového zapojení), m)(eme ukázat tyto konceptualizace, v nich*
hlas figuruje: 

• .lov&k je nádoba napln&ná hlasem/ %e!í (hlas se !asto nedá od %e!i od-
d&lit): ten/ ta z ní (ústy) vychází/ plyne/ line se/ zadrhává se/ vázne v hrdle
jakoby vzhledem k n&jaké p%eká(ce apod.; hlas/ %e! také m)(e znít z hloubi
du'e, jít od srdce a/ nebo k srdci, 'um%t v uchu/ sluchu (to kdy( naopak !lo-
v&k hlasov'/ zvukov'/ %e!ov' projev vnímá – ve smyslu „nabírání“ do sebe)

• Hlas je konkrétum, hmatatelná v&c (ontologická metafora): hlas se
chv%je/ t#ese, láme, je napjat!; jemn! hlas, tvrd! hlas, pichlav! hlas, st#íbr-
n! hlas, zlato v hrdle

• Hlas lze (jako(to prototypové konkrétum) vid&t, ohmatat, pocítit je-
ho chu,; uplat"uje se zde princip synestézie – srov. metafory vznikající pro-
pojováním smyslov'ch oblastí: jasn! hlas, sladk! hlas, barva hlasu

• Hlas je nádoba (v ní( se n&co nachází): v hlase m%l slzy/smutek/ra-
dost, na dn% hlasu/ v hlase bylo patrné zklamání, dut! – pln! hlas

• Hlas je umíst&n/ pohybuje se v prostoru hlasu (srov. zejm. opozice
„naho%e – dole“): vysok!, hlubok! hlas, hlas stoupá – klesá

• Hlas je !lov&k, resp. má atributy mluvícího/ zpívajícího !lov&ka (me-
tonymie): dojat!, radostn!, nervózní hlas; hlas volal
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V souvislosti s t&mito konceptualizacemi uvádíme ní(e je$t& n&které
p%esn&j$í charakteristiky lidského hlasu, tak jak je m)(eme rozd&lit zejména
podle smyslov'ch oblastí, z nich( vychází p)vodní sémantika exponovan'ch
v'raz).

Jde o charakteristiky:
1. primárn% zvukové (vnímané sluchem):
a)… u(ívané v souvislosti s jak'mkoli zvukem (zohled"uje se tu p%ede-

v$ím hlasitost, resp. mo(nost vnímat zvukov' projev sluchem):
hlasit! – tich!
zvu"et, znít, rozléhat se, zn%lost, ohlu'ovat, b!t/ neb!t sly'et, nesly'-

n!, sotva sly'iteln!
b)… specifické pro lidsk' hlas:
k#i"et, #vát (jako na lesy), chrapt%t, hulákat, je"et, skuhrat (a mnoho

dal$ích expresiv)
c)… u(ívané primárn& pro zví%ecí hlas:
bu"et, me"et, be"et, ry"et, kvi"et, kni"et, pi't%t, sk#ehotat, krákorat,

houkat
frazémy: hlásek jako konipásek, sk#ehotat jako $áby na rybníce, ku(-

kat jako $ába, krákat jako stará vrána, 'vito#it jako vla'tovky, #vát jako
tur/ buvol/ lev/ kráva/ pavián/ tygr, v#e't%t jako pavián/ opice/ orangutan,
#i"et jako k&(/ kobyla, zpívat jako ptá"ek/ slavík/ sk#ivánek/ kanárek…

d)… u(ívané primárn& pro zvuky vydávané n&jakou v&cí, nap%. hudeb-
ním nástrojem, kovov'm p%edm&tem apod.:

hlas jako zvon, zvonit, zvoniv! hlásek – zvone"ek, hlas jako nak#ápl!
hrnec, siréna, basa...

e)… u(ívané primárn& pro zvuky spjaté s atmosférick'mi jevy (bou%e,
dé$,) a pro zvuky p%írody v)bec (pramenitá voda, listí strom)): 

hromov! hlas, h#ímat, 'um%t, 'evelit, zur"et/ bublat jako pot&"ek
2. primárn% vizuální (vnímané zrakem):
barva hlasu, barevn!/ bezbarv!, 'ediv! hlas
matn!, temn! – jasn! hlas
zast#en!
("ist! hlas, zpívat "ist%)
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3. primárn% „hmatové“ (mo*nost uchopit hlas jako*to hmotnou v%c
„do ruky“):

slab! – siln!, tenk! – tlust!, ostr! (jako b#itva, n&$ – #e$e, #ezav!,
pronikav! apod.), pichlav!, tvrd! – m%kk!, sametov!

pevn! – k#ehk!
hrub! – jemn!
such! – vlah!
hlásek jako (panímámin) vlásek
v&ci z kovu: zlato v hrdle, kovov! nebo st#íbrn! hlas, hlas jako zvon,

zvone"kov! hlásek, hlas jako b#itva/ n&$
4. primárn% (!ichové a) chu+ové:
sladk!, nasládl!, medov!, lahodn! hlas
vo(av!, ')avnat! hlas
#íci n%co sladce, ho#ce, trpce, kysele
5. primárn% spjaté s prostorem:
(Tato konceptualizace souvisí s konceptualizací prost%ednictvím hmatu,

konkretizací ve smyslu „hlas je materiální p%edm&t“ – má tedy n&jakou veli-
kost, je umíst&n v prostoru, p%íp. se v n&m pohybuje apod.)

mohutn!, mocn!, velk! hlas
vysok! – nízk!/ hlubok! hlas
hlasov! rozsah
hlas stoupá – klesá
pozvednout hlas
zv!'it hlas
Byla tu také %e! o metonymické konceptualizaci hlas je !lov%k (z hle-

diska jeho psychiky, charakteru, nálady, pro(ívané emoce apod.). Charakte-
ristika !i hodnocení !lov&ku se p%ená$í na jeho hlas. Hlas jako by doku-
mentuje, prozrazuje, jak' !lov&k je nebo jak danou situaci pro(ívá. Pak m)(e
b't hlas bezcitn!, sebev%dom!, roz"ilen!, vesel! – smutn!, b'vá také una-
ven!, nesm%l!, neklidn!, lhostejn!, laskav!, p#ísn!, panova"n!, krut!,
energick!, up#ímn!, srde"n!, shovívav!. P%ipome"me také slovesná meto-
nymická vyjád%ení typu (její/ jeho) hlas volal/ #ekl/ za'eptal/ odpovídal, kru-
t! hlas p#ikázal, nesm%l! hlásek prosil apod.
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Hlas je tu tak%ka v(dy chápán v sep&tí s %e!í. Danou charakteristiku hla-
su lze „vy!íst“ ze zp)sobu mluvení v)bec a b'vá podpo%ena i tím, co se %í-
ká: n&kdy v$ak m)(e b't to, co je sly$et v mimoverbálních slo(kách sd&lení,
v zabarvení hlasu apod., naopak i v rozporu s obsahem %e!ového sd&lení,
a zejména s komunika!ním zám&rem. Pokrytectví v tomto sm&ru je vyjád%e-
no nap%. frazémy: mluví, jak by másla ukrajoval, ústa mu p#etékají slad-
kostí, v ústech med, v srdci jed – to u( je v$ak spojeno s %e!í, s verbální ná-
plní sd&lení daleko t&sn&ji ne( s prost'm hlasem.

V poslední !ásti p%ísp&vku alespo" p%ipome"me mno(ství básnick'ch
konceptualizací hlasu; i ty ov$em vycházejí z t&ch b&(n'ch, „kter'mi (ijeme“
(a o kter'ch byla %e! v'$e); p%ipome"me t%eba tu z pohádky o k)zlátkách
a vl!ím hlasu, kter' bylo mo(no i s jazykem upilovat a zten!it. 

Je tu v$ak je$t& celá %ada konotací, které na tomto míst& postihnout ne-
m)(eme. P%ipome"me náznakem alespo" n&které z nich. Doklady pro jejich
interpretaci nám nabízí nap%. poezie, zde jsme vybrali texty V. Holana a J. Ská-
cela. Ne( se k nim v$ak dostaneme, p%ipome"me je$t& jednu d)le(itou v&c.

Velkou intenzitu zvuku ozna!uje adjektivum hlasit!. Podobn& jako ad-
verbium nahlas je ov$em nejen antonymem k v'raz)m tich!, potichu (mluvit
moc nahlas), figuruje také jako jeden z !len) opozice „v duchu, pro sebe“ vs.
„sly$iteln&, hlasit&, nahlas“ (nap%. "íst nahlas, nikdo tu nic ne#ekne nahlas).
Ono nahlas v(dy p%edpokládá realizaci prost%ednictvím konkrétní lidské oso-
by, jejím vlastním hlasem, tj. díky její vlastní t&lesnosti a také na vlastní od-
pov&dnost. Nebát se mluvit nahlas, resp. ozvat se vy(aduje n&kdy i velkou mí-
ru state!nosti (srov. té( jin'mi konotacemi obda%ené dát se sly'et).

V mé hospod% ml"eli by chlapi/ kte#í se nahlas mluvit nebáli5, pointu-
je J. Skácel báse" o podob& své vysn&né hospody práv& tímto paradoxem,
kter' ve zkratce vystihuje ryzí lidsk' charakter: kdy( je opravdu pot%eba, mlu-
vit, jindy, v samoz%ejmém srozum&ní s ostatními podobn& nalad&n'mi, ml!et.

Práv& u J. Skácela je motiv hlasu (v rámci neustále p%ítomné dichoto-
mie hlasu a ticha, %e!i a ml!ení) velmi v'znamn'. Jeho konceptualizace hla-
su rozhodn& stojí aspo" za zmínku. Jde jednak o m)j vlastní, autentick'
hlas, kter' ze m& tak a nejinak vychází jako v'raz mé svobody b't z vlastní
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v)le, nebát se b't, unést své bytí (Najednou budu tlouci do tich/ nejten"í k&st-
kou. Snad se i taková ve vlastním t%le najde…)6 Jednak jde o ten hlas, kter' „re-
cipuji“: kter' má mnoho spole!ného s Bohem, tajemstvím, s m'mi nejvnit%n&j-
$ími hlubinami, se sv&domím a soucitem, s „hlasem srdce“, s heideggerovsky
pojat'm Bytím, se smyslem sv&ta i s etick'm imperativem a zákonem (ivota, tak
jak ho pojímal t%eba Erben. Je to hlas, jemu( je !lov&k povinen v&novat pozor-
nost, naslouchat mu, stále se pokou$et mu porozum&t a dostát jeho naléhání: 7

hlásek osam%losti hlásek opu't%nosti
sv%domí prázdn!ch hnízd a hlas
tak lítostiv! osmihlásek
prosí a zap#ísahá nás8

záti'í je co za tichem
"as hry$e jako zrno my'
a nezbude a ty ten hlas
nesly'n% sly'n! usly'í' 9

Jiné aspekty hlasu akcentuje ve své poezii V. Holan. Hlas u n&ho zna-
mená metonymicky !lov&ka, resp. lidství, a to v celé jeho obna(enosti, k%eh-
kosti, neuchopitelnosti; v ubohosti a tragice lidského úd&lu, v marné touze
ho p%ekonat, ale i v teple lidské vzájemnosti, v pot%eb& a mo(nosti p%ekonat
individuální tragiku t%eba jen n&kolika slovy.

Hlas je toti( (tak jako podstata !lov&ka a jeho du$e) neviditeln' a neu-
chopiteln' (nelze ho spat#it, nato( políbit, a! po tom m)(eme tou(it, tak jako
po mnoha nemo(n'ch v&cech), p%esto v$ak je jsoucí a smyslov& vnímateln'; je
prchav', a p%esto není pochyb o jeho existenci. Hlas není nikdy anonymní, v(dy
pat%í ur!itému !lov&ku s konkrétním osudem, s konkrétní t&lesností a podo-
bou: chv&je se jeho citem a obavami, je zcela jedine!n' – je zrcadlem lidské du-
$e i obrazem k%ehkého a zranitelného lidství v ka(dém z nás. V n&m se nám
druh' zjevuje a otevírá v celé své jímavosti (a na$í odpov&dnosti), snad po-
dobn&, jako je tomu v obrazu tvá%e (jak o tom hovo%í E. Lévinas):
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…Nebo se ozve v!st#el a on si #ekne: zabil jsem se…
Nebo se ozve v!st#el a on si #ekne: já jsem vrah!
Ó vid!t lidsk! hlas, vid!t jej aspo( jednou,
kdy$ toto #ekne! Hlas, kter! dosud stále
bu* $elel, nebo obvi(oval,
hlas, kter! laskal, lhal a chv%l se, poni$oval,
obtí$n! sob% nebo ukojen!,
hlas $elan! "i odhozen!
do kouta pohlaví v paláci Priamov%
jako acetylenová lampa
svítící na jeden chlup Helenin,
hlas, kter! náhle cítí, $e ani toto není poznání! 10 

Autentickou, vpravd& t&lesnou dimenzi ka(dého „nahlas“ a hlasu v)bec
(i v souvislosti s !tením nahlas, resp. mluvením oproti vnímání psaného tex-
tu !tením „pro sebe“) p%ipomíná velmi !asto I. Vysko!il. Jeho dialog s vnit%-
ním partnerem je ostatn& na autenticit& t&lesn&-hlasového pro(itku konkrét-
ní situace zalo(en; z n&j vychází a jím je budováno také jeho pojetí herecké
a textotvorné improvizace. Existenciální d)le(itost, jakou hlasu p%ipisuje, se
p%ipomíná také v jeho doslovu ke knize esej) E. Frynty. Upozor"uje tu, (e tex-
ty v ní uve%ejn&né byly p)vodn& ur!eny k rozhlasovému !tení, tedy k !tení
nahlas. Ale co obná'í a znamená to "íst nahlas? ptá se Vysko!il a sám také
odpovídá: To znamená prom%(ovat text – napsané a "tené – v #e". V d%ní,
v p#ítomnost #e"i. P&sobit, aby se slovo stalo op%t t%lem.11

Ano, nahlas znamená anga(ovat se vlastní t&lesností (nést k&$i na trh),
ru!it za situaci, dávat jí jedine!n', nezam&niteln' rozm&r své individuality –
která se práv& v hlasu (tak jako nap%. i v tvá%i a v)bec v autentickém t&lesném
pob'vání) projevuje. (Na rozdíl nap%. od virtuální komunikace a virtuálního
sv&ta, kter' je této p%ímo pro(ívající a t&lesnící autenticity zbaven.)

Podobn& jako lévinasovská tvá% v modu viditelného, hlas (spolu s %e!í)
v modu sly$ení znamená pr)lom do mého sv&ta a z mého sv&ta ven, znamená
tedy vlastn& mo(nost a nutnost transcendence, tj. vykro!ení do komunikace
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s druh'm, mo(nost otev%ít se v)!i druhému jako(to jinému. Promluví-li ke
mn& onen Druh', zakládá tím zárove" mou odpov&dnost a povinnost b't
s ním v dialogu: mou „odpov&dnost odpov&d&t“. 

P#i'la tak znenadání z kou#ících knot& no"ních ulic!
A byla stará a se'lá, skoro náru$iv% se'lá,
s tvá#í p#evr$enou svéhlav!m kloboukem
do rokytí vrásek a do roztrhdíla úsm%vu,
s rozpaky dít%te, kterému se
hostie p#ilepila na patro,
a s hlasem, kter! u$ ani nev%d%l,
co v'echno mu pat#í z bídy,
ale kter! stále je't% nem%l dost.
P#i'la tak znenadání a znenadání udiven% #ekla:
„Prosím vás, kudy mám jít, víte, prosím,
ach, kudy mám jít, ano, víte, kudy,
nu, je to nedaleko, kudy mám jít, odpus)te…“ –
ale nemohla si vzpomenout, bila se do "ela,
rozb%hlá sálav% t%$k!m p#emítáním
a v$dycky znovu zastavená t%sn% u slzy,
tak jako se po$ár zastaví teprve u #eky…
P#i'la tak znenadání…
Bude mi n%kdy odpu't%no, $e jsem ji opustil? 12

Nezabije$ – zárove" ale také: nenechej m& v opu$t&nosti, %íká mi podle Lé-
vinase Druh', m)j bli(ní. A %íká mi to nejen svou Tvá%í (v Lévinasov& pojetí), ale
i sv'm hlasem (a pro-mluvením). Hlas je v(dy primárn& lidsk', tak jako tvá%. Zá-
rove" mi v$ak Druh' prost%ednictvím hlasu sd&luje poselství o své jedine!nos-
ti a jinakosti, o svém nezam&nitelném tajemství – a je jeho obrazem. Tak jako
tvá% je toti( i hlas neopakovateln', má zcela individuální charakter, a je tedy i on
sv&dectvím o tom, (e jsme p#ece ka$d! jinak/ / (nebo) to práv% d%lají du'e). 

I tyto v'znamové konotace spjaté s hlasem, které se odhalily prost%ed-
nictvím textov&-fenomenologické interpretace poezie, jsou (by, jaksi voln&,
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potenciáln&) p%ítomné v (!eském) jazykovém obrazu sv&ta. Jinak bychom
uveden'm básním nemohli porozum&t.

•  •  •
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Jas$a "lédrová HLAS
V PEDAGOGICKÉ KOMUNIKACI

Ústav "eského jazyka a teorie komunikace
Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Kdy( jsem obdr(ela pozvánku na seminá% v&novan' problematice hlasu, roz-
hodla jsem se sv'm student)m bohemistiky, kte%í si zvolili didaktickou ori-
entaci, polo(it otázku, jakou roli podle jejich soudu má hlas v pedagogické
komunikaci a jaké souvislosti v nich toto téma evokuje. Následující text te-
dy vznikl na základ& anal'zy studentsk'ch reflexí.

Z hlediska obsahového bylo mo(no v textech rozli$it !ty%i tematické
okruhy. Studenti jednak uvád&li r)zné charakteristiky hlasu, které pova(o-
vali za relevantní z hlediska pedagogické komunikace, dále upozor"ovali na
n&které funkce hlasu, hodnotili, do jaké míry lze hlas cvi!ením ovlivnit (po-
suzovali tzv. hlasovou p)edur!enost) a n&kte%í se pokusili o souhrnnou cha-
rakteristiku v'znamu hlasu.

CHARAKTERISTIKY HLASU (H)
– h p%íjemn'/nep%íjemn'; nep%ekra!ovat normu; dopl"uje vizuální

stránku u!itele
– v&(ka h: nezvy$ovat nev&dom& h (nepodléhat afekt)m); nezvy$ovat

h ve vypjat'ch situacích; h odhaluje tendence k hysterii – indikátor psy-
chického a fyziologického stavu (ipfs) (charakteristika se opakuje); káze"sk'
problém – u!itelka p%esko!í do vy$$í tóniny, ani( by si to uv&domila (ipfs);
hlub$í hlas je p%íjemn&j$í; nízk' h – p)sobí barov&, vy$$í h u mu() nesebe-
v&dom&, nejist&

– melodie, intonace, barva: m&nit podle obsahu, situace a komunika!-
ní funkce; nebát se klesnout h na konci oznamovacích v&t

– síla: p%im&%ená (charakteristika se opakuje); m&l by b't sly$et, ne k%i-
!et; nem&l by mluvit p%íli$ hlasit& ani p%íli$ potichu; nep%ekra!ovat normu;
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nek%i!et, ne%vat; p%i v&t$í hlasitosti nezvy$ovat h (je!ení u!itelek); tich',
t%esav' h je známkou nízké sebed)v&ry (ipfs)

Následující paralingvistické prost%edky související s hlasem jsou uvád&-
ny jako d)le(ité, ale nejsou podrobn&ji charakterizovány.

– tempo 
– d'raz 
– frázování 
– v&slovnost 
– dech 
– pe!ovat o hlasovou hygienu

FUNKCE HLASU
h vypovídá o sebed)v&%e a tvo%í !ást autority osobnosti u!itele; dokázat

strhnout a uklidnit sebe i ostatní h a celkov'm projevem (uklid(ující i moti-
va"ní funkce); vyjád%it své pocity (rozho%!ení, nad$ení...) (ips); m)(e své (áky
lépe motivovat; intonace, barva, síla u!. h (ákovi napoví, kam a( m)(e sv'm
chováním zajít (v!chovná funkce); napoví, jak'm sm&rem se hodina bude ubí-
rat (orienta"ní funkce); podílí se na kvalit& v'uky, na pozornosti poslucha!); 

monotónnost negativn& ovliv"uje soust%ed&ní; pomal& a tich& projev
negativn& ovliv"uje soust%ed&ní; v'razn', syt' h a dobrá intonace (aktivi-
za"ní funkce); síla – napomínání, nabádání k uti$ení (regula"ní funkce), p%i-
m&%ená hlasitost (síla) motivuje

HLASOVÁ P,EDUR-ENOST
za sv)j h !lov&k ani u!itel nem)(e (neovlivnitelnost)
n&které profesory (áci nebudou poslouchat, ani kdyby se umluvili
h je nástroj, se kter'm lze pracovat

SOUHRNN#
p%íjemn' h je rozhodující pro komunikaci
ideálem je klidná, rozvrstvená %e! 
je t%eba zd)raz"ovat roli h v komunikaci a jeho psychologickou inter-

pretaci (funkce)
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hlavní prost%edek komunikace mezi profesorem a (ákem
%e$it v'znam h je bezp%edm&tné – hlasová modulace je pro v'uku pod-

statná, znamená zpest%ení a o(ivení
je t%eba mluvit ke t%íd&

I kdy( ná$ v'zkum byl realizován na malém vzorku student), tudí( ho
nelze zcela generalizovat, uvedené odpov&di ukazují, (e studenti si jsou v&-
domi d)le(itosti „práce“ s hlasem a (e, pokud pou(ijeme uvedená data jako
odpov&di na úvodní otázku, m)(eme jednodu$e konstatovat: hlas má v pe-
dagogické komunikaci d'le*itou roli.

Mezi velmi frekventovaná !eská r!ení pat%í: v!jimka potvrzuje pravidlo,
a tak uvádím je$t& jednu studentskou odpov&+, její( autor polemizuje s v'-
$e uveden'mi názory: „Mn& na tom nezále(í. Jde o to, co u!itel sd&luje, ne(
jak to sd&luje v hlasové rovin&!“

Citovaná odpov&+ do zna!né míry souzní s jednou z tezí D. Carnegieho:
cesta k úsp&$né promluv& je zalo(ená na koncentraci na obsah !i téma pro-
mluvy, nikoli na formu sd&lení. Jin'mi slovy: d)le(ité je, co %íká$, ne jak to
%íká$. I kdy( publikace D. Carnegieho (srov. nap%. autor)v titul Jak mluvit
a p)sobit na druhé p%i obchodním jednání) jsou oblíben'mi tituly u ve%ej-
nosti, která nepro$la (ádn'm odborn'm $kolením v komunikaci a nebyla
profesionáln& vedena k rozvíjení komunika!ních dovedností, odborník v nich
nalezne !etná zjednodu$ení a s n&kter'mi názory se nem)(e ztoto(nit.

I b&(ná komunika!ní praxe ukazuje, (e formální stránka na$eho proje-
vu, do ní( zahrnujeme i hlasové charakteristiky projevu, je velmi d)le(itá. To
lze dolo(it nap%. ukázkou p%evzatou z denního tisku: Má rozpa"ité vystupo-
vání, je zbyte"n% razantní a chybí jí v%t'í vst#ícnost a anticipace p&sobení
vlastního chování na ostatní – t&mito slovy hodnotí psycholog jednu z !es-
k'ch politi!ek. Politick' kolega se domnívá, (e: jejím handicapem je p#ede-
v'ím její slovní projev. Hlas má vysoko posazen!, p&sobí v#e'tiv%. +lov%k
má pocit, $e je to hádavá, agresivní a nesná'enlivá osoba. Jin' kolega sd&-
luje: nyní je sebejist%j'í, p#esv%d"iv%j'í, lépe argumentuje. Ukázka vypovídá
o v'znamu komunika!ních dovedností zalo(en'ch z velké !ásti na hlasov'ch
parametrech. Tyto dovednosti jsou velmi !asto m&%ítkem úsp&$nosti osobnosti,
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podílejí se na tvorb& na$ich sympatií !i antipatií s mluv!ím a které !asto, by,
nev&dom&, spojujeme s ur!it'mi vlastnostmi, schopnostmi, n&kdy i tempe-
ramentem a charakterem mluv!ího.

Podívejme se do Slovníku spisovné !e$tiny pro $kolu a ve%ejnost (Praha
1994), jaké v'znamy jsou uvedeny u slova hlas.

1. zvuk vytvá%en' kmitáním hlasivek
mu(sk', hlubok', jasn'
mluvit zv'$en'm hlasem – v&t$inou spojováno s v'znamem roz!ilen&,

rozho%!en&
mít hlas = um&t zpívat
2. zvuk vydávan' n&kter'mi zví%aty nebo v&cmi
3. slo(ka hudební skladby
4. projev mín&ní, názoru
5. rozhodnutí
6. hlas krve = v&domí p%íbuznosti
Z hlediska na$eho tématu pova(uji za vhodné upozornit, (e i ze slovní-

kového hesla je patrné spojení hlasu s psychick'm stavem jedince. Z hledis-
ka kognitivní lingvistiky si zaslou(í pozornost frazém hlas krve, kter' je
u !esk'ch mluv!ích svázán s pokrevním p%íbuzenstvím. Kognitivní anal'za
slova hlas by nám jist& odhalila dal$í v'znamy, které jsou ukotvené v na$em
národním spole!enství; to by v$ak bylo téma pro samostatn' p%ísp&vek (srov.
p%ísp&vek I. Va"kové, kter' je zalo(en na kognitivním p%ístupu k jazyku). 

Kognitivní lingvistika m& je$t& inspirovala, a to v návaznosti na data zís-
kaná od student) bohemistiky, abych se podívala, jaké asociace nej!ast&ji
vyvolává slovo hlas. K tomuto ú!elu jsem pou(ila práci Z. Nováka (srov. No-
vák, Z.: Normy voln'ch slovních párov'ch asociací. Praha 1996). V autorov&
v'zkumu nenajdeme slovo hlas, ale jeho adverbiální derivát hlasit%. 

Z Novákovy práce vybírám, jaké nej!etn&j$í asociace toto adverbium vy-
volávalo u patnáctilet'ch chlapc) a jaké u stejn& star'ch dívek. Asociovaná
slova jsou uvád&na sestupn&, od nejfrekventovan&j$ích odpov&dí k mén& fre-
kventovan'm.
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Chlapci: hlasit!: k%i!et, nahlas, mluvit, %vát, volat, ti$e, potichu, siln&,
hlu!n&…

Dívky: hlasit!: k%i!et, mluvit, nahlas, potichu, %vát, volat, hlu!n&…
I z uveden'ch asociací je patrné, (e za jednu z nejv'razn&j$ích hlaso-

v'ch charakteristik lze pova(ovat intenzitu. To ostatn& potvrdil i ná$ v'zkum
(viz v'$e uvedené charakteristiky). Zám&rn& jsem pou(ila Novákovu práci,
kde jsou odd&len& uvedeny asociace u chlapc) a u dívek. Praxe toti( opa-
kovan& ukazuje, (e s negativními hlasov'mi charakteristikami jsou spojová-
ny daleko !ast&ji (eny (zejména u!itelky) ne( mu(i. To ostatn& potvrzují i v'-
$e uvedené údaje, srov. nap%. je"ení u"itelek. Asocia!ní odpov&di ov$em
o (ádn'ch v'znamn'ch rozdílech zp)soben'ch odli$ností pohlaví respon-
dent) nevypovídají. Tento údaj z hlediska cíle v'zkumu nemusí b't zcela re-
levantní, nebo, se jednalo o volné párové asociace, zatímco my vztahujeme
hlasové charakteristiky k pedagogické komunikaci, kde je obvyklé, (e vlivem
silné feminizace na$eho $kolství jsou osoby pedagog) v&t$inou spojovány
s (ensk'm pohlavím.

Záv&rem bych se je$t& cht&la velmi stru!n& vrátit k pedagogické ko-
munikaci. Od devadesát'ch let minulého století se v pedagogick'ch teoriích,
ale i v jejich praktick'ch aplikacích stále více klade d)raz na komunikativní
chápání v'chovy a vzd&lávání. Do centra pozornosti se dostává dialog, re-
flexe sebe sama a její zvn&j$n&ní v pohybu, v hlase !i v %e!i. Práv& v této si-
tuaci m)(e hlasová v'chova v'znamn& p%ispívat k pozitivní komunikaci
v pedagogické sfé%e, ale i v ka(dodenních situacích. Tato prom&na v$ak vy-
(aduje velmi mnoho trp&livosti, tvo%ivosti, flexibility a zejména schopnosti
naslouchat sob& a komunika!ním partner)m. Samoz%ejm& hlasová v'chova
m)(e vést k radostn'm pro(itk)m v pr)b&hu pedagogického procesu. Dnes
se ji( m)(eme inspirovat %adou pedagogick'ch sm&r), které jin'm zp)so-
bem postupují k obdobnému cíli. Tak tedy: nebojme se zkou$et, v termino-
logii prof. Vysko!ila spí$e „zakou$et“!

•  •  •
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Anna Barová HLAS JAKO PROST&EDEK
LIDSKÉ KOMUNIKACE

I UM!LECKÉ V#POV!DI
Katedra zp%vu a operní re$ie Hudební fakulty JAMU v Brn%

Dne$ní seminá% je setkáním v $ir$ím záb&ru obor), jich( se t'ká problemati-
ka hlasu. Ka(d' se na ni dívá z pohledu svého oboru. M)j p%ísp&vek vze$el ze
zku$eností zp&va!ky i ze systémového teoretického základu p&vecko-pedago-
gické praxe. Hlas pat%í k p%irozen'm projev)m !lov&ka, kde jsou v$echny zú-
!astn&né orgány pln& integrovány a zautomatizovány. Tato komplexní a slo-
(itá !innost do sebe zapojuje a zrcadlí celého !lov&ka, t&lesn& i du$evn&.

Tvorba hlasu, fonace, je jedna: pro mluvu, zp&v !i bezd&!né doprovod-
né hlasové projevy platí, (e pro vznik hlasu se hlasová $t&rbina v hrtanu na
zlomek vte%iny v'dechov'm vzduchem rozev%e a op&t pru(n& uzav%e. Tak je
popsán jeden kmit. 

Zam&%ujeme-li se te+ p%evá(n& na hlas jako p%edpoklad jedné z nejvy$-
$ích schopností !lov&ka, %e!i, vycházíme rovn&( ze základního poznatku, (e
bezprost%edním zdrojem hlasu jsou kmitající hlasivky, aby spolu s cel'm hr-
tanem a dechov'mi orgány byly sou!ástí t&lesného p%edpokladu %e!i, koor-
dinovaného centrální nervovou soustavou. Korunou celého d&ní je psychika,
která spolu s t&lesn'mi funkcemi teprve tvo%í funk!ní harmonii mluvního
projevu.

Po(adavek celostního psychosomatického pohledu je tedy d)le(it' pro
ka(dého, kdo je zodpov&dn' za hlasovou v'chovu d&tí nebo dosp&l'ch, na
které jsou kladeny zv'$ené nároky v u(ívání hlasu, nap%. na herce, u!itele,
kn&ze, moderátory, vojenské velitele, trenéry apod.

Je známo, (e jak motorická, tak emocionální nap&tí mají svébytné,
i kdy( nikoliv izolované „v'konné systémy“. Jejich vzájemné sp%a(ení zna-
mená, (e se vzdor jisté autonomii vzájemn& pozitivn& i negativn& ovliv"ují,
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a dále, (e optimální dispozice obou je zcela závislá na fyziologickém nap&tí
celé p%irozenosti, je( se pak manifestuje v pozitivním lad&ní !lov&ka.

Ka(dá motorická aktivita, ka(d' emocionální vzruch, má-li b't fyziolo-
gick', musí vycházet z klidového nap&tí, z klidové polohy, z klidového rytmu.
Vycházejí-li tyto aktivity z ochablosti, hypotonie, neprocházejí jejich vze-
stupné k%ivky – jak bychom snad p%edpokládali – pásmem fyziologick'ch na-
p&tí, n'br( p%eskakují p%ímo do p%ep&tí, k%e!e, hypertonie !ili nap&tí nefyzi-
ologick'ch.

V'voj hlasu za!íná prvními projevy kojeneckého k%iku nebo pobruková-
ní, kter'mi dít& projevuje pocity libosti nebo nelibosti, aby upozornilo na své
pot%eby. Moderní psychologie je p%esv&d!ena, (e v nejran&j$ím v&ku dochá-
zí k rozhodujícímu formování osobnostních struktur. Proto tedy práv&
v tomto novorozeneckém období je d)le(it' laskav', vlídn' tón hlasu, kter'
dít& zatím bezd&!n& vnímá. To platí i pro batole, které se za!íná pokou$et,
podle stupn& svého v'voje, opakovat sly$ené hlásky. U d&tí, které vyr)stají
v nep%íznivém, neurotizovaném prost%edí, se !asto projevují negativní d)-
sledky i v jejich pozd&j$ích hlasov'ch projevech. Je tedy z%ejmé, (e v'cho-
disko hlasové v'chovy je v d&tství, kde spo!ívá hlavní tíha v'chovy na rodi-
!ích nebo opatrovnících. Ti v$ak jen z%ídkakdy rozpoznají funk!ní hlasové
nedostatky. Vnímají je spí$e pozd&ji, a( ve spojitosti s %e!í.

Postupn& p%ib'vají v d&tském hlasovém rozvoji dal$í momenty, které je
t%eba sledovat. Jsou to: 

– správné dr(ení t&la a uvoln&nost pohyb)
– správn' dech, tzn. v první %ad& elasticita bránice a aktivních vdecho-

v'ch sval) p%i celkové uvoln&nosti ramenních pletenc) a b%i$ní st&ny
– dobrá artikulace v mluvené %e!i
To v$e souvisí s du$evním v'vojem. Je nesprávné vid&t dech, artikulaci

a fonaci izolovan&.
V tomto období eventuáln& m)(e dob%e p)sobit d&tsk' sborov& zp&v, kde

by uvedené po(adavky správného dr(ení t&la, p%irozené dechové funkce a dob-
ré artikulace m&ly b't také jedin'mi po(adavky v hudební hlasové v'chov&.
Souhrnn& m)(eme %íci: s chutí si chtít zazpívat. Obvykle dobr' mluvní hlas dí-
t&te by m&l b't vodítkem pro zp&vní hlasov' za!átek !ili nasazení tónu.
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D&tsk' v'voj uzavírá období mutace. Mutací ozna!ujeme mezní fázi v'-
voje hlasu mezi d&tsk'm hlasem a hlasem dosp&l'm. U chlapc) je prováze-
na v&t$ími, u d&v!at men$ími hlasov'mi poruchami nejr)zn&j$ího druhu.
Název mutace pochází z latinského zm&na, prom&na. Angli!tina a n&m!ina
p%ímo ozna!uje, (e jde o zm&nu hlasu (breaking of the voice), N&mci rad&ji
u(ívají Stimmwechsel, i kdy( znají i die Mutation.

Po mutaci u( je hlas pou(íván bu+ k b&(né mluvní komunikaci, ale
i k p%íprav& na shora uvedená povolání se zv'$en'mi nároky na pou(ívání
hlasu. V tomto p%ípad& se adepti u( sami za!ínají zajímat o to, jak nastáva-
jící hlasovou zát&( vym&nit za hlasovou v'dr(. Nebo mají zájem o zu$lech-
t&ní své osobnostní image – hlas je p%ece identifikujícím znakem. (Viz Jaro-
slav Seifert: „Co já v'ak s nimi v této chvíli? V tom vytanuly tvá# i hlas!“)
Bohu(el o!ekávají !asto rady k p%ímé manipulaci mluvního aparátu a ne-
chápou, (e nap%. módní trendy nebo r)zné hlasové deformace idol), které
jsou napodobovány, znemo("ují krásné p%irozené zn&ní hlasu. Nebo m)(e
p%ijít mlad' !lov&k s hlasem ovlivn&n'm psychickou deformací, tak jak jsme
uvád&li p%íkladem neut&$eného rodinného prost%edí. V obou p%ípadech je
t%eba veliké trp&livosti a v)le k náprav&. Té jist& napomáhá fyzické zdraví
a inteligence. Jsou-li tyto danosti k dispozici, dá se je$t& hodn& zachránit.
Mlad' !lov&k má tak $iroké rozp&tí, mo(nosti nápravy svého ducha i t&la, (e
je to obdivuhodná $ance pro jeho v)li. Ta má v t&chto p%ípadech silnou mo-
tivaci ve zlep$ení hlasové kvality i po stránce zdravotní: hlasov' v'kon „ne-
bolí“ mluvícího ani poslucha!e, na kterého jinak neblaze p)sobí zvuk za-
st%eného nebo $elestiv& chraplavého hlasu. 

O za!átku nápravy platí v zásad& toté( u d&tí jako u dosp&l'ch. Nápra-
va t&chto hlasov'ch vad má své v'chodisko v tom, co v pedagogické zkrat-
ce naz'váme nap%ímením t&la i ducha. 

Fyziologické nap%ímení t&la je takové nap%ímení, které p%ekonává na$i
t&lesnou tí(i co nejúsporn&ji a zaru!uje nám nejv&t$í pohybovou volnost.
Svaly dolních kon!etin a svaly obepínající pánev zaji$,ují (ádoucí polohu
a stabilitu pánve. Zaji$t&ná poloha pánve je zase bází pro správné nap%íme-
ní páte%e, které zaji$,ují p%ími!i zad v lehkém dvojím zvln&ní. Zatímco je be-
derní a hrudní !ást páte%e takto vícemén& fixována, je její kr!ní !ást 
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naprosto pohyblivá. P%íslu$né kr!ní svaly pak vytvá%ejí z kr!ních obratl) ide-
ální oporu pro hlavu a její uvoln&né, lidsky d)stojné dr(ení. Jasn' v'raz o!í
a sv&(í v'raz obli!eje pak vyza%ují „nap%ímeného ducha“, vlastního pána to-
hoto jedine!ného nap%ímení. Je v n&m obsa(en jednak harmonicky pozitiv-
n& lad&n' du$evní postoj a dále poskytuje dostate!né zaji$t&ní a plnou pra-
covní autonomii p%edev$ím d'chacím a fona!ním orgán)m. Navíc pak
vd&!íme tomuto nap%ímení za mo(nost optimální pohybovosti a gestikula-
ce trupu a úd), krku a hlavy, tedy nutného dopl"ku mluvené %e!i. O jejím
um&leckém ztvárn&ní snad zase p%í$t&.

Zájemce o cel' systém, jeho( v'chodiska zde byla nazna!ena, si dovo-
luji odkázat na svou „!erstvou“ publikaci, kterou vydalo Edi!ní st%edisko
JAMU pod názvem „Pro! zpíváme“.

•  •  •
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Svatava Luhanová-Jirou(ková V#ZNAM
P!VECKÉ V#CHOVY PRO

KULTIVOVAN# HLASOV# PROJEV
Katedra hudební kultury Západo"eské univerzity v Plzni

Vá(ené dámy a pánové,
v úvodu referátu mi dovolte zd)raznit v'znam p&vecké v'chovy nejen

pro budoucí p&vecké profesionály, ale pro v$echny hlasové profesionály pou-
(ívající hlas v mluvním projevu.

*e! je soustava zvukov'ch zna!ek, jimi( se lidé dorozumívají a formou
mluvního projevu vyjad%ují své my$lenky.

Zp&v, jako neodmyslitelná sou!ást projevu ka(dého kulturního národa,
je zp)sob sd&lování my$lenek hudební %e!i pomocí tón) spojen'ch se slovy.

Hlasová v'chova formuje zp&vní hlas, kultivuje zárove" hlas mluvní,
rozvíjí hudební kreativitu, estetické cít&ní, vkus a má pozitivní vliv na rozvoj
charakterov'ch vlastností !lov&ka. Smyslem hlasové v'chovy je správné
zdravé pou(ívání hlasového ústrojí na základ& budování %ady dovedností
a návyk) jako p%edpoklad i prost%edek pro p%irozen' p%esv&d!iv' p%ednes.
Technika zp&vu a technika mluveného slova se tvo%í stejn'm mechanismem,
zp&v a mluva se vzájemn& podmi"ují a ovliv"ují. Dodr(ování hlavních zásad
hlasové a du$evní hygieny mluvního hlasu podmi"uje úsp&$n' rozvoj zp&v-
ního hlasu a naopak správn' zp&v upev"uje mluvní hlas a umo("uje jeho
dlouhou (ivotnost.

Hlasová v'chova má obecn&j$í v'znam i dosah ne( p%vecká v&chova,
která je vy$$í formou hlasové v'chovy, zahrnuje individuální specializova-
nou práci s hlasem sm%)ující k sólovému um%leckému p%veckému projevu. 

Hlasová kultura p%edstavuje kvalitu hlasového projevu – %e!i, zp&vu,
zp)sob pou(ívání hlasu ve smyslu obecn'ch zásad (zdrav', nosn', barevn'
hlas schopn' v'razové modulace) a sou!asn'ch estetick'ch zásad. Pro hlasovou
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kulturu jsou velmi d)le(ité ji( zmín&né zásady obecné hlasové i du$evní hy-
gieny, jejich( respektováním se vyvarujeme hlasov'ch poruch. Podstatn' v'-
znam pro hlasovou kulturu projevu a vytvá%ení vkusu má p)sobení sociál-
ního prost%edí a hlasového vzoru. 

Kultura hlasového projevu se stává v sou!asnosti velmi aktuálním té-
matem v celorepublikovém m&%ítku. Dochází k zhor$ování kvality verbální-
ho projevu i zp&vního hlasu, ke klesající úrovni hlasov'ch dovedností a na-
r)stajícím hlasov'm obtí(ím obecn&. P%í!iny tohoto dlouhodob&
neut&$eného stavu hlasov'ch dispozic souvisejí zejména s nedoce"ováním
hlasové p%ípravy, nedostate!nou nebo zcela absentující dotací v rámci vyso-
ko$kolského studia budoucích hlasov'ch profesionál) – u!itel), herc) atd.

Pr)b&h a v'sledky hlasové a p&vecké v'chovy jsou ovlivn&ny samoz%ejm&
psycho-fyziologick'mi dispozicemi, hudebními schopnostmi a hudebním intelek-
tem adept). Limitujícím faktorem je v$ak i p%edstava $kolsk'ch institucí o !aso-
v'ch dotacích a formách edukace hlasu, kdy dochází stále !ast&ji k vynucené ko-
lektivní form& hlasové p%ípravy místo individuální !i alespo" skupinové formy.

Neblahé d)sledky tohoto trendu lze jen obtí(n& mírnit promy$len'm
p%ístupem k obsahu hlasové v'chovy a efektivním v'b&rem vhodné studijní
literatury.

P)i formování mluvního a zp%vního hlasu vycházíme z psychosoma-
tické jednoty jedince.

Základem vzd&lávacího procesu, tedy i práce s hlasem, je rozvíjení hu-
debních schopností, utvá%ení a formování hudebních dovedností p%i zapoje-
ní smyslov'ch orgán), motorického aparátu, centrální nervové soustavy,
slo(ky kognitivní a motiva!ní. Postupné zvládání dovedností vede od díl!ích
úkol) k vyjád%ení obsahu provád&ného díla, rozvoj hudebních dovedností je
tedy ve vzájemném vztahu s rozvojem schopností um&leck'ch.

Zp%v je !innost psychofyziologická, na ní( se podílí d'chací ústrojí,
hlasové ústrojí a artikula!ní ústrojí. Ovládání dechu, tvo%ení hlasu – m&kké
nasazení tón) a artikulace – p%esná v'slovnost a vázání konsonant) a vo-
kál) jsou t%i slo(ky p&vecké techniky, které se budoucí hlasov' profesionál
u!í v&dom& ovládat. V celkovém v'konu se krom& p&vecké techniky obrá(í
i psychika !lov&ka, jeho du$evní sv&t.
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V'voj a vyzrávání hlasu úzce souvisí s biologick'm v'vojem jedince, ne-
bo, v$echny psychosomatické d&je podílející se na tvorb& tónu probíhají uv-
nit% lidského organismu na rozdíl od instrumentálního hrá!e. Jedná se
o vnit%ní pochody, koordinace pohyb) respira!ního, fona!ního a artikula!-
ního ústrojí, %ízené motorick'm centrem mozkové k)ry. P%i zp&vu je velice
d)le(itá schopnost navozování p%edstav a rozvíjení tzv. vnit%ní pam&ti mo(-
ná na základ& dlouhodob'ch p&veck'ch zku$eností.

Pracujeme-li s lidsk&m hlasem a+ u* zp%vním !i mluvním, musíme ho
chápat v celé harmonické komplexnosti, tedy vnímat celou osobnost in-
terpreta a respektovat i individualitu.Pak m'*eme hlas pova*ovat nejen za
prost)edek verbální komunikace, ale i za prost)edek um%lecké v&pov%di.

Na základ& %ady realizovan'ch v'zkum) lze bohu(el konstatovat, (e
úrove" hlasové kultury u hlasov'ch profesionál) v .eské republice není
uspokojující, zvlá$t& pak u pedagog). Z hlediska právního a medicínského
jsou pedagogové obecn& zahrnováni do skupiny hlasov'ch profesionál), ale
jejich erudovanost v oblasti práce s hlasem není dostate!n& zaji$t&na. Ve
studijních plánech vysok'ch $kol p%ipravujících budoucí u!itele chybí !asto
zcela hlasová v'chova (nejedná-li se o u!itelství hudební v'chovy) nebo do-
chází k jejímu omezování ve prosp&ch ostatních tzv. d)le(it&j$ích u!ebních
p%edm&t), o p&vecké v'chov& u( ani nemluv&. P%itom nezbytnost posazení
hlasu do rezonance pokud mo(no v individuální p&vecké v'chov& je pro bez-
problémové zvládání u!itelské profese neoddiskutovatelná.

Negativní roli v sou!asné dob& sehrávají i vlivy stále se zhor$ujícího (i-
votního prost%edí a hektick' zp)sob (ivota napln&n' neustál'm stresem.
.asté hlasové poruchy pedagog) vznikající z v'$e uveden'ch d)vod) mají
za d)sledek um&lé zmen$ování hlasového rozsahu d&tsk'ch hlas), p%esun
do nep%irozen& hluboké polohy dle p&veckého i mluvního vzoru pedagoga.
K tomuto konstatování mne vedou vlastní poznatky z realizovan'ch p&vec-
k'ch seminá%) pro pedagogy v$ech stup") $kol i ZU#, p%i kter'ch bylo nut-
no ve v&t$in& p%ípad) p%istoupit k hlasové rehabilitaci a revitalizaci hlasu.

Dal$í problémovou oblastí jsou „vzory“ hlasov'ch profesionál) p)sobících
ve ve%ejn'ch sd&lovacích médiích, mnohdy trpících hlasov'mi a logopedick'mi
vadami a sv'm hlasov'm projevem ovliv"ujících obrovskou !ást na$í populace.
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P%i p%ijímacích zkou$kách i na um&lecké st%ední a vysoké $koly se set-
káváme s poni!en'mi p&veck'mi talenty vinou neodborného vedení, nere-
spektování postupného v'voje a vyzrávání hlasu, jeho p%et&(ování a opomí-
jení pregnantní v'slovnosti v mluvním i zp&vním projevu. 

Jaké záv&ry lze vyvodit z t&chto varujících ukazatel)? Jak'm zp)sobem
lze pe!ovat o kultivovanost hlasového projevu u hlasov'ch profesionál)?

Nezastupitelnou roli sehrává p&vecká a hlasová p%íprava v$ech adept).
Jedin& zainteresovanost a podpora ze strany p%íslu$n'ch institucí ve smys-
lu dostate!né !asové dotace t&chto u!ebních p%edm&t) s individuálním p%í-
stupem v pregraduální p%íprav& umo(ní vychovávat fundované hlasové pro-
fesionály.

Zp&vní hlas je nejp%irozen&j$í hudební nástroj, je v$ak také ze v$ech hu-
debních nástroj) nejzraniteln&j$í. Zp&vem i mluvním hlasem se dá vyjád%it
velmi mnoho, a p%itom kouzlo a krása lidského hlasu tkví práv& v jeho neo-
pakovatelnosti.

•  •  •
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Marie Slavíková MLUVNÍ A ZP!VNÍ 
FUNKCE HLASU

– JEDNOTA A PROTIKLAD
Katedra hudební kultury Západo"eské univerzity v Plzni

Pé!e o v'chovu hlasu je zále(itost záslu(ná, pot%ebná a vzhledem k sou!as-
nému stavu hlasové kultury na$í mladé generace i nanejv'$e aktuální. Ze
sv'ch více ne( dvacetilet'ch zku$eností pedagoga katedry hudební kultury
pedagogické fakulty a vedoucího pedagogické praxe student) mohu zodpo-
v&dn& %íci, (e hlasov' projev d&tí i student) se postupem let z%eteln& zhor-
$uje, tj. stává se mén& kultivovan', estetick', ale také mén& srozumiteln' –
vinou nedostate!né v'slovnosti a dikce, ale té( malé slovní zásoby a nedo-
vednosti pohotového vyjad%ování. P%í!in je jist& mnoho a jejich anal'za by
zasahovala do oblasti rodinné v'chovy a správn'ch hlasov'ch vzor), hygie-
ny a zdravov&dy, pedagogiky, psychologie, sociologie a mnoha dal$ích.

V'chodiskem funk!n& správného praktického hlasového v'cviku musí
b't v&decky pou!ené poznání zákonitostí lidského hlasu. Jedním z nep%íli$
uv&domovan'ch a p%itom zásadních poznatk) je existence dvojí funkce hla-
su a jejich vzájemn' vztah.

,e! a zp%v mají mnoho spole!n&ch funk!ních znak): základem a pro-
st%edkem obou je hlasov' projev, na n&m( se podílejí ústrojí d'chací, fona!ní
a artikula!ní. Z hlediska fyziologické akustiky má hlas p%i %e!i i p%i zp&vu shod-
né základní znaky: u obou projev) lze ur!it v!'ku, intenzitu, nosnost, zvuko-
vou barvu. Spole!né jsou i v'razové elementy %e!i a zp&vu: rytmus, melodie,
hlasitost, dynamika, p#ízvuk, prozodie. Uvedené podobnosti by mohly vést
k záv&ru, (e se jedná o dva jen mírn& funk!n& odli$né zp)soby tvo%ení hlasu.
P%esto jsou %e! a zp&v procesy zna!n& odli$né, do ur!ité míry a( protich)dné.

Hlasová experimentální akustika ji( na za!átku 20. století u!ila, (e zp&v
a %e! jako akustické materiály jsou dva od ko)en' rozdílné fenomény. Zp&v
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je tón, %e! je modifikovan' hluk, $um. Vnímáme je dv&ma odli$n'mi smysly
(smysl pro tóny, smysl pro $umy) a dokonce i anatomicky od sebe odd&le-
n'mi orgány v mechanismu sluchu. Mozková centra pro %e! a zp&v jsou si-
ce lokalizována v sousedství, ale p%esto rozdíln&, samostatn&. P%i ztrát&
schopnosti mluvit z)stává zachována schopnost zp&vu a naopak. 

P%í!iny zásadních odli$ností je t%eba hledat v po!átcích historického v'-
voje lidstva a jeho hlasov'ch projev). Zatímco zp&v je ve své prap)vodní
funkci pova(ován za projev emocí, vytryskl'ch z lidského nitra, %e! byla vy-
tvo%ena k sociálním ú!el)m, jako projev my$lení a racionality. 

B. Hála na základ& podrobného studia fonetiky dochází k názoru, (e
po!átky mluvy jsou p)vodu afektivního: „Hlasové projevy pra"lov%ka ve
form% r&zn!ch sk#ek& a v!k#ik& jsou z fyziologického hlediska motoricko –
fonick!mi reakcemi organismu na podn%ty zevního i vnit#ního prost#edí.
Tento proces m%l pra"lov%k spole"n! se zví#aty.“ 1 Hála p%edpokládá, (e pr-
votní hlasové projevy se omezovaly pouze na vydání hlasu a pra!lov&k ovlá-
dal r)zné mo(nosti modulování hlasu jako prost%edku vyjád%ení – hojn& vy-
u(íval té( gestikulaci a mimiku. Teprve dlouh'm postupn'm v'vojem se
nau!il p%ikládat t&mto v'k%ik)m hodnotu symbolickou, a( se kone!n& staly
„signály signál&“ (ve smyslu u!ení I. P. Pavlova).

Zp%vní mechanismy se sv'm melodicko-intona!ním charakterem jsou
pro lidsk' hlas p'vodní a mnohem star(í funkcí ne( mechanismy podílející
se na artikulované podob& %e!i.

Rozvoj za!átk) artikulované )e!i byl naproti tomu a( v'sledkem dlou-
hodobého historického v'voje lidského rodu, b&hem n&ho( se postupn&
zdokonalovaly jak intelektové, tj. mozkové a nervové, funkce !lov&ka, tak i je-
ho hrtan, hlasov' orgán, sluchov& fona!ní spoje a mnoho dal$ích slo(ek
a mechanism), souvisejících s hlasov'm projevem.

Rovn&( technika tvo%ení mluvního hlasu se pom&rn& v'razn& odli(uje od
techniky tvo%ení hlasu zp%vního. Nerespektování odli$ností obou systém) b'-
vá !astou p%í!inou hlasov'ch problém). Podstatné znaky této rozdílnosti jsou
d)sledkem funk!ních zvlá$tností, z nich( objasníme alespo" t%i základní:

1. Hlas vzniká v hrtanu rozkmitáváním hlasivek a periodick'm vln&ním
vzdu$ného sloupce nad hlasivkami. V'dechov' proud vzduchu, postupující
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z dolních d'chacích cest, rozkmitá prostor v rezonan!ních dutinách nadhrtano-
v'ch a vznikl' tón i vzduch vychází voln& ústní dutinou ven z t&la. K vlastní fo-
naci p%itom dochází tím, (e v'dechov' proud je st%ídav'm rozvíráním a zavírá-
ním hlasové $t&rbiny periodicky zhu$,ován a z%e+ován, !ím( se nad hlasivkami
rozkmitává. Sou!asn& se rozkmitává i vzdu$n' prostor nad hlasivkami. P#i zp%-
vu vychází tón voln%, d&raz je kladen na kvalitu vokál& jako nositel& tónu.

2. P%i %e!i je tomu jinak. Artikulovaná #e" svou podstatou p#edstavuje
nikoli tón, n!br$ modifikovan! 'um. Je to zp)sobeno zv'$en'm z%etelem
k artikula!ní aktivit&, která je podmínkou z%etelné v'slovnosti a tím i srozu-
mitelnosti %e!ového projevu. P%íli$né úsilí o p%esnou artikulaci m)(e b't
v mluvním projevu (ádoucí, av$ak p%i zp&vu m)(e b't naopak velkou p%e-
ká(kou: zp&v vy(aduje, aby v'dechovému proudu stálo v cest& co nejmén%
odporu, tedy i artikula"ní aktivity.

3. P%i #e"i je tvar hlasové 't%rbiny pro ka$d! vokál jin!. P%i ka(dém
mluveném vokálu je $t&rbina mezi hlasivkami rozev%ena do jiné $í%ky, lze to
prokázat i rozdílnou spot%ebou dechu p%i tvorb& mluven'ch vokál). Poka(-
dé je jin' i tvar samotn'ch hlasivek. P%i p&veckém $kolení, vycházejícím
z techniky tradi!ního bel-cantového zp%vu, je naproti tomu snaha tvo%it vo-
kály tak, aby se tvar hlasivkové 't%rbiny a hlasivek p#i st#ídání vokál& p#í-
li' nem%nil (tzv. „vyrovnávání barvy vokál)“; jejím cílem je kultivace neeste-
tického fonetického zabarvení vokál), jak je mnohdy u(íváno v dialektech,
hovorové mluv&, lidovém a populárním zp&vu apod.).

Na skute!nost, (e základní mechanismy mluvního i zp&vního hlasu –
striktura a apertura2 – p)sobí dialekticky a antagonisticky zárove", upozor-
"ují fonetikové (Hála, Lacina, aj). Z%etelnost striktury se mnohdy je$t& posilu-
je vkládáním rázu !i p%ídechu, co( p)sobí protikladn& k plynulému tvo%ení tó-
n) p%i vokálech a zv'raz"uje morfologické rozdíly ve zp&vní a mluvní fonaci.

K otázce vztahu mluvní a zp&vní funkce hlasu p%iná$í zajímavé poznat-
ky hlasová pedago(ka Y. Roddová-Marlingová. Podle jejích vlastních zku$e-
ností jeví osoby, které pro$ly pouze (kolením mluvního hlasu (herci, %e!níci),
v'razn& nedostate"n% rozvinutou funkci dechov!ch muskulatur, velmi slab%
inervované sv%ra"e a vnit#ní napína"e hlasivek, a disponují celkov% málo
rozvinut!m orgánem. Z toho lze vyvodit, (e vzájemné propojení muskulárních
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okruh) je p%i %e!i jiné ne( p%i zp&vu a (e pouh'm rozvíjením a posilováním
mluvního hlasu, ani( by se proniklo a( ke zp&vní technice a zp&vní funkci hla-
su, nelze ú"inn% rozvinout hlas ani pro uspokojiv! mluvní v!kon. Autorka
k tomu poznamenává: „,e"ník a herec by vlastn% m%li jít p#i v!cviku svého
mluvního hlasu hezk! kus cestou p%vce, proto$e orgán, kter!m mluví, není
sv!m p&vodem z hlediska historického nejprve nic jiného ne$ hlasov! or-
gán, pak ka$dopádn% n%co jako zp%vní orgán a teprve nakonec je postaven
do slu$eb #e"i, mluvy. Má-li b!t $ivotn! a z&stat zdrav!, musí b!t tato prv-
ní p#irozenost orgánu probuzena a udr$ována – i kdy$ pozd%ji také musí b!t
#e"níkem a$ k ur"itému stupni op%t potla"ena.“ 3 

K podobn'm zku$enostem jsme do$li p%i hlasov& v'chovné a hlasov&
nápravné práci s u!iteli, kte%í p%edtím pro$li jen minimálním hlasov'm $ko-
lením (v dálkovém studiu) a po n&kolika letech u!itelské práce trp&li hlaso-
v'mi problémy, nezvládali dostate!n& sv)j mluvní ani zp&vní hlas. Náprava
prost%ednictvím p&veck'ch cvi!ení se ukázala b't jedinou ú!innou cestou.4

V'$e nastín&né znaky fylogenetického v'voje hlasu mají z%eteln' vztah
k hlasové pedagogice, nebo, jasn& p%ipomínají obdobu tohoto procesu v on-
togenezi: hlasov' v'voj dít&te rovn&( probíhá od spontánního broukání no-
vorozenc), k%iku a v'skotu, k imita"ním pokus&m a postupnému osvojová-
ní mate#ské #e"i nápodobou. 

F. L'sek experimentáln& prokázal, (e dít% d#íve zpívá ne$ mluví a (e no-
vorozence upoutávají múzické faktory slov a %e!i (rytmus, melodie, intona-
ce, dynamika, barva) více ne( jejich obsah. Souvisí to i se skute!ností, (e hu-
dební sluch je fylogeneticky star(í ne( sluch fonematick' (%e!ov'). 

.etní auto%i pova(ují vokáln% zp%vní projev za p#edch&dce #e"i a pou-
kazují p%itom na charakteristickou zp&vnost primitivních jazyk). Tuto zp&v-
nost postupn& stále více vytla!uje dne$ní kultura a civilizace.

V hudební v'chov& je zp%vní i mluvní funkce hlasu hojn& vyu(ívána,
ob& formy jsou pova(ovány za v&chodisko v(ech hudebních aktivit. Za!átky

46

3 HUSLER, F. , RODDOVÁ-MARLINGOVÁ, Y.  Zp%v. .esk' p%eklad. Ostrava 1995, s. 99.
4 .ast'mi problémy byly nap%. k%ehk', snadno unaviteln' hlas, hlas málo zvu!n', problémy s d'cháním,

hlas p%eskakující v rejst%ících apod. Na uvedené potí(e velmi dob%e p)sobilo ji( ovládnutí správného
p&veckého postoje a dr(ení t&la, hlavy, krku, $íje, dále d)kladná dechová cvi!ení s relaxa!ními prvky,
aktivizací bránice a nácvikem zpomaleného, klidného a plynulého v'dechu. Hlasová cvi!ení, b&(n&
pou(ívaná pro osvojení m&kkého za!átku, hlavového tónu, p&veckého legata a dal$ích základních prv-
k) p&vecké techniky, m&la u zú!astn&n'ch p%ekvapiv& dobr' vliv na zkvalitn&ní mluvního hlasu, a to
i v p%ípadech, (e se jednalo o „nehudebníky“ s jinou aprobací.



hudební v'chovy d&tí ve v$ech v'znamn'ch hudebn& pedagogick'ch systé-
mech u nás i v zahrani!í vycházejí z mate%ské mluvy, z p&vecko-imita!ních
a deklama!ních rytmick'ch projev) dít&te (srov. my$lenky Komenského, Orf-
fa, Kodályho, K%i!ky a Krcha, Gordona, wan Hauweho aj.). Nerespektování
odli$nosti obou funk!ních systém) hlasu v$ak m)(e zp)sobovat i problémy.
Pokud u!itel nedisponuje dostate!n& op%en'm a rezona!n& posazen'm tó-
nem, snadno se mu p%i !ast'ch p%echodech z mluvního do zp&vního hlasu
m)(e stát, (e hlas tzv. rejst%íkuje, „padá do krku“ a dochází k r)zn'm dys-
funkcím a poruchám hlasu.

Hledání vhodn'ch metod a technik hlasové v'chovy a práce s hlasem
je v sou!asné dob& skute!n& aktuálním úkolem. Zdá se, (e v podmínkách
klesající zp&vnosti a sni(ující se úrovn& hlasového projevu d&tí a mláde(e je
nejvhodn&j$í sahat k takov'm postup)m, které (áky motivují, zbavují je psy-
chick'ch zábran a vedou k t&lesnému uvoln&ní, umo("ujícímu realizovat po-
t%ebná hlasová nebo reeduka!ní cvi!ení na úrovni spontaneity, tvo%ivosti, ra-
dostného zá(itku. V hlasové v'chov& proto otevíráme prostor hrám
s hlasem, hrám se zp&vem a rytmem, hrám s hudbou. Jejich prost%ednictvím
lze nejlépe navozovat fyziologicky správné p%edstavy tvo%ení hlasu a obje-
vovat mnohdy netu$ené, a p%itom p%irozené mo(nosti hlasov'ch projev) jed-
notlivc) i celé skupiny. Hry s hlasem p%edstavují prvek integrativní pedago-
giky, a budou-li funk!n& správn& pochopeny a realizovány, budou z%ejm&
i jednotícím prvkem víceoborového p%ístupu k v'chov& hlasu. 

•  •  •
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Libu(e Válková SVALOV# SMYSL
A HLASOTVORNOST1

Katedra autorské tvorby a pedagogiky & Ústav pro v!zkum
a studium autorského herectví DAMU v Praze

Dá se p%edpokládat, (e tvo%iv' pedagog se zam'$lí p%edev$ím nad tím,
jak'mi cestami navodit, uchopit a fixovat uv%dom%lé pocity v procesu hla-
sového v'voje, jak je zapojit do vzájemn'ch souvislostí a podmín&ností. Co
vlastn& má b't v procesu hlasového v'voje v&domé, co je mo(né dosáhnout
konkrétními pocity a v kter'ch t&lov'ch oblastech? Odpov&+ zní: *ádn&mi
v%dom% cílen&mi pokyny nesmí b&t ru(ena automatika funkcí. To ov$em
neznamená, (e naturální, po!áte!ní stav funkcí má b't pova(ován za ko-
ne!n' a uspokojiv'.

Sluchov& analytick' p%ístup pedagogického vedení by m&l dbát na to, aby
hlas byl $kolen pomocí svalového smyslu k vnímání a vyhran%né p)edstav%
správného pom%ru uvoln%ní a nap%tí. Tento slo(it' proces probíhá od prvních
sluchov'ch vjem) $irokou oblastí pocit) hmatov'ch, vizuálních a prostoro-
v'ch, je( se v$echny p%idru(ují k sluchovému zá(itku, aby se nakonec promít-
ly v um&lecky smysluplnou zvukovou p%edstavu, v psychosomaticky tvo)iv&
zvukov& pocit. Vlastn& jde o smysluplné „pochopení sluchem“.

Chceme-li osv&tlit pojem svalov' smysl, soust%e+me se, a to doká(e i na-
prost' laik, na v'kon $patného zp&váka, zvlá$t& jsou-li jeho tóny tla!ené, ne-
p%irozen& tvo%ené. Pocítíme za chvíli, (e nás pobolívá v krku; prost%ednic-
tvím akusticko-fona!ního reflexu z%eteln& vnímáme pocity zk%e!ovat&lého
svalstva. Vlastním svalov'm smyslem ohmatáváme svalové procesy, kter'mi
dan' zp&vák tvo%í hlas. Na$e psychika reaguje pocitem nelibosti, estetick'
úsudek vyzní negativn&. 

Míra uspokojenosti a neuspokojenosti uvnit% samotného smyslov& svalové-
ho pocitu je zcela vymezena úrovní, do jaké kvality je ná$ úsudek vycvi!en. Laik
posuzuje leckteré p&vecké nebo mluvní v'kony jako uspokojivé, mohou se mu
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dokonce i líbit. #kolen' poslucha! „vyhmatá“ spastické tvo%ení tónu, nedosta-
te!nou rezonanci a jiné nedostatky; jeho hodnocení bude negativní. Abychom se
mohli správn& orientovat, musíme se nau!it na vlastním t&le posoudit pom&r
mezi t&lov'm uvoln&ním a nap&tím v souvislosti s obsahov'm sd&lením.

T#LOVÉ CÍT#NÍ
Pojmy t%lové uvoln%ní, t%lové cít%ní, t%lov& tonus se staly tak trochu mód-
ními spolu se vzr)stem zájmu o jógu a vyu(ívání dechové techniky v psy-
choterapii. Nic proti tomu, zd)razn&ní t&lovosti není v sou!asné hlasové pe-
dagogice nikdy dost. D)le(ité jsou v$ak zp'soby aplikace t%chto pojm' p%i
práci s hlasem. Nástrah zde není málo. Jak nap%. v ur!ité fázi práce na hla-
se odhadnout, kde kon!í „t&lová ochablost“ a za!íná fyziologicky správné
„t&lové nap&tí“? Jak rozpoznat „t&lové uvoln&ní“ od „t&lové ochablosti“,
kdy( víme, (e oba v'znamy b'vají tak !asto zam&"ovány? Pokusme se po-
dívat do problému hloub&ji: mezi ochablostí a relaxací, ani mezi fixací
a p)ep%tím elasticity sval', nerv' a du(evních sil není rovnítko. P&vecká te-
orie pova(uje antagonistické p)sobení tzv. funk!ní relaxace a fixace orga-
nismu za optimální p%edpoklad pro vznik hlasu.

Fyziologick' pr)b&h hlasotvorn'ch funkcí je mo(n' jen v jistém rozme-
zí t&lov'ch nap&tí, daném elasticitou sval), nerv), du$evních sil, t&lesné kon-
stituce a kondice. Pod dolní hranicí této hodnotové stupnice je nesprávná
relaxace pramenící z funk!ní ochablosti, nad horní hranicí za!ínají nespráv-
ná funk!ní p%ep&tí, nesprávná fixace. Ob& krajnosti jsou pro hlasotvorné
funkce a psychosomatiku p%i budování zdravého hlasu nep%ijatelné.

T%lové funkce pod spodní hranicí rozmezí jsou hypotonické, nad hor-
ní hranicí hypertonické. S ob&ma krajnostmi je pedagogická práce velmi ob-
tí(ná. Je nutné d)mysln& volen'mi v'chovn'mi prost%edky – aktiviza!ními
nebo naopak uvol"ovacími – navozovat pro ka(d' organismus taková opti-
mální funk!ní nap&tí, která kladn& ovliv"ují vedení dechu, a tím uvol"ují po-
hybovou funkci organismu p%i hlasovém v'konu. Smí$ené u(ívání dechov'ch
funkcí p)sobí kladn& na psychické „nalad&ní“ organismu. 

Kone!n'm v'sledkem pedagogického sm&rování k „t&lovému cít&ní“ by
m&lo b't v&domí, (e na$ím hlasov'm nástrojem je celé t&lo. V p%edstav& (á-
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ka by v ka(dém jednotlivém tónu m&la b't zapo!tena kmitající vibrace ce-
lého t&la, usm&rn&ná uv&dom&lou p%edstavou prostorovou, hmatovou i vi-
zuální; v ideálním p%ípad& i vy$$ími formami duchovní imaginace.

HYPERTONIE – HYPOTONIE A HLAS 
Moderní medicínské záv&ry poukazují na souvislost hypo- a hypertonie a cel-
kového zdravotního stavu !lov&ka; zvlá$t& zd)raz"ují roli du$evních vliv).
Konstatují, (e nap%. hypertonici (ijí „pod tlakem existenciální k%e!i“ nejspí-
$e u( od d&tství; k%e! cév vyhání jejich krevní tlak do v'$e ohro(ující jejich
zdraví. P%irovnávají z hlediska psychosomatického takov'to typ k „parnímu
kotli s ucpan'mi ventily“. Hovo%í o !lov&ku potla!ujícím agresi: m)(e b't
charakterizován jako napjat', neklidn', pedantsk', sebeovládající, !asto cti-
(ádostiv', uv&zn&n' ve schématech.

Naopak hypotoniky v&t$inou charakterizují jako jedince s krevním tla-
kem pod úrovní normality a ve v'!tu jejich charakteristick'ch vlastností
udávají nap%. sklon k malomyslnosti, rezignaci, k nedostate!né d)v&%e v se-
be, k nejistot&; objevuje se tendence k agorafobii. 2

Mluvní projev hypotonicky disponovaného (áka je – i po provokaci peda-
goga -nerytmick', energeticky chab', vyzna!uje se nízkou interpreta!ní aktivitou.
Jeho %e! se v&t$inou pohybuje v rozmezí jednoho a( dvou tón), temporytmus
je v'razn& zpomalen. Adepti si !asto neuv&domují, (e nezpívají, ale chybn& de-
klamují. Rovn&( !asto nevnímají svou intona!ní nezp)sobilost. Tam, kde hypo-
tonicky disponovan' (ák v procesu hledání odpovídajících funk!ních zapojení
postrádá (ádoucí svalov' tonus (optimální svalové nap&tí), p%isp&chají na po-
moc funk!n& chybné svaly, „nelegální svalová zapojení“. Zp&vní i mluvní funkce
jsou v takovém p%ípad& p%etí(eny dechem, kter' naru$uje koordinaci mezi jed-
notliv'mi hlasov'mi funkcemi, zvlá$t& ohro(uje tzv. p%irozenou hru hlasivek. Tím
se negativn& ovliv"uje i psychika. Vzniklé dysfunkce se kompenzují r)zn&, nap%.
psychick'm nebo t&lesn'm neklidem, v'pomocnou gestikulací rukou, nep%iro-
zen'mi mimick'mi aktivitami, k%e!ovitostí dolní !elisti apod. Jejich v'kon doka-
zuje psychosomatickou rozpojenost dechu, hlasotvornosti, pohybu a psychiky.

Hypertonicky lad&n' organismus mj. trpí ne(ádoucími svalov'mi nap&-
tími v ramenních, hrudních, b%i$ních, bederních a pánevních svalech. Tato
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nap&tí znemo("ují hygienicky optimální fungování zp&vního mechanismu.
Hlasov' orgán je ve stavu neustálé „p%epjatosti“, a to i p%i „nefunk!ním, kli-
dovém stavu orgánu“. 

Inerva!ní spoje hlasového aparátu ochabují a zanikají. Obzvlá$t& záva(-
né d)sledky má naru$ení koordinace sval) d'chacích a hlasotvorn'ch.
.ast'm projevem podobn& lad&ného jedince je trval' fyzick' i psychick' ne-
klid, netrp&livost a nízká pracovní soust%ed&nost. Jeho uv&domovací proce-
sy jsou naru$ovány p%ekotností a stresov'mi vlivy. D'chá v&t$inou tzv. krát-
k'm, svrchním dechem, n&kdy i „hekticky“; a tím se stup"ují nap&tí,
p%edev$ím v oblasti hrtanu, v ko%eni jazyka a !elistech. Na pedagogovy po-
kyny v prvních fázích v'uky reaguje „zatínáním“ dechového ústrojí, k%e!í
vzniklou um&l'm navozováním pocitu opory v bráni!ní oblasti a jin'mi dal-
$ími spastick'mi reakcemi. Navození imagina!ních proces) p%i v'uce je ztí-
(ené, (ák inklinuje ke „statické“ p%edstavivosti (nap%. „energetické sm&rová-
ní“ p&veckého tónu je technicky nesnadno dosa(itelné). Také „energetická
návaznost“ v tónovém sledu, dechov& vyvá(ené frázování a jiné prvky pro-
bouzení p&veckého v&domí jsou t&(ko navoditelné. Celkov& harmonizující
ú!inek mají v'chovné tendence aktivující svalov' smysl a posilující soust%e-
d&ní a my$lenkovou koncentraci. 

Hlasov' orgán hypertonika je v&t$inou fonastenick'; funguje pod tla-
kem „trvale nadm&rného nesprávného nap&tí“. Je funk!n& a inerva!n& neú-
pln', a tudí( oslaben'. Nezda%ené koordina!ní pokusy vytvá%ejí dysfunkce,
jejich( náprava zdaleka nespo!ívá jen v aplikaci uvol"ovacího v'cviku, ale
p%edev$ím v respektování individuálních hlasov'ch p%edpoklad) a celkové
struktury osobnosti.

Hlasov' projev hypertonick'ch jedinc) zahrnuje jako trvalou vlastnost k)ik-
lavost (jako v)lí a siláctvím uplat"ovanou tendenci „zru$it“ vlastní psychická i fy-
zická nap&tí). B&(né je také pou(ívání tvrd'ch (energick'ch) nasazení na za!át-
cích i koncích v&tn'ch i hudebních frází. V mluv& se !asto objevuje trvale vysoká
nebo nízká poloha (viz kup%. tzv. u!itelsk' hlas, jeho( nejsiln&j$ím inspirativním
zdrojem je stres a silné emocionální vzru$ení.) Záva(n'm chorobn'm d)sledkem
jsou hlasové poruchy, jejich( vznik je zap%í!in&n nadm&rnou nervosvalovou !in-
ností. Nej!ast&j$í poruchou je tzv. hyperkinetická dysfonie 3, která m)(e vyústit
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a( v afonii. Diagnostika hlasové poruchovosti je velmi rozsáhlá a jednozna!n&
dokazuje souvislost hlasotvornosti a t&lesného, citového a duchovního (ivota.

HLASOVÁ FONASTENIE 
K optimálnímu sebevyjád)ení hlasem m)(e dojít pouze tehdy, je-li navozen
systém psychosomaticky odpovídajících pro ka(d' organismus harmonicky
slad&n'ch funkcí. U ka(dého hlasového organismu jde o harmonicky slad&-
nou souhru somaticky podmín&n'ch a psychologicky uv&domovan'ch
funk!ních mechanism). 

Jde tedy o to, aby ka(d' organismus „vyhmatal“ sv)j individuální me-
chanismus, vlastní systém psychosomaticky odpovídajících hlasov'ch funk-
cí. Takové mechanismy pracují za p%edpokladu dob%e inervovaného tonusu
muskulatur, automaticky, koordinovan& a bez problém). Jen takto koncipo-
vané hlasov& v'chovné úsilí vytvá%í jednotu mezi tvorbou hlasové a %e!ové
kompetence a mezi psychosomatick'mi p%edpoklady !lov&ka. V'chovné pro-
st%edky jako ovládání dechu, pochopení a uplatn&ní principu bráni!ní opo-
ry, rezonan!ní probouzení hlasu, práce s rejst%íky, artikula!ní zákonitosti atd.
jsou zde chápány jako hlasotvorné aktivity p)sobící sv'mi psychofyziologic-
k'mi d)sledky jako hybná síla rozvoje lidské individuality. To potvrzuje, (e
pravá hlasová technika a pravá hlasotvornost vychází z psychologického zá-
kladu. 

Ve skute!nosti se v$ak dennodenn& setkáváme s hlasy, které se i laiko-
vi zdají jaksi „neúplné“, zvukov& chudé, v um&leckém i civilním projevu v'-
razov& málo tvárné, neschopné modulace a dynamiky. Odborník naz'vá ty-
to hlasy „odizolované“. Nazna!uje tímto v(it'm termínem, (e
„z organického celku fungování celého hlasového ústrojí byly odizolovány
n%které funkce jeho "innosti. Tím byly uvedeny jiné záva$né funkce v or-
gánu "áste"n% nebo dokonce úpln% do ne"innosti. Zbylá "ást funk"ního
mechanismu byla nadm%rné zat%$ována, do funk"ního #ádu vstoupila ne-
oprávn%ná svalová nap%tí, která proces ovlivnila negativn%.“ 4

Mezi léka%i jsou izolované hlasy pova(ovány za hlasy „unavené“, a, u(
jsou nezdravé stavy ve fungování hlasu zp)sobeny jakkoli. V&t$inou jsou po-
dobné zvukové obrazy hlasu diagnostikovány jako hlasová fonastenie.
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Z hlasové indispozice zp)sobené chronick'mi funk!ními v'padky a ne-
dokonalou inervací se nenápadn& vyvíjí hlasová porucha zalo(ená na trvale
nadm&rném nesprávném nap&tí. .asto je také d)sledkem neurotick'ch pro-
jev), stresu, obav nebo oslabené t&lesné zdatnosti.

Jak hlasová v&da konstatuje, celé lidstvo trpí chronickou, leh!í nebo
t&($í fonastenií, dnes u( poci,ovanou jako „normální“. P%í!inou je skute!-
nost, (e lidstvo se v pr)b&hu fylogenetického v'voje stále mén& a mén& „vy-
jad%uje zp&vním mechanismem“. Koordinované funkce jeho hlasového orgá-
nu se oslabují, odumírají, nastává chronick' rozpad p&veckého orgánu.
Hlasové dysfunkce postupem historického v'voje zrcadlov'm efektem nega-
tivn& zasahují i do psychosomatické mohoucnosti !lov&ka.

Jak u( bylo konstatováno, !lov&k b&hem svého v'voje ztratil z velké !ás-
ti schopnost uv&domovat si vlastní t&lové pocity, jeho organická pam&, vy-
hasíná. Upadá stále hloub&ji do „psychosomatické nev&domosti“. 

V sou!asnosti se hlasov' pedagog v po!átcích v'uky setkává s „nor-
máln&“ fonastenick'mi hlasov'mi orgány. Jsou to hlasové „materiály“ , je-
jich( základními vlastnostmi jsou mén& nebo více záva(né funk!ní atrofie,
chronické funk!ní nedostate!nosti. Bylo konstatováno, (e v$echny takové
hlasové vady vzniklé nedostate!nou inervací se dávno staly „normálními“
pr)vodci lidské existence. Bez sluchov& analytického vedení pedagoga (ale
i sluchové vybavenosti (áka) adept pokou$ející se alespo" p%ibli(n& nalézt
svou „hlasovou p%irozenost“ ztroskotává marn'm úsilím.

•  •  •
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Eva Vysko!ilová V#CHOVA K HLASU
JAKO PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICK#

PROBLÉM
Katedra autorské tvorby a pedagogiky & Ústav pro v!zkum

a studium autorského herectví DAMU v Praze

Jednou ze zajímav'ch vlastností seminá%e Hlas, mluva, #e" je jeho mezioboro-
vost. Ta na tomto i dal$ích seminá%ích obvykle vzniká celkem spontánn&, díky
t&m, kte%í se rozhodnou stát se jejich ú!astníky. Tentokrát se v sále se$li jazyko-
v&dci, p%írodov&dci, hudebníci, pedagogové divadelních (st%edních i vysok'ch)
$kol, pedagogick'ch fakult, pracovníci Ministerstva $kolství, mláde(e a t&lov'cho-
vy (M#MT) i v'zkumn'ch ústav). Jsou zde pedagogové hlasu, dramatické v'cho-
vy, hudební v'chovy, !e$tiná%i. Jsou zde ti, kte%í se zab'vají obecnou problemati-
kou, i ti, kte%í se zab'vají problematikou p%ípravy u!itel) pro základní $koly. 

O!ekávali bychom, (e spole!enství s tak rozmanit'mi v'chozími hledisky bu-
de mít rozdílné a mo(ná i nesourodé postoje. P%esto se ukázalo, (e v sále je rám-
cová shoda v názorech, dobrá atmosféra a zájem o problematiku konkrétních po-
dob hlasové v'chovy. Vyu(ila jsem okolnosti, (e m)j p%ísp&vek byl za%azen do
druhé p)le programu seminá%e, a tak jsem ji( v n&m mohla reagovat na to, co by-
lo %e!eno dopoledne. Nyní, kdy( formuluji znovu p%ísp&vek, písemn&, dovolím si
podívat se na ná$ pracovní seminá% jako celek a pokusím se uva(ovat o konse-
kvencích, které m& v souvislosti se zde p%ednesen'mi p%ísp&vky napadají. P%edpo-
kládám, (e práv& zp&tn' pohled na pr)b&h seminá%e ze $ir$ího mezioborového úh-
lu poskytne mo(nost proniknout hloub&ji k n&kterému ze spole!n'ch témat.

PROBLÉM TEORETICK.CH V.CHODISEK
Je také zajímavé, (e tém&% v$echny p%ísp&vky se zam&%ují na praxi hlasové v'-
chovy a (e v$echny prokazují zájem o její teoretické uchopení. Není to snadn'
problém. To jsem si uv&domila ji( p%ed léty, kdy( jsem jako v&decká pracovnice
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Pedagogické fakulty UK koncipovala nov' studijní obor – Cvi"ení z pedago-
gické praxe (do té doby existovaly jen dv& formy pedagogické praxe, a to
tzv. hospitace a v'stupy). Aby obor mohl existovat také na jin'ch fakultách,
bylo t%eba p%ipravit pro studenty u!itelství skripta, která by jim – budoucím
hlasov'm profesionál)m – napomohla rozvinout hlas. Navázala jsem tehdy
spolupráci s kabinetem hlasové a mluvní v'chovy DAMU. V'sledkem byla
skripta Cvi"ení z pedagogické praxe II., T#i kapitoly o mluveném projevu 1.
Spoluautorkami byly Doc. Libu$e Havelková, Doc. Dana T'mlová-Novotná
a MgA. #árka #temberková. Na pedagogické fakult& jsme potom se skripty
%adu let dlouho pracovali, i kdy( s pon&kud s nízkou sebed)v&rou, a tím
i s nejistotou.

Sou!asn& jsme si postupn& uv&domovali, (e jde o t%i více mén& r)zná
pojetí. Autorky sice u(ívaly velice podobn'ch slov, ale ka(dá v pon&kud ji-
ném pojetí, a tedy i v'znamu. Tak nap%. v$echny autorky se shodovaly v tom,
(e mají snahu p%ekro!it technické, pouze dovednostní pojetí, ale ka(dá v ji-
ném smyslu. V$echny si uv&domovaly propojenost t&lesného a du$evního
i duchovního stavu studenta p%i hlasové v'chov&. V$echny byly seznámeny
s psychosomatick'm pojetím léka%)-foniatr) Hály a Sováka Hlas, #e", sluch.
V$echny spojovaly tvorbu hlasu s !inností, ale ka(dá jinak. V$echny byly
zku$ené here!ky, které tento obor na DAMU %ádn& vystudovaly. Ov$em jejich
didaktická pojetí se navzájem li$ila. Tak nap%. jedna spojovala techniku s ob-
raznou p%edstavou, proto(e „ka(dé slovo vyvolává ve studentu ’obraz’, tj.
konkrétní p%edstavu, kterou lze obm&"ovat v nejr)zn&j$ích situacích“. Dru-
há spojovala své herecké situa!ní cít&ní mluvního a hlasového v'razu s kom-
plexním pohybov'm v'razem. T%etí, aby odvedla studenty od nadm&rné po-
zornosti k hlasov'm orgán)m, vybízela je nap%., aby p%i fonaci konali prsty
na desce stolu jemné „krá!ivé“ pohyby.

Na pedagogické fakult& jsme problém cht&li %e$it kombinací v$ech
t%ech p%ístup). Pokou$eli jsme se o to, ale s neúsp&chem a se zmín&n'm
pocitem neprofesionálnosti. P%ístupy ne$ly dohromady. Nechápali jsme p%í-
!inu. Zdálo se, jako by platilo: musíte si nejprve vybrat, kter' z p%ístup) bu-
dete pova(ovat za hlavní, teprve potom budete s to zb'vající vyu(ít a uspo-
%ádat vzhledem k onomu základnímu. To by bylo ale mo(né jen tehdy,
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kdybychom m&li v ruce argumenty, které by byly s to p%esv&d!iv& prokázat,
kter' p%ístup je základní a kter' druho%ad'. Nacházíme se na poli didakti-
ky um&ní, o n&m( se v preambuli Ústavy INSEA (1963) pí$e: „Tvo%ivost
a um&ní je základní pot%ebou, která je spole!ná v$em lidem, a um&ní je
jednou z nejvy$$ích forem tvo%ivého vyjad%ování a komunikace. V'chova
um&ním je p%irozen' prost%edek u!ení na v$ech stupních v'voje osobnosti,
kter' podporuje intelektuální, emocionální a sociální v'voj lidsk'ch bytos-
tí ve spole!nosti.“ 

STEJN# ZN#JÍCÍ TERMÍNY MOHOU PREZENTOVAT VELMI ROZDÍLNÁ
PSYCHOLOGICKÁ POJETÍ 
Nesnáze s pojetím hlasové v'chovy jako v'chovy um&lecké trvají i v sou!as-
nosti. Doc. Jan Slavík, didaktik v'tvarné v'chovy, vidí dv& pojetí v'chovy
um&ním, a to zam&%ené na osobnostní kreativitu, anebo na v'tvarné doved-
nosti !ili esteticko v&dní znalosti 2. Oprávn&nost tohoto názoru dokumentu-
jí rozdíly uvnit% nejv'znamn&j$ího materiálu, kter' se t'ká u!iva, co( je Rám-
cov' vzd&lávací program pro základní vzd&lávání (RVP), kter' byl na podzim
parlamentem schválen jako zákon. Oddíl „Um&ní a kultura“ zahrnuje !ást
5.7.1. „Hudební v'chova“ a !ást 5.7.2. „V'tvarná v'chova“ 3. Rozdílná pojetí
nesni(ují hodnotu RVP, nebo, díky vyty!ení rámcov'ch po(adavk), za kte-
r'm je mnoho práce, m)(e kone!n& vzniknout práce na jeho zdokonalová-
ní, v'zkumném ov&%ování, odborná diskuse. 

Ono dvojí a – jak se nám zdá – rozdílné pojetí v'chovy um&ním doku-
mentují uvedené dv& koncepce, které pro názornost uvedeme ve form& ci-
tace. V'"atky snad uká(í odli$n' styl, kter'm jsou kladeny ji( v programu
nesourodé, a snad i nesoum&%itelné po(adavky jak na práci u!itele, tak i (á-
k). Nejprve uvedeme pro názornost ukázku u!iva hudební v'chovy pro 1.
stupe". Jde o d&ti $esti a( dvanáctileté. P%i seznamování se s ukázkou, pro-
sím, nejprve v&nujte pozornost tu!n& vyti$t&nému a teprve potom se zori-
entujte, co se pod tímto názvem konkrétn& skr'vá. P%edstavujte si, !emu
a jak budou asi jednotliví u!itelé vyu!ovat, jak asi d&ti budou moci k takto
kladen'm po(adavk)m p%istupovat a co z toho budou chápat.
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5.7.1. HUDEBNÍ V.CHOVA
U"ivo pro 1. stupe( 
Vokální !innosti
• vokální p%veck! a mluvní projev – p%vecké dovednosti (d!chání, v!-

slovnost, nasazení a tvorba tónu, dynamicky odli'en! zp%v), hlasová hy-
giena, roz'i#ování hlasového rozsahu

• hudební rytmus – realizace písní ve 2/4, 3/4, 4/4 taktu
• dvojhlas a vícehlas – prodleva, kánon, lidov! dvojhlas apod.
• intonace, vokální improvizace – diatonické postupy v durov!ch

a mollov!ch tóninách (5., 3. a 1. stupe(, volné nástupy 8. a spodního 5.
stupn% apod.), hudební hry (ozv%na, otázka-odpov%* apod.)

• grafick! záznam vokální hudby – "tení a zápis rytmického schématu, ori-
entace v notovém (grafickém) záznamu jednoduché melodie, její reprodukce

Instrumentální !innosti
• hra na hudební nástroje – reprodukce motiv&, témat, jednoduch!ch

skladbi"ek pomocí jednoduch!ch hudebních nástroj& z Orffova instrumen-
tá#e zobcov!ch fléten, keyboard& apod.

• rytmizace, melodizace a stylizace, hudební improvizace – tvorba
p#edeher, meziher a doher…

Hudebn% pohybové !innosti
• taktování, pohybov! doprovod zn%jící hudby – dvoudob!, t#ídob!

a "ty#dob! takt, tane"ní hry se zp%vem, jednoduché lidové tance
• pohybové vyjád#ení hudby a reakce na zm%ny v proudu zn%jící hud-

by – pantomima a pohybová improvizace s vyu$itím tane"ních krok&
• orientace v prostoru – pam%)ové uchování a reprodukce pohyb&

provád%n!ch p#i tanci "i pohybov!ch hrách.
Poslechové !innosti
• kvality tón& – délka, síla, barva, v!'ka
• vztahy mezi tóny – souzvuk, akord
• hudební v!razové prost#edky a hudební prvky s v!razn!m séman-

tick!m nábojem – rytmus, melodie, harmonie, barva, kontrast a gradace…
• hudba vokální a instrumentální, vokáln% instrumentální, lidsk! hlas

a hudební nástroj 
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• hudební styly a $ánry – hudba tane"ní, pochodová, ukolébavka
apod.

• hudební formy – malá pís(ová forma, velká pís(ová forma, rondo,
variace

• interpretace hudby – slovní vyjád#ení (jaká je to hudba a pro" je ta-
ková)

Hudební v'chova zd)raz"uje v u!ivu takové !innosti, které mají svá
p%edem daná zam&%ení i zp)sob jejich provád&ní. Takové, o nich( se ví, jak
mají ve svém pr)b&hu i v'sledku vypadat. .innosti, které jsou motivovány,
povzbuzovány zvn&j$ku. .innosti, kter'mi se !lov&k u!í hlavn& v&domostem
a dovednostem. .innosti, které mají povahu nestrojovosti, cítíme je jako u(i-
te!né jemu i jeho okolí. Je zajímavé si uv&domit, (e u(ite!nost je mimo
mravní %ád. U(ite!n' sv'mi v&domostmi a dovednostmi m)(e b't i nájem-
n' zlod&j !i vrah. 

V RVP existuje i jiná mo(nost. A je to náhodou práv& u!ivo v'tvarné
v'chovy, je( je v RVP hned v sousedství s citovan'm. Nasv&d!uje, (e je
i obecn& mo(n' jin' p%ístup k u!ivu, jin' zp)sob kladení u!itelov'ch po-
(adavk) na (ákovo u!ení. Toto jiné pojetí je p%edn& koncipováno tak, (e je
s to uva(ovat u(ite!nost, ale i hodnotu osobního !inu. Jak to d&lá? Je to
v)bec mo(né? Podle H. G. Gadamera lze v u!ivu rozli$it, o! v n&m nako-
nec jde, jestli o „areté“ nebo o „techné“, nebo, „v&d&ní Dobra provází prak-
tick' (ivot ustavi!n&, kdykoliv dáváme jednomu p%ednost p%ed n&!ím ji-
n'm, domníváme se, (e to m)(eme ospravedlnit.“ Volba není neutrální,
„nevinná“. Je podmín&na tím, co pokládáme za samoz%ejmé, a proto
i správné. Areté ov$em – podle n&j – není u!itelná, kde(to dovednosti,
technai, u!itelné jsou. Zatímco areté je ctnost, ur!it' mravní základ, hlu-
bok' vnit%ní postoj, techné je ur!ité schéma, které lze opakovan& uplatnit
v ur!itém typu situací.4 Za druhé: „jedin'm prost%edkem, jak toto osudo-
v& nutné p%edporozum&ní odhalit, je dialog sm&%ující k poznání“.5 V RVP
práv& proto u!ivo v'tvarné v'chovy zd)raz"uje nutnost u!init um&leckou
v'chovu osobn&j$í:
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5.7.2. V.TVARNÁ V.CHOVA
U"ivo pro 1. stupe(
Rozvíjení smyslové citlivosti 
• prvky vizuáln% obrazného vyjád#ení – linie, tvary, objemy, sv%tlost-

ní a barevné kvality, textury – jejich jednoduché vztahy (podobnost, kon-
trast, rytmus), jejich kombinace a prom%ny v plo'e, objemu a prostoru

• uspo#ádání objekt& do celk& – uspo#ádání na základ% jejich v!raznos-
ti, velikosti a vzájemného postavení ve statickém a dynamickém vyjád#ení

• reflexe a vztahy zrakového vnímání k vnímání ostatními smysly –
vizuáln% obrazná vyjád#ení podn%t& hmatov!ch, sluchov!ch, pohybo-
v!ch, "ichov!ch, chu)ov!ch a vyjád#ení vizuálních podn%t& prost#edky
vnímateln!mi ostatními smysly

• smyslové ú"inky vizuáln% obrazn!ch vyjád#ení – um%lecká v!tvar-
ná tvorba (fotografie, film, tiskoviny, televize, elektronická media, reklama)

Uplat$ování subjektivity
• prost#edky pro vyjád#ení emocí, pocit&, nálad, fantasie, p#edstav,

osobních zku'eností – manipulace s objekty, pohyb t%la a jeho umíst%ní
v prostoru, ak"ní tvar malby a kresby

• typy vizuáln% obrazn!ch vyjád#ení – jejich rozli'ení, v!b%r a uplat-
n%ní – hra"ky, objekty ilustrace text&, volná malba, skulptura, plastika,
animovan! film,comics, fotografie, elektronick! obraz, reklama

• p#ístupy k vizuáln% obrazn!m vyjád#ením – hledisko jejich vnímání
(vizuální, haptické, statické, dynamické), hledisko jejich motivace (fanta-
sijní, zalo$ené na smyslovém vnímání)

Ov%)ování komunika!ních ú!ink'
• osobní postoj v komunikaci – jeho utvá#ení a zd&vod(ování, odli'-

né interpretace vizuáln% obrazn!ch vyjád#ení (samostatn% vytvo#en!ch
a p#ejat!ch) v rámci skupin, v nich$ se dít% pohybuje, jejich porovnávání
s vlastní interpretací

• komunika"ní obsah vizuáln% obrazn!ch vyjád#ení – v komunikaci se
spolu$áky, s rodinn!mi p#íslu'níky a v rámci skupin, v nich$ se $ák pohy-
buje (ve 'kole i mimo 'kolu), vysv%tlování v!sledk& tvorby podle vlastních
schopností a zam%#ení
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• prom%ny komunika"ního obsahu – zám%ry tvorby a prom%ny obsa-
hu vlastních vizuáln% obrazn!ch vyjád#ení i d%l v!tvarného um%ní

Uvedené pojetí v'tvarné v'chovy vybízí k uchopování, poznávání, zo-
brazování okolního sv&ta i k vyjad%ování sv&ta vnit%ního. Vytvá%í kondici, ori-
entuje (áky v $ir$ím oboru v'razov'ch prost%edk), dynamizuje jeho zájem,
ub'vá pocitu povinnosti a pot%eby snahy se u!it. U!ení dostává povahu vy-
jad%ování, sd&lování a sdílení. Tón, barva a dal$í kategorie hudebního v'razu
si zachovají autenticitu. Jsou podobn& jako kresba také nositeli sd&lení. Jsou
svého druhu jazykem. 

POKUSY O NOVÉ POJETÍ SD#LOVÁNÍ HLASEM, MLUVOU, JAZYKEM
Obtí(emi prochází i nauka o jazyku, u nás zvlá$t& pedagogika mate%ského
jazyka, bohemistiky. Diskusi charakterizuje snaha o zm&nu stávajících zp)-
sob) v'uky !eskému jazyku na Z#. Kritizována je skute!nost, (e jazyk je stá-
vajícím p%ístupem chápán jako !lov&ku cizí systém, (e se mu (ák p%evá(n&
u!í jako systému pravidel, které se procvi!ují psaním diktát), mluvnick'ch
test) a literárních statí, tedy písemnou formou. Jazyk se také na na$ich $ko-
lách chápe spí$e jako nástroj. Profesor Jan Ko%ensk' se v$ak nap%. domnívá,
(e „jazyk je spí$e jak'si prostor, prost%edí, v n&m( !lov&k duchovn& (ije,
v n&m( uskute!"uje sv)j vztah k druhému !lov&ku atp. ne( nástroj !i in-
strument. Proto se pova(uje za vhodné v'chodisko vztahu jedince a jazyka
ty psychologické teorie lidské osobnosti, které chápou sv&t /obklopující/
!lov&ka jako jist' (ivotní prostor, s ním( je jedinec ve slo(it'ch vzájemn'ch
vztazích.“ 6

Jestli(e chápeme tento instrument jako pouh' odraz skute!nosti nebo
jen jako soubor jazykov'ch jednotek s pevn'm v'znamem spojujících se na
základ& p%edem dan'ch gramatick'ch pravidel, je to podle Wittgensteina ne-
udr(itelné pojetí jazyka. Jazyk je – podle n&j – zále(itostí tzv. jazykov'ch her,
jich( je neomezené mno(ství, p%i!em( neexistuje (ádná základní %e!ová hra,
která by byla pevn'm v'chodiskem pro hodnocení ostatních %e!ov'ch her.
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Jedna %e!ová hra m)(e b't pouze interpretací (ale op&t ve smyslu %e!ové
hry) jiné atd. Jednou z takov'ch %e!ov'ch her je i jazyková teorie, je( práv&
není ni!ím jin'm ne( interpretací jin'ch %e!ov'ch her, nap%. snahou po vy-
sv&tlení toho, jak lidé jazyk pou(ívají. 7

Lingvista Radek .ech vidí chybu v tom, (e chápeme celkov' komplex
semitického reagování dualisticky. „Takto chápan' jazykov' systém pak
p%edstavuje jak'si instrument komunikace (soubor ur!it'ch nástroj) ur!e-
n'ch pro %e!), p%i!em( u(ivatel stojí ’vn&’ tohoto souboru, ze kterého vybírá
jisté jednotky (slova) a spojuje je do linearity textu pomocí dan'ch pravidel
(gramatika).“ 8

V t&chto souvislostech se asi shodneme s Janem Ko%ensk'm, kter' se
domnívá, (e je t%eba mluvit o souboru p%edpoklad) pro smysluplnou ko-
munikaci, zdaleka v$ak ne jen úzce jazykového charakteru. Pat%í mezi n& na-
p%. schopnost chápat svou situaci a situaci okolního sv&ta jako reciprok'
vztah, kter' u jedince vzniká, rozvíjí se a vyvíjí a na jeho( základ& se %e!ová
!innost v prom&nlivém prost%edí uskute!"uje.9 Tento soubor p%edpoklad) je
sou!ástí osobnosti jedince, jeho v&domí, mentální struktury, je sou!ástí jeho
duchovní samostatnosti a ur!ité neopakovatelnosti. Projevuje se %e!í a je
vzájemn'mi %e!ov'mi vztahy ovliv"ován a formován. Problém je v tom, (e je
t%eba zkoumat (iv', prom&nliv' hlas v mezilidské komunikaci, zkoumat ho
v souvislosti s jeho v'razov'mi vlastnostmi a vyjad%ovacími schopnostmi,
pomáhat mu díky znalosti funkcí hlasového orgánu.

PSYCHOSOMATICK. P,ÍSTUP K V.CHOV# K HLASU
Toto setkání je také ur!eno komentovan'm videozáznamem doc. Libu$e Vál-
kové, která nám p%ipomn&la atmosféru televizních po%ad), kdy cht& necht&
p%ijímáme jako své „hlasové vzory“ projevy, které je mo(né pova(ovat za hla-
sy nemocné. V záhlaví sv'ch komentá%) k videonahrávkám cituje z knihy F.
Huslera a Y. Roddové-Marlingové: „Normální lidsk' hlas není ’normální’,
n'br( fonastenick'. Normální v(dy znamená: zatí(en' hlasov'mi nedostatky
a slabostmi pr)m&rného !lov&ka a pr)m&rného zp&váka.“ 10
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Upozornila nás, (e se nám do na$ich úvah vloudil jak'si „psychologick'“
ohled, (e toti( tla!ené, chraplavé, zad'chané hlasy sta!í k tomu, abychom je
pova(ovali za um&ní. Tím, jak nám je p%edlo(ila v ur!itém souboru (fonaste-
nií hypotonick'ch a fonastenií hypertonick'ch), vybavila nám na$i zku$e-
nost z poslouchání televizních po%ad) a pomohla nám uv&domit si, v !em
v$em tito profesionálové hlasov'mi profesionály nejsou. P%ipomn&li jsme si,
(e kdy( je na obrazovce sledujeme, spolu s nimi lapáme po dechu, poci,u-
jeme k%e! v m&kkém pat%e, pro(íváme hekti!nost mluv!ího v sob& sam'ch.
P%ipomn&li jsme si znovu, (e hlas je v'razem osobnosti !lov&ka jako celku
a jeho momentálního du$evního rozpolo(ení zvlá$t&. 
Pro pedagogicko psychologick' v'zkum na$í katedry nejsou termíny jako di-
alogické jednání, psychosomatické disciplíny, herecká propedeutika, autor-
ské !tení termíny ledajak'mi. Také vlastní pojetí studia na KATaP p%iná$í %a-
du empirick'ch dat, která se zdají ukazovat n&které obecn&j$í
charakteristiky v'znamné pro tzv. „v'chovy“ na pedagogick'ch fakultách (di-
daktika v'tvarné, hudební, t&lesné, n&kde i dramatické v'chovy) i pro jazy-
kov&dce – bohemisty. 

Divadelní fakulty mají od svého vzniku po(adavek, aby herec sd&loval,
aby v proudu jevi$tního jednání neztrácel sebekontrolu a budoval postavu
v souvislosti s jednáním partner) i v'vojem celkové situace. Ona situace za-
hrnuje jak diváky, tak instituci divadla i celkového stavu spole!nosti. Diva-
delní fakulty jako d&di!ky st%edních hereck'ch $kol mají v tomto sm&ru
i dlouhou zku$enost a tradici. 

•  •  •
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Tá$a Holasová KONCEPCE V#UKY
HLASOVÉHO PROJEVU

A KULTURY &E%I
V NOV#CH VZD!LÁVACÍCH 

DOKUMENTECH
Ministerstvo 'kolství, mláde$e a t%lov!chovy

V sou!asné dob& probíhá v .eské republice kurikulární reforma, která je vyúst%-
ním dlouhodobého procesu zm%n v na$em vzd&lávacím systému. Nov' pohled na
vzd&lání a reformu systému vzd&lávání si vy(ádaly zm&ny ve spole!nosti, nové
ekonomické pot%eby a trh práce, na kter' musíme studenty p%ipravit. #kolství se
m&ní také vstupem .eské republiky do Evropské unie. Díky grant)m a pen&z)m,
které p%icházejí z EU, mohou v&dci, v'zkumníci i pedagogové poznávat modely
$kolství v jin'ch státech Evropy a srovnávat je s na$ím. V$echny tyto poznatky
jsou v reform& zohledn&ny. Tato reforma díky schválení Zákona o p%ed$kolním, zá-
kladním, st%edním, vy$$ím odborném a jiném vzd&lávání v lednu tohoto roku se
bude t'kat zejména u!itel) a (ák), ale také osloví rodi!e, proto(e je vystav&na na
otev%eném jednání, partnerství a komunikaci mezi t&mito subjekty.

V souladu s nov'mi principy kurikulární politiky, zformulovan'mi v Ná-
rodním programu rozvoje vzd&lávání v .R (tzv. Bílé knize) a zakotven'mi
v Zákon& o p%ed$kolním, základním, st%edním, vy$$ím odborném a jiném
vzd&lávání, se do vzd&lávací soustavy zavádí nov' systém kurikulárních do-
kument) pro vzd&lávání (ák) od 3 do 19 let. Kurikulární dokumenty jsou
vytvá%eny na dvou úrovních – státní a (kolní (viz graf 1).

Státní úrove$ v systému kurikulárních dokument) p%edstavují Národní
program vzd%lávání a rámcové vzd%lávací programy (dále jen RVP). Národní
program vzd&lávání vymezuje po!áte!ní vzd&lávání jako celek. RVP vymezují
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závazné rámce vzd&lávání pro jeho jednotlivé etapy – p%ed$kolní, základní
a st%ední vzd&lávání. "kolní úrove$ p%edstavují (kolní vzd%lávací programy
(dále jen #VP), podle nich( se uskute!"uje vzd&lávání na jednotliv'ch $kolách.1

Graf 1 – Systém kurikulárních dokument'
Legenda: RVP PV – Rámcov' vzd&lávací program pro p%ed$kolní vzd&lávání; RVP ZV – Rám-
cov' vzd&lávací program pro základní vzd&lávání; RVP GV – Rámcov' vzd&lávací program pro
gymnaziální vzd&lávání; RVP SOV – Rámcov' vzd&lávací program (programy) pro st%ední od-
borné vzd&lávání.

* Ostatní RVP – rámcové vzd&lávací programy, které krom& v'$e uveden'ch vymezuje
$kolsk' zákon – Rámcov' vzd&lávací program pro základní um&lecké vzd&lávání, Rámcov'
vzd&lávací program pro jazykové vzd&lávání, p%ípadn& dal$í.

Rámcové vzd&lávací programy:
• vycházejí z nové strategie vzd&lávání, která zd)raz"uje klí!ové kom-

petence, jejich provázanost se vzd&lávacím obsahem a uplatn&ní zís-
kan'ch v&domostí a dovedností v praktickém (ivot& 

• vycházejí z koncepce celo(ivotního vzd&lávání 
• formulují o!ekávanou úrove" vzd&lání stanovenou pro v$echny ab-

solventy jednotliv'ch etap vzd&lávání 
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• podporují pedagogickou autonomii $kol a profesní odpov&dnost u!i-
tel) za v'sledky vzd&lávání 

V sou!asné dob& je schválen Rámcov' vzd&lávací program pro základ-
ní vzd&lávání (dále RVP ZV) a probíhá ov&%ování tvorby $kolních vzd&láva-
cích program) (dále #VP) a v'uky podle #VP na základních $kolách po celé
.eské republice. Od $kolního roku 2007/2008 tak v$echny základní $koly
v 1. a 6. ro!níku a v odpovídajícím ro!níku i víceletá gymnázia p%ejdou na
v'uku podle vlastních #VP. Dokument pro gymnaziální vzd&lávání – RVP GV
– je v pilotní verzi a probíhá ov&%ování tvorby #VP na 16 gymnáziích.

RVP charakterizuje obecné vzd&lávací cíle s d)razem na v'chovnou
slo(ku, soubor klí!ov'ch kompetencí, pojetí a cílové zam&%ení oblastí vzd&-
lávání a obsah jednotliv'ch vzd&lávacích obor). Dále RVP uvádí návrh u!eb-
ního plánu a zásady, podle kter'ch má $kola zpracovávat vlastní vzd&lávací
program, i v'chodiska pro evaluaci $koly.

Závazn' obsah vzd&lávání je vymezen v t&chto oblastech: Jazyk a jazy-
ková komunikace, Matematika a její aplikace, Informa!ní a komunika!ní tech-
nologie, .lov&k a jeho sv&t, .lov&k a spole!nost, .lov&k a p%íroda, Um&ní a kul-
tura, .lov&k a zdraví, .lov&k a sv&t práce. Pro v&t$í integraci obsahu u!iva
a pro posílení formativní stránky vyu!ování jsou v RVP pr)%ezová témata (v'-
chova demokratického ob!ana, osobnostní a sociální v'chova, mediální v'-
chova, v'chova k my$lení v evropsk'ch a globálních souvislostech, multikul-
turní v'chova). Obsah vzd&lávání tvo%í stanovené u!ivo a o!ekávané v'stupy,
které ur!ují, do jaké $í%ky a hloubky je pot%ebné s dan'm u!ivem pracovat.

Vzhledem k zam&%ení dne$ního seminá%e si dovolím ocitovat n&které
v'stupy a u!ivo, které se zab'vají hlasovou v'chovou (ák) na základní $ko-
le. Ve vzd&lávacím oboru .esk' jazyka a literatura mají (áci na konci t%etího
ro!níku dosáhnout t&chto o!ekávan'ch v'stup):

• pe"liv% vyslovuje, opravuje svou nesprávnou nebo nedbalou v!-
slovnost

• v krátk!ch mluven!ch projevech správn% d!chá a volí vhodné tempo #e"i
• volí vhodné verbální i nonverbální prost#edky #e"i v b%$n!ch 'kol-

ních i mimo'kolních situacích
• na základ% vlastních zá$itk& tvo#í krátk! mluven! projev
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U"ivo:
Mluven! projev – základy techniky mluveného projevu (d!chání, tvo#ení

hlasu, v!slovnost), vyjad#ování závislé na komunika"ní situaci; komunika"ní
$ánry: pozdrav, oslovení, omluva, prosba, vzkaz, zpráva, oznámení, vypravo-
vání, dialog na základ% obrazového materiálu; základní komunika"ní pravidla
(oslovení, zahájení a ukon"ení dialogu, st#ídání rolí mluv"ího a poslucha"e,
zdvo#ilé vystupování), mimojazykové prost#edky #e"i (mimika, gesta).

Ve vzd&lávacím oboru Hudební v'chova se o!ekává na konci 5. ro!níku
v'stup:

• zpívá na základ% sv!ch dispozic intona"n% "ist% a rytmicky p#esn%
v jednohlase "i dvojhlase v durov!ch i mollov!ch tóninách a p#i zp%-
vu vyu$ívá získané p%vecké dovednosti

Na základ% u"iva:
• p%veck& a mluvní projev – p&vecké dovednosti (d'chání, v'slovnost,

nasazení a tvorba tónu, dynamicky odli$en' zp&v), hlasová hygiena,
roz$i%ování hlasového rozsahu

V'chov& mluveného projevu s d)razem na hlasovou v'chovu se v&nuje i do-
pl"ující obor, kter' si $koly mohou do #VP za%adit, a to Dramatická v'cho-
va, viz uveden' p%íklad pro v'stup ze t%etí t%ídy:

• zvládá základy správného tvo#ení dechu, hlasu, artikulace a správ-
ného dr$ení t%la; doká$e hlasem a pohybem vyjad#ovat základní
emoce a rozpoznávat je v chování druh!ch

Na základ% u"iva:
ZÁKLADNÍ P,EDPOKLADY DRAMATICKÉHO JEDNÁNÍ 
• psychosomatické dovednosti – práce s dechem, správné tvo#ení hla-

su, dr$ení t%la, verbální a neverbální komunikace
• herní dovednosti – vstup do role, jevi'tní postava 
• sociáln% komunika"ní dovednosti – spolupráce, komunikace v b%$-

n!ch $ivotních situacích, v herních situacích a v situacích skupino-
vé inscena"ní tvorby, prezentace, reflexe a hodnocení

V&%ím, (e tento stru!n' v'klad základních princip) rámcov'ch vzd&lá-
vacích program) nastínil i nové nároky a po(adavky na pedagogy. 
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Tvorba #VP ZV dává mo(nost svobodn& formulovat p%edstavy o nej-
vhodn&j$í podob& vzd&lávání na dané $kole. Dává p%edev$ím p%íle(itost
k propojení úsilí a zku$eností jednotliv'ch u!itel), které by m&lo vést k vy-
tvo%ení spole!né p%edstavy o tom, jaké postupy zvolíme k realizaci po(a-
davk) RVP ZV na $kole (v'chovné a vzd&lávací strategie $koly), jak je bude-
me zaji$,ovat (promy$lená organizace, vhodné klima, fungující vztahy aj.),
jak' vzd&lávací obsah zvolíme a jak jej p%izp)sobíme pot%ebám (ák) a pod-
mínkám $koly (dohoda o specifikaci o!ekávan'ch v'stup), o v'b&ru, roz!le-
n&ní a propojení u!iva), jak budeme spole!n& p)sobit na (áky, jejich rodi!e,
partnery $koly atd. Dává neb'valou mo(nost prom'$let a projednávat mno(-
ství spole!n'ch úkol) i problém), vede k t'mové práci, posiluje pot%ebu dal-
$ího vzd&lávání – zkrátka navozuje nov' styl práce jednotlivc) i $koly jako
celku. Stává se tak prost%edkem profesního zdokonalování u!itel), jejich zv'-
$ené odpov&dnosti za vlastní práci i dosa(ené v'sledky ve prosp&ch v&t$í p%i-
ta(livosti a efektivnosti vzd&lávání i v&t$í trvalosti vzd&lávacích v'sledk).

Vzhledem k v'$e uvedenému bych cht&la vyzvat p%ítomné pedagogy vy-
sok'ch $kol p%ipravující budoucí u!itele, aby je b&hem studia p%ipravili do-
state!n& teoreticky i didakticky na jejich náro!né povolání.

•  •  •

69



70



Alena Tichá PROBLÉMY
ZP!VNÍHO HLASU DNE"NÍCH D!TÍ,

MO$NOSTI &E"ENÍ
Katedra hudební v!chovy Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy v Praze

Na úvod si polo(me otázku: Pro! dnes tak málo d&tí dovede !ist& zpívat?
Jak to, (e hlasov' rozsah d&tí tvo%í jen n&kolik tón) spodní hlasové polohy?
Rodí se snad d&ti s men$ími hudebními a hlasov'mi p%edpoklady?

Nikoli – p%edpoklady d&tí pro zp&v jsou v posledních letech stejné, ja-
ko byly d%íve. Zm&nily se jen vn&j$í spole!enské podmínky a zájmy d&tí. Kro-
m& v$eobecn& znám'ch p%í!in, které mají ko%eny v rodin& – maminky d&tem
a s d&tmi nezpívají –, p)sobí na sní(ení úrovn& zp&vnosti d&tí je$t& dal$í fak-
tory. Pojmenujme ty, které nejv'razn&ji ovliv"ují chybn' zp)sob tvo%ení d&t-
ského zp&vního hlasu.

NÍZKÁ POLOHA MLUVY JAKO V.RAZ DOBY
Malé d&ti zpo!átku u(ívají sv)j hlas správn& – tvo%í ho na základ& p%irozené, ni-
!ím neru$ené souhry dechu a hlasivek. P%i spokojeném pobrukování, plá!i, smí-
chu, zav'sknutí, radostném zvolání nebo údivu posilují sv)j dech a jeho sou!in-
nost s hlasivkami. Libují si v melodick'ch zvukov'ch projevech, bezprost%edn&
jimi vyjad%ují pro(ívanou libost !i nespokojenost. Hlasem se p%i tom pohybují ve
zna!ném tónovém i dynamickém rozp&tí. V tomto raném období jejich hlas pra-
cuje jako jeden celistv' orgán. S mluvou v$ak za!nou !ast&ji pou(ívat ni($í hla-
sovou polohu a s ní i hrudní zn&ní. Mluvit dole, bez p%ední rezonance, to je sou-
!asn' zvukov' ideál. D&ti ho podv&dom& p%ijímají. Následkem toho se poloha
jejich mluvního hlasu nezdrav& sni(uje k spodní hranici hlasového rozsahu. Po-
kud d&ti nezpívají (tj. neprocvi!ují vy$$í hlasovou polohu), jejich hlas postupn&
ztrácí jas, lehkost a nakonec i schopnost tvo%it vy$$í tóny. S hlubokou a hlasitou
mluvou toti( dochází k !ast&j$ímu procvi!ování hrudního rejst%íku, p%i kterém
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kmitá p%evá(n& celá hmota hlasivky. Funkce hlavového rejst%íku, p%i ní( se chv&-
jí blanité okraje hlasivek, je v ni($í poloze postupn& omezována. Nedojde-li
k v!asné náprav&, p)vodní jednota hlasu (tj. vyvá(ené propojení hrudního a hla-
vového rejst%íku) se poru$í ve prosp&ch hrudního hlasu, kter' se pln& prosadí
a funk!n& izoluje. D&ti nemohou zpívat vy$$í tóny. „Bru!í“ – v jejich zp&vu p%e-
vládá mluva nad zn&jícím tónem (tzv. mluvozp&v). 

NESPRÁVNÉ P#VECKÉ VZORY
Kolem dít&te stále n&co hraje. „Hudebním smogem“ zamo%ené prost%edí ne-
podn&cuje d&ti k p%irozenému zp&vu. Dostaly se do role konzument) skan-
dujících n&kdy i pochybné texty idol), jejich( zp&v se pokou$ejí napodobo-
vat. Za hlasov' vzor tak !asto p%ijímají drsn' projev zalo(en' na prsním
rejst%íku a tvrd'ch hlasov'ch za!átcích. Tento zp)sob zp&vu naru$uje d&tsk'
hlas – potla!uje lehké tvo%ení tónu, jasné hlavové zn&ní a svítivé v'$ky. 

MALÁ FYZICKÁ ZDATNOST A CHYBNÉ DR/ENÍ T#LA
D&tem !asto chybí p%irozen' pohyb, a tak jejich svaly nejsou pot%ebn& elas-
tické a v'konné. Shrbené t&lo, zú(en' hrudní ko$, „propadlá“ prsní kost a sní-
(ená fyzická vybavenost omezují p%edev$ím d'chání. Místo správného pro-
hloubeného bráni!ního dechu, kter' se m)(e uskute!nit jen s p%isp&ním
pru(n'ch mezi(eberních a zádov'ch sval), pou(ívají m&lk', svrchní dech za
pomoci ramen. P%i tomto lapnutí po dechu se vzduch dostává pouze do vrch-
ní !ásti hrudníku. Ve svalech ramen a v zátylku vznikají nap&tí, která se p%e-
ná$ejí na hrtan a p%etrvávají i p%i v'dechu. P%i zp&vu jsou pak hlasivky navíc
p%et&(ovány p%emírou vzduchu, kter' nelze v rámci svrchního d'chání regu-
lovat. Chybné dr(ení t&la – zejména oslabení vzp%ímeného dr(ení páte%e –
a nedostate!ná práce dechov'ch sval) ve svém d)sledku ochromují správné
tvo%ení tónu. Naru$ují pot%ebnou souhru mezi dechem a hlasivkami.

RODINNÉ PROST,EDÍ NEPODPORUJE ZP#V D#TÍ
D&ti sv'm pozp&vováním unavené rodi!e ru$í. Dosp&lí cht&jí mít klid a ne-
mají trp&livost poslouchat jejich „pi$t&ní“. Spontánní zp&v je v$ak p%iroze-
n'm projevem d&tského sebevyjád%ení. Malé t&lo a v pom&ru k n&mu velká
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hlava zp)sobuje, (e hlas dít&te zní jasn&, pr)razn&, n&kdy a( ost%e – rezo-
nuje více v prostorách hlavy ne( v drobné hrudi. Potla!ujeme-li v'chovou
spontánní hlasové projevy (radostné pozp&vování, ale i v'k%iky, jásot, chi-
chotání a odvá(né zvukové experimenty), m)(e se stát, (e na$e „hodné, ti-
ché“ dít& nakonec nejen(e nezpívá, ale neumí ani zn&le mluvit. Jeho málo
zat&(ované, tedy neprocvi!ované dechové, hrtanové a hlasivkové svaly po-
stupn& ochabují a ztrácejí pot%ebnou v'konnost. Dít& pak neumí pou(ít hlas
ve v'$kách ani v hloubkách, ani v r)zn'ch dynamick'ch odstínech.

„Strategie“, jak neblah' trend zastavit, musí vycházet z kritického po-
souzení sou!asného stavu: 

• D!tem chybí p!vecká a hudební zku"enost.
P%i hlasové v'chov& je proto t%eba hledat nové p%ístupy a metody práce,

které by d&ti p%ijaly a které by podnítily jejich spontánní zájem o aktivní zp&v. 

• D!ti neum!jí soust#ed!n! naslouchat, není rozvinuta jejich hudebnost.
Proto je t%eba se vrátit na po!átku nápravy k elementárním p&veck'm

a hudebním zku$enostem d&tí a atakovat sluchovou pozornost. Na základ&
probuzeného sluchového vnímání pak rozvíjet hudební schopnosti, tj. hu-
dební sluch, hudební pam&,, hudební p%edstavivost a tonální cít&ní.

• D!ti mají sní$enou sluchovou i pocitovou citlivost, nevnímají sv%j
hlas, ani pocity provázející jeho tvo#ení.

Pou!ovat d&ti, jak mají zpívat, nikam nevede. Toto p)sobení „z vn&j$ku“ je
neú!elné a !asto zavád&jící. Pro d&ti je d)le(it' správn' hlasov' vzor a promy$le-
né motivace, které za!ínající zp&váky povedou k postupnému sebeuv&domování.
Cílem je, aby d&ti samy – z vnit%ní pot%eby – hledaly a objevovaly mo(nosti své-
ho hlasu. Toho lze docílit jen probuzením jejich zájmu a spontánní !inorodosti. 

• D!ti p#et!$ují hrudní rejst#ík, neprocvi&ují sv%j zp!vní hlas ve vy"-
"í hlasové poloze.

Proto je p%i náprav& nezbytné probudit hlavov' rejst%ík a hlavovou re-
zonanci. K tomu je vhodné vyu(ívat vedle specielních cvi!ení té( interjekcí,
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tj. spontánních hlasov'ch projev), které vycházejí z emocionálního sv&ta dí-
t&te. K vytvo%ení t&chto – ve své podstat& modulovan'ch tón) – musí dít&
zapojit cel' hlasov' a dechov' aparát. Pohybuje se p%i tom ve velkém tóno-
vém rozsahu, a tak p%irozen& obnovuje rejst%íkovou rovnováhu svého hlasu. 

Popis a rozbor zvukov'ch p%íklad), které zazn&ly v mém vystoupení, by
tuto sta, neúm&rn& prodlou(ily. Proto !tená%e odkazuji na svou poslední
publikaci s názvem U"íme d%ti zpívat (prost#ednictvím her a motivací), kte-
rá vy$la v roce 2005 v nakladatelství Portál.

Tato kní(ka chce inspirovat v$echny, kte%í cht&jí zajímav'm zp)sobem
d&ti rozezpívat. První !ást Nezp%váci je v&nována náprav& tzv. bru!oun).
Následující oddíl Hlasová v!chova se ji( systematicky v&nuje základním
problém)m d&tského zp&vního hlasu a mo(nostem jeho rozvoje. 

Podtitul knihy napovídá, (e nep)jde o klasicky vedenou hlasovou v'-
chovu, ale o tvo%iv' p%ístup, kter' nabízí motivace hrou.

Ka(dé dít& je individualita, osobnost a tak je t%eba i k n&mu p%istupo-
vat. Ka(dé dít& má jinou míru obecného i hudebního nadání, jinou hudební
zku$enost. A práv& hra má p%i práci s d&tmi mnohé v'hody: 

• pracuje s náladou, fantazií a p%edstavivostí malého zp&váka, 
• spontánn& se do ní zapojí v$echny d&ti, 
• odstraní psychické a fyzické bloky,
• podn&cuje dít& k tomu, aby hledalo a objevovalo mo(nosti svého hlasu,
• poskytuje p%edev$ím zá(itkové sebepoznávání,
• ka(dému dává $anci nalézt si cestu k vlastnímu osobitému projevu. 
V citované knize jsou hry p%i%azeny v(dy k ur!ité p&vecké dovednosti.

Objevují se v n&kolika obm&nách a je jen na !tená%i, kterou variantu si pro
svou práci vybere. Pochopí-li princip, m)(e na jeho základ& svobodn& na-
cházet nové vlastní postupy.

•  •  •
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Dana Novotná HLAS
JAKO INDIVIDUÁLNÍ FORMA

SEBEREALIZACE A SEBEVYJÁD&ENÍ
Katedra hudební v!chovy Pedagogické fakulty

Univerzity Jana Evangelisty Purkyn% v Ústí nad Labem

„Kdo dob#e chodí, nezanechává stop.
Kdo dob#e mluví, nedopou'tí se chyb.“*
Lao-c‘

Úvodní citát nazna!uje sm&%ování mého p%ísp&vku, v n&m( se pokusím uká-
zat mo(nosti práce s hlasem jako formy sebevyjád%ení. Cht&la bych se po-
d&lit o zku$enosti vycházející z hlasové v'chovy v rámci p%edm&tu drama-
tická v'chova na Pedagogické fakult& UJEP v Ústí nad Labem. Tento seminá%
absolvují studenti jednooborové hudební v'chovy pro ZU#, Z# a S#. Kurz je
dotován dv&ma hodinami v zimním a dv&ma hodinami v letním semestru ve
druhém ro!níku. Z vlastní zku$enosti mohu potvrdit, (e mnohem lépe ne(
pravidelná dvouhodinová cvi!ení se v$ak osv&d!ila v'uka v blocích !i for-
mou víkendov'ch soust%ed&ní.

Nespornou v'hodou je mo(nost pracovat na del$ích projektech. Dru-
h'm a dalo by se %íci podstatn&j$ím d)vodem této formy v'uky je mnohem
lep$í vylad&ní skupiny v úvodu vzájemn'ch setkání. To se v pr)b&hu !inností
zna!n'm zp)sobem podepisuje na ochot& spolupracovat a spolupodílet se
na realizaci spole!n'ch dramatick'ch her a improvizací. Studenti jsou ochot-
n&j$í absolvovat r)zné formy improvizace s hlasem a pokusy se sebou sa-
m'mi. Jsem si v&doma toho, (e zku$ení a renomovaní hlasoví pedagogové
mi namítnou, (e je to v rozporu s pravidelností hlasového v'cviku, kter' je
podmínkou mnohem v&t$í efektivity práce s hlasem. V tomto p%ípad& je to
ov$em v'hodou.
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Studenti se v rámci p%edm&tu dramatická v'chova u!í pracovat s hla-
sem trochu jin'm zp)sobem. Nejde o tradi!ní individuální zp)sob hlasové
v'chovy. Studenti pracují mnohem více ve dvojicích !i ve skupin&. P%i spo-
le!n'ch cvi!eních zam&%en'ch na práci s hlasem je d)le(ité respektovat
princip otev#enosti, nejen ve vztahu ke skupin&, ale zárove" k sob& samé-
mu. Nesmírn& d)le(it'm momentem je zde empatie (vcít&ní se do role, po-
zice druhého). Z v'chovného hlediska má velmi cenn' dopad princip „m&-
$e', ale nemusí'“, kter' by mohl b't uplat"ován nejen v dramatické
v'chov&. Studenti zde hlasov& pracují jednak sami na sob&, ale zárove" spo-
le!n& vytvá%ejí neopakovatelnou atmosféru sociální komunikace.

Název p%edm&tu dramatická v'chova je pom&rn& $irok' a diskutabilní.
Jeho obsah je do jisté míry ovlivn&n tím, kdo jej vyu!uje a jak'm zp)sobem.
Zále(í nejen na osobnosti u!itele, ale také na konkrétní skupin&. Hlasová cvi-
!ení a improvizace se zvuky i tóny mají poka(dé jiné vyúst&ní. Ka(dá dal$í
realizace stejného cvi!ení je tak naprosto neopakovatelná. 

Vycházím z p%edpokladu, (e pracuji se studenty, kte%í ovládají sv)j hlas
a jsou zvyklí jej pou(ívat spí$e vokáln&. Mén& si ji( uv&domují stránku mluv-
ní techniky. Sna(íme se pracovat s hlasem z hlediska intonace, modulace,
mo(n'ch odli$ností hlasového projevu. Jde p%edev$ím o to, nacházet jiné
cesty ke svému hlasu, nacházet jeho dal$í dimenze krom& vokální podoby
cestou rozezpívání. .asto mne samotnou p%ekvapí, (e a!koli jde o „muzi-
kanty“, kte%í sv)j hlas ovládají (nebo m&li by jej ovládat), je pro n& problé-
mem pracovat s hlasem jinak. Prost%ednictvím hlasu by m&li b't studenti
schopni vyjád%it své pocity. Jde mi p%edev$ím o to, aby si studenti uv&domili
mo(nosti svého hlasu. Prost%ednictvím n&j se mohou li$it jejich promluvy.
U!í se pracovat s dechem, rozezn&ním v$ech dutin – celého t&la, intonací,
uv&dom&ní si barvy hlasu – zabarvení v r)zn'ch podobách deklamace tex-
tu. Uv&domují si d)le(itost ticha a v'znam pauzy v promluvách. Cílem mé-
ho sna(ení po stránce hlasové je prost%ednictvím hlasu objevovat své nové
stránky a nové mo(nosti. Zde vidím p%esah práce s hlasem, kter' spo!ívá
v osobnostním i sociálním rozvoji student). Na jedné stran& práce na sob&
samém, na stran& druhé uv&dom&ní si svého hlasového potenciálu v rámci
celé skupiny.
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P%i práci s hlasem v dramatické v'chov& se zam&%uji na následující:
• Jít po podstat% hlasu (uv&dom&ní si dechu, svého t&la, prostoru vn&

i uvnit% sebe, relaxace, uvoln&ní, vylad&ní celého organismu, co( se pozitiv-
n& odrá(í na fungování hlasu).

• V(ímat si souvislostí dechu, hlasu a pohybu – cílen& s nimi pracovat
a um&t jich vyu(ít.

• Uv%domovat si jednotlivé fáze vzniku hlasu a dodr(ovat správné zá-
sady práce s hlasem – koncentrace mysli na sebe, na sv)j hlas, rozd'chání,
rozezn&ní dutin, uv&domit si, (e po!áte!ní fáze vzniku hlasu je stejn& d)le-
(itá jako zn&jící hlas.

• U!itel – vzor hodn& nápodoby – studenti by m&li v&d&t, jak s hlasem
správn& nakládat, vyu(ít ve$keré jeho mo(nosti, jak'm zp)sobem si hlas
v pedagogické praxi $et%it. 

• Improvizace s hlasem – prost%ednictvím her a cvi!ení se zvuky a tó-
ny si studenti uv&domují mo(nosti sebevyjád%ení na základ& hlasu (mnohdy
dochází k p%ekvapiv'm situacím, kdy student p%izná, (e jako by nalezl sám
sebe, poznal se z jiné stránky, otev%el pomyslnou „t%ináctou komnatu“).

• V&stup – sna(íme se dojít k cíli (zúro!ení práce s hlasem realizací po-
etického !i prozaického textu, kter' je zpracován formou monologu, dialo-
gu, !i rozehrání situací prost%ednictvím drobn'ch dramatick'ch etud). 

V sou!asnosti je nej!ast&j$ím pedagogick'm trendem sm&%ování ke
komplexnímu rozvoji osobnosti jedince. Je otázkou, zda je tento p%ístup pre-
ferován také v hlasové v'chov&. Osobn& mám dojem, (e jak v technice vo-
kální, tak i mluvní se toto p%íli$ neprojevilo. Domnívám se, (e tolik propago-
vaná integrace jednotliv'ch !inností (pominu te+ zám&rn& integraci
komplexní a polyestetickou) je vlastn& jak'msi návratem k p%irozenosti !lo-
v&ka. Vzpome"me na rituály spojené s hlasem, tancem, pohybem. Spole!n'm
jmenovatelem pohybu a hlasu je rytmus. Vnímání pohybu i hlasu je dopro-
vázeno asociacemi a pro(itky motorického charakteru. V p%edm&tu drama-
tická v'chova na pedagogické fakult& se sna(íme alespo" !áste!n& k této p%i-
rozenosti !lov&ka po stránce hlasového vyjád%ení dojít. Velk'm dílem k tomu
p%ispívá uvoln&ná atmosféra na$ich setkání, kdy zkou$íme r)zné mo(nosti
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svého t&la a hlasu. Podstatné je p%ipravit studenty na spole!nou !innost, kdy
musí respektovat jeden druhého, jeho individualitu. Mo(ná te+ vyslovím trou-
falou my$lenku, ale více ne( o techniku mi jde o pro(itek z hlasu. Na základ&
pro(itku lze dojít k technické dokonalosti. Jde nám spole!n& p%edev$ím o ja-
kési hledání a nacházení sebe sama prost)ednictvím hlasu.

Domnívám se, (e tyto seminá%e s hlasovou pr)pravou by m&li absolvo-
vat nejen studenti jednooborové hudební v'chovy, ale v$ichni budoucí pe-
dagogové. V mnohém jim toti( usnadní vstup do pedagogické praxe a ná-
sledné ka(dodenní hlasové vyp&tí. V roli budoucích pedagog) si uv&domí
chyby mluvního projevu sv'ch (ák). D)le(ité je neb't lhostejn' k hlasu,
um&t jej co nejlépe rozeznít, prost%ednictvím hlasu se realizovat. 

Literatura:
Coblenzer, H. – Muhar, F.: Dech a hlas. Návod k dobré mluv%. Praha,

DAMU 2001.
Dimény, Judit: Zvuk jako hra. Praha, Panton 1992.
Lao-c‘: Tao te ting‘. Praha, DharmaGaia 1997. P%eklad Berta Krebsová.
#imanovsk', Zden&k: Hry s hudbou a techniky muzikoterapie. Praha

1998.
Way, Brian: Rozvoj osobnosti dramatickou improvizací. Praha 1991.

•  •  •
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Dagmar Zelenková PROBLEMATIKA
V#UKY P!VECKÉ V#CHOVY
NA PEDAGOGICKÉ FAKULT!

Katedra hudební v!chovy Pedagogické fakulty
Univerzity Jana Evangelisty Purkyn% v Ústí nad Labem

V'uka p&vecké v'chovy je nedílnou sou!ástí studia poslucha!) hudební v'-
chovy. Na na$í pedagogické fakult& je tento p%edm&t $esti (HV pro Z#) nebo
sedmi semestrální (HV pro S# nebo jednooborové studium), zakon!en' zá-
v&re!nou zkou$kou. Samotná v'uka je individuální (v hodin& se pracuje se
t%emi studenty). P%ihlédneme-li k po!tu student) na jedné hodin& a délce
studia tohoto p%edm&tu, m)(e se nám v$e jevit jako dosta!ující. Budeme-li
ov$em p&veckou v'chovu srovnávat nap%. s !asov'm harmonogramem v'u-
ky nástrojové, její návazností (hra na nástroj, improvizace klavírního dopro-
vodu) a (v p%ípad& hry na nástroj) ni($ím po!tem student) v hodin&, brzy
zjistíme, (e stávající model není p%íli$ optimální. 

D%íve, ne( se za!nu zab'vat samotnou v'ukou, cht&la bych pro názor-
nost nastínit situaci z pr)b&hu talentov'ch zkou$ek. V&t$ina zájemc) o stu-
dium pro$la n&kolikaletou soustavnou v'ukou hry na nástroj (klavír). Srov-
náme-li ov$em jejich dovednosti nástrojové s p&veck'mi, dojdeme ke zji$t&ní,
(e v&t$ina z nich nemá nejmen$í p%edstavu o základních p&veck'ch návycích. 

Mo(ná v tuto chvíli se mnou kolegové sbormist%i nebudou souhlasit
a pouká(í na následující skute!nost: velké procento budoucích poslucha!)
pro$lo d&tsk'mi sbory, ve kter'ch se p%edpokládá alespo" základní p&vecko-
technická pr)prava. Z vlastní zku$enosti v$ak vím, (e hlasová v'chova pro-
bíhající neindividuáln& v kolektivu je nedosta!ující. Zp&vák se ve sboru ne-
sly$í, a tak i dob%e mín&né rady sbormistra nedoká(e správn& vyu(ít.
V d)sledku takov'chto nesprávn& pochopen'ch rad m)(e vzniknout %ada
zlozvyk), s nimi( se setkáváme u budoucích poslucha!). 
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Jsou to nap%.:
• p%ehnané otvírání úst, které vede nejen k deformaci úst samotn'ch

a tzv. tuhé !elisti, ale i k nemo(nosti posazení hlasu na dechové opo%e;
• snaha n&kter'ch jedinc) o p%íli$ hlasit' zp&v nad mo(ností jeho p%i-

rozené hlasové síly, je( m)(e vést k r)zn'm $elest)m, chrapot)m, ale i k ne-
domykavosti hlasivek;

• p%izp)sobování se n&kter'ch star$ích !lenek d&tsk'ch sbor) barv&
d&tského hlasu, !ím( dochází ke zplo$t&ní tónu a tím ke vzniku nep%íjem-
ného hlasového návyku aj.

Z dal$ích zlozvyk) bych cht&la je$t& p%ipomenout „velmi oblíben'“ kr-
!ní, hrtanov' zp&vní tón, p%i n&m( jsou svaly na krku ztuhlé a v d)sledku
forze jsou hlasivky nadm&rn& p%et&(ovány. V$echny tyto návyky se v d&t-
ském v&ku snadno zafixují, ale v pozd&j$í dob& se jejich odstran&ní stává
o to obtí(n&j$í.

Bude-li v d&tsk'ch sborech kladen v&t$í d)raz na individuální hlasovou
v'chovu, dojde i ke zlep$ení p&vecké úrovn& p%ijíman'ch student). „Kame-
nem úrazu“ je tady neschopnost n&kter'ch u!itel) správn& p&vecky repro-
dukovat sebesnaz$í melodick' útvar. Mohlo by se zdát, (e chyba je na stra-
n& jeho b'valého vyu!ujícího p&vecké v'chovy. Je mo(né, (e hlasov'
pedagog není sám p&vecky na v'$i a vede studenty $patn'm sm&rem. Na vi-
n& ale m)(e b't i naprost' nezájem n&kter'ch student) spolupracovat s u!i-
telem a i ji( zmi"ovan' nevhodn' po!et poslucha!) v hodin&. 

Nyní bych se ráda zam&%ila na nej!ast&j$í problémy vyskytující se p%i sa-
motné v'uce p&vecké v'chovy na PF. N&kte%í pedagogové, kte%í pracují se
studenty majícími ur!ité handicapy, jsou toho názoru, (e vyu!ující musí nej-
d%íve dosáhnout jakéhosi „nulového bodu“ (hlas je bez zjevn'ch zlozvyk)),
z n&ho( postupn& m)(e vycházet dal$í pedagogická práce. 

Podle mého názoru není toto !len&ní p&vecko-pedagogick'ch !inností
p%íli$ vhodné, jeliko( by v pr)b&hu p&vecké v'uky m&lo docházet sou!asn&
jak k odstran&ní zlozvyk), tak k fixaci správn'ch zp&vních návyk). Jedná-li
se nap%íklad o ji( zmi"ovanou „tuhou !elist“, vedeme poslucha!e k jejímu
uvoln&ní, !ím( zárove" vytvá%íme správn' p&veck' zvyk. Pracujeme-li na 
odstran&ní tohoto handicapu, nesmíme se omezit pouze na p%ipomínky typu:
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„otev%i více ústa, spus, bradu co nejní(…“. Tento návod je zavád&jící, jeliko(
uvoln&ná !elist není toté( co otev%ená ústa. P%i p%ehnaném otvírání úst !e-
listní panty spí$e zatuhnou, ne( aby se uvolnily a spadly dol) s mírn'm sklo-
nem dozadu. Vhodn&j$í jsou pokyny vycházející jakoby z pocitu únavy a tím
následného uvoln&ní. 

„Tvrd'm o%í$kem“ pro ka(dého hlasového pedagoga je nau!it studenty
správn& d'chat. Pro %adu z nich je velice obtí(né nadechnout se tzv. afek-
tem do b%icha a poté udr(et t&lo v nádechovém postavení. V&t$ina poslu-
cha!) tento pocit automaticky opou$tí po nasazení prvního tónu. Pedagog
v tomto p%ípad& nesmí ustoupit, ale p%i opakování musí neustále trvat na
hlubokém nádechu (tím není mín&no mno(ství dechu, ale typ nádechu)
a následném zadr(ení dechu (zpevn&ní bránice). Teprve pak m)(e pokra!o-
vat zp&v tónu. 

Názory p&veck'ch pedagog) se r)zní i v otázce, zda pracovat se stu-
denty v hodin& sou!asn& !i nikoli. V&t$inou se jedná o kolektivní rozezpívá-
ní, po n&m( ji( následuje samostatná práce na zvolené vokalíze nebo písni.
Domnívám se, (e tento p%ístup je chybn', jeliko( rozezpívání není jen pou-
hé rozcvi!ení hlasu, ale je to jak'si sled individuáln& vhodn'ch cvi!ení, kte-
ré slou(í k vytvo%ení správn'ch p&veck'ch návyk). Ty se dále utu(ují p%i prá-
ci s textem. Jsem toho názoru, (e individuální p%ístup ke ka(dému
studentovi, by, by trval „jen“ patnáct minut, je pro vytvo%ení správn'ch p&-
veck'ch dovedností efektivn&j$í ne( kolektivní zp&v trvající celou vyu!ovací
hodinu. 

D)le(itou sou!ástí v'uky je v'b&r vhodného notového materiálu. V rám-
ci jednoho semestru není nutné p%ezpívat n&kolik písní a vokalíz. Naopak je
optimáln&j$í vybrat jednu p%im&%en& t&(kou vokalízu a k ní jednu píse". .lo-
v&ku nezasv&cenému do p&vecké v'uky m)(e p%ipadat tento po!et nízk', ale
uvá(íme-li, (e pedagog z po!átku studentovi opravuje ka(dou notu (a ne jen
jednou), nemusíme ani b&hem semestru tyto dv& skladby p&vecky „dotáh-
nout do konce“. V ni($ích ro!nících je lep$í se zam&%it na lidové písn& a je-
jich úpravy, nebo vyu(ít písní inspirovan'ch lidovou poezií. Teprve po zvlád-
nutí tohoto studijního materiálu p%ikro!íme ke zp&vu pís"ového repertoáru,
p%ípadn& dopln&ného jednodu$$í starou árií. 
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Hlasové dovednosti provází u!itele po celou dobu jeho pedagogické pra-
xe. Proto je p&vecká v'chova jednou z nejd)le(it&j$ích slo(ek p%ípravy bu-
doucích u!itel) hudební v'chovy. Nejsou-li b&hem studia polo(eny alespo"
základní zp&vní návyky, m)(e se stát, (e u!itel nebude dobr'm p&veck'm
vzorem pro své (áky, a proto nenaplní své základní pedagogické poslání. 

•  •  •
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Pavla Sovová HLASOVÁ
A HUDEBNÍ V#CHOVA

VE SVATOJÁNSKÉ KOLEJI
Katedra autorské tvorby a pedagogiky DAMU v Praze & Katedra hudební

v!chovy Pedagogické fakulty Západo"eské univerzity v Plzni

Svatojánská kolej – vy$$í odborná $kola pedagogická ve Svatém Jánu pod
Skalou v leto$ním roce oslavila 10 let existence 1. Je to $kola specifická mno-
ha aspekty, p%edn& samoz%ejm& místem: prost%edí venkova v krásné p%írod&
a vzdálení se civilizaci inspiruje k tvo%ivému p%ístupu k (ivotu. Ubytování
student) v míst& $koly rozvíjí $ivot ve spole"enství, s mnoha zvyky !i rituá-
ly, a snahu o p%irozené propojení víry, v'chovy a vzd&lání. Dále je specifická
nap%íklad propojením teorie a praxe, u"ebním plánem a obsahem studia,
kter' pru(n& reaguje na zm&ny v oboru a je otev%en' invenci vyu!ujících. 
#kola p%ipravuje v t%íletém denním nebo !ty%letém dálkovém pomaturitním
studiu studenty na povolání pedagog) M# a speciálních mate%sk'ch $kol,
pracovník) ve stacioná%ích, vychovatel) v d&tsk'ch domovech !i $kolních
dru(inách, v d&tsk'ch centrech. Absolventi jsou kompetentní pro práci
s d&tmi v církevních za%ízeních.

P%edm&ty v u!ebním plánu pokr'vají oblasti pedagogiky, psychologie,
teologie. Pochopiteln& jsou zastoupeny v$eobecn& vzd&lávací p%edm&ty: !es-
k' jazyk, matematika, ob!anská v'chova, historie, cizí jazyk. Individuální
profilaci nabízejí volitelné p%edm&ty, kter'ch s postupujícím ro!níkem p%i-
b'vá (jedná se nap%. o didaktiku !tení a psaní, znakovou %e!, individuální !i
sborov' zp&v, komorní hru, loutká%ství, filozofick' seminá%, d&tskou kresbu,
relaxaci, !ín$tinu a dal$í). 

Profese u!itele p%edpokládá v$estrannou v'bavu mnoha dovednostmi,
didaktickou erudovaností i teoretick'm rozhledem. V kurikulu Svatojánské
koleje je proto dosti $iroká oblast v'chov – v'tvarná, rodinná, dramatická,
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t&lesná, ekologická, pracovní – mezi nimi( v'znamné místo nále(í v'chov&
hudební.

Hudba je v (ivot& dít&te v'znamné médium rozvíjející psychomotorické
dovednosti, emoce podporující komunikativní dovednosti a kognitivní funk-
ce; je to d)le(it' fenomén v (ivot& t%ídy – posiluje soudr(nost spole!enství,
je sou!ástí tradic a rituál), je p%irozenou p%íle(itostí ke spolupráci, m)(e b't
vyu(ita k relaxaci !i excitaci, je vyu(itelná v oblasti prevence sociáln& pato-
logick'ch jev).2 Z uveden'ch argument) vypl'vá, (e hudební v'chov& v ku-
rikulu na$í $koly je – navzdory ekonomické náro!nosti – v&nována velká po-
zornost, podpora a prostor.

Uchaze!i o studium na na$í $kole musí v rámci p%ijímacího %ízení pro-
jít zkou$kou hudebnosti, která má zjistit vzd%lavatelnost adepta v této ob-
lasti. Není t%eba um&t hrát na hudební nástroj. .asto p%icházejí lidé bez hu-
debního vzd&lání, s nerozvinut'mi hudebními vlohami, zp&vu se vyh'bají.

Práce s nimi není jednoduchá, je náro!ná na !as a soustavnou spolu-
práci student). Pedagogové v$ech !ásti hudební v'chovy (klavír, zp&v, hu-
dební teorie, didaktika, dal$í hudební nástroj, komorní hra, v'razov' tanec)
sdílejí spole!ná v'chodiska: 

1) pedagogick' optimismus, (e hudebn& vzd&lavateln' je ka(d'
2) realistické o!ekávání, (e za 2-3 roky studia nelze vychovat dokonalé

odborníky, ale je mo(né studenty získat pro tuto disciplínu a ukázat jim ce-
stu rozvoje, seberozvoje, ukázat jim jejich mo*nosti.

Velmi !asto – zvlá$t& p%i práci se za!áte!níky – je d)le(ité povzbudit
sebev&domí student), dodat odvahu p%ekonat psychické bloky, které se vy-
tvo%ily v p%ede$l'ch letech (ivota (a, u( v hodinách hudební v'chovy na Z#,
v rodin& !i jinde), a pokusit se zprost%edkovat pozitivní zá(itky s hudbou.

Celková koncepce hudební v'chovy na na$í $kole se prom&"ovala, na-
dále si zachovává otev%enost jednak k odborn'm podn&t)m, ale také ke zku-
$enostem z praxe. Hlavní oporou jsou my$lenky Orffova hudebn&-v'chovné-
ho systému, modifikované do na$eho prost%edí .eskou Orffovou $kolou,
v'znamn'mi pedagogick'mi osobnostmi (Pavel Jurkovi!, Eva Kröschlová,
Bo(ena Viskupová, Libu$e Kurková, Alena Tichá), v poslední dob& sou!as-
n'm t'mem lektor) .eské Orffovy spole!nosti (zejména Lenka Pospí$ilová,
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Jana -i(ková, Lída Batt&ková a dal$í). V na$í v'uce se sna(íme akcentovat
p%edev$ím zásadu, (e zku$enost p%edchází teorii.

V 1. a 2. ro!níku absolvují studenti v&uku hudební v&chovy jako sou-
!ást povinné !ásti u!ebního plánu. U!í se hrát na klavír (formou individu-
ální v&uky), mají dvouhodinovku hudební teorie (v 1. ro!níku) a didaktiky
HV (ve 2. ro!níku). 

K v'uce zp&vu, kter' je povinn' první dva roky studia, se t%ídy d&lí,
zpravidla na skupinky cca 10 (ák) (n&kdy mén&, n&kdy více). Pokou$ím se
vycházet z psychosomatického pojetí v&chovy k hlasu, kter' paní docentka
Válková rozvíjí na Kated%e autorské tvorby a pedagogiky DAMU. Hlavním
praktick'm !i pragmatick'm cílem je dosp&t k tomu, abychom sd%ln%, sro-
zumiteln%, na ur"ité kultivované úrovni zazpívali píse(. Ne náhodou byl
zp&v mnohá desetiletí hlavním obsahem hudební v'chovy. Zp&v – z hledis-
ka fylogeneze i ontogeneze – stojí u zrodu hudby. Podle C. G. Junga p)vod-
ní mezilidská komunikace byla systémem emotivních a napodobiv'ch zvu-
k), m&la blí(e ke zp&vu ne( k dne$ní form& %e!i.

V'$e zmín&n' cíl není tak jednoduch', jak by se mohlo na první pohled
zdát. Proto ve v'uce nad%azuji ocen&ní individuálního pokroku studenta.
V tomto sm&ru je velkou v'hodou práce ve skupin& – ostatní potvrzují, do-
sv&d!ují posun ve v'voji. Je to také didaktická zku$enost – ka(d' je jin', má
jiné hlasové dispozice. Za(íváme hmatateln&, jak se hlasová v'chova „vzpí-
rá“ mechanickému jednotnému p%ístupu ke v$em. .innosti a cvi!ení zkou$í-
me stejné – ka(d' v$ak reaguje jinak a pot%ebuje jin' p%ístup. Nezb'vá ne(
litovat, (e tyto hodiny nelze doplnit individuální prací.

P%esto(e jsem nazna!ila, (e hlavním sm&%ováním je zp&v písní (a od
prvního ro!níku je zpíváme), t&(i$t& práce v prvním semestru jsou r)zné hry
a hrátky s dechem, hlasem, pohybem, v'slovností. Je to dobré zejména pro
ty, kte%í se cítí intona!n& nejistí, ale pro v$echny je p%ínosné, (e se navozu-
je atmosféra d)v&ry a vst%ícnosti.3 Ve druhém semestru „si hrajeme“ s d&t-
sk'm repertoárem %íkadel a písní, d)kladn&ji se rozezpíváváme, pracujeme
individuáln&, k získání zápo!tu u( musí ka(d' samostatn& vystoupit s vy-
branou písni!kou. T%etí semestr u( je zam&%en p&vecky, i kdy( se k „hernímu
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rámci“ vracíváme. Zkou$íme repertoár z r)zn'ch oblastí – od duchovní pís-
n& ke staropra(ské apod. Práci uzavírá „otev%ená“ (ale pracovní, ne koncert-
ní) hodina, kdy studenti sólov& zpívají. V poslední etap& povinného zp&vu
studenti vedou sami práci se skupinou (v té dob& si p%ipravují modelové v'-
stupy i v didaktice) – mají si p%ipravit, realizovat a reflektovat rozezpívání,
pop%. nácvik písn&.

Proto(e v'$e nazna!en' obsah na$ich lekcí probíhá za pouh'ch 45 mi-
nut t'dn&, není !as na spole!nou diskusi ani teoretické rozpravy. Proto si
studenti musí doplnit znalosti z odborné literatury a jejich studijní povin-
ností je sepsání reflexe – subjektivní shrnutí uplynulého semestru, osobní
poznámky k jednotliv'm cvi!ením, jaké zku$enosti práce p%inesla, nep%ine-
sla, jaké pro(itky a poznatky.4 Ze shromá(d&n'ch text) vypl'vá, (e studenti
jsou nap%. p%ekvapeni $ir$ími souvislostmi hlas – %e! – dramatická v'chova
– pohyb a (e !asovou dotaci by, alespo" n&kte%í, p%ivítali $t&d%ej$í. Jako vel-
k' problém je !asto uvád&na tréma, nervozita, psychická nepohoda p%i in-
dividuální práci p%ed skupinou. V pr)b&hu !asu potí(e tohoto druhu p%eci
jen slábnou (i kdy( ne u v$ech), domnívám se v$ak, (e psychosomatická kon-
dice tohoto druhu je pro u!itele velkou v'hodou. 

Záv&rem si dovolím ocitovat z práce jedné studentky: „Pochopila jsem,
$e k profesi pedagoga nebo vychovatele je zapot#ebí pevná hlasová opo-
ra. Ale jak ji mají získat studenti, kte#í si v tomto ohledu nejsou jisti sami
sebou? Mají se spokojit s tím, $e si odrovnají hlasivky, nebo se mají vzdát
svého pedagogického snu? Jak m&$e "lov%k, kter! si není jist! sv!m vlast-
ním hlasem, vést d%ti správn!m sm%rem? V$dy) pouhá snaha b%hem t#i
"tvrt% hodiny za t!den nesta"í…“ 5 Studenti vnímají siln& d)le(itost hlasové
i hudební p%ípravy pro svou budoucí profesionální práci. Je to d)vod k na-
d&ji i potvrzení pedagogického optimismu. 

•  •  •
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Ivana Vostárková HLAS 
JAKO ZÁKLADNÍ PROJEV KULTURY

LIDSK#CH VZTAH'
Katedra autorské tvorby a pedagogiky DAMU v Praze

V sou!asné dob& se nabízí srovnání $iroké $kály hereck'ch projev), po!ína-
je divadlem, divadelními festivaly p%es filmy !eské i zahrani!ní produkce a(
po rozmanité projevy moderátor) na v$ech dostupn'ch televizních i rozhla-
sov'ch stanicích. 

V oblasti hlasového vybavení, podle mého názoru, vyznívá toto srovná-
ní pro sou!asnou !eskou profesionální sféru pon&kud problematicky. Stojí za
pov$imnutí, (e srovnání snesou bez problém) hlasy !esk'ch herc) mezivá-
le!né i povále!né generace. Úrovní nejmlad$í generace v tomto smyslu se ne-
dávno ji( zab'vala doc. dr. Ji%ina H)rková. Na základ& získan'ch materiál) p%i
talentov'ch zkou$kách na DAMU konstatuje zhor$ující se stav úrovn& mluv-
ního projevu uchaze!) o studium herectví. Podle mého názoru se tato sku-
te!nost t'ká i fyziologick'ch p%edpoklad) tvorby %e!i, tedy hlasu a dechu. 

Pojímáme-li herectví jako hraní v roli v dané situaci, dostáváme se do
daleko $ir$í oblasti, ne( je divadlo a dramatická tvorba. Mám na mysli roz-
li!né zp)soby prezentací, od verbálních nap%. v podob& dnes tak oblíben'ch
tiskov'ch mluv!ích p%es $iroké pole moderování a( po rozmanité audiovizu-
ální prezentace institucí a firem. Jako pedagog hlasové v'chovy zazname-
návám z %ad t&chto paradivadelních profesí nár)st zájmu a pot%eby zab'vat
se kultivací svého mluveného projevu. Mnozí klienti p%icházejí s p%edstavou
a po(adavkem artikula!ního a formula!ního tréninku, ale hlub$í anal'za in-
dividuálního problému nás dovádí k pot%eb& nejprve pracovat s dechem
a hlasem. Tento zp)sob práce mohu p%irovnat k ov&%enému principu hry na
hudební nástroj, nap%. na housle. To znamená: nejd%íve se seznámit s ná-
strojem a uchopit jej. Pak teprve rozeznít volné struny a objevit tak p%irozené
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tóny nástroje. Po ovládnutí této základní fáze v'uky je obvyklé teprve p%i-
stoupit ke cvi!ení prstokladu, stupnic a jednoduch'ch etud. Na tomto prin-
cipu se sna(ím s klienty najít p%irozené tóny hlasu individuálního instru-
mentu, objevit a upevnit tím hlasovou mohoucnost osobnosti.
Sm&%ování t&chto postup) a princip) mi ov&%ily n&které extrémní p%ípady:
klientka s pln& ochrnut'mi hlasivkami mluví a dokonce i zpívá. Dal$í klient
po t&(kém úrazu se ztrátou koordinace pohybu a dechu, a tím deformací t&-
la i hlasu, p%irozen& mluví, zpívá a propojuje v$echny pohybové funkce.
Na leto$ním festivalu ZLOMVAZ byly zastoupeny mnohé herecké $koly. Mo-
hu s pot&$ením konstatovat, (e v&t$ina p%edstavení m&la velmi dobrou úro-
ve" a n&která byla vynikající. Pro vysokou úrove" byli hlavní cenou festiva-
lu odm&n&ni za hereck' v'kon dva poslucha!i !esk'ch divadelních $kol.
Myslím si, (e hlasy obou ocen&n'ch nad&jn'ch herc) byly po$kozené ná-
sledkem nefyziologického pou(ívání. Nad touto skute!ností by bylo dobré se
zamyslet, proto(e jsem p%esv&d!ena o mo(nosti nápravy tohoto problému.

Proto si dovolím ocitovat krátkou p%edmluvu Petera Brooka k publika-
ci Cecily Berry „Voice and the Actor“:

V $ivot% divadla znamenají cvi"ení velmi mnoho, pro mnoho herc& se
stala cestou k um%ní. Zárove( v'ak existují odp&rci „tréninku“, kte#í kladou
d&raz na p#irozenou intuici po"ítajíce s tím, $e lidé zpívají a tan"í z pocitu
radosti a nezab!vají se ani fyzick!m ani vokálním tréninkem. P#itom jejich
svaly i hlas d%lají to, co je pot#eba. Jsou tedy skute"n% nezbytná cvi"ení?
Nesta"í d&v%#ovat p#írod%, $ít a spoléhat na p#irozenou intuici? 

Cecily Berry koncipovala svou práci na základ% skute"nosti, $e na'e
p#irozená citlivost, která existuje v'ude v p#írod%, se od narození rozvíjí ces-
tami vzájemnosti, spolupráce, propojování. Proto dospívá k tomu, $e herec
pot#ebuje v ur"it!ch p#esn% ur"en!ch cvi"eních, jejich$ zadání chápe, osvo-
bodit své skryté mo$nosti a nau"it se prost#ednictvím konkrétních zadání
existovat v dan! moment pravdiv% – tedy intuitivn% sm%#ovat k pravd%. 

Autorka publikace dospívá ke zji't%ní, $e toti$ samotná „technika“ je
pouze m!tus, to znamená, $e ve skute"nosti neexistuje univerzální „správ-
n!“ hlas. Oproti tomu ale nefyziologicky (tedy nesprávn%) pou$ívan! hlas
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nás p#ivádí k neschopnosti vyjád#it pocit, limituje na'i aktivitu, otupuje
mo$nosti v!razu a omezuje schopnosti vnit#ního sd%lování. Blokády zp&-
sobené nerespektováním p#irozené tvorby hlasu se prohlubují a jejich v!-
sledkem jsou návyky, které p#echází do automatizmu. Stanou se tak nev%-
domé, neviditelné a stojí jako p#eká$ka mezi hlasem herce, jak!m je
a jak!m by mohl b!t. Tyto p#eká$ky nejsou schopny vymizet samy sebou.
Proto je t#eba umo$nit ka$dému hlasu, aby se osvobodil. Jednostranná
technická cvi"ení zde nemohou b!t úsp%'ná, nebo) vnit#ní obsah hlasu úz-
ce souvisí s emocí. Cecily Berry zd&raz(uje základní skute"nost, $e #e" je
"ástí celku – je v!razem vnit#ního $ivota jednotlivce. 

Po absolvování hlasov!ch cvi"ení autorky jsem zjistil, $e herci neho-
vo#í o hlasu, ale mluví o kultu#e lidsk!ch vztah&.

Cecily Berry se nikdy nepokou'í odd%lit zvuky slov od jejich $ivého
kontextu. Podle ní jsou neodd%litelné. To "iní její knihu nepostradatelnou
a velmi cennou.

Peter Brook, 1985. 

P#eklad p#edmluvy Ivana Vostárková

•  •  •
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Markéta Hrubínová KRÁTKÉ ZAMY"LENÍ
NAD KALHOTAMI KLINICKÉHO

LOGOPEDA S OTÁZKOU NA KONCI
Katedra autorské tvorby a pedagogiky DAMU v Praze

Kdy( jsem p%ed !trnácti lety nastoupila poblí( bohnického ústavu na fonia-
trické a otorinolaryngologické pracovi$t& Healtcom Medicale s l)(kovou !ás-
tí, dostala jsem p%id&leny bílé kalhoty a taky plá$, a halenu. V$e t%ikrát. Po-
depsala jsem vrchní sest%e Ulrichové p%evzetí a sama jsem si z pilnosti
po%ídila i bílé pono(ky, prádlo a %emínek k hodinkám.

Byla jsem in. Sou!ást t'mu. K nerozeznání od primá%ky nebo p%ednosty za-
%ízení. K rozeznání od szp (rozum&no st%ední zdravotnick' personál), ten fasoval
v jiné barevné mutaci horní polovinu stejnokroje, a u( v)bec k rozeznání od kli-
ent), kte%í p%icházeli tak n&jak v civilu. Sledovala jsem s ú(asem práci p%ednos-
ty kliniky doc. Fr. #rama, kterak v bíl'ch kalhotách s charismatem, zku$enostmi
a gloriolou bíl'ch vlas) pokládá dysfonické dám& ruku na b%í$ko a „d&lá práci“.

Po !ty%ech letech jsem zm&nila p)sobi$t& a l)(kové odd&lení jsem vy-
m&nila za klinickou ambulanci na poliklinice v Praze 7 na Letné.

Odlo(ila jsem plá$,, halenu jsem vym&nila za bavln&né tri!ko (ov$em bí-
lé barvy) a kalhoty si ponechala. V nezm&n&né podob&.

Toto setkání se t'ká hlasu p%edev$ím. Tak se omezím na hlas a jako kli-
nick' logoped se p%idr(ím medicínského hlediska. Hlasové poruchy se d&lí
na organické a funk!ní. Organické se do logopedické ambulance nedostanou
tém&% v)bec (leda a( druho%ad&). Funk!ní se medicínsky d&lí na ty z p%e-
máhání a na psychogenní. Psychogenní, dostanou-li se k rukám logopeda,
jsou spí$e k práci psychologa. Tak(e doména lé!by hlasov'ch poruch v am-
bulanci klinického logopeda je rehabilitace po foniatrické lé!b& poruch
z p%emáhání (hyperkinetická dystonie).
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A co to konkrétn& je?
Klient p%ijde od foniatra, kam p%edtím p%i$el, proto(e: chrapt&l, $elestil,

ztrácel hlas, opakovan& si lé!il hlas teplou vincentkou, která mu na chvíli
pomohla, bolí ho krk etc. Foniatr zjistí, (e jsou utvo%eny hlasivkové uzlíky. Ty
lze odstranit konzervativním postupem.

Jak vznikly?
Kdy( se dlouhodob& p%emáhají hlasivky p%i jejich vysokém nap&tí (t&(ké,

prosáklé hlasivky jdou rozkmitat, jen kdy( se zv'$í nap&tí). A kdy (e jsou hla-
sivky t&(ké a prosáklé? T%eba p%i infektu. Tak tehdy vzniknou symetricky umís-
t&né mikrohematony. Ty se !áste!n& vst%ebávají (jak je to u hematon) zvykem),
ale ne zcela. Z !ásti se stává vazivo. To se kupí, a je-li ho dost, dá se nazvat uzlí-
kem. Uzlík není nikdy sám! V(dy v páru. Proti sob& na ka(dé hlasivce. P%i fo-
naci nemohou hlasivky nalehnout k sob&, uzlíky jim brání a z obou stran (p%ed
i za) z)stává mini$t&rbinka, kterou uniká vzduch. A to jsou ty $elesty.

V tomto stadiu, kdy( je foniatr operativn& odstraní, je stav pln& vylé!i-
teln'. Ov$em p%i zm&n&ném zp)sobu u(ívání hlasotvorného ústrojí. Z)stane-li
zp)sob nezm&n&n, dojde k op&tovnému vytvo%ení (mozol bude znova, ne-
vym&ní-li se boty). 

Po dal$ích zhruba t%ech letech jsem zm&nila p)sobi$t& a za!ala prakti-
kovat v soukromé logopedické praxi. Kalhoty jsem si ponechala, ale ob!as
také ne, a bavln&ná tri!ka u( nebyla bílá, ale do !ervena, do (luta anebo ji-
nak p&kn& (íhaná.

V roce 2000 jsem za!ala studovat na KaTAP a n&jak v té dob& jsem ni-
koliv náhle, ale postupn& odlo(ila i kalhoty. Klienty jsem neodlo(ila. Terape-
utovala jsem bez kalhot.

Kdy( foniatr odstraní uzlíky, p%ijde klient k logopedovi. Reedukace, mi-
mo seznámení s hlasovou hygienou a preventivními opat%eními pro p%í$t&,
sestává ze schopnosti u(ívat p%im&%enou hlasovou techniku. Je to práce na
dlouho, je to práce s t&lem. Je to spolupráce s t&lem. 

A tady je namíst& moje otázka. Poslední dobou se ptám sama sebe, jestli se
nevrátit do kalhot. Nebude se klient cítit tak n&jak lépe, kdy( uvidí, (e ten, kdo
se ho dot'ká, má kost'm, kter' je oba jasn& za%azuje? Od prvního pohledu.
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Otázka pod otázkou (pod !arou, na úpln' konec), ke které m& vypro-
vokovala MUDr. Eva Slavíková, pedagog a kolega terapeut, po p%e!tení p%ís-
p&vku. Pro! se takhle v)bec ptám? A pro! tady, p%i setkání na Zábradlí? Je
to o odbornosti? O kvalit&? Ne, nemyslím si, (e kvalita odvedené práce tkví
v uniform&. -e je nutné se dovolávat rámce oble!ení. Tak co si myslím?

Co m& k tomu napadá, je, (e divadelní kost'm, aspo" se domnívám, by
m&l herci pomáhat. Nejít proti n&mu. A není to zcela samoz%ejmé. Mnohdy
by byl lep$í pro toho kterého konkrétního herce civil a je t%eba !as k tomu,
aby toto nastalo (porozum&ní hercovo). Je t%eba to zkou$et a hledat, co je
lep$í a jak to d&lat. A podobné to m)(e b't i u klinického odborníka v sou-
vislosti s konven!ní uniformou. M)(e pomáhat, a n&kdy je lépe, kdy( ji ne-
má. A kdy to a kdy ono? V$ímat si. A kdy( pomáhá, tak si ji nechat, kdy( ne,
pry! s ní. 

Kdybych nebyla (je$t& k tomu v$emu) autorská here!ka, t%eba bych si
takové otázky v)bec nekladla. Mo(ná by m& to ani nezajímalo. A mo(ná by
to nebylo zajímavé. Mo(ná by nevzniklo toto mezioborové zamy$lení.

•  •  •
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Jaroslava Honová INTEGROVANÉ STUDIUM
HLASU A &E%I NA UNIVERZIT!

PALACKÉHO V OLOMOUCI
Katedra $urnalistiky Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci

„Hlas – základ v'eho! Zprost#edkovatel pravého v!znamu slov (jak
r&zn! smysl m&$e dodat t#eba jen zvolání. Nádhera!), tlumo"ník nejjem-
n%j'ích a nejhlub'ích hnutí na'eho nitra, nástroj, kter! doká$e rozeznít bo-
hatou 'kálou odstín& a barev! Ná' jedine"n! kapitál, na'e neocenitelná
opora. Ale m&$e se stát rázem i na'ím nep#ítelem, kdy$ se 'krtí, láme, sk#í-
pe nebo jen chraplá, drhne anebo kdy$ prost% jen neposlouchá.“

(V. Strahl: Noviná% p%ed mikrofonem. O mluveném slov&. Praha, Karoli-
num 1993, s. 7.)

Zvuková podoba ur!itého jazyka zahrnuje komplex jev) velmi r)zné po-
vahy. Heterogenní charakter problematiky jako by a priori ukládal speciali-
zovan'm odborník)m, aby ji %e$ili odd&len&. Z $iroké $kály obor) zkoumají-
cích spole!n' p%edm&t – hlas a %e! – p%ipome"me ty nejd)le(it&j$í, které se
na Palackého univerzit& decentralizovan& a v r)zném zastoupení studují na
fakult& léka%ské, filozofické, pedagogické a p%írodov&decké: anatomie a fy-
ziologie (poznání stavby a primárního fungování mluvidel), audiologie (!in-
nost sluchového ústrojí), neurologie (poznání !innosti mozku), akustika
a elektroakustika (poznání vlastností zvuku a získání metodologické báze
jeho zkoumání), matematika a v!po"etní technika (vypracování postup)
a vyhodnocování získan'ch údaj), modelování), logopedie, foniatrie a psy-
chiatrie (studium patologick'ch projev) %e!i), v!vojová psychologie (pro
oblast v'voje d&tské %e!i), fonetika, fonologie a obecná lingvistika (popis
zvukové matérie v procesu %e!ové komunikace), jazyková kultura, socio-
lingvistika, rétorika, teorie #e"ov!ch akt& (anal'za zvukové stránky %e!i
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z hlediska individuálních postoj) u(ivatele jazyka), hudební v%dy (oblast
hlasové v'chovy a techniky zp&vu), divadelní v%da (oblast jevi$tní práce)
apod. Celistvé chápání problematiky hlasu a %e!i vyvolalo pot%ebu rozvíjet
interdisciplinární kontakty soust)ed%ním zainteresovan&ch odborník' na
)e(ení spole!ného projektu.

Podn&tem k realizaci projektu byla p%íprava videoprogramu „O hlase
a %e!i“ pro v'uku na fakultách a katedrách UP v oborech, které mají s hrta-
nem, hlasem a %e!í více !i mén& n&co spole!ného. Projekt se realizoval
v rámci mezifakultního grantového projektu „Audiovizuální podpora v'uky
produkce a percepce %e!i (hlasu)“ na UP v r. 1997 a na 33. ro!níku sout&(-
ního festivalu audiovizuálních vzd&lávacích po%ad) a informa!ních techno-
logií ACADEMIA FILM Olomouc 1998 obdr(el 1. cenu v kategorii „V'ukov'
po%ad“. 

Dal$ím po!inem se stalo zalo(ení dobrovolného zájmového celouniver-
zitního Spole!enství pro studium hlasu a )e!i (Group for Study of Voice and
Speech) v roce 1997, které se stalo iniciátorem, organizátorem a odborn'm
garantem pravideln'ch odborn'ch setkání k problematice hlasu a %e!i. Prv-
ní celouniverzitní seminá% byl uspo%ádán 19. února 1998. Tím byl polo(en
základ – dnes u( m)(eme bez nadsázky %íct – tradici, je( tvo%í pevnou sou-
!ást v'znamn'ch akcí na Palackého univerzit&. Za období let 1998 – 2005
bylo uspo%ádáno 22 odborn'ch seminá%) (n&které z nich byly opakovány)
za ú!asti cca 50 zainteresovan'ch odborník) z celé .R, kte%í promluvili
zhruba k osmi st)m poslucha!) – léka%)m-foniatr)m, odborník)m z ORL
a dal$ích medicínsk'ch obor), logoped)m, hlasov'm pedagog)m, filolo-
g)m, student)m a dal$ím zájemc)m. N&která sd&lení odezn&la v kompono-
van'ch po%adech .eského rozhlasu Olomouc. Od druhého seminá%e byly
a jsou tyto akce uznávány .eskou léka%skou komorou jako sou!ást celo(i-
votního vzd&lávání. 

B&hem prvních t%í seminá%) se poda%ilo najít programové a organiza!-
ní schéma: po úvodním p%ehledovém referátu pokra!ují sd&lení v'zkumné-
ho a v&deckého obsahu !asto a( p%ekvapujících mezioborov'ch souvislostí
(postupn& se ustálil ambiciózní 5-6 p%edná$kov' po!et vystoupení na 1 se-
miná%i), dal$í !ást je v&nována fono, video !i filmové produkci, související
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s tematikou hlasu a %e!i, a své pravidelné místo mají (ivé ukázky mluvené-
ho slova nebo nástrojov'ch, vokálních, sólov'ch !i sborov'ch vystoupení.
Nap%. na 5. seminá%i vystupoval Pavel Hekela, b'val' sólista !inohry v an-
ga(má v Olomouci, .esk'ch Bud&jovicích, #umperku, re(isér Ha$kova #vej-
ka v Národním divadle v Ma+arsku, v sou!asné dob& %editel .eského roz-
hlasu v Olomouci; na 3. seminá%i Mu*sk& sbor souboru písní a tanc) LÚ-KA
Kudlovice, na 2. seminá%i Smí$en' p&veck' sbor Vokál P#ROV, na 5. semi-
ná%i – klasick' smy!cov' kvartet GAMMA VILLA KVARTET, kter' dává nov'
rozm&r chápání klasického smy!cového kvartetu svou orientací i na popu-
lární hudbu, na mnoha seminá%ích vystupovala se sv'mi poslucha!i Mgr.
Kv%ta Fridrichová – Bauerová, pedago(ka pedagogické fakulty UP.

Na ka(d' seminá% organizáto%i GSVS p%ipravili ti$t&n' materiál s pro-
gramem a texty jednotliv'ch vystoupení. P%ísp&vky v plné (tj. ti$t&né, zpra-
vidla roz$í%ené) verzi, p%edstavení v$ech ú!inkujících interpret) a tém&% dv&
desítky sponzor), bez nich( by nebylo mo(né seminá%e organiza!n& a spo-
le!ensky zabezpe!it – to v$e je publikováno ve sbornících Psychotrofon I. Vy-
davatelství UP Olomouc 2000 ISBN: 80-244-0074-X; Psychotrofon II. Vyda-
vatelství UP Olomouc 2003 ISBN: 80-244-0597-0. 

V r. 1998 aktivity univerzitního Spole!enství splynuly s %e$ením v'-
zkumného zám&ru „Integrované studium hlasu a %e!i“ (identifika!ní kód
M#MT: CEZJ14/98:N30000018; od r. 2004 MSM 152100018), kter' byl na
Univerzit& Palackého v Olomouci koncipován jako mezifakultní projekt a je-
ho( hlavními %e$iteli byli doc. RNDr. Josef Pe$ák, CSc. z léka%ské fakulty
a PhDr. Jaroslava Honová z fakulty filozofické. M#MT poskytlo institucionál-
ní podporu projektu ve dvou etapách: v letech 1999-2003 a poté na zákla-
d& posouzení dosa(en'ch v'sledk) p%íslu$nou hodnotící komisí v r. 2004.
Obhajoba celého $estiletého projektu se uskute!nila 24. b%ezna 2005 na Fi-
lozofické fakult& UP v Olomouci. V jednom z oponentsk'ch posudk), jeho(
autorem je doc. RNDr. Petr Mar$álek, Ph.D., z ÚPF 1. LF UK Praha, si m)(e-
me p%e!íst: „Hlavním cílem v!zkumného zám%ru na léta 1999-2004 bylo
v rámci mezioborového t!mu pracovník& nejr&zn%j'ích specializací pomo-
cí jednotného p#ístupu studovat poruchy tvorby hlasu a #e"i. Volbu dané-
ho tématu pro v!zkumn! zám%r je mo$no pova$ovat za velmi ambiciózní
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projekt, proto$e studium lidské #e"i nará$í na #adu metodologick!ch i ji-
n!ch omezení, nap#íklad za sou"asného stavu poznání je sice mo$né pro-
dukovat um%lou #e" pomocí po"íta"e, ale neexistuje algoritmus, kter! by
spolehliv% a beze zbytku #e" analyzoval, zejména její v!znamovou slo$ku.
Studium poruch tvorby #e"i a mo$ností nápravy t%chto poruch u d%tí b%-
hem v!voje #e"i je mo$né pova$ovat i za vysoce aktuální a spole"ensky
záva$né téma. Jedním z hlavních cíl& projektu bylo ov%#ování pneumoob-
struk"ní hypotézy patogeneze koktavosti a v!sledky ov%#ování této hypo-
tézy byly publikovány mimo jiné v roce 2002 v Medical Hypotheses. Hlav-
ním #e'itel&m se poda#ilo vybudovat mezioborov! t!m a v rámci tohoto
t!mu produkovat publika"ní v!stupy. Proto lze pova$ovat cíle projektu za
spln%né.“ 

Investi!ní i neinvesti!ní náro!nost projektu se v rámci v'zkumn'ch zá-
m&r) M#MT pohybovala spí$e v oblasti projekt) s ni($ím rozpo!tem; mate-
riál „Záv&re!ná zpráva o %e$ení v'zkumného zám&ru“ z 28. února 2004 zpra-
covan' pro oponentní %ízení (25 stran textu, z toho 20 stran
bibliografick'ch citací odborn'ch knih a !lánk) v !asopisech a sbornících
v !e$tin& i angli!tin& a v'!tu dal$ích aktivit) dokládá úsp&$n& uzav%ené „bo-
haté“ období odborné práce nepo!etného t'mu nad$enc). Shr"me si hlav-
ní dosa(ené cíle a uplatn&né v'sledky.

Zám&r soust%edit kolem heterogenní problematiky studia hlasu a %e!i
odborníky ze specializovan'ch pracovi$, UP Olomouc, FN Olomouc a Fonia-
trické spole!nosti .eské republiky se poda%il. 

O !innosti univerzitního Spole!enství (GSVS), jeho pravideln'ch semi-
ná%ích a dvou publikovan'ch sbornících u( jsme psali.

Badatelská !innost byla doprovázena pedagogicko-vzd&lávacími aktivi-
tami. Nap%. za odborné pomoci Ústavu normální anatomie LF UP (doc. Sta-
nislav Lachman, prof. Holibka) doc. J. Pe$ák a Dagmar Flynt p%elo(ili a v AVC
UP Olomouc byl realizován dabing videofilmu „Van Den Berg, JW., et al. Vo-
ice production. The Vibrating Larynx. Groningen University medical physics
department physiological laboratory.“ (Audiovizuální centrum Univerzity Pa-
lackého v Olomouci 2000), kter' slou(í ke studiu, odbornému vzd&lávání
i v'uce na LF, FF a PedF UP. 
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Na pomoc foniatr)m, logoped)m, vychovatel)m a u!itel)m byl zhotoven
CD komplet pro v'chovu %e!i d&tí p%ed$kolního a mlad$ího $kolního v&ku, po-
sti(en'ch vadami %e!i „Opakujte, d&ti, se mnou… Tréninkov' program pro v'-
chovu %e!i d&tí.“ (Pe$ák, J., Náro(ná-L'sková, I., Ketman, V. Olomouc: Vydava-
telství Univerzity Palackého, 2001. [Tiskárna Lelka Dolní Bojanovice]. ISBN
80-244-O330-7). Nahrávka obsahuje správn' %e!ov' vzor profesionálního
mluv!ího – here!ky Milady Procházkové, %íkanky, písni!ky d&tského souboru
a instrumentální sbory. Sou!ástí kompletu je ti$t&n' metodick' pr)vodce.

V r. 2001 sjednal doc. J. Pe$ák spolupráci s doc. MUDr. Franti$kem #ra-
mem na %e$ení v'zkumného projektu GA.R 106/98/k019 pod názvem „Ma-
tematicko–fyzikální modelování vibroakustick'ch systém) biomechanice
hlasu a sluchu se zam&%ením na v'voj náhradních materiál) a protéz“ po
dobu od 1. 1. 2002 do 31. 12. 2002 za Mgr. Jana #vece, PhDr., !lena olo-
mouckého univerzitního Spole!enství, kter' byl v té dob& na stá(i v W. J.
Gould Center, The Denver Center for Performing Arts, 1245 Champa Street,
Denver, CO 80204, USA. 

*e$itelsk' t'm se spolupodílel na organizaci XII. celostátních foniatric-
k'ch dnech E. Sedlá!kové ve V$emin& 1. – 3. 11. 2002 a v bohatém pro-
gramu m&l sv)j samostatn' blok p%edná$ek.

Ve dnech 22. – 23. kv&tna 2003 prob&hly v Olomouci XXI. dny klinické
a praktické pediatrie, kongres pediatr) a d&tsk'ch sester (celkem 320 ú!ast-
ník)). Za podpory VZ byla organizována sekce „poruchy %e!i“.

Základním p%ínosem v'zkumu jsou publika!ní v'stupy, které prezentu-
jí nové metody a postupy %e$ení problém) !i postulují nové hypotézy. Z to-
hoto hlediska jsou zásadní publikace zejména v cizím jazyce, které mohou
oslovit mezinárodní odbornou komunitu. Z nejprogresivn&j$ích zahrani!-
ních souvislostí m)(eme uvést na$i podporu absolventu P%F UP a doktoran-
du P%F UP, !lenu univerzitního Spole!enství GSVS Janu G. #vecovi p%i vydá-
ní publikace On Vibration Properties of the Human Voice, On Vibrations
Properties of Human Vocal Folds: Voice Registers, bifurcations, Resonance
Characteristcs, Development and Application of Videokymografie (ISBN:90-
367-1235-1, Printed in the Czech Republic at the Palack' University Press)
u p%íle(itosti graduování na Rijksuniversiteit Groningen.
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Z dal$ích cizojazy!n'ch prací uve+me:
Pe$ák, J. Defect of self-regulation of vocal mechanism in balbuties. In

Zolotarev, I. (Ed.). Proceedings Interaction and feedbacks ’2001. Prague,
2001. Prague, November 27 – 28, 2001. Institute of thermomechanics AS
CR, 2001. P. 159 - 164. ISBN 80-85918-69-2.

Pe$ák, J. Pneumoobstruction of the tracheobronchial tree as a hypot-
hetical cause of balbuties. Medical Haypotheses (2002) 59 (4), 458-461.

Honová, J., Jindra, P., Pe$ák, J. Analysis of articulation of fricative prae-
alveolar sibilant „S“ in control population. Biomed. Papers, 2003, vol. 147,
no. 2, p. 239-242.

Pe$ák, J. Preliminary experience with formoterol for treatment of stut-
tering. Letters and comments. Annals of Pharmacotherapy, JUL-AUG 2004,
vol. 38, no.7-8, p. 1323-1323.

Pe$ák, J., Grézl, T., Hurtová, L., Modrá!ková, L. and working group. Re-
port on the course od study BZ-1003-BR following the changes in airways
in stutterers with the help of pulse oscillometry (master screen IOS). ACTA
MEDICA (HRADEC KRÁLOVÉ), 2004, vol. 47, no 4, p. 331-333. ISSN 1211-
4286.

Pesak, J., Jindra, P. Shortening of the front vibration part of the vocal
folds in phonation. FOLIA PHONIATRICA ET LOGOPAEDICA 57 (1), s. 1-8,
2005.

V polovin& r. 2003 byly zahájeny p%ípravné práce k realizaci studie
„Ov&%ování vlivu bronchodilatace na plynulost %e!i u nezletil'ch i dosp&l'ch
s balbuties“ – odborn&, organiza!n& a finan!n& nejnáro!n&j$í úst%ední cíl VZ.
Dosavadní 5-ti letou !inností související s %e$ením VZ s nutnou participací
medicínského prost%edí bylo vytvo%eno odborné a materiální zázemí pro od-
halování p%í!iny koktavosti ov&%ováním tzv. pneumoobstruk!ní funk!ní etio-
logie balbuties. *e$itelsk' t'm p%ipravil návrh %e$ení problému balbuties
spole!n'm postupem t&chto odborn'ch pracovi$, na UP pod vedením Lé-
ka%ské fakulty UP a Filozofické fakulty: ústav léka%ské biofyziky (doc. Pe$ák
– autor neinvazivní metody m&%ení balbutik) ), pediatrie (prof. Kla!ansk'),
klinická biochemie (doc. Bartek), d&tská psychiatrie (MUDr. N&me!ková),
neurologie (prof. Urbánek, MUDr. Bartou$ek, doc. Steidl), plicní odd&lení
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(prof. Kolek), s ORL (prof. Kla!ansk'), foniatrie (MUDr. Ma"ásková), farma-
kologie (doc. #kotová, MUDr. Urbánek), Fakulta t&lesné kultury p%i m&%ení sr-
de!ní !innosti (doc. Opavsk', doc. Salinger), Katedra (urnalistiky FF (dr. J.
Honová). Kompletní dokumentaci studie zpracovala ZAK-Pharma Services
s.r.o. v Brn&.

Studie je rozvr(ena do dvou fází. Dne 9. 10. 2003 se uskute!nilo Set-
kání zkou$ejících multicentrické klinické studie v Olomouci. Ve dnech 11. 3.
2003 – 25. 2. 2004 probíhal nábor pacient) v!etn& léka%sk'ch vy$et%ení ve
FN Olomouc. V první, pilotní !ásti studie – povolené EK LF UP a FNO – bylo
za%azeno 42 pacient) v 6 centrech, lé!en'ch po dobu 6 m&síc) podáváním
Foradilu. B&hem tohoto období byli pacienti v centrech 3krát nav$tíveni. Ta-
to !ást studie byla ukon!ena 2. 10. 2004. Poté ZAK Pharma Services zahá-
jila etapu zpracovávání a dodávání protokol), na jejich( základ& nastupuje
etapa statistického vyhodnocování. Po vyhodnocení v$ech v'sledk) bude
uva(ováno o pokra!ování studie i s ohledem na skute!nost, (e snaha %e$i-
telského t'mu o získání dal$í institucionální podpory od M#MT na pokra!o-
vání projektu nebyla úsp&$ná.

Neúsp&ch v „sout&(ení“ o dal$í institucionální podporu zapo!atého v'-
zkumného projektu k v'zkumu koktavosti (uvozovky u v'razu „sout&(ení“
jsou po(ity zám&rn&, nebo, i my se cítíme b't po$kozeni necitliv'm posou-
zením p%edlo(eného projektu podobn& jako %ada dal$ích (adatel), jak se
o problému informovalo v médiích) znamená pro na$e univerzitní Spole-
!enství v'razné ztí(ení pracovních podmínek, ale v (ádném p%ípad& ne re-
zignaci na !innost pot%ebnou a záslu(nou. Pro!? Proto(e jsme a chceme b't
sou!ástí postupného odhalování tajemství lidského hlasu a p%ispívat tak ke
zlep$ení kvality (ivota !lov&ka. „Jestli$e n%kdo nemá hlas, nemá osobnost.
Má-li n%kdo hlas naru'en!, má také tak nebo onak naru'enou psychiku.
Není svobodn% sám sebou.“ (I. Vysko!il: O hlasové v'chov&. In L. Válková:
Hlas individuality. Praha, AMU 2005, s. 22.)

•  •  •
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Lenka Modrá!ková K SOU%ASNÉMU
V#ZKUMU HLASU A &E%I

VE SV!T!
Katedra hudební v!chovy Pedagogické fakulty

Univerzity Palackého v Olomouci

NATIONAL CENTER FOR VOICE AND SPEECH 
Jedním z prvních odborník), kter' se za!al zab'vat problematikou hlasu
a %e!i ve sv&t&, byl Wilbur James Gould M. D. Tento v&dec byl nejen jedním
z nejv'znamn&j$ích sv&tov'ch otorhinolaryngolog), ale byl také osobním lé-
ka%em mnoh'ch slavn'ch osobností, jako byli nap%. prezident Kennedy !i
prezident Clinton. Dr. Gould v roce 1969 zalo(il Centrum %e!i v New Yorku,
kde shromá(dil odborníky z r)zn'ch odv&tví v&d o hlase, aby zde spolupra-
covali. Tato Gouldova my$lenka vzájemné spolupráce se ale dovr$ila a( za-
lo(ením V'zkumného ústavu p%i univerzit& v Denveru v roce 1983. Tento in-
stitut nazvan' National center for voice and speech 1 stále funguje a jeho
sou!asn'm %editelem je prof. Ingo R. Titze. Na tomto institutu také p)sobil
Jan G. #vec (doktorand doc. Pe$áka z LF UP), kter' zde dokonce v letech
2001-2003 spole!n& s prof. Titzem vedl v'zkum hlasu.2 Prof. Titze vydal v ro-
ce 1994 vynikající publikaci s názvem Principles of Voice Production.3 Tato
publikace obsahuje mno(ství cenného materiálu t'kajícího se problematiky
hlasu, zp&vu a %e!i. V páté kapitole nazvané Tvorba a $í%ení zvuku se hned
v úvodu dozvídáme, (e velice zajímav'm aspektem tvorby zvuku je ta sku-
te!nost, (e i relativn& malá stvo%ení mohou !asto vydávat zvuky tak inten-
zivní, jako vydávají stvo%ení velká. Jako p%íklad uvádí autor v následující v&-
t& cikády, které je mo(né sly$et i na velké vzdálenosti. 

Podobn& je tomu tak i u k%iku mal'ch d&tí a nemluv"at. Co to ale zp)-
sobuje? Co je tou p%í!inou, díky které je k%ik malého dít&te stejn& intenzivní
jako k%ik dosp&lého? 
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PRINCIPLES OF VOICE PRODUCTION
Za!n&me s vysv&tlováním postupn&. Podívejme se nejprve na následující ta-
bulku (obr. 1). V této tabulce jsou znázorn&ny nam&%ené hodnoty zp&vu t%í
tenor). Na ose x je základní hlasivkov' kmito!et, tedy základní frekvence
v Hz, na ose y pak tzv. SPL (Sound Pressure Level), úrove" tlaku zvuku. P%e-
ru$ované !áry znázor"ují sílu glotálního zdroje vzhledem k SPL, kde platí pro

dvakrát t%ikrát prahovou hodnotu
akustického tlaku nav'$ení o 6 dB/ok-
táva. Plné !áry znázor"ují nav'$ení
p%i v%azení vokálního traktu. Toto na-
v'$ení není rovnom&rné, ale je zvln&-
né spole!n& s nar)stající amplitudou
vinou rezonancí vokálního traktu.
Jedná se o nav'$ení o 8-9 dB/oktáva.
Je z%ejmé, (e toto nav'$ení je v&t$í
o 2-3 dB na oktávu, ne( bylo v p%ed-
chozím p%ípad&. Je to dáno v%azením

vokálního traktu. Pokud jsou zm&ny proudu vzduchu rychlé, tóny o stejné
amplitud&, ale vy$$í frekvenci mají v&t$í intenzitu. 

Ilustrace na obr. 2 p%edstavuje vyza%ování (radiaci) kulov'ch zvukov'ch
vlnoploch zp&va!kou p%ed mikrofonem (SPL = 20 log10 P/Po [dB], Po = 20 mPa).
Na obr. 3 se nachází schematická ilustrace toto(ného jevu – radiace kulov'ch
zvukov'ch vlnoploch, tentokráte ale z kulového objektu imitujícího !lov&ka. 

Existuje n&kolik mechanism), kter'mi regulujeme intenzitu p%i tvorb&
lidského hlasu. Tyto mechanismy jsou v podstat& t%i a zahrnují v sob& 

Obr. 1

Obr. 3Obr. 2
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vyrovnávání se a p%izp)sobová-
ní se prostor) pod hrtanem, uv-
nit% hrtanu a nad hrtanem (viz
obr. 4).

V prostorách pod hrtanem je
mo(né intenzitu zvuku regulovat
pomocí aerodynamické síly, kte-
rou vokální systém získává z plic.
D)le(it' je zde tedy plicní tlak.
Uvnit% hrtanu se intenzita zvy$uje
pomocí zm&n aerodynamické síly,
která je zde p%em&n&na na sílu
akustickou. Klí!ov'm faktorem je
tu délka hlasivek. Prostory nad hr-
tanem regulují intenzitu p%izp)-
sobením formant) za ú!elem
splynutí s harmonick'mi slo(ka-
mi základního hlasivkového kmi-
to!tu. Tento t%etí zp)sob regulace
intenzity p%i tvorb& hlasu je zná-
zorn&n na obr. 5. V jeho horní po-
lovin& je z%ejmé, (e ke splynutí
formantu s harmonickou slo(kou
základní frekvence nedo$lo, kde(-
to ve spodní !ásti obrázku je na-
opak evidentní, (e se to poda%ilo,
a to zejména díky sní(ení !elisti,
!ím( se zv&t$í i dutina ústní. 

Tato Titzem uvád&ná proble-
matika si vy(ádá dal$í podrobn&j-
$í studium podpo%ené sou!asn'-
mi znalostmi fyziologické akustiky
vokálního traktu, p%edev$ím
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zdroje lidského hlasu, v!etn& chování nástavního vokálního traktu, kter' byl
podrobn& popsán i v na$í literatu%e.4

Pokud se zab'váme problematikou hlasu v)bec, nem)(eme pominout dal-
$í z %ady nejv'znamn&j$ích osobností této oblasti. Jedná se o Van den Berga,
autora sou!asné platné teorie tvorby lidského hlasu. Je to tzv. myoelastická ae-
rofonní teorie, kterou Van den Berg zve%ejnil v roce 1959. 

ZP#VNÍ FORMANT A -TVRTVLNOV. REZONÁTOR 
Dal$ím z této %ady v'znamn'ch osobností v oblasti hlasu a %e!i je prof. Johan
Sundberg z Královské vysoké $koly technické (Stockholm). Prof. Sundberg ana-
lyzoval nahrávky zp&vu slavného $védského tenora Jüssi Bjoerlinga a zjistil, (e
spektrum jeho hlasu m&lo hlavní vrchol, tedy zv'$ení frekven!ního zisku, oko-
lo 3 kHz, a to zejména p%i doprovodu orchestru. Podle tohoto zp&váka Sund-
berg stanovil pr)m&rné spektrum zp&váka s orchestrem. Toto spektrum publi-
koval v roce 1987 jako zp&vní (p&veck') formant.5 Toto spektrum je znázorn&no
na obr. 6. Na ose x je základní frekvence v kHz a na ose y je relativní spektrál-
ní úrove" v dB. Plnou !arou je vyzna!ena hra orchestru, te!kovaná linie ozna-
!uje %e! a pro nás nejzajímav&j$í, p%eru$ovaná linie zna!í zp&v s doprovodem
orchestru. 

Pro hru orchestru a pro %e! platí, (e vrchol energie se pohybuje kolem
500 Hz a dále klesá, zatímco pro zp&váka s doprovodem orchestru platí, (e
první vrchol je také v oblasti kolem 500 Hz, ale následuje dal$í men$í vrchol

v oblasti od 1 kHz a druh' v'raz-
n' vrchol se pak nachází v oblasti
kolem 2 – 3 kHz. Tento rezonan!-
ní jev je nyní znám' jako formant
u zp&váka. Jestli(e tento formant
ve spektru zp&váka chybí, potom
zp&vák p%i zp&vu s doprovodem
orchestru není v)bec sly$et. To
znamená, (e dobr', nejen operní
hlas vy(aduje koncentraci energie
ve frekven!ní oblasti kolem 3 kHz. 
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4 Pe$ák, J. Tvorba lidského hlasu. I. a II. !ást. Pelikán, 2002, ro!. 10, !. 2,3, str. 10-13 str. 7-11.
5 Sundberg, J. The science of the singing voice. Dekalb, Northen Illinois University Press, 1987.
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Z oblasti graf) a tabulek se p%esuneme k hlasovému orgánu samotné-
mu, abychom si konkrétn& ukázali, kde v'$e zmi"ovan' formant vzniká
a kde jsou ty rezonan!ní prostory, které regulují a zvy$ují intenzitu hlasu.
Na dal$ím obrázku je znázorn&n ver-
tikální %ez hrtanem. Na n&m vidíme
dutinu hrtanovou (cavum laryngis),
která se skládá ze t%í !ástí. V kraniál-
ní !ásti se nachází p%edsí" hrtanová,
ve st%ední oblasti je hlasivka a v !ás-
ti kaudální je ústí do trachei. Ve
st%ední oblasti v míst& laryngeálních
vak) (ventricules laryngis) a nepra-
v'ch hlasov'ch plik (plicae ventricu-
lares) je p%eru$ovanou !árou nazna-
!en men$í !tvrtvlnov' rezonátor.
Tento !tvrtvlnov' rezonátor je je$t& schématicky zobrazen vedle v siluet&
velkého !tvrtvlnového rezonátoru. Cel' tento velk' rezonátor p%edstavuje
nástavní vokální trakt. L je potom délkou tohoto rezonátoru, kter' m&%íme
od hlasivek a( po ústa. D)le(ité je si uv&domit, (e zále(í na délce, ale ne na
tvaru tohoto rezonátoru, a proto ve fyzikálním schématu pomíjíme v$ech-
na zak%ivení nástavního vokálního traktu. Ovládání struktur, které tvo%í ma-
l' !tvrtvlnov' rezonátor, je p%ímo zodpov&dné za rezonan!ní efekt zp&vní-
ho formantu. To znamená, (e !ím lépe doká(e zp&vák ovládat struktury
prostor) malého !tvrtvlnového rezonátoru, tím je rezonan!ní vrchol lep$í
a hlas efektivn&j$í a intenzivn&j$í, co( je nezbytné pro zp&v s doprovodem
orchestru.6

Na posledním obrázku vidíme tent'( obrázek jako v p%edchozím p%í-
pad&, ale tentokrát v anatomickém vertikálním %ezu. Jen pro v&t$í p%esnost
zopakuji, (e odspodu vidíme tracheu, ústí do hrtanu, dutinu hrtanovou, ve
st%ední !ásti potom hlasivku a zcela naho%e p%edsí" hrtanovou. Pod !íslem
7 se skr'vají pravé hlasové pliky (plicae vocales), v prostoru mezi !ísly 7 a 6
pak ventriculus laryngis a !íslo 6 ozna!uje nepravé hlasové pliky (plicae
ventriculares). Na obrázku vpravo naho%e vidíme .ermákovo zrcátko a na
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obrázku vpravo dole se potom tímto zrcátkem díváme na hlasivky. Jedná
se o laryngoskopick' pohled na hlasivky.7

•  •  •
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7 .ihák, R. Anatomie 2. Avicentrum, Praha, 1987. 
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Josef Pe(ák K FYZIOLOGII
LIDSKÉHO HLASU1

Ústav léka#ské biofyziky Léka#ské fakulty
Univerzity Palackého v Olomouci

1. OBECN. ÚVOD 
Anatomie !lov&ka2 zná popis gastropulmonální soustavy skládající se z trávicího
a d'chacího ústrojí. U trávicího ústrojí jsou popisovány: dutina ústní, hltan, jícen,
(aludek, tenké a tlusté st%evo, slinivka b%i$ní, játra a pob%i$nice. U d'chacího
ústrojí jsou popisovány: dutina nosní se zevním nosem a vlastní dutinou, v!etn&
vedlej$ích nosních dutin, hrtan, pr)du$nice, pr)du$ky, plíce, poplicnice s po-
hrudnicí a mezihrudním prostorem. Kraniální oddíly trávicího ústrojí (dutina úst-
ní) i d'chacího ústrojí (dutina nosní a vedlej$í dutiny, hrtan, pr)du$nice, pr)du$-
ky s plícemi) p%íslu$í i dal$ímu v'znamnému funk!nímu ústrojí, vokálnímu.
Vokální ústrojí 3 je zjednodu$en& nazna!eno na obr. 1. Slou(í: fonaci, vytvá-
%ení, vydávání hlasu a podobn& i produkci %e!i. Kv)li v'kladu o %e!i je na ob-
rázku upozorn&no i na mozek, centrální nervovou soustavu (CNS).

Obr. 1. Schéma vokálního ústrojí
(Grim, M.: D'chací ústrojí. V /Obr. 1.
s. 8./. In: Petrovick', P., a spolupra-
covníci: Systematická, topografická
a klinická anatomie. Nakladatelství
Karolinum, Praha 1997). „Cavitas vo-
calis“ – nejedná se o anatomicky no-
menklaturní v'raz.
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1 Pe$ák, J. Tvorba lidského hlasu. I. a II. !ást. Pelikán – akademick! bulletin 2. léka#ské fakulty Univer-
zity Karlovy v Praze, 2002, ro!. 10, !. 2 a !. 3, s. 10-13 a s. 7-11. P%ipraveno s podporou univerzit-
ního Spole!enství GSVS a p%ístrojového vybavení z v'zkumného zám&ru CEZ: J14/98: N30000018
a MSM 152100018.

2 Borovansk', L., a kol.: Soustavná anatomie !lov&ka, díl 1. A 2. Avicenum, zdravotnické nakladatelství,
Praha 1976.

3 K biofyzice vokálního ústrojí viz Sochorová, H., Pe$ák, J., Laichman, S.: In: Sborník p%edná$ek 7. Semi-
ná%e univerzitního Spole!enství pro studium hlasu a %e!i. Ed.: Josef Pe$ák.



Lidskou %e!, stejn& jako ve$keré chování, objas"uje reflexní teorie stu-
diem vy$$í nervové !innosti 4. Vokální ústrojí je biokybernetick'm autoregu-
la!ním systémem, jeho( sou!ástí je regulace disponující zp&tnovazební sítí
centrálního nervového systému 5. 

Na obr. 2 je nejjednodu$$í zobrazení symbolického blokového schématu
regula!ního obvodu aplikovaného na fona!ní aparát vokálního ústrojí. Blok di-
ferencovaného %ídícího systému p%edstavuje struktury fyziologického regula!-
ního mechanismu, které jsou p%irozenou a nedílnou sou!ástí vokálního ústrojí.

Souvislá %e! 6 je produkována ve v&tách. V&ty, soutaktí, se skládají ze
slov, takt). Syntax, jazyková skladba, mj. zab'vající se v&tou a souv&tím, !le-
ní takty podle toho, jsou-li: nositelé rytmu (rytmické sp%a(ení slabik) anebo
nositelé v'znamu (slova). Soutaktí, !len&né na takty, je fyziologicky organi-
zováno: pauzami nádechu (plíce), my$lenkov'mi celky (kognitivní mozek).
V&t, soutaktí se t'kají suprasegmentální komponenty a slov, takt) se t'kají
segmentální komponenty lidské %e!i, viz schéma na obr. 3.
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4 Sovák, M. a kol.: Defektologick' slovník. SPN, Praha 1984.
5 Hrazdira, I., a kol.: Biofyzika. Avicenum, Praha 1983.
6 Hála, B.: Fonetika v teorii a praxi. SPN, Praha 1975.

Obr. 2. Schéma regula!ního obvodu
fona!ního aparátu vokálního ústrojí
(Srejc, V., #alamon, M., Kotek, Z., Bal-
da, M.: Základy teorie samo!inné re-
gulace. SNTL, Praha 1958).

Obr. 3. Schéma !len&ní
specifick'ch slo(ek lidské %e!i.



P%edpona supra- zna!í nad- ve smyslu vy$$ího, nad%azeného. Dynamika, tó-
nika, témbr a agogika pat%í k modula!ním faktor)m lidské %e!i, mimika je
její mimofonickou podporou. Modula!ní faktory b'vají té( ozna!ovány jako
hudební nebo prozodické. Sta%í *ekové znali pojem prozodia. Definovali jej
jako tónick' (kmito!tov') doprovod silového p%ízvuku (intenzity). 
Na obr. 4 je blokové schéma vokálního ústrojí podle schématu na obr. 1, kde
jsou záporn'mi zp&tn'mi vazbami spojeny: hrtan s „dominantní“. a plíce
s „nedominantní“ hemisférou.

Obr. 4. Blokové schéma vo-
kálního ústrojí (Pe$ák, J.,
Vojt&chovsk', K., Honová,
J., Steinmetz, K.: Nástin fy-
ziologické báze hudební
povahy %e!i. In.: Sborník
60. Akustického seminá%e
& 36. Akustické konference.
Kouty, 22. – 26. 5. 2000.
Ed.: Ond%ej Ji%í!ek, .VUT
v Praze, .sAS, Praha 2000).

1. 2. Poznámka k historii názor' na tvorbu lidského hlasu
Od Galéna a( do po!átku XVIII. století se tradovalo, (e lidsk' hlas vy-

tvá%í pr)du$nice, trachea. Trachea p%ipomínala *ek)m aulos 7. V .ín& byly
v roce 1999 nalezeny funk!ní pí$,aly dokonce z paleolitu, staré cca 9 tisíc
let. 8 Byly zhotoveny z ulny japonského je%ába Grus japonensis Millen. 

Na$e sou!asné v&d&ní o místu tvorby lidského hlasu z trachei do la-
ryngu posunul D. Dodart 9 v pracích Sur les causes de la voix de l’homme, et
de ses différens tons, Sur la voix et sur les tons a Sur la voix et les tons v le-
tech 1700, 1706 a 1707. Pom&rn& záhy nato upozornil Ferrein 10 na fonující
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7 *ecky ’rourka’, pro podobnost s ’pí$,alou’, latinsky tibia pro podobu s loketní kostí. Ulna, -ae, f., u sta-
r'ch *íman) pa(e.

8 www.nature.com 
9 Van den Berg, J., W.: Myoelastic-aerodynamic theory of voice production. Journ. Speech.
10 Ferrein, A.: De la formation de la voix de l’homme. Hist. Acad. Roy. Sc., pp. 409-432, 1741.



hlasivkové pliky, které by podle n&j mohly generovat zvuk jako rozkmitané
struny. Pro f’ frekvenci chv&ní napjaté struny platí experimentáln& ov&%en'
Seebeck)v 11 vztah: 

(f je kmito!et vlastních kmit) struny, r polom&r kruhového pr)%ezu S struny, dél-
ka struny je l, E je modul pru(nosti v tahu a Fn síla, kterou je struna napínaná.) 

Ferreinova chordofonní p%edstava, navzdory nabízející se p%íbuznosti hlasiv-
kov'ch vaz) se strunou, ale nemohla b't akceptována. Hlasivkové pliky se p%i fo-
naci jako struny nechovají. P%i zvy$ování intona!ního úsilí spolu s prodlu(ováním
hlasivkov'ch vaz) (l!!) frekvence kmitání hlasivek (f!!) proti o!ekávání, neklesa-
la. Asi po jednom století publikoval Helmholtz12 svou p%edstavu, podle které se
primární zdroj zvuku nacházel v hrtanu a zvuk byl generován v d)sledku proni-
kání v'dechového proudu hlasivkovou $t&rbinou. Hrtan ozna!il „$t&rbinov'm“ ge-
nerátorem (glottis-generator). P%ibli(n& ve stejnou dobu p%i$el Herrmann se svou
pulza!ní teorií. Mj. ji u nás uve%ejnil Sedlá!ek13. Na sklonku XIX. století navrhl
Ewald pí$,alu s protirazn'mi jaz'!ky, ke které, jak se domníval, mohl p%irovnávat
mechanismus vzniku lidského hlasu. V polovin& XX. století publikoval Husson14

neurochronaxní p%edstavu, podle které m&la b't tvorba hlasu aktivním, nikoli pa-
sivním d&jem. Vzáp&tí nato, po p&ti letech, v roce 1958 publikoval Van den Berg15

myoelastickou-aerofonní teorii, která je i sou!asn& platnou.

2. ZDROJ LIDSKÉHO HLASU, HRTAN (LARYNX)
2. 1. Larynx
S ohledem na sledování podmínek zdroje vzniku zvuku, mechanického

kmitání obecn&, je obrácena pozornost v první %ad& na laryngeální chrupav-
!it' skelet, viz obr. 5. Kraniáln& je zav&$en' na jazylce (os hyoideum), kau-
dáln& se na chrupavku prstencovou (cartilago cricoidea) napojuje pr)du$nice,
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11 Slavík, J., B. a kol.: Základy fysiky. .SAV, Praha 1961.
12 Helmholtz, H. von: Die Lehre der Tonempfindung als Phisiologische grundlage für die Teorie der Mu-

sik. Braunschweig: F. Vieweg u. Sohn, 1863.
13 Slavík, J., B., akol.: Základy fysiky I. Nakladatelství .s. akademie v&d, Praha 1961.
14 Husson, R.: Sur la physiologie vocale. Ann. Otolaryngol., 69: 124-137, 1953.
15 Van den Berg, J., W.: Myoelastic-aerodynamic theory of voice production. Journ. Sérech Hear. Res. 1:

pp. 227-244, 1958.



trachea. Exspirovan'm proudem
vzduchu (dechov' objem VT :– 500 ml)
jsou p%i fonaci s v'jimkou $epotu hla-
sivky rozkmitávány. Zvuk p%i $epotu
vzniká tzv. t#ecím tónem na 't%rbin%.
P%i $epotu je mírn& otev%ená hlasivko-
v' $t&rbina a hlasivky samy se nepo-
hybují. K vokálové diferenciaci dochá-
zí akusticky, pr)chodem vznikajícího
„$umu“ nástavním vokálov'm trak-
tem. T%ecí tón poprvé prostudoval .e-
n&k Strouhal.16

Na vnit%ní stran& hlasivkov'ch
plik mezi hlasivkov'm v'b&(kem (pro-
cessus vocalis) chrupavky hlasivkové
a vnit%ním úhlem chrupavky $títné
(cartilago thyreoidea) je proponován
hlasov' vaz (ligamentum vocale), viz
obr. 6. Kmitání hlasivek základním
hlasivkov'm kmito!tem F0 napl"uje
prost%ednictvím hlasového vazu pod-
mínku jednoho z mo(n'ch typ) hrta-
nov'ch zdroj) zvuku. Jedním z nich je
membranofonní princip.17 Dal$ími ty-
py hrtanov'ch zdroj) zvuku jsou idio-
fonní, „vytleskáváním“ hlasivkov'ch
plik, a princip sirény, p%eru$ování ex-
spirovaného proudu vzduchu 18 hlasiv-
kovou $t&rbinou (glottis). 
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Obr. 6. Pohled do laryngeálního
chrupav!itého skeletu.

Obr. 5. Pohled na laryngeální
chrupav!it' skelet.

16 #pelda, A.: Úvod do akustiky pro hudebníky. Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a um&ní,
Praha 1958.  s. 140.

17 Pe$ák, J.: Laryngeální fona!ní mechanismus: Membranofonní model. Acta UPO, (Olomouc), Fac. Rer.
Nat., 97, Physica XXIX, Olomouc 1990, Pe$ák, J.: Complex mechanism of laryngeal phonation. A.Desc-
ription of activity, B. Analogue pattern of the larynx. Folia Phoniatr; 42, pp. 201-211, 1990.

18 Titze, I., R.: Principles of voice production. Prentice – Hall, Inc. A Paramount Communications Com-
pany Englewood Cliffs NY 07632, London, Toronto 1994.



2. 2. Glottis
Glottis, hlasivková $t&rbina mezi hlasivkov'mi plikami, je mezera, která

je vymezena ve dvou t%etinách sm&rem od p%ední komisury v hlasivkové !ás-
ti ob&ma hlasivkov'mi vazy a v poslední chrupav!ité !ásti, p%ibli(n& v zadní
t%etin&, vnit%ními st&nami hlasivkov'ch chrupavek. P%i fonaci je hlasivková
$t&rbina základní hlasivkovou frekvencí F0 exspirovan'm proudem vzduchu
st%ídav& otevíraná a zavíraná. 

Na fonující hlasivkovou $t&rbinu se jako jeden z prvních podíval asi
v polovin& XIX. století ná$ fyziolog !eského p)vodu J. N. .ermák 19. Pro pro-
sté oko byla frekvence otevírání a zavírání hlasivkové $t&rbiny p%i fonaci p%í-
li$ vysoká, tak(e mohl pozorovat jen tu$en' obrys její délky. P%esto vyslovil
domn&nku o zkracování hlasivkové $t&rbiny p%i zvy$ování základního hlasiv-
kového kmito!tu F0. Pozd&ji, v roce 1938 ji pomocí vysokofrekven!ního fil-
mu prokazoval J. Pressman 20. Stejn' efekt zaznamenali, v roce 1931 dokon-
ce p%ed ním, u nás B. Hála s L. Hontym21. Zhruba v polovin& XX. století byla
stejná informace publikovaná je$t& i u nás 22. V posledním !ase se o poznat-
ku zkracování p%edního kmitajícího dílu hlasivek p%i >> F0 hovo%ilo jen vág-
n& 23. Nap%. Bunch 24 uvedla, (e k utlumení, umen$ení, zkrácení kmitajícího dí-
lu hlasivek dochází zv'$ením v'dechového proudu vzduchu a dal$ím
zv'$ením kontrakce hlasivkového svalu (m. vocalis). Titze25 se v sou!asné
nejpresti(n&j$í publikaci o tvorb& hlasu o zkracování p%edního kmitajícího
dílu hlasivek p%i zvy$ování tónu nezmi"uje. Fink a Damarest 26 se zab'vali
v souvislosti se zvy$ováním tónu jen vzájemn'm postavením chrupavek $tít-
né s hlasivkovou. Hypoteticky lze p%edpokládat, (e zkracování p%edního dí-
lu hlasivek se m)(e dít prost%ednictvím vazivové vrstvy conus elasticus 27.
Conus elasticus, membrana cricothyroidea, „membrana cricovocalis“ je
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19 C(ermák, J., N.: Ges. Schriften II., Leipzig 1879.
20 Pressman, J.: The Action of the Larynx. The Journ. of Lar. a. Otol. 53, pp. 672-667, 1938.
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25 Titze, I., R.: Principles of voice production. Prentice – Hall, Inc. A Paramount Commu.
26 Fink, R., B., Damarest, R., J.: Laryngeal Biomechanics. Harvard University Press, Cambridge – Massa-
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7, 1989., Pe$ák, J.: Complex mechanism of laryngeal phonation. A.Description of activity, B. Analogue
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systémem vazivov'ch, kolagenních i elastick'ch snopc), které se od hlasivko-
vého vazu, ligamenta vocalia, ku(elovit& rozbíhají kaudáln& a upínají se na
vnit%ní obvod prstencové chrupavky. Systém snopc) plynule navazuje na liga-
mentum cricothyroideum (seu pars libera coni elastici), st%edov' $títoprsten-
cov' vaz, kter' je siln'm elastick'm trojúhelníkov'm úponem ve st%ední !á%e
mezi dolním okrajem chrupavky $títné a horním okrajem oblouku chrupavky
prstencové. Proto(e je conus elasticus ve st%ední !á%e zeslaben, prakticky jej zde
nahrazuje ligamentum cricothyroideum, m)(eme hovo%it o jeho párovém
uspo%ádání. Conus elasticus je zesílenou sou!ástí podslizni!ního vaziva hrtanu
membrana fibroelastica laryngis (hrtanová vazivov& elastická blána), jeho(
sou!ástí je ve st%ední !ásti ligamentum vocale a nad ním membrana qua-
drangularis. Conus elasticus je p%ekládán jako elastick' ku(el 28. P%i zvy$ování
F0 vzájemn'm pootá!ením chrupavek $títné s prstencovou pravd&podobn&
m)(e docházet k postupnému napínání, a( poslední vlákno vazivové vrstvy
ukotví zadní uzlov' bod p%edního kmitajícího dílu hlasivek, viz schematick'
obr. 7. Hlasivkov' vaz se tak sou!asn& napíná a zeslabuje a p%itom se jeho kmi-
tající díl, p%i spln&ní podmínky podle v'razu pro f’ na str. 3 dole, zkracuje.

Obr. 7. Hypotetick' mechanismus zkraco-
vání p%edního kmitajícího dílu hlasivek p%i
zvy$ování F0 (Pe$ák, J.: Function of spe-
ech organ pitch mechanism. Acta UPO,
Fac. Med., (Olomouc), 121; pp. 171-7,
1989, Pe$ák, J.: Complex mechanism of
laryngeal phonation. A.Description of acti-
vity, B. Analogue pattern of the larynx. Fo-
lia Phoniatr; 42, pp. 201-211, 1990). 

Zkracování kmitajícího dílu hlasivek se bezprost%edn& dot'ká tvorby hla-
su p%i %e!i a p%i zp&vu. Nezávisle na „polo(ení“ hlasu zpíváme zhruba ve 2 ok-
távách (obr. 8) modálním hlasem, stru!n& %e!eno „s pln&j$í barvou“, a dal$í,
zhruba jednou oktávou zpíváme falzetov'm hlasem p%i vy$$ích frekvencích
a fyziologicky s men$ím podéln'm nap&tím hlasivek, s barvou jemn&j$í
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a prokazateln& mén& „barevn&“ bohatou. Mezi modálním a falzetov'm rejs-
t%íkem se mohou vyskytovat spole!né, amfoterní tóny, které zp&vák m)(e
zpívat jak „modálem“, tak i „falzetem“ 29. P%i %e!i se F0 m&ní zhruba 3 p)l-
tóny pod a 5 p)ltón) nad habituální hodnotou.

Obr. 8. Hlasov' rozsah.

2. 3. Hrtan ve spojení s druhotn&m zvukov&m zá)i!em
P%ím'm akustick'm zdrojem zvuku b'vá a( útvar, za%ízení, které je

schopno p%ená$et mechanicky vzbuzené kmitání na okolní prost%edí, nej-
!ast&ji vzduch. Hustota uva(ovaného okolního prost%edí b'vá obvykle malá.
Proto je malá i p%edávaná energie vzduchovému prost%edí za jednotku !asu.
Zákonit& je potom nízká i úrove" p%edávané intenzity zvukové energie, !e-
ho( d)sledkem je sní(ená hlasitost vnímaného zvuku. Podobná situace by
nastala i v p%ípad& hrtanu, kdyby zdroj zvuku fonující hlasivky nebyl p%ímo
spojen t&snou vazbou s nadhrtanov'm prostorem jako druhotn'm zvuko-
v'm zá%i!em, viz blokové schéma na obr. 9 a i na obr. 10 nalevo. 

Obr. 9. Blokové schéma p%ipo-
jení druhotného zvukového
zá%i!e rezonátoru, nadhrtano-
vého traktu t&snou vazbou
s akustick'm zdrojem, hlasiv-
kami.
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su a %e!i. Ed.: Josef Pe$ák, Vydal Ústav léka%ské biofyziky LF UP v Olomouci, Olomouc 2000.

30 Hála, B., Sovák, M.: Hlas %e! sluch. SPN, Praha 1962.



Polohy nadhrtanového traktu, cavitatis vokalis, a hrtanu s hlasivkami,
laryngis, jsou orientovány podle obr. 1 ve vertikální poloze. Sovák 30 vy-
zkou$el funkci excizovaného hrtanu. Uvedl: „Samotn' základní tón zní po-
m&rn& slab&, %ezav& a nep%ipomíná v)bec lidsk' hlas; jeho vlastností nab'-
vá teprve p%i pr)chodu rezonan!ními dutinami, které jsou nad hlasivkami.“
P%ídavn'm, aditivním rozkmitáním druhotného zvukového zá%i!e se docilu-
je zesílení intenzity zvuku. Druhotn' zá%i! b'vá s vlastním akustick'm zdro-
jem co nejt&sn&ji svázán. Soustava zdroj – rezonátor m)(e b't bu+ zna!n&
tlumenou, mají-li se p%ibli(n& stejn& zesílit v$echny zvuky sledovaného kmi-
to!tového rozsahu, anebo mén& tlumenou, tj. ná$ p%ípad vokálního ústrojí
lidského hlasu, aby zesilovan' kmito!tov' rozsah le(el mimo vlastní frek-
venci zvukového zá%i!e. Druhotné zvukové zá%i!e mají potom zna!n' vliv na
barvu zvuk). Této skute!nosti je s v'hodou vyu(íváno u $kolen'ch hlas),
u um&leckého p%ednesu ap. Na obr. 10 napravo je upravené pooto!ené zo-
brazení.

3. NADHRTANOV. VOKÁLNÍ TRAKT
3. 1. Rezonance vzduchového sloupce v nadhrtanovém vokálním traktu
Mechanické zvukové zdroje p%em&"ují mechanickou energii p%ímo na

akustickou, zvukovou energii. Sv)j vlastní rezonan!ní kmito!et mají i pro-
story napln&né plynem. S rezonujícím vzduchov'm sloupcem ve válci, tru-
bici, se sekáváme u pí$,al. Technická fyzika zná popis jednostrann& uzav%e-
n'ch a otev%en'ch pí$,al. V jednostrann& uzav%ené pí$,ale (obr. 11) o délce
l, která vyhovuje na$emu p%ípadu, se tvo%í (2n - 1) ln/4 p)lvln, kde n = 1, 2,
3 atd.

Obr. 10. Schematické p%ipojení akustického zdroje hlasivek ve vertikální poloze k fyzio-
logicky zalomenému druhotnému zvukovému zá%i!i nadhrtanovému vokálnímu traktu. 
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Obr. 11. Chv&ní vzduchového sloupce v uzav%ené, kryté pí$,ale. Vln&ní je stojaté a po-
délné, u a, b a c jsou pro názornost místní v'chylky znázorn&ny p%í!n&. Uzly jsou ve
skute!nosti na uzav%en'ch, kmitny na otev%en'ch koncích. Vytvá%í se jen liché harmo-
nické tóny. Na jednotliv'ch obrázcích a, b, c jsou: 1/4, 3/4, 5/4 atd. – vlnné rezonance.

Pro fn kryté pí$,aly platí. fn ~ (2n-1)c/4l. Nástavní vokální trakt je jed-
nostrann& uzav%enou pí$,alu o délce l ~~ 17,5 cm. Pro c ~~ 3,5 . 104 cms-1

a n = 1 je f1 = 500 Hz, pro n = 2 je f2 = 1 500 Hz, pro n = 3 je f3 = 2 500
Hz, pro n = 4 je f4 = 3 500 Hz atd. Kmito!et f1 je základním tónem, f2, f3, f4

atd. jsou vy$$í harmonické slo(ky, obr. 12.

Obr. 12. Idealizovaná
spektrální anal'za s prv-
ními !ty%mi slo(kami pro
jednostrann& uzav%enou
trubici o délce odpovída-
jící vokálnímu traktu l =
175 mm, teoreticky p%i
bezeztrátovém tlumení.

3. 2. Vokálová diferenciace
Stylizovan' nadhrtanov' vokálov' trakt na obr. 13 má schematizova-

nou nadhrtanovou a ústní dutinu. Jednostrann& uzav%ená trubice (o délce
~~ 17,5 cm) m&la p%i teoreticky bezeztrátovém tlumení rezonan!ní spektrum
podle obr. 12. Stejné trubici, naopak mírn& zatlumené, by p%íslu$elo spekt-
rum na obr. 16 nalevo. P%edpokládejme, (e u stejn& dlouhé trubice m)(eme
diferencovan& a kombina!n& m&nit dva hlavní objemy, hrdelní a ústní (obr. 13).
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V situaci, kdy budou ob& dutiny korespondovat nap%. s jejich nastavením
podle obr. 14, odpovídajícím vokálu [a], získáme rezonan!ní spektrum na
obr. 15 napravo. Podobn& m)(eme sledovat d)sledky kombina!ních zm&n
objem) hrdelní dutiny a ústní dutiny u v$ech vokál) ka(dého jazyka.

Obr. 15. Vlevo je spektrální anal'za !áste!n& ztrátového p%enosu v trubici (l~~ 17,5
cm). Vpravo je toté( spektrum p%íslu$ející stejn& dlouhému vokálovému traktu Hr-
delní objem posunul první rezonan!ní vrchol sm&rem doprava a ústní objem druh'
rezonan!ní vrchol naopak sm&rem doleva.

4. ZDROJ BUDÍCÍ SÍLY FONUJÍCÍHO VOKÁLNÍHO ÚSTROJÍ

Obr. 16. Fona!ní ústrojí coby samobuzená kmitající soustava.
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Obr. 13. Stylizovan' nadhrtanov' vokální trakt. Obr. 14. Nadhrtanové dutiny u vokálu [a]. 



Vokální ústrojí na obr. 16 je samobuzenou kmitající soustavou, její( ne-
tlumené kmity hlasivek jsou p%i fonaci udr(ovány dodáváním energie exspi-
rovan'm proudem vzduchu z vn&j$ího zdroje, z plic. Uspo%ádání vokálního
ústrojí coby regula!ního obvodu odpovídá uspo%ádání nep%ímého regulátoru
s nep%ím'm pohonem, vn&j$ím zdrojem, kter'm jsou kompenzovány ztráty
v soustav&. Blok nastavení doteku p%edstavuje podmínky modifikující sev%e-
ní glottis „st%edním p%ítlakem“ v kombinaci s „longitudinálním nap&tím“ 31

v závislosti na v'$ce tónu produkované hlasu.

•  •  •
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