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Posudek: 
Michaela Králová ve své diplomové práci zjišťuje, jaké jsou nároky učitelské profese na hlas 
pedagoga. K volbě tématu diplomantku vedly zkušenosti, s kterými se setkala během svého 
studia. U několika pedagogů si všimla hlasových problémů, jež nebyly vyvolány zdravotní 
indispozicí, ale spíše přetěžováním hlasu během výkonu učitelské profese. Proto se rozhodla 
zjistit, jaké existují možnosti prevence těchto hlasových poruch. 
 
V úvodní teoretické části se diplomantka snaží mapovat problematiku hlasu z různých 
pohledů, od anatomie, přes porovnání mluvního a zpěvního hlasového projevu, hlasovými 
poruchami a jejich nápravou (tzv. hlasovou reedukací), až k objektivním vyšetřovacím 
metodám hlasového projevu.  
 
Tyto vyšetřovací metody, konkrétně akustická analýza hlasu, se staly obsahem experimentální 
části práce. Použitá vyšetřovací metoda umožňuje analýzu jak zpěvního, tak i mluvního 
hlasového projevu. Diplomantka se svými respondenty (bývalými i stávajícími studentkami 
Pedagogické fakulty UK) správně využila obě možnosti. Realizace nahrávek, jež jsou 
standardizované, se uskutečnily ve Zvukovém studiu HAMU podle publikované metodiky. 
Vedle metody experimentu diplomantka uplatnila i dotazník. Podle slov autorky se jedná o 
„jeden ze základních standardizovaných nástrojů“ používaných pro hodnocení léčby poruch 
hlasu. Uvedené metody empirického výzkumu byly použity adekvátně, a výsledky, které byly 
jejich prostřednictvím získány, hodnotím pozitivně.  
 
Celkové posouzení práce a zdůvodnění výsledné známky: 
Práce zkoumá problematiku prevence hlasových poruch v učitelské profesi. Jedná se o otázky, 
jejichž řešení má široké využití při výkonu pedagogické profese. Závěry výzkumu potvrdily, 
že pěvecká technika má příznivý vliv na mluvní projev respondentů. Výsledky práce jsou 
dobře využitelné v praxi. Pro tento přínos hodnotím práci jako výbornou.     
 
Jako možnost dalšího rozvoje zkoumaného problému bych doporučil otázku funkčních 
závislostí a vazeb mezi držením těla a dechovými pohyby. Ukazuje se, že zlepšená posturální 
funkce má příznivý dopad na mluvní i zpěvní projev. V otázce prevence hlasových poruch by 
se tedy mohlo jednat o přístup, který si zaslouží naší pozornost.    
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