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ABSTRAKT 

Název: 

Možnosti využití pěvecké techniky jako terapie ve fyzioterapii 

Possibilities of the Therapeutic Use of the Singing Technique in Physiotherapy 

Cíle práce: 

Poukázat na možnost využití zpěvu jako terapeutické techniky ve fyzioterapii. 

Poukázat na zvláštnosti mechaniky dýchání při zpěvu měřením průtoku a sledováním 

topografických změn ventrální části trupu. 

Metoda: 

Zvláštnosti mechaniky dýchání při zpěvu byly analyzovány na základě literární 

rešerše v teoretické části a v části experimentální byly zkoumány změny průtoku 

vydechovaného vzduchu a sledovány topografické změny trupu při dvou odlišných 

pěveckých úkolech, u kterých se předpokládaly velmi rozdílné nároky na dýchání. 

Pro provedení experimentu byla zvolena metoda průtokové spirometrie a metoda 

slfnového moiré. 

Výsledky: 

Teoretická část práce přinesla užitečné informace k otázce vzájemných vztahů 

mezi respirační mechanikou a pěveckou technikou. Z výsledků experimentu je 

zřejmá značná variabilita dechových strategií při provádění zvolených pěveckých 

cvičeni, což dokazuje možnost terapeutického využití zpěvu u respiračních 

onemocnění. 
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1 ÚVOD 

Může zpěv zlepšit zdravotní stav? Můžeme jej využít jako terapeutickou 

metodu ve fyzioterapii? Vždyť není potřeba vnímat zpěv jen jako uměleckou aktivitu 

určenou pro omezenou skupinu lidí. V minulosti patřil zpěv ke každodennímu životu. 

lidé doprovázeli svou práci písní, krátili si jí čas, vyjadřovali svoje myšlenky a 

nálady, uspávali ukolébavkami děti, ... Můžeme říci, že zpěv sloužil k relaxaci, 

sebevyjádření, utváření mezilidských vztahů. 

Zatímco pozitivní vliv hudby na psychiku je známý a dlouhá léta využívaný 

jako muzikoterapie, úloha zpěvu jako léčebného prostředku pro fyzické nemoci se 

jeví jako myšlenka zcela nová. Souvisí s postoupením zpěvu do oblasti umělecké, 

kdy začaly být nároky na interprety vyšší, což vedlo k vytvoření pěveckých technik. 

Ty trénují jednak stránku hudební jako rytmus, intonaci, artikulaci, ale také fyzickou 

kondici. Snad všechny pěvecké techniky kladou důraz na správné ovládání dechu, 

které je považováno za základ. Právě tento zmíněný aspekt zpěvu se jeví jako velmi 

vhodný pro terapeutické využití. Prvním průkopníkem terapeutického využití zpěvu 

byl pravděpodobně lan Wallace, který si zpěvem začal léčit své astma bronchiale. 

Možná díky tomu se pak stal slavným barytonistou, ale hlavně dokázal, že zpěv 

pozitivně ovlivňuje funkci respiračního systému. Zatím se však využití pěvecké 

techniky v terapii respiračních onemocnění nerozšířilo a nebyla ani vypracována 

žádná metodika, podle které by mohla bXt tato technika prováděna. V léčbě astma 

bronchiale se u nás prosadila díky prof. Václavu Žilkovi technika hry na flétnu a je i 

mezi lékaři uznávanou doplňkovou terapií. Tato skutečnost se stala jistě jedním 

z podnětů, proč se zabývat daným tématem. Proč by nemohly děti s astma zpívat, 

když mohou pískat na flétničku. 

Tuto otázku se pokusím zodpovědět v následujících kapitolách této práce, a to 

jednak na základě poznatků z literatury ale také na základě výsledků vlastního 

měřen í. Tato práce je koncipována jako pilotní studie, která má na daný problém 

poukázat a dát podnět k dalšímu bádání v této oblasti. 
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2 Cíle práce 

Poukázat na možnost využiti zpěvu jako terapeutické techniky ve fyzioterapii. 

Poukázat na zvláštnosti mechaniky dýchání při zpěvu měřením průtoku a 

sledováním topografických změn ventrální části trupu. 

Dílčí cíle a úkoly: 

• shrnout a analyzovat dosavadní studie týkající se využití zpěvu jako 

terapeutického prostředku a týkající se dýchání při zpěvu 

• provést teoretický rozbor biomechaniky dýchání při akustických projevech zpěvu 

• zvolení vhodné metody pro měření průtoku vzduchu při zpěvu a pro měření 

topografických změn trupu 

• výběr vhodných osob, které se podrobí experimentu 

• provést vlastní měření u zvolených osob 

• zpracovat naměřené výsledky 

• při interpretaci výsledků sestavit příslušné závěry 

• vytvořit sestavu pěveckých cvičení, která využívají různé mechanismy dýchání, a 

pro názornost vytvořit video-audio nahrávku 

10 
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3 HYPOTÉZV 

• Pěvecká technika je vhodná k terapeutickému využití ve fyzioterapii. Předpokládá 

se, že oblast využití je velmi široká. V této práci se chci zaměřit zejména na 

aspekt mechaniky dýchání při zpěvu, a proto zdůrazňuji možné využití k léčbě 

respiračních onemocnění a poruch stereotypu dýchání. 

• Pro využití v terapii je výhodné, že zpěv odpovídá bio-psycho-sociálnímu modelu, 

zasahuje nejen do fyzické sféry (změny dechových parametrů, dechových 

pohybů), ale také zasahuje stránku psychickou a sociální a může významně 

přispět k motivaci pacienta. 

• Lze předpokládat, že složitá koordinace dýchacích, hrtanových a artikulačních 

svalů, kterou zpěv jako velice komplexní proces vyžaduje, je využitelná pro 

terapii. 

• Předpokládá se, že se při různých pěveckých cvičeních velmi razantně mění i 

průtok vydechovaného vzduchu. Tyto změny nebyly dosud měřeny. 

• Předpokládá se, že při provádění pěveckých cvičeních jsou topografické změny 

na přední straně trupu odezvou na práci dýchacích svalů a že je možné tyto 

změny detekovat. 

11 
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4 METODIKA 

Při řešení daného problému budou v teoretické části zpracovány poznatky 

z dostupné česky a anglicky psané literatury a vlastní poznatky k syntetizující 

studii ve formě utríděné a komentované rešerše, zabývající se tématem pěvecké 

techniky, jejími zvláštnostmi na úrovni mechaniky dýchání a samozřejmě i 

tématem samotného terapeutického využití zpěvu. 

Praktická část se zabývá samotným experimentem, který je zaměřený na 

zkoumání změn průtoku vydechovaného vzduchu a sledování topografických 

změn trupu při dvou odlišných pěveckých úkolech. Pro provedení experimentu 

byly zvoleny dvě dostupné metody, o kterých je dále pojednáno v kapitole 6.1. 

Výsledky a diskuse jsou uvedeny v kapitolách 6.5. a 7. 
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5 TEORETICKÁ VÝCHODISKA 

5.1 ANATOMIE HLASOVÉHO APARÁTU 

Hlas se tvoří v dýchacím ústrojí, které anatomicky zahrnuje plíce, průdušky, 

průdušnici, hrtan, hltan a ústnf a nosní dutinu (obr. 1). Postupně budou tyto 

jednotlivé části anatomicky popsány. 

.......... -- - .,_,. -· t 

- l 
··~ _ .. 

~ - - · ·- -5 
- -···· .... , 

Obr. 1 - Schéma dýchacfho ústrojí: 1,2) homf cesty dýchací, 1) nosnf dutina a vedlejší 

dutiny nosní, 2) nasopharynx -nosohltan, 3) oropharynx, 4) laryngopharynx, 5-B) do/nf cesty 

dýchacf, 5) larynx - hrtan, 6) trachea - průdušnice, 7) bronchi- průdušky, 8) pulmones - plíce 

5.1.1 Plíce, pulmones 

Plíce jsou párové orgány vyplňující zcela pleurální dutiny. Mají proto s nimi 

stejný tvar, závislý na stěnách dutiny hrudní a orgánech mediastina. Plíce jsou 

chráněny kromě pleury také hrudním košem tvořeným žebry, hrudní kostí na 
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ventrální straně a hrudní páteří na straně dorzální. Do plic vstupují chrupavčité 

průdušky, bronchi, a postupně se v nich větví až na nejmenší trubičky, bronchioli, 

průdušinky, na jejichž konečné větévky navazují alveoli, plicní sklípky, kde teprve 

probíhá vlastní výměna plynů mezi vzduchem uvnitř alveolů a krví v sítích 

krevních kapilár obetkávajících alveoly. 

5.1.2 Dýchací svaly 

Dechové pohyby, při nichž je vzduch nasáván z okolí do plic a uvolňovány 

výdechové plyny zpět, jsou uskutečňovány činností dýchacích svalů, které se 

připojují na hrudník. Podle funkce je dělíme na svaly inspirační, nádechové, a 

expirační, výdechové. 

5.1.2.1 Inspirační svaly 

Hlavním inspiračním svalem je při klidovém dýchání bránice, diaphragma. 

Bránice je plochý, membranózní sval, kopulovitého tvaru, který odděluje dutinu 

hrudní a břišní. Vrchol brániční kopule tvoři šlachovité centrum tendineum, ke 

kterému se sbíhají svalové snopce od bederní páteře(těla obratle L1_2 a proc. 

costarius L1) označované jako pars lumbalis, od žeber (od chrupavek 12. až 7. 

žebra) pars costalis a od sterna pars stemalis. Při vdechu se klenby bránice 

oplošťují a ustupují kaudálně, centrum tendineum svou výšku nemění (úroveň 4., 

5. žebra). Úhly mezi bránicí a stěnou hrudní jsou ostré při výdechu a při nádechu 

se rozvírají. Bránice je inervována n.phrenicus z krčnf pleteně. 

Synergicky s bránicí působí mm. intercostales externí, které vytvářejf zevní 

vrstvu mezižebernfch svalů. Směřují šikmo zezadu shora od kraniálnějšího žebra 

dopředu dolů k žebru kaudálnímu. Svou aktivitou lehce zdvihají žebra a zvětšují 

předozadní a příčný rozměr hrudníku. Stejně působí i mm. levatores costarum 

jdoucí od hrotů příčných výběžků k žebrům, které podle svojí inervace patří 

k hlubokým svalům zádovým. 

Při prohloubeném vdechu se zapojují i další svaly označované jako 

pomocné (auxiliární) nebo akcesorní inspirační svaly. Patří mezi ně: svaly šíjové 

(mm. sca/eni, mm. suprahyoidei et enfrahyoidei, m. stemocleidomastoideus), 

jdoucí shora od lebky a krční páteře na hrudník; svaly hrudníku (mm. pectorales, 

m. serratus anterior, m. serratus posterior superior, m. latissimus dorst) jdoucí 
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z humeru na žebra; a svaly zádové (m. iliocostalis, m. erector spinae a krátké 

hluboké svaly zádové). 

5.1.2.2 Expirační svaly 

Tyto svaly se při klidovém dýchání aktivují poměrně málo, protože se 

výdech pokládá za pasivní děj způsobený elasticitou vazivových komponent 

hrudníku a gravitací, která působí na hrudní koš. Mezi primární expirační svaly se 

řadí mm. intercostales intemi, které tvoří střední vrstvu mezižeberních svalů a mají 

opačný průběh vláken než mm. intercostales extemi; a m. stemocostalis. 

Při prohloubeném výdechu do funkce nastupují pomocné výdechové svaly, 

akcesorní expirační svaly, mezi které patří svaly břišní stěny (m. transversus 

abdominis, mm. obliqui abdominis extemi et intemi, mm. recti abdomis), svaly dna 

pánevního, m. quadratus Jumborum a svaly zádové (m. iliocostalis pars interior, m. 

erector spinae, m. serratus posterior interior). 

5.1.3 Hrtan, larynx 

Hrtan je někdy nazýván jako vlastní fonační ústrojí, protože je jeho součástí 

zdroj zvuku - hlasivky. Proto je mu pochopitelně věnována značná pozornost i 

z hlediska vědy (foniatrie, laryngologie). 

Hrtan (larynx) je dutý nepárový orgán, uložený na přední straně krku, 

dorzálně je spojen s hltanem a je zavěšen vazivovou membránou na jazylce a 

prostřednictvím jazylky - pomocf ligamentum stylohyoideum - na bazi lebeční. 

Podkladem hrtanu je soubor chrupavek, pohyblivě spojených klouby, vazy a svaly 

tak, že vzniká charakteristicky utvářená trubice se slizniční výstelkou. 

Dutina hrtanová, cavum laryngis, je relativně malá, tvaru přesýpacích hodin, 

rozdělená dvěma páry slizničních řas ve tři oddíly: 

1. Vestibulum laryngis, předsíň hrtanová je kraniální část nálevkovitého 

tvaru. 

2. Glottis, hlasivka je zúžené, hlas vytvářející místo uprostřed hrtanu. Je to 

sagitální štěrbina a její ohraničení představují dvě plicae vocales, řasy 

hlasové, předozadně probíhající. Jejich podkladem je lig. vocale a m. 

thyroarytaenoideus. Plicae vocales ohraničují nejužší místo dýchacích 
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cest, zvané rima glottidis, štěrbina hlasivková. Ta mění svou šíři a napětí 

okrajů vlivem svalů, jež ovládají pohyby hrtanových chrupavek. 

3. Cavitas infraglottica je kaudální část hrtanu, která má tvar obrácené 

nálevky. 

Tvar a rozměry laryngu jsou závislé na věku a na pohlaví. U fetů a 

novorozenců je hrtan malý, relativně široký, příčně širší než předozadně, zaoblený 

a uložený vysoko. V prvních třech letech života roste rychleji a pak znovu rychleji 

ve 12. roce, nejrychleji v době puberty, kdy dosáhne téměř plného rozvoje. 

U chlapců disproporce růstu plicae vocales a hrtanu způsobují přeměnu hlasu 

(mutaci). Větší růst hrtanu u chlapců je podmíněn hormonálními vlivy testosteronu 

a nedostaví se proto při kastraci v dětství. Definitivní velikosti hrtan nabývá 

v 23. roce. U mužů je hrtan větší než u žen. Glottis je u muže dlouhá kolem 24 -

30 mm, u ženy kolem 20 mm. Na přední straně krku hrtan u mužů vytváří výčnělek 

(ohryzek), prominentia laryngea. S přibývajícím věkem hrtan sestupuje, takže v 

dospělosti sahá u muže od dolní třetiny těla C4 ke kaudálnímu okraji C6; u ženy 

asi o 5 až 10 mm výše. 

5.1.3.1 Chrupavky hrtanu 

Skelet hrtanu je tvořen chrupavkami. Patří k nim nepárová chrupavka 

prstencová, cartilago cricoidea, dvě (párové) chrupavky hlasivkové, cartilagines 

arytaenoideae, chrupavka příklopky hrtanové, cartilago epiglottica, a několik 

menších chrupavek, vesměs párově uspořádaných (cartilago comiculata, cartilago 

cuneiformis, cartilago triticea), viz obr. 2. Drobné chrupavky hrtanu jsou připojeny 

vazivem k hlavním chrupavkám, nebo jsou vložené ve vazech. 

Štítná a prstencová chrupavka a většina hmoty hlasivkových chrupavek je 

z hyalinní chrupavky, chrupavka epiglottis je elastická. Drobné chrupavky obsahují 

v hyalinní chrupavce okrsky chrupavky elastické, která však v nich může 

převažovat. 
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Obr. 2 - Spojení chrupavek hrtanu: 1) jazylka, 2) lig. thyrohyoideum, 3) lig. 

hyoepiglotticum, 4) ligg. vocalia, 5) conus elasticus, 6) lig. cricotracheale, 7) lig. thyrohyoideum 

laterale, 8) carti/ago triticea, 9) articulatio cricoarytaenoidea, 10) articulatio cricothyroidea, 11) 

cartilago thyroidea, 12) cartilago epiglottica, 13) cartilagines arytaenoideae, 14) cartilago cricoidea 

Spojení chrupavek hrtanu 

Spojení chrupavek hrtanu je realizováno a) klouby a b) vazy 

(syndesmoticky). 

a) Articulatio cricothyroidea spojuje párově dolní roh chrupavky štitné 

s kloubní jamkou na boku chrupavky prstencové. Kloub umožňuje předozadní 

kývavé pohyby tak, že oblouk chrupavky prstencové se přibližuje ke chrupavce 

štítné, čímž se vazy hlasivkové napínají. 

Articulatio criocoarytaenoidea je párový kloub eliptického tvaru, který 

spojuje kloubní plošku prstencové chrupavky s jamkou chrupavky hlasivkové. Toto 

spojení dovoluje posuvné pohyby a rotace, které jsou základem abdukce a 

addukce hlasových vazů. 
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b) Pohyblivé kloubní spojení chrupavek hrtanu je doplněno vazy a 

membránami tak, že vzniká uzavřený trubicovitý útvar. Pro fonaci je 

nejvýznamnější lig. vocale. 

Ligamentum voca/e, hlasový vaz, je párový svazek převážně elastických 

vláken, který začíná ve střední čáře uprostřed zadní plochy štítné chrupavky a jde 

na processus vocalis hlasivkové chrupavky. Pravý a levý vaz vpředu začínají ve 

vzájemném kontaktu, dozadu se rozbíhají laterálně. Mediální okraj je ostrý, krytý 

sliznici, jež zde tvoří ostrou řasu, plica vocalis. Ze zevní strany se na lig. vocale 

připojuje m. vocalis. 

5.1.3.2 Jazylka, oss hyoideum 

Jazylka, která není součástí vlastního hrtanu, je podkovovitého tvaru. Leží 

zhruba pod tělem jazyka. Částečně obklopuje stopku epiglottis, vertikálně je 

připojena k hrtanové chrupavce prostřednictvím membrana thyroidea. Na malé 

rohy jazylky se upíná ligamentum stylohyoideum, jehož prostřednictvím je jazylka 

zavěšena na lebeční bazi. Jazylka je místem úponů mnoha krčních svalů a svalů 

jazyka a je na ní zavěšen hrtan. Také pomáhá chránit měkké tkáně horní části 

hrtanu a dolní části hltanu proti zranění. 

5.1.3.3 Svaly hrtanu 

Vnitřnl svaly hrtanu 

Vnitřní svaly hrtanu jsou příčně pruhované svaly ovládající pohyby 

chrupavek hrtanu. Určují napětí hlasových vazů a šířku štěrbiny mezi nimi. 

V hrtanu jsou uloženy ve třech skupinách, vpředu, po stranách a vzadu. Všechny 

svaly hrtanu jsou párové. 

M. cricothyroideus sklání štítnou chrupavku dopředu a napíná tím hlasové 

vazy. Je také nazýván svalem primární kontroly výšky tónu. 

M. cricoarytaenoideus lateralís vnitřní rotaci hlasivkové chrupavky a tím 

sblížení hlasových vazů obou stran. 

M. thyroarytaenoideus je rozepjatý podél lig. vocale. Někdy je dělen na 

vocalis a thyromuscularis. Toto dělení je stále debatováno, ale podle jedné 

hypotézy thyromuscularis způsobuje rychlé zkracování hlasových vazů, kdežto 
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vocalis je použit pro jemné ladění napětí v nejmediálnější části vláken. Oba svaly 

spolupůsobí při sevření hlasových vazů. 

M. thyroepiglotticus navazuje na kraniální okraj předchozího svalu a 

rozšiřuje vchod do hrtanu. 

M. cricoarytaenoideus posterior je hlavní abduktor hlasových vazů. Sval se 

smršťuje při každém vdechu, a převaha tohoto svalu ve spánku udržuje otevřenou 

štěrbinu mezi hlasovými vazy. Obrna svalu znamená značné poškození fonace i 

volného průchodu vzduchu při dýchání. 

M. arytaenoideus spojuje na zadní straně hlasivkové chrupavky. Zužuje 

štěrbinu mezi hlasovými vazy a je jejich nejsilnější adduktor. 

M. aryepiglotticus probíhá sklání epiglottis dozadu ke vchodu do hrtanu, 

který současně zmenšuje. 

Všechny svaly hrtanu jsou inervovány z n. laryngeus recurrens, kromě m. 

cricothyroideus, který je inervován n. laryngeus superior. Oba nervy jsou větvemi 

n. vagus. Svaly hrtanu, jakožto orgánu s velmi přesnou a jemnou motorikou mají 

malé motorické jednotky (kolem 30 svalových vláken na jednu motorickou 

nervovou bui\ku), a přitom dosti vysoký počet propriorecepčních svalových 

vřetének (kolem 5 vřetének v jednom svalu - na tak malý objem svalové tkáně). 

--312 
---4 

., .• -- ···5 

c: 

Obr. 3 - Svaly hrtanu vnitfnf: A - 1) m. crocithyroideus, 2) pars recta, 3) pars obliqua, 

B - 1) m. thyroepiglotticus, 2) m. thyroarytaenoideus, 3) m. cricoarytaenoideus lat., 4) m. 

cricoarytaenoideus post., 5) m. aryepiglotticus, C - 1) m. aryepiglotticus, 2) m. arytaenoideus, 

3) obliquus, 4) transversus, 5) m. cricoarytaenoideus posterior 
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Vnější svaly hrtanu 

Vnější svaly hrtanu dělíme podle uložení vzhledem k jazylce na infrahyoidní 

a suprahyoidní. 

lnfrahyoidní svaly tvoří tenký plochý pás mezi zadní plochou manubrium 

sterni a jazylkou. Hlubší svaly jsou uchyceny ke chrupavce štítné; nejlaterálnější 

sval (m. omohyoideus) jde po krku až k lopatce. Svaly mají názvy podle začátků a 

úponů: m. stemohyoideus, m. stemothyroideus, m. thyrohyoideus, m. 

omohyoideus. Všechny svaly fixují jazylku a táhnou ji kaudálně. 

Suprahyoidní svaly nejsou přímo svaly hrtanu, ale mohou jím pohybovat. 

Jsou rozepjaté mezi lebkou a jazylkou. M. stylohyoideus probíhá od processus 

styloideus k jazylce. Táhne jazylku směrem dorzokraniálním a spolu s ní i hrtan. 

M. digastricus se skládá ze dvou svalových bříšek: venter anterior začíná vpředu 

na mandibule a míří k jazylce, kde přechází ve šlachu, ze které navazuje venter 

posterior, které se upíná na processus mastoideus. Přední bříško způsobuje 

retrakci mandibuly, zadní bříško zdvihá jazylku. Dále mezi suprahyoidní svaly patří 

m. mylohyoideus a m. geniohyoideus, které tvoří pružnou spodinu dutiny ústní a 

spojujf jazylku s jazykem. 

5.1.4 Rezonanční dutiny 

Jako každý hudební nástroj má i hlasové ústrojí svůj rezonátor. V tomto 

podivuhodném ústrojí sahá od bránice až ke rtům a k nosním otvorům, a je jím 

vlastně i celá lebka. O stavbě prostor pod hlasivkami (subglotický rezonanční 

prostor) a samotném prostoru hrtanu bylo pojednáno výše, proto zmiňuji jen dutiny 

nad hlasivkami, mezi které patří hltan, dutina ústní a nosní spolu s vedlejšími 

dutinami nosními. 

Hltan. pharynx, dělíme na tři části. Za jazykem a epiglottis je 

laryngopharynx, zadní část dutiny ústní tvoří oropharynx, a nejvýše v zadní části 

nosní dutiny je nosohltan (rhinopharynx). Obě spodní části hltanu jsou také 

nazývány Purkyňúv prostor a jsou považovány za nejdůležitější část rezonátoru 

hlasového ústrojí. Po obou stranách kořene jazyka a ze zadní části hltanu stoupají 

k měkkému patru dva oblouky patrové, mezi nimiž jsou uložena dvě houbovitá 

tělíska, tonsillae palatinae. Pokud dochází k jejich zvětšení, mohou nepříznivě 
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ovlivnit ozvučnost hltanové dutiny. U mnoha pěvců jsou z tohoto důvodu 

chirurgicky odstraněny. 

Dutina ústní. cavum oris, tvoří další důležitou rezonanční dutinu. Teprve 

zde dochází k formování hlasu v hlásky (samohlásky, vokály, a souhlásky, 

konsonanty), takže je řeč nebo zpěv srozumitelný. Od hltanu vede k vnějšímu 

prostředí dvojí cesta: ústy a nosem. Jsou vzájemně odděleny patrem. Jeho přední 

část tvoří kost patrová, pokrytá sliznici, zvaná tvrdé patro (palatum durum); zadní 

část, měkké patro (velum), je měkká a velice pohyblivá. Končí výběžkem, tzv. 

čípkem (uvula). Měkké patro je ve své zadní části kopulovitě vyklenuto a tvorí 

jakousi výhybku, která zužuje nebo úplně uzavírá podle potřeby otvor do dutiny 

nosní. Za klidu visí volně. ústní dutině vpředu ukončují čelisti s dvěma řadami 

zubů a oběma rty. Jejich podíl na artikulaci je obecně znám. 

V dutině nosní, která slouží také k ohřívání a zvlhčení vdechovaného 

vzduchu a k zachyceni nečistot, jsou na obou stranách tři záhyby pokryté sliznicí 

(skořepy nosní). 

V obličejových kostech je několik menších dutin. Nazývají se vedlejší dutiny 

nosnr. sinus paranasales. K vedlejším dutinám nosním patří: sinus maxillaris, 

sinus frontalis, sinus ethmoidales anteriores, medii et posteriores, a sinus 

sphenoidalis. 

Obr. 4 - Sch~ma rezonančnfch dutin (Novák, 2000) 
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5.2 DÝCHÁNÍ 

Většina pěveckých pedagogů souhlasí s názorem, že dýchání je 

nejdůležitější součástí každé hlasové činnosti a tvofí nedílnou součást pěvecké 

techniky. Proto je podstatné, abychom pochopili, jak dýchání funguje. 

5.2.1 Fyziologie dýchání 

U člověka zajišťuje dýchací systém spolu s oběhovým přenos dýchacích 

plynů mezi okolní atmosférou a buňkami jednotlivých tkán. V buňkách se kyslík 

využívá k oxidaci živin a uvolnění energie. Vzniklý oxid uhličitý se z tkání do 

ovzduší opět odvádí oběhovým a dýchacím systémem. Z hlediska místa, kde 

k výměně plynů dochází můžeme rozdělit ventilaci na plicní a alveolární. 

Vzhledem k problému, který feší tato práce se budeme dále zabývat jen ventilací 

plic. 

5.2.1.1 Ventilace plic 

Ventilace plic zajišťuje výměnu vzduchu mezi okolní atmosférou a alveoly. 

Tuto výměnu umožňuje proudění vzduchu v dýchacích cestách ve směru 

tlakových gradientů. 

Do dýchacích cest vstupuje vzduch nosem anebo ústy. Dále pokračuje 

faryngem, kde se kfíží dýchací a trávicí cesty, do laryngu, trachey, bronchů a pfes 

bronchioly až do alveolů. Kromě toho, že dýchací cesty přivádějí a odvádějí 

vzduch k alveolům a od alveolů, plní ještě další důležité funkce: 

1. Zachycení mechanických nečistot řasinkovým epitelem 

2. Imunitní bariéra proti infekci, kterou zajišťuje lymfatická tkáň 

3. Ohřívání a zvlhčování vdechovaných plynů 

4. Rozdělení plicní ventilace aktivitou hladké svaloviny 

5. Fonační funkce 

Plicní objemy a kapacity 

Statické objemy plic 

Při klidovém dýchání se v plicích vymění jedním dechem asi 0,5 I vzduchu, 

tzv. dechový objem (VT). Součástí dechového objemu je mrtvý prostor. Je to 
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objem vzduchu obsažený v dýchacích cestách až po terminální bronchioly, který 

se na výměně dýchacích plynů přímo nepodílí. Tento objem se označuje jako 

anatomický mrtvý dýchací prostor a činí u průměrného mladého dospělého muže 

asi 150 - 200 ml. Znamená to, že z každého vdechnutého 0,5 I se pouze 350 ml 

vzduchu dostane do alveolů, zbytek zůstává v dýchacích cestách. Velikost 

mrtvého prostoru může být zvýšena o objem vzduchu v alveolech, ve kterých 

vázne výměna dýchacích plynů. Pak hovoříme o celkovém neboli funkčním 

(fyziologickém) mrtvém dýchacím prostoru. Po ukončení klidného výdechu je 

možno ve výdechu pokračovat a vydechnout ještě asi 1,1 I vzduchu, tzv. expirační 

rezervní objem (ERV). Po ukončení klidného vdechu je možné vdechnou ještě 

další asi 3 I vzduchu - inspirační rezervní objem (IRV). Ani po maximální exspiraci 

však pifce nejsou prázdné, ale obsahují ještě asi 1 ,2 I vzduchu - reziduální objem 

(RV) (obr.5). 

i 
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Obr. 5- Plicní objemy a kapacity 

Statické plicní kapacity 

Z výše uvedených primárních plicních objemů se dále skládají plicní 

kapacity. vitální kapacita (VC) je součet dechového objemu a inspiračního a 

expiračního rezervního objemu, tedy množství vzduchu, které můžeme 

s maximálním úsilím vydechnout po maximálním nádechu. 

23 



,~,na Kop0čkov~ Diplomova prace 

Celková plicní kapacita (TLC) je součtem vitální kapacity a reziduálního 

objemu. 

Funkční reziduální kapacita (FRC) je množství vzduchu, které zůstane 

v plicích po skončení klidného exspiria. 

Dynamické plicní objemy 

Pro výměnu plynů mezi organizmem a okolím nejsou důležité pouze 

statické objemy, ale také objemy vzduchu, kterými jsou plíce ventilovány za 

časovou jednotku. 

Minutová ventilace plic (VE) je množství vzduchu vydechnuté z plic za 

minutu a můžeme ho vypočítat jako násobek dechového objemu dechovou 

frekvencí. V klidu se minutová ventilace plic pohybuje kolem 8 1/min. Maximální 

minutová ventilace (MMV, Vmax) je množství vzduchu, které může být v plicích 

vyměněno za minutu. Normální hodnota Vmaxje asi 125- 170 1/min. 

Jednovteřinová vitální kapacita (FEV1) je maximální množství vzduchu 

vydechnuté za 1 vteřinu, vyjádřené jako podíl vitální kapacity. 

Hodnoty objemů a kapacit jsou závislé na tělesné výšce, hmotnosti, věku, 

povrchu těla, pohlaví, ale i rase, a dokonce na poloze vyšetřovaného. 

5.2.1.2 Mechanika dýchání 

Nádech (inspirium) je při normálním klidovém dýcháni dějem aktivním, 

výdech (exspirium) dějem pasivním. Inspirační svaly vychylují systém plíce -

hrudník z rovnovážné polohy. Rovnovážného stavu systému plíce - hrudník je 

dosaženo tehdy, je-li plicní objem rovný funkční reziduální kapacitě (FRC). Této 

objemové hodnoty je dosaženo na konci klidového výdechu. Pokud se zvyšuje 

dechové úsilí (například při námaze nebo při patologické obstrukci dýchacích 

cest), je i exspirium dějem aktivním. 

Nádech je zajištěn prací inspiračním svalů (viz. kap.5.1.2.). Při kontrakci 

bránice se stlačuje bflšní obsah kaudálně, žebra se pohybují směrem nahoru a 

zevně rotují, zvětší se tak objem i předozadní rozměr hrudníku (obr.6). Při 

klidovém dýchání jsou exkurze bránice 1 - 2 cm, při usilovném až 1 O cm. Při 

usilovném dýchání jsou zapojeny i zevní mezižeberní svaly, čímž se zvětšuje 
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předozadní průměr hrudníku. Při extrémním úsilí jsou zapojeny ještě pomocné 

dýchací svaly, které zvedají sternum a 1. a 2. žebro. 

Obr. 6- Hrudnfk během dechového cyklu. Nádech (te~kovaně), výdech (~ára). Sipky zna~í 

změny v průběhu nádechu: a - rozšífení do/nf hrudní apertury hrudnlku, b - laterální rozšffenl 

hrudnfku, c - změna tvaru hrudníku kraniálním směrem, d - extenze pátefe. 

Na konci výdechu je objem plic roven hodnotě FRC. Alveolární tlak je na 

konci klidového výdechu roven tlaku atmosférickému, v dýchacích cestách proto 

neproudí plyn. V této chvíli jsou vyrovnány retrakční {smrštivé) síly plic a 

rozpínavé síly hrudníku {které působí opačným směrem). Výsledkem je negativní 

tlak v pohrudničním prostoru -5 cm H20. Jde o průměrnou hodnotu, přičemž je 

důležité vědět, že velikost interpleurálního tlaku činí na úrovni báze plic jen -0,5 a 

v oblasti apexu plic -7,5 cm .Tento vertikální gradient intrapleurálního tlaku činící 7 

cm je ve vzpřímené poloze konstantní ve všech dechových fázích, tj. jak v klidové 

výdechové poloze, tak při maximálním nádechu i maximálním výdechu. Gradient 

je způsoben hmotností samotných plic a jeho vznik si lze představit jako efekt 

pístu klesajícího ke dnu uzavřeného válce, přičemž nad pístem vzniká podtlak. 

Tento gradient je též příčinou nerovnoměrné ventilace v plicích. 

Při klidovém nádechu se zapojí nádechové svaly. To vede ke zvětšení 

objemu hrudníku, interpleurální tlak klesá na - 8 cm H20. Návazně vzniká 

negativní alveolární tlak {při klidovém dýchání -2 cm H20). Při maximálním 

nádechu je však intrapleurální tlak- 35 cm H20. Vzniká tedy tlakový gradient mezi 

alveolárním a atmosférickým tlakem, vzduch začíná proudit dýchacími cestami do 

plic a zvětšuje se i objem plic. Na konci klidového nádechu při relaxaci 

inspiračních svalů se zmenší objem plic, neboť převládne jejich elasticita. 
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Alveolární tlak se stane pozitivní vzhledem k atmosférickému a plyn z plic proudí 

ven - nastává výdech (obr. 7). 

PPL obvykle nabývá negativních hodnot (vztaženo k atmosférickému tlaku, 

který je podle konvencí považován za nulový), výrazněji při inspiraci než při 

exspiraci. Při usilovném výdechu může dosáhnout až pozitivních hodnot. Pleurální 

tlak se často měří v jícnu. Při tomto měření se do jícnu vloží balónek, který se 

nafoukne do té míry, kdy můžeme elastický odpor považovat za zanedbatelný, a 

vnitřní a vnější tlak jsou v rovnováze. 

Alveolární tlak v plicích také není zcela uniformní, rozdíly jsou jen velmi 

malé. Alveolární tlak nemůže být zaživa měřen převodníky, proto je obvykle 

usuzován z kalkulací. Při normálním dýchání je alveolární tlak prakticky stejný jako 

atmosférický tlak, rozdíl mezi alveolární tlakem a tlakem v dutině ústní 

nepřekračuje několik cm H20. Při zádrži dechu nebo při kýchnutí, se mohou PM a 

PALV velmi lišit od atmosférického tlaku. 

NÁDECH VfDECH 

objem A 
poloha 

1 FRC 

~
+},() 

E: 
·"' ~ 
() 70,5 [/] 

I 
I 

alveolárnf tlak (P.J ~ [kPa] 
I ]+0,5 "'·] ...-0,05 

~:J:: 
I -0,5 ~ ·· 0.05 
I ....._ 

intrap/eurálni tlak (P j _ [kPa] 

' : / J-J ~:]-0.5 
~ -JO ~ -1,0 

I ....:.. 

o 2 4b] 

Obr. 7 - Tlakové a objemové zmény v pnibéhu dechového cyklu. 

5.2.1.3 Regulace dýchání 

Základní funkcí regulačních mechanismů řídících dýchání je zajistit soulad 

mezi metabolickými potřebami organismu a ventilací plic (dodávkou kyslíku a 
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odvodem oxidu uhličitého s ohledem na potřeby oxidativního metabolismu a 

udržování pH). 

Aktivita dýchacích svalů, které zajišťují dýchací pohyby hrudníku, je závislá 

na rytmické aktivitě specializovaných neuronů v CNS. Tyto neurony jsou 

spontánně rytmicky aktivní, ale pro zajištění souladu mezi ventilací a 

momentálními metabolickými požadavky organismu je nutná neustálá účast 

regulačních mechanismů, které tento spontánní rytmus přizpůsobují aktuálním 

potřebám organismu. 

Centrální rytmogeneze 

Řízení dýchání bylo připisováno centru v prodloužené míše. Existence 

jednoho centra se však nepotvrdila. Pří dalším výzkumu byly postupně 

lokalizovány dvě skupiny nervových buněk, které jsou aktivní při respiračním cyklu 

zejména během inspirace - inspirační neurony a během exspirace - expirační 

neurony. 

Rytmicita dýchání má původ v periodické aktivaci inspiračních svalů 

míšními motoneurony. Ty jsou aktivovány z vyšších úrovní CNS, jsou jimi jednak 

mozková kůra, jednak prodloužená mícha. V prodloužené míše je dorzálně uložen 

nukleus tractus solitarii. V této oblasti se integrují periferní informace, které jsou 

přinášeny bloudivými nervy a n. glossopharyngeus. Spojení mezi nukleus tractus 

solitarii a respiračními neurony umožňuje ovlivnit dýchání např. v závislosti na 

stimulaci plicních receptorů nebo periferních chemoreceptorů. 

Mechanismus vzniku centrálního rytmu dýchání není jasný. Nověji se 

uplatňuje názor, že rytmicita respiračních neuronů není jejich primární vlastností, 

ale že závisí na úrovni dostředivých vzruchů. Z těchto podnětů se uplatňuje 

úroveň bdělosti, vzruchy přicházející bloudivými nervy a vzruchy 

z chemoreceptorů. Bylo také prokázáno, že klíčovou úlohu má oxid uhličitý. 

Chemická regulace 

Pro zajištění vhodné koncentrace kyslíku, oxidu uhličitého a vodíkových 

iontů v krvi a tkáních, je nutno dýchání regulovat v závislosti na koncentracích 

těchto látek. Vzestup koncentrací oxidu uhličitého a vodíkových iontů stimuluje 
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převážně přímo nervové buňky v mozkovém kmeni (centrální chemoreceptory 

umístěné na ventrolaterální straně prodloužené míchy). Změny parciálního tlaku 

kyslíku nepůsobí na neurony respiračních center přímo, ale prostřednictvím 

periferních chemoreceptorů, lokalizovaných v aortálních a karotických těliscích. 

Tyto periferní chemoreceptory reagují na pokles parciálního tlaku kyslíku, vzestup 

parciálního tlaku C02 a pokles pH. Dostředivá vlákna z karotických tělísek vede 

n. glossopharyngeus a z aortálních tělísek n. vagus. 

Nervová regulace 

Reflexy z dýchacích cest, tzv. obranné reflexy, napomáhají udržovat 

průchodnost dýchacích cest a chrání organismus před vniknutím dráždivých látek 

do plic, rovněž modifikují normální dechový rytmus. Patří sem Kratschmerův 

apnoický reflex, kýchání a kašel. 

Bloudivé nervy spolu s aferentací z dýchacích svalů se podílejí na 

optimalizaci dechového vzoru z hlediska energie vynaložené na dechovou práci. 

5.2.2 Dýchací pohyby a typy dýchání 

Základem vdechu je zvětšení dutiny hrudní, která se zdvižením žeber 

rozšiřuje předozadně i příčně, stahem kleneb bránice se zvětšuje i v 

kraniokaudálním směru. Podle převahy činnosti mezižeberních svalů nebo bránice 

při dýchání se rozlišují dva typy dýchání: 

1) Abdominální (břišní) dýchání se projevuje v horizontální rovině pohybem 

dopředu, menším pohybem do stran a nepatrným dozadu při nádechu. 

2) Kostálni (hrudní) dýchání, které se obvykle ještě dělí na: 

a) dolní hrudní dýchání 

b) horní hrudní dýchání 

Rozdělení hrudního dýchání na dva typy vychází z rozdílného pohybu 

dolních a horních žeber. Osa rotace dolních žeber je skloněna vice vertikálně, a 

proto se rozvíjejí více do stran proti pohybu horních žeber, jejichž osa rotace je 

skloněna více horizontálně, a proto se pohybují více vzhůru. Celkově jsou pohyby 

horních žeber menšího rozsahu než pohyby dolních žeber. Žebra se při nádechu 

od sebe vzdalují (rozevírají se), vzdálenosti mezi nimi se zvětšují a při výdechu je 

tomu naopak. 
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U většiny lidí pozorujeme smíšený typ dýcháni, při němž se v různé míře 

uplatňuji výše uvedené typy dýchání. Obecně však lze říci, že u mužů převládá 

břišní typ dýchání a u žen hrudní typ. 

Při hodnocení dýchacích pohybů pozorujeme průběh dechové vlny, která by 

měla probíhat kaudokraniálním směrem, jak při nádechu tak při výdechu. Nádech 

začíná v oblasti břicha, kde pozorujeme mírné vyklenování břišní stěny, které 

způsobuje aktivita bránice, která snižováním klenby stlačuje břišní orgány a 

zvyšuje nitrobřišní tlak. Na jeho zvýšení se podílí i aktivita m. transversus 

abdominis a ostatních břišních svalů, které omezují vyklenutí břišní stěny. Ze 

spadu působí i svaly dna pánevního, které svou aktivitou brání průniku břišních 

orgánů do pánevního otvoru. Pohyb bránice se postupně zpomalí a aktivita se 

postupně přesouvá do oblastí dolního hrudníku, kde dochází k rozvíjení dolních 

žeber do stran aktivitou mezižeberních svalů podporovaných i činností bránice 

podle Kapandjího (1974). Nakonec se zvedají i horní žebra a hrudník se rozšiřuje 

směrem vzhůru a do stran. Pří výdechu postupně klesá napětí svalů, od bráníce, 

přes dolní hrudník do horního hrudníku. 

Rozsah dýchacích pohybů je individuální a ne zcela symetrický. Například 

v oblastí hrudníku můžeme pozorovat menši rozvíjení levé částí hrudníku 

vzhledem k levostrannému umístění srdce. Rozsah a frekvence dýchacích pohybů 

stoupá se zvýšenými nároky organismu na přísun kyslíku pří zátěží. Změny 

můžeme pozorovat také v závislostí na psychickém stavu (mělčí a zpomalené 

dýchání pří depresi, zrychlené dýcháni horního hrudního typu při hysterii nebo ve 

stresových situacích). 

Dýchací pohyby ovlivňují utváření hrudníku, břišní krajiny i páteře a mají 

proto vliv na konfiguraci pohybných segmentů a tím i na držení těla. Dýchací 

pohyby ovlivňují současně rytmicky dráždivost motoneuronů zvyšující se pří 

inspirací a snižující se při exspirací. Protože se dýchací pohyby pravidelně opakují, 

je vliv respiračních pohybů na držení těla neustálý a tím účinný. Dýchací pohyby 

působí nejen na držení těla, ale také na průběh pohybu, který se z držení těla 

odvíjí. Formativní význam dýchacích pohybů byl hodnocen empiricky nejprve 

stoupenci jógy a dnes se tento vliv začíná uznávat i na podkladě experimentálních 

studií. Dýchací pohyby se stávají v rehabilitací jednim z prostředků, jak ovlivnit 
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tvarově i funkčně držení těla, a proto je lze s úspěchem používat i při léčbě 

motoriky. (Véle, 2006) 

5.2.3 Biomechanika dýchání 

5.2.3.1 Mechanika tekutin 

Tekutiny v sobě zahrnují jak kapaliny, tak plyny. Jejich charakteristickou 

vlastností je tekutost, která závisí na vnitřním tření (viskozita). Mechanika tekutin 

studuje jednak rovnováhu kapalin a plynů (hydrostatika, resp. aerostatika) a jejich 

pohyb (hydrodynamika, resp. aerodynamika). 

Hydrodynamika 

Hydrodynamika se zabývá prouděním kapalin a plynů. Podle časové 

závislosti rozdělujeme proudění na neustálené (průtok i plocha průtočného 

průřezu jsou funkcemi času a dráhy) a ustálené proudění (průtok je konstantní, 

nezávislý na čase a dráze). 

U pohybujících se kapalin se používají dva různé průtoky: objemový a 

hmotností. Objemový průtok Ov je definován jako objem kapaliny, který proteče 

zvoleným průřezem za jednotku času, kde V je objem proudící kapaliny a t je čas, 

za který urazí element proudící kapaliny dráhu x. Jednotkou jsou 1/s. Hmotnostní 

průtok Om je definován jako hmotnost kapaliny, která proteče zvoleným průřezem 

za jednotku času, kde m je hmotnost kapaliny. 

Oba průtoky můžeme vyjádřit i pomocí průřezu S a rychlosti proudění v: 

Qm = pSv, kde p je hustota kapaliny. 

Pokud předpokládáme, že kapalina nemůže skrz stěny trubice protékat ani 

unikat, musí platit zákon zachování hmotnosti: Qm1 = Qm 2 • Dosadíme-li průtok 

z předešlé rovnice, dostaneme rovnici kontinuity ve tvaru: 
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I pro tekutiny platí zákon zachování energie, který vyjadřuje Bernoulliho 

rovnice: 

1 2 
-pv + p+ pgh = konst. 
2 

Jednou z aplikací Bernoulliho rovnice je Pitotova trubice, která se používá k 

měření průtoku. 

Výše uvedené rovnice byly odvozeny pro ideální kapalinu (bez vnitřního 

tření}; důsledkem toho byl předpoklad o stejné rychlosti všech částic procházecich 

jistým průřezem trubice. Proudnice částic ideální kapaliny se neprotínají. V reálné 

kapalině tomu tak není. Síly vnitřního tření (viskozity) zpomalují pohyb částic. 

Přfmo při stěně,v tzv. mezní vrstvě kapaliny, je rychlost částic rovna nule a 

s rostoucr vzdáleností od stěny se postupně zvětšuje. Největší rychlosti dosahuje 

proud v ose trubice. Rozdělení rychlosti průřezu trubice, tzv. rychlostní profil, který 

je parabolický.(obr. 8) 

Obr. 8 - Rychlostní profil prouděnl v trubici 

Obr. 9 - Schéma laminárního a turbulentnfho proudění 

Při menších rychlostech je proudění reálné kapaliny laminární, tekutina 

proudí v myšlených Detvách, které se za třeni po sobě posouvají. Při vyššich 

rychlostech vzniká turbulentní proudění, rychlost tekutiny se v určitém bodě 

nepravidelně mění co do velikosti i do směru. (obr.9) 
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5.2.3.2 Proudění v dýchacích cestách 

Většina zákonů uvedených v předchozí kapitole platí pro trubici o kruhovém 

průřezu, hladkých stěnách a pro proud vzduchu, při kterém nenastává turbulence. 

I když v principu lze zákony použít i pro proudění vzduchu dýchacími cestami, je 

třeba mít na paměti důležité odchylky. Viskozita vzduchu se zpravidla s jeho 

složením příliš nemění. Délka dýchacích cest se také příliš nemění, jen se mírně 

prodlužuje při nádechu a zkracuje při výdechu. Naproti tomu je tu však značná 

variabilita mezi jedinci. Poloměr dýchacích cest se mění značně. Celkový průsvit 

dýchacích cest se pod úrovní průdušnice zvětšuje a také se průsvit fyziologicky 

zvětšuje při nádechu a zmenšuje při výdechu. 

V dýchacích cestách přispívají ke vzniku turbulentního proudění četné 

faktory: urychlení proudění vzduchu; všechna zúžení, nerovnosti povrchu a 

větvení, zvláště se uplatní nosní dutina, larynx a větvení na úrovni trachey a 

bronchů (kde je velká rychlost proudění); hustota vdechované plynné směsi. 

5.2.3.3 Odpor respiračního systému 

Dýchací cesty kladou proudu vzduchu odpor (R), k jehož překonání je nutný 

tlakový gradient mezi začátkem a koncem trubic, tj. mezi ústy (nosem) a plicními 

sklípky. Při laminárním proudění závisí odpor kladený proudění na geometrii trubic 

a na povaze média. Platí: 

R = STJl 
4 ' r 

kde 11 je dynamická viskozita tekutiny, r poloměr trubice a I délka trubice. 

Podle Poiseuillova zákona je objem tekutiny protékající jednotkovou trubicí (V} 

přímo úměrný tlakovému gradientu (LlP) a nepřímo úměrný odporu: 

Při překročení Reynoldsova čísla se proudění stává turbulentním. Reynolds 

zjistil, že tendence k proudění turbulentnímu závisí na rychlosti proudu, poloměru 

trubice, hustotě a viskozitě tekutiny. Reynoldsovo číslo je bezrozměrné a 

vypočítává se podle vzorce: 
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Re = 2rvp 
I 

TJ 

kde v je rychlost proudu vzduchu, p hustota vzduchu. Hodnota Reynoldsova 

čísla závisí na povrchu trubice; běžně se pohybuje rozmezí 2500 - 3000. Pfi 

turbulentním proudění má stejný tlakový gradient za následek pomalejší proud 

vzduchu než při proudění laminárním. 

Odpor dýchacího systému RRs je součtem několika dílčích odporů: odporu 

plic jako celku RL je tvořen proudovým odporem dýchacích cest RAw a odporem 

plicní tkáně RLr· Součástí celkového odporu respiračního systému RRs je také 

odpor hrudníku Rcw. Tyto vztahy vycházejí z anatomie hrudníku a plic, přičemž 

jednotlivé odpory pfedstavují konvenční součásti celkového odporu respiračního 

systému dané především možnostmi měřící techniky. 

Pro diagnostiku plicních chorob má největší důležitost odpor plic (RL), 

z toho tvoří proudový odpor dýchacích cest (RAw) 80% RL. Zbývajících 20% vzniká 

vzájemným třením plicních struktur a hrudní stěny, překonáním elastických 

odporů. Proudový odpor dýchacích cest RAw lze velmi pfesně změřit v celotělovém 

pletyzmografu. Principiálně je vždy pro výpočet odporu dýchacích cest nutno znát 

tlakový gradient mezi místy tlakového spádu, ve kterých odpor měříme (napr. 

rozdíl alveolárního a ústního tlaku) a velikost proudu vzduchu. Pak tedy pro 

výpočet RAw platí: 

R _ PA -Pmo 
AW - o 

v 

Největší odpor proudu vzduchu kladou zúžení dýchacích cest. 

Nejvýznamnějším zúžením je glottis a prostor mezi jazykem a zuby. Potom 

hovoříme o glotálním odporu a linguodentálním odporu. Je nutné si uvědomit, že 

při fonaci a artikulaci se míra zúžení v těchto oblastech mění podle fonované 

hlásky, její výšky či intenzity. 

5.2.3.4 Elastické vlastnosti dýchacího systému 

Plíce jsou pružný orgán, který má tendenci se smršťovat. Tuto jejich 

vlastnost nazýváme elasticitou (E). Jde o retrakční, smrštivou sílu plic, neboli 

elastický odpor plic, kterou během nádechu překonávají inspirační svaly. V 
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průběhu výdechu tato síla vrací respirační systém plíce-hrudník do klidové polohy. 

Tuto retrakční sílu určujeme buď v absolutní hodnotě nebo vyjádřenou jako plicní 

compliance (poddajnost) - značena C. Compliance plic je převrácená hodnota 

plicní elasticity a popisuje, jaká velikost transpulmonálnfho tlaku (LlP) je nutná pro 

změnu plicního objemu (Ll V): 

Čím je tedy hodnota compliance vyšší, tím jsou plíce více poddajné, a čím 

je hodnota compliance nižší, tím jsou plíce více tuhé. Tlakové změny, které 

sledujeme při měření plicní compliance, jsou změny transpulmonálního tlaku 

(rozdíl mezi interpleurálním a ústním tlakem). Pro měření transpulmonálního tlaku 

nelze měřit skutečný intrapleurálnf tlak. Bylo však prokázáno, že stejné hodnoty 

má tlak měřený v dolní třetině jícnu. Proto se při měření pružných vlastností plic 

(plicní compliance a retrakčních tlaků plic) používá jícnové balónkové sondy. 

Výsledná křivka plicní pružnosti není lineární. V krajních polohách, tj. ke 

konci maximálního nádechu a výdechu, je na danou změnu objemu nutný větší 

tlakový rozdíl Oe tedy nutné vykonat větší svalovou práci pro dosažení patřičných 

objemových změn). Naopak strmý průběh má tlakově-objemová křivka (PVc) ve 

střední části. Po proloženi přímky touto částí PVc je právě ze sklonu této přímky 

možno vypočítat plicní compliance. (obr. 1 O) 

A 

- .fl -J,O - ,O ,O 
tran.tpulmonálni I lak {kPa] 

objem I vf/I] 

B 

I 

-1 -0.5 o +0,5 
tlak[JcPaj 

Obr. 10- Křivka pružnosti plic a hrudníku {tlakově-objemová křivka). A- skutečný záznam 

- pfímka protažená křivkou slouž/ k výpočtu statické poddajnosti plic, je vyznačena klidová 

výdechová poloha (poloha FRC). B - idealizovaný záznam - obě křivky se kffžf v klidové 

výdechové poloze (poloha FRC). 
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Pro běžné aritmetické úkony je výhodnější používat elasticitu, jako míru 

pružnosti, protože platí např. Ers = EL + Ew, kde Ers je elasticita respiračního 

systému, EL elasticita plic a Ewelasticita stěny hrudníku. 

Poddajnost plic dospělého člověka je asi 2 1/kPa. To znamená, že pn 

zvýšení transpulmonálního tlaku o O, 1 kPa (1 cm vodního sloupce) pifce zvětší 

svůj objem o 200 ml. 

Plicní poddajnost se věkem zvyšuje, také při některých patologických 

procesech, jako je plicní emfyzém, dochází ke zvýšení. Naopak při onemocněních 

restriktivního typu, při obezitě nebo deformitách hrudníku bývá plicní poddajnost 

snížená. 

5.2.4 Zvláštnosti dýchání při zpěvu 

5.2.4.1 Tlakové charakteristiky a práce dýchacích svalů při zpěvu a řeči 

Během zpěvu a řeči, zajišťuje hnací tlak pro produkci zvuku pokles tlaku 

přes glottis. Tento pokles tlaku je roven rozdílu mezi subglotickým tlakem {P59) a 

atmosférickým tlakem, protože hlavní odpor kladený průtoku během fonace 

způsobuje glottis. Kromě toho pokles tlaku z alveol do subglotického traktu je 

extrémně nízký, protože je nízká výdechová rychlost. V důsledku toho se 

alveolární tlak (Palv) přibližuje Ps9• Při jakémkoliv plicním objemu je Pa1v určen 

elasticitou respiračního systému (Psurs) a tlakem způsobeným kontrakcí dýchacích 

svalů (tlak související s akustickou hmotou systému můžeme považovat za 

zanedbatelný). Podle toho jsou mechanismy produkující P59 dány následující 

rovnicí: 

Psg = Pa/v = Pst(rs) + Pmus = Pst(/)+ Pst(w) + Pmus 

kde jsou Pst(rs), Pst(l) a Pst(w) statické brzdící tlaky respiračního systému, plic 

a hrudní stěny a Pmus je tlak způsobený kontrakcí respiračních svalů (pozitivní při 

kontrakci výdechových svalů a negativní při kontrakci nádechových svalů). 

Subglotický tlak je během fonace téměř konstantní pn dané výšce a 

hlasitosti tónu. Pro pochopení, jak na sebe vzájemně působí statické zpětné síly 

dýchacího systému a síly kontrakce respiračních svalů, aby dosáhly konstantního 

tónu, je vhodné analyzovat, jak dosáhnout konstantního tónu skrze VC. Na 
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obr. 14 A je křivka tlak-objem dýchacího systému během volní relaxace proti 

uzavřeným dýchacím cestám a dosaženému subglotickému tlaku, zatímco je 

produkován konstantní tón. 

(A) 

Pressure 
+<CO 

o 

tB) 
Volume (•t.VC) 

1011 

Obr. 11 - Změny alveolárnlho (subglotického) tlaku v cm H20 během produkce tónu 

konstantnl výšky a intenzity. A- Pfi konverzačnl intenzitě, Pa~v=6 cm H20. B - Pfi vyšš/ intenzitě, 

Pa~v=15 cm H20. Je také znázorněná PVc kfivka respiračního systému (rs). 

Při velkých objemech, je Pst(rs) pozitivní a větší než P59, což ukazuje, že 

výdechová síla zajištěná elasticitou plic a hrudní stěny je větší než síla nutná k pro 

vytvoření P59 . Při těchto plicních objemech, tedy musí nádechové svaly působit 

svou kontrakcí proti Pst(rs) a udržovat nízký Ps9. Vzdálenost mezi Psg a Pst(rs) 

křivkami udává tlak vyvinutý nádechovými svaly pro všechny objemy. Asi při 50% 

VC se křivky P59 a Pst(rs) protínají, tzn. jejich hodnoty jsou si rovny a Pmus je roven 

nule. Při nižších objemech je Pst(rs) menší než P59 a kontrakce expiračních svalů je 

nutná k udržení tónu. (Estenne a Zocchi, 1995). 
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Při zpěvu a řeči je většina času z nutnosti určena pro výdech. Nádechy 

jsou rychlejší než při klidovém tichém dýchání a výdechy jsou delší; T/Ttot je 0,08 

- 0,17 během čtení (Bunn a Mead, 1971) a nízký až k 0,05 během zpěvu (Estenne 

a Zocchi, 1995). Frekvence je obvykle nižší a velice proměnlivá než při dýchání 

bez fonace, v závislosti na zpívané látce, na výrazu a emocionálních faktorech (viz 

délka fonace). 

5.2.4.2 Průtok během fonace 

Během konverzační řeči je většinou hlavní výdechová rychlost relativně 

nízká oproti nefonované expiraci, pohybující se mezi 0,1 a 0,4 1/s (Cavagna a 

Margaria, 1965; Bouhuys et al., 1966; Bunn a Mead, 1971). Titze (Titze, 2000) ve 

své práci vyvozuje rychlost průtoku při výdechu a nádechu podle průměrné délky 

fonované fráze a nádechu a předpokládá využití 25% ve plic (tedy průměrně asi 1 

1), z toho vyplývá výdechová rychlost 0,2 1/s a nádechová rychlost pětkrát vyšší 1,0 

1/s. Během řeči se rychlé nádechy dějí skrze rozšířený nosohltan. Nádechová 

rychlost u trénovaných pěvců byla naměřena 4,5 1/s (Estenne a Zocchi, 1995). 

Vzhledem k tomu, že je zvuk produkován střídavým zavíráním a otvíráním 

hlasivkové štěrbiny a periodickými okluzemi během artikulované řeči, okamžitý 

průtok se mění jako funkce těchto rychlých změn odporu vokálního a 

supravokálního traktu. Ve skutečnosti mají různé fonémy (významotvorné hlásky) 

charakteristické modely rychlosti průtoku a artikulovaná řeč se vyznačuje právě 

těmito prudkými změnami průtokové rychlosti. Vztah mezi zvukovým výstupem, 

Psg a výdechovým průtokem je komplexnL Například při konstantním napětí 

hlasivkových vazů se výška tónu zvyšuje se vzrůstajícím Ps9 (Cavagna a Margaria, 

1965). Tudíž, jestliže zvyšujeme Psg a výdechový průtok, abychom vyprodukovali 

hlasitější tón, napětí hlasivkových vazů se musí přizpůsobit k udržení konstantní 

výšky. Kromě toho může být k vytvoření daného tónu stejné výšky a hlasitosti 

použito širokého rozmezí hodnot průtoku podle měnícího se množství vzduchu, 

který prochází zadními segmenty hlasivkových vazů (Cavagna a Margaria, 1965; 

Cavagna a Camporesi, 1974). 
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5.2.4.3 Alveolární ventilace 

Navzdory extrémnímu zkreslení vzoru dýchání a relativně dlouhým 

periodám bez nádechu se při zpěvu a hovorové řeči neobjevuje hypoventilace. Ve 

skutečnosti alveolární ventilace mírně vzrůstá (asi o 20%), zvláště když mluvený 

text obsahuje konzonanty s velkým nárokem na proudění (např. ha s), a také zde 

mírně klesá Pco2 při konci dechu (Bunn a Mead, 1971; Phillipson et al., 1978). 

Hyperventilace také nastává během zpěvu, kdy byly naměřeny hodnoty minutové 

ventilace přes 20 1/min (Bohuhuys et al., 1966). Tudíž můžeme říci, že klidová řeč i 

zpěv jsou slučitelné s nároky na výměnu plynů při ventilaci. 

Pokud se požadavky na ventilaci zvýší, jako při cvičení nebo C02 

rebreathing, nároky na průtok při řeči nemohou být déle zajištěny současně 

s požadavky na výměnu plynů, a tak řeč snižuje průměrnou minutovou ventilaci ve 

srovnání s dýcháním bez fonace (Bunn a Mead, 1971, Phillipson et al., 1978). Ale 

ukázalo se, že řečník může docílit kompromisu mezi nároky ventilace a řeči na 

průtok. Toho je dosaženo zvýšením hlavní výdechové rychlosti během řeči a 

vložením rychlých výdechů bez fonace (Bunn a Mead, 1971; Bouhuys, 1974). 

Pokud jsou nároky na ventilaci mimořádně vysoké, jako při velké fyzické zátěži, 

zásah do řeči nelze dále tolerovat a dýchací funkce dostává prioritu. 

5.2.4.4 Plicní objem 

Změny dechových objemů při fonaci byly mereny pomocí spirometru 

(Hoshiko, 1965), celotělovou pletyzmografií (Bouhuys, 1966), a objemově 

kalibrovanými magnetometry (Hixon et al., 1976). Převážná většina těchto studií 

ukázala, že během hovorové řeči a čtení je fonace zahájena z klidového dýchání 

nebo z mírně zvýšeného než obvyklého klidového nádechu a že objem 

následného výdechu je často nižší než FRC. Na druhou stranu jedna Hixonova 

detailní studie (1973) ukázala, že změny plicního objemu ve vztahu k řeči jsou ve 

středním rozsahu VC ale většinou nad FRC, ve vzpřímené i supinační poloze. 

Ačkoli důvod pro tuto nesrovnalost je nejasný, měli bychom zdůraznit, že rozsah 

plicního objemu užitého během fonace je ovlivněn jazykovým obsahem čteného či 

přednášeného materiálu a hlasitostí hlasu. Delší fráze a hlasitější projev, časté při 

zpěvu, využívá větší část VC, podle některých autorů až 80% (Hixon et al. 1973; 

Leanderson et al., 1987). Navíc změny plicního objemu během produkce 
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standardizovaných řečových aktivit vykazují interindividuální variabilitu (Hixon et 

al., 1973). 

5.2.4.5 Hrudní a břišní objem 

Šest studif užilo hrudní a břišní magnetometry ke stanovení posunu dvou 

úseků hrudní stěny během řeči (Hixon et al. 1973, 1976; Sharp et al., 1975; 

Estenne, Zocchi, 1995). Většina měření byla provedena ve vzpřímené poloze, ale 

data byla uplatněna i pro sedící a ležící subjekty. Srovnání mezi polohami ukazuje, 

že posturální změny mají velký vliv na chování thorakoabdominálního systému 

během řeči. Bohužel nebyla provedena žádná podobná studie pro zpěv. 

5.2.4.6 Dýchání při zpěvu z pohledu pěveckých pedagogů 

V základním výcviku pěveckého hlasu, jako nástroje pro pěvecké umění, se 

usiluje kromě správné intonace, spojení rejstříků, upevnění a rozšíření hlasového 

rozsahu, zejména o nácvik správného ovládání dechu. Názory na to, jak má 

správně vedený a ovládaný dech vypadat, se však u různých pedagogů velmi liší. 

Opora dechu 

Téměř v každé příručce o zpěvu a pěvecké technice se setkáme s pojmem 

"appoggio della voce". Můžeme jej volně přeložit jako podepřeni hlasu dechovým 

proudem. Appoggio bylo nejvýznamnějším poznatkem staroitalského bel canta 

(pěvecký pedagogický směr). 

Benoni popisuje tento jev takto: "Záhy utkví pěvci v mysli představa, že 

úkon vdechu pokračuje nepřetržitě, a tím žák nabývá dojmu, že hlas se opírá o 

dech; osvojí-li si žák tento správný pocit podepření hlasu dechovým proudem 

(appogio della voce), bude mu zvuk vycházet z hrdla bez jakékoli překážky a beze 

všech rušivých vedlejších zvuků." (Kiml, 1989) 

Podle Baglioniho appoggio znamená soulad (koordinaci) vedení dechu a 

utváření násadní trubice. "Normální opora je nepopsatelná: učitel a zpěvák při tom 

konstatují, že dech je veden správně, že se tón tvoří čistě, bez nárazu, bez 

předběžné ztráty dechu, bez kontrakce, a že jedinou snahou pi'i vzniku tónu je 

přesná výslovnost příslušné samohlásky nebo slabiky. Z této normální hlasové 

produkce by měly termíny náraz a opora tónu zmizet. Normální opora je 
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z fyziologického hlediska výsledkem poddajného a volného sblížení hlasivek, což 

se uskutečňuje při pružném tlaku dechu, vedeného snahou zpívat a nevyrážet tón, 

jde pouze o nasazení tónu." (Bar, 1976) 

Granforte (1958) vyžaduje "zpfvat na dechu" a "zpívat do masky", tedy 

řízení dechu a rezonance s plynulým přívodem dechu, který se mění v hlas. 

Seman (1953): "Dechová opora je pojem hlasově technický a má značný 

význam pro umělecké školeni hlasu. Je to dechové vedení, řízené vnímáním 

místních svalových pocitů, které máme při vědomém zpomaleném výdechu." 

Soukup (1972): "Dechová opora je způsob výdechového pohybu, kterým se 

za pomoci výdechových i vdechových svalů vyváženě reguluje tlak proudu dechu 

na hlasivky. Výdech se tím záměrně zpomaluje, aby vytrval co nejdéle, a vytvářel 

v daném okamžiku pod glottis úměrný tlak." 

Titze (2000) uvádí dva modely dechové opory během zpěvu, které podle 

tvaru pojmenoval "pear-shape-up" a "pear-shape-down" pojetí opory, můžeme 

volně přeložit jako "hruška nahoru" a "hruška dolů" (obr. 14). V prvnrm případě je 

věnována pozornost udržení hrudního koše stabilnfm v nádechové pozici. Tato 

teorie říká, že měkké tkáně pod žebry (břicho a bránice) provádí nasávání 

vzduchu s minimální kontrakcí nebo expanzí hrudního koše, což šetří energii. 

V druhém případě (pear-shape-down) je pozornost zaměřena více na udržení 

stabilního abdominálního tlaku. Představa je taková, že tlak je distribuován dolů a 

do stran proti spodnímu břichu, hýždím a střevům. To má pravděpodobně zabránit 

zmáčknutí hrtanu tracheou a hrudním košem a následné produkci mělkého zvuku. 

(a) 

Obr. 14 - Dva modely dechové opory: a) pear-shape-up, b) pear-shape-down (Titze, 2000) 
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Aktivita bránice a bfišních svalů pfi zpěvu 

Vlastní zpěv je realizován při výdechu, který se oproti normálnímu 

klidovému výdechu liší svoji délkou a rozdílnou regulací. Vdech je zpravidla 

rychlejší a hlubší, přestože se na jeho realizaci podílí pouze hlavní inspirační 

svaly. Aktivace pomocných vdechových svalů je stejně jako při klidovém dýchání 

považována za nevhodnou a škodlivou. 

Friedrich Smitt, Manuel Garcia, Louise Lablanche prosazovali zpívání se 

"zataženým břichem" a vyklenutím hrudi při nádechu. Tuto pozici pak měl pěvec 

udržet co nejdéle. Podle Bara (1976) se však na zatažení břicha podflí jen m. 

transversus abdominis nikoliv přímé a šikmé svaly břišní, které by nedovolily 

rozpínání hrudi. 

Pro Brunse je bránice hlavní sval fonační, centrum, v němž se soustřeďuje 

a z něhož vychází naše tělesná vitalita a energie, naše emoce. Považuje bránici 

za "prvního hybatele" při volnoběhu, na druhou stranu uvádí nutnost relaxace a 

uvolnění bránice. 

Soukup (1972) tvrdí, že stah bránice slouží výhradně nádechu, ale 

významně a rozhodně se účastní na regulaci výdechu. Výdech školeného pěvce je 

dílem koordinace všech skupin výdechových svalů s odpovídajícím povolováním 

stahu bránice. 

Bar (1976) sám přikládá velkou důležitost bránici a nádechovým svalům 

(kam zařazuje pouze "svaly příčného napětí" - m. serratus ant. i post. infer. a 

sup.), které pracují i celou výdechovou fázi svou brzdící silou. Zcela popírá aktivitu 

břišních svalů při výdechu, protože "působí škodlivě jako břišní lis a ruší činnost 

bránice". Proto uznává pouze m. transversus thoracis jako aktivní výdechový sval, 

který může zesílit subglotický tlak. Břišní stěna se tedy při zpívání musí "chovat 

vždy pasivně a nesmí být nikdy záměrně kontrahována". 

V 80. letech byly vedeny četné diskuze o roli bránice na regulaci 

subglotického tlaku během zpěvu (Hixon a Watson, 1985). Dřívější studie uvádějí, 

že aktivita bránice je omezena jen na začátek fonace. Ve své práci Draper a kol. 

(1959) píši, že bránice relaxuje již na počátku fonace a zůstává pasivní po celou 

dobu přednesu, zatímco nádechové mezižeberní svaly samy působí 
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antagonisticky proti postupně klesajícím silám elasticity hrudníku během první fáze 

fráze. Později se během pěvecké fráze zvyšuje aktivita výdechových svalů 

k dosažení stabilního subglotického tlaku. 

Objevují se i argumenty proti aktivitě bránice během celé pěvecké fráze. 

Podle elektromyografických studií jsou mezižeberní svaly a šikmé břišní svaly 

z hlediska fylogenetického vývoje srovnatelné se svaly končetin, tzn. že mají 

vysoce vyvinutý systém proprioceptivní zpětné vazby (Lansing, Meyerink, 1981). 

Na druhé straně bylo zjištěno, že bránice, ačkoli je hlavní inspirační sval, má jen 

malé zásobení proprioceptivními receptory (Corda et al., 1965). Tato zjištění vedla 

některé k přesvědčení, že bránice je méně vhodným svalem pro přesnou a rychlou 

kontrolu subglotického tlaku než svaly břišní a mezižeberní. 

Bránice může být také ovládána důležitými reflexy, které propojují frenické 

motoneurony k interkostálnim proprioceptorům. Proto může být bránice vhodným 

svalem pro udržení rovnováhy expiračních sil během dlouhé části fráze (Euler, 

1982). 

Další studie (Leanderson et al., 1987) potvrdila fázickou i tonickou aktivitu 

bránice během fonace při zpěvu. Artikulace při velkých objemech, což zpěváci 

musí, stejně jako zastavení proudu vzduchu při zachování otevřeného vokálního 

traktu požadují inspirační aktivitu, kterou zajišťuje bránice. Při rychlých změnách 

ve fonaci, jako například při produkci bezhlasých konsonant nebo náhlých 

změnách ve výšce nebo intenzitě tónu, působí bránice pravděpodobně 

synergisticky spolu s mm. intercostales ext. proti výdechovým silám. Nebylo 

potvrzeno, že by bránice byla pomalejším svalem než mm. intercostales ext. 
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5.3 ZPĚVNÍ HLAS 

5.3.1 Historický úvod 

Zpěvní hlas býval odedávna stavěn a vysvětlován především na základě 

subjektivních vjemů. Velká část teorH, které bývají prezentovány v učebnicich 

zpěvu, doposud nemá objektivní základ a je stále terčem mnoha kontroverzních 

debat. Moderní výzkum přinesl v posledních desetiletích řadu metod a poznatků, 

které umožňují objektivní pohled na principy tvorby zpěvního hlasu. Názor na to, 

jak je tvořen lidský hlas, v historii prošel několika stadii. 

První stadium, spekulativní, sahá od dob starého Egypta až po dobu 

starých Řeků. Staří Egypťané se domnívali, že hlas je magický nebo religiózní jev. 

Domnívali se, že magická sila hlasu spočívá v plicích. Nosili proto různé amulety, 

které měly tím, že spočívaly na hrudníku, dodat hlasu sílu. často zobrazovali 

plíce, ale vztah mezi dýcháním a tvorbou hlasu jim jasný nebyl. Je popisováno, že 

Sekhet, hlavní lékař faraóna Sahura, léčil jeho hlas rozšiřováním faraónových 

nozder. Na jednom z kamenů hrobky faraóna Aha, kolem r. 3000 př. Kr. byl 

nalezen hieroglyf, který je možno snad považovat za první zobrazení 

tracheotomie. Klečící osoba zavádí do trachey naproti sedící osobě nějaký nástroj. 

Babyloňané, 2000 let př. Kr. připisovali nemoci různým démonům. Také hlasový 

projev ovládal démon, Namtary, s jehož působením byli seznámeni tehdejší 

profesionální řečníci nebo zpěváci. 

Staří Řekové připisovali všechno léčitelské umění a s tím spojené činnosti 

bohům. Za hlavního boha lékařství byl považován Aesclepios. Celé toto období 

bylo zaměřeno především na vznik nemocí a jejich léčbu. Řecká mytologie uvádí, 

že Aesclepios byl v léčení tak úspěšný, že ho Zeus musel ze strachu usmrtit, aby 

na světě nebylo příliš mnoho lidí. Je pozoruhodné, že staří Řekové, u nichž 

řečnické umění, recitace a zpěv byly vysoce váženy, se jen málo věnovali otázce 

vzniku hlasu. V této oblasti se zaměřili především na osvojení si těchto umění, 

protože recitace a zpěv byly dokonce součástí olympijských her. I když bylo 

v antickém světě umění herecké, recitační a pěvecké velmi ceněno, nacházíme 

jen málo zmínek o tom, jak hlas cvičit, zdokonalovat. 
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Druhým obdobím je období metafyzické. Problematice zdraví, nemoci, ale i 

tvorby hlasu se věnuje filozofie, která je považována za pramatku všech věd. 

časově toto období můžeme umístit mezi konec období Aesclepiova a končí 

činností Galena 220 let po Kr. V Hippokratově spisu "Corpus Hippocraticum" je již 

hlas popisován. Mluví se o jasnosti, chraptivost, ostrosti. Hippocrata a jeho kolegy 

tedy zajímali fenomény patologické a jejich vztah k prognóze úpravy onemocnění 

hlasu. Domnívali se, že plíce a trachea hrají důležitou roli ve tvorbě hlasu, rty a 

jazyk při artikulaci. Aristoteles se domníval, že hlas vzniká v průdušnici a hrtanu 

nárazy vzduchu. Tento proces je řízen duší, kterou Aristoteles umísťoval do srdce 

a plic. Odtud myšlenka, že "hlas je zrcadlem duše". 

Ke studiu hlasu výrazně přispěli římští lékaři, popisují chraptivost a vliv 

prochladnuti a nadměrné hlasové námahy na vznik chrapotu. Nejvýznamnější 

osobností je asi Galenus, který je považován za praotce laryngologie a v jistém 

smyslu i foniatrie. Jako první popsal hrtanové chrupavky a svaly. Tvorbu hlasu 

umístil do hrtanu a domníval se, že trachea připravuje hlas pro jeho vznik v hrtanu. 

Galenovy názory výrazně ovlivnily názory na tvorbu hlasu a onemocnění hrtanu až 

do začátku novověku. 

Třetí období, tradiční, bylo výrazně ovlivněno Biblí a Novým zákonem. Toto 

období příliš nepřálo rozvoji lékařství a poznání o tvorbě hlasu. V historii medicíny 

je zmiňován sv. Lukáš, který pečoval o hlasy poutníků, provázejících sv. Pavla. 

Léčbou hrtanu se proslavil biskup Blais, působící v Arménii, ten však byl za svou 

činnost umučen. Později byl prohlášen za svatého a dodnes je 3. února 

požehnáváno hrdlo na oslavy sv. Blaise. Toto období nepfineslo převratná 

poznání, na druhou stranu je však třeba zmínit počátek zájmu o umělecký projev 

při tvorbě hlasu, který zaujal například papeže Řehoře I. On dal vznik 

gregoriánskému chorálu. 

Odklon od poznání antických lékařů a filozofů, nezájem o tyto problémy 

v Evropě ranného středověku, vedl zřejmě k tomu, že se přesunul do arabského 

světa. Nacházíme první zmínky o vztahu činnosti hrtanu s n. recurrens, 

laryngeálními svaly a dechovým ústrojím a základy hlasové reedukace. V 1 O. 

stoleti Haly Abbas popsal velmi dobře anatomii hrtanu a fyziologii fonačního 

ústrojí. Správně popsal, že hlas vzniká výdechem vzduchu z plic při zavřeném 
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hrtanu. I Avicena, neproslulejší lékař tohoto období, věnuje jednu celou kapitolu 

své knihy "Quanum" tvorbě hlasu a jeho poruchám. 

Posledním popsaným obdobím je obdobf vědecké, které začíná renesancí. 

Na prvním místě musíme zmínit Leonarda da Vinciho, který dokonale vyobrazil 

hrtan a popsal i artikulční místa pro různé hlásky. Pokusil se na vyjmutém hrtanu 

vybavit hlas proudem vzduchu. Pak přichází celá řada slavných anatomů, kteří 

přispěli rozvojem znalostí stavby hrtanu. Např. Fabricius ab Aquapendente přesně 

určil, že hlas vzniká mezi hlasivkami. Zájem byl především soustředěn na anatomii 

a patologii. 

V 18. století však vstupuje do bádání o hlase jiný obor - fyzika. Dennis 

Dodart připsal vznik hlasu pohybům "rtů hlasových". Objasnil, že výška tónu závisí 

na napětr hlasivek, a domníval se, že hrtan funguje jako trumpeta a činnost 

hlasivek srovnával s činností rtů u trumpetisty. Antoine Ferrein provedl řadu 

pokusů na hrtanech z mrtvol. Hlasivky srovnával se strunami na hudebních 

nástrojích. Zájem fyziků o hlas je pochopitelný se zvýšením znalostí o kmitavém 

pohybu. Francois Magendie v r. 1812 demonstroval pohyby hlasivek, které 

srovnával s jazýčkem píšťal. 

Z lékařů je ještě třeba zmínit Johannesa Muellera, který postuloval 

myoelastickou teorii kmitání hlasivek a zákony, podle nichž je ovládána výška a 

intenzita hlasu. Jeho teorie platr dodnes. Významnou osobností je i Hermann 

Helmholtz, fyziolog, který se jako první věnoval studiu akustických kvalit hlasu a 

poznal význam rezonančních dutin. Další vynikající osobností, která významně 

přispěla ke studiu hlasu, byl operní pěvec Manuel Garcia, který musel zanechat 

pěvecké dráhy, protože si poškodil nadměrným přepínáním hlas. Objevil 

laryngoskopické zrcátko, které umožnilo dokonalé pozorování hrtanu během 

dýchání a fonace. 

Na tyto studie, které bychom dnes mohli nazvat pilotní, navazuje období, 

které je zaměřeno na studium mechanických a akustických jevů při tvorbě hlasu, 

jak za fyziologických podmínek, tak za stavů patologických. Toto období je 

umožněno rozvojem fyzikálních poznatků, za převratné je třeba považovat použití 

laryngostroboskopického vyšetření na podkladě objevu stroboskopického efektu, 

který učinili Plateau a Stamper. 
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Tvorba hlasu byla vždy spojována s plícemi a později technikou dýchání. 

Na tomto poli výrazně přispěl zavedením techniky pneumografického vyšetření 

Hermann Gutzmann. Dalším důležitým objevem, bylo na začátku čtyřicátých let 

20. století sestrojeni sonagrafu, který umožňuje akustickou analýzu zvuku. Na 

počátku padesátých let přichází dalši možnost vyšetřovat fyziologické a 

patologické jevy při fonaci, vyšetření pneumotachografické zavedené Van den 

Bergem a rozvíjené řadou foniatrů, Hans von Leden v USA, Nobuhiko lsshiki, 

Minoru Hirano, Masayuki Sawashima v Japonsku, Harm Schutte, Wolfram 

Seidnes v Evropě. Na začátku sedmdesátých let přišel Peter Damsté s metodou, 

která určuje současně frekvenční a dynamický rozsah hlasu - fonetografické 

vyšetření. 

5.3.2 Základní poznatky z akustiky 

V následující kapitole budou zmíněny některé základní fyziologicko

akustické mechanismy, které se podílejí na tvorbě zpěvního hlasu. 

Zvuk je sluchový vjem vzbuzený mechanickým vlněním. Jeho frekvence 

leží v intervalu 16 - 20 000 Hz (obr. 14). Zvuk zprostředkovává informace o 

okolním světě. Abychom jej mohli vnímat musí mít tři základní části: 1. zdroj 

zvuku, 2. prostředf, kterým se zvuk šíří, 3. přijímač zvuku (např. lidské ucho). 
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Obr. 14 - Závislost vnímání zvuku na frekvenci a akustickém tlaku 
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Zdrojem zvuku je kmitající těleso. Může to být např. struna u houslí nebo 

vzduchový sloupec v píšťale. Tělesa kmitají různě rychle v závislosti na své 

velikosti, tvaru, materiálních charakteristikách. Se vzdáleností vlny od zdroje 

intenzita tohoto vlnění slábne. Prostor, v kterém se vlnění šíří, obsahuje také 

hranice (zdi, stropy, obecenstvo v síni), které ovlivňují šíření zvuku odrážením a 

absorpcí zvukových vln. Tímto jevem se zabývá prostorová akustika. 

Hudební zvuky, tóny, vznikají periodickým kmitáním tělesa (namísto 

kmitání se používají také termíny vibrace nebo oscilace). Nehudební zvuky, hluky 

a šumy, vznikají neperiodickým kmitáním. Oscilace je charakterizována jednak 

amplitudou, největší výchylkou z rovnovážné polohy, a dobou kmitu T (perioda). 

často je však použita frekvence f, která vyjadřuje počet kmitů za sekundu f = _!_. 
T 

časový průběh pohybu je v nejjednodušším případě tvaru sinusoidy, takový tón je 

také nazýván jednoduchý nebo sinusový. V hudbě jsou však křivky, popisující 

akustický děj, složitější, ale mají stále periodický charakter, hovoříme tedy o 

složeném tónu. Složený tón se skládá z tzv. tónů alikvotních či parciálních 

(někdy jsou nazývány také jako harmonické složky nebo vyšší harmonické tóny, 

svrchní nebo částkové tóny). U hudebních složených tónů tyto alikvoty vytvářejí 

harmonickou řadu (poměr frekvencí jednotlivých složek je 1 :2:3:4:5 .. . ). Pokud 

například zazní komplexní tón C, obsahuje jeho spektrum následující složky: C - c 

- g - c1 - e1- Q1- b1- c2 a dále. Přitom však nesmíme zapomínat, že takřka nikdy 

nezaznívají všechny možné alikvotní tóny současně. Tím dostává hlavní tón, který 

vnímáme, své vlastní zabarvení témbr (viz dále). 

Kmitá-li těleso v blízkosti jiného tělesa nebo ozvučného prostoru, nastává 

za příznivých okolností také u něho spoluchvění neboli rezonance. Tím ovlivňuje 

rozkmitané rezonující těleso jakost tónu, jež vydává první těleso. Rezonátory 

bývají největší součástí hudebních nástrojů. Rezonátor nezesiluje pouze tón téže 

výšky, ale i oblast sousedních tónů a jejich alikvotní tóny. 

5.3.3 Tvorba zpěvního hlasu 

Hlas se tvoří v dýchacím ústrojí, které v souvislosti s vytvářením hlasu 

označujeme jako hlasový akustický systém. Schematicky je hlasový akustický 

systém znázorněn na obr. 15. 
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Obr. 15 - Schematické znázorněni hlasového akustického systému. Podle Flanagana 

(1965). 

Při výdechu proudí vzduch ven z plic přes průdušky a průdušnici do hrtanu, 

kde jsou umístěny hlasivky, jejichž kmity modulují proud vzduchu, a tím vytvářejí 

periodické změny vzdušného tlaku - vzniká akustický signál. Ten se pak šíří 

z hrtanu přes hltan do dutiny ústní, případně do dutiny nosní, a odtud ven do 

prostoru. 

V souvislosti s rezonancemi dýchacího traktu je výhodné rozlišovat trakt 

subglotický (pod hlasivkami) a trakt supraglotický (nad hlasivkami). Nejdůležitějším 

rezonančním prostorem hlasového akustického systému, jenž se v největší míře 

podílí na artikulaci, je část supraglotického traktu zvaná vokálnf trakt, kterou je 

označován prostor mezi hlasivkami a ústnfm otvorem. 

Tvorba hlasu probíhá ve dvou stupních. V prvním stupni je původně statický 

vzdušný tlak, vznikající kompresí plic, transformován vlivem kmitání hlasivek na 

tlak akustický a vzniká prvotní akustický signál. Ve druhém stupni je pak tento 

akustický signál transformován v rezonančních dutinách supraglotického traktu, 

které působí jako akustické filtry, do výsledného akustického signálu. Teorie 
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popisující tyto dva stupně tvoření hlasu je nazývána teorií zdroje a filtru (z angl. 

source-filtre theory). 

Typickými hlasovými signály, které lze názorně vysvětlit pomocí teorie 

zdroje a filtru, jsou samohlásky (vokály). Na proces formování samohlásek je 

možné se dívat ze dvou hledisek. Lze sledovat formování výsledné akustické vlny, 

nebo proces formování výsledného frekvenčního spektra. Zmíněná dva přístupy 

odráží dvě klasické teorie tvorby hlasu, které byly formulovány už v minulém 

století německým fyzikem H. Helmholtzem a německým fyziologem L. 

Herrmannem. V minulosti probíhaly četné diskuse, která z těchto teorií je správná. 

V dnešním světle je zřejmé, že obě teorie jsou v podstatě ekvivalentní a jen 

vyjadřují různý úhel pohledu na tentýž problém. 

Kmitáni hlasivek 

Zdrojem lidského hlasu jsou kmity hlasivek, které přerušují vzduchový 

proud, a tak vytvářejí prvotní akustický signál, který je někdy nazýván hrtanový 

tón. Na začátku fonace jsou hlasivky addukovány, jsou k sobě silně přitlačeny. 

Stoupá subglotický tlak a jakmile dosáhne vyšší hodnoty, než je napětí hlasivek, 

dochází k jejich otevření. K otvírání dochází nejdříve na dolním mediálním okraji 

hlasivek. Jakmile se otevře horní okraj hlasivek, dojde k prudkému úniku vzduchu, 

který způsobí krátkodobý podtlak nad hlasovou štěrbinou a dochází k Bernoulliho 

efektu. Bernoulliho efekt nastává rychlým pohybem molekul vzduchu v hlasové 

štěrbině. Výsledkem je rychlé zavření hlasivek při dolním okraji, zatímco horní 

okraj je ještě otevřen. Elasticita hlasivek, Bernoulliho efekt a pokles subglottického 

tlaku vedou k závěru glottis a přerušení proudu vzduchu. (Svec, 2000) 

O tom, co rozkmitává hlasivky, existují dvě teorie: 

1) Teorie myoelastická, která chápe popsaný děj čistě pasivně, mechanicky 

a byla vyslovena Van den Bergem. Chápe kmitavý pohyb hlasivek jako záležitost 

pasivní, odvislou od síly vydechovaného proudu vzduchu, napětí hlasivek a jejich 

elasticity. Fyzikálně se snažil tuto teorii zdůvodnit Lieberman. Při kmitání hlasivek 

se podle něj uplatňují dvě síly; aerodynamicko-aerostatická, která hlasivky 

vzdaluje, a napětí svalů a vazů, elasticita, která hlasivky vrací do addukční polohy. 

50 



Hana Kopečková Diplomova práce 

2) Teorii neurochronaxickou vyslovil začátkem padesátých let francouzský 

fyzik Husson. Domníval se, že hlasivky vykonávají aktivní pohyb na základě 

impulsů, které jsou vedeny ke svalům hrtanu přes n. recurrens. Impulsy podle této 

teorie by měly vést jednotlivá vlákna n. recurrens a frekvence kmitů vzniká jejich 

násobkem. Je třeba si však uvědomit, že hlasivky u sopranistky vykonávají až 

přes 1000 kmitů/vteřinu. Pokud by byly pravdivé údaje o rozsahu hlasu Farinelliho, 

byla by frekvence impulsů ještě vyšší. Nerv není schopen převést tak velké 

množství impulsů a ocitnul by se v refrakterní fázi. 

K pochopení mechanismu kmitání hlasivek výrazně přispěly práce Wykovy. 

V prefonační fázi se hlasivky abdukují a zůstávají v této poloze až do okamžiku, 

kdy tlak vzduchu dosáhne hodnotu, která je potřebná k fonaci. Hrtan se při tom 

posune mírně kaudálně. Tento proces je řízen nervovými vlákny, zásobujícími m. 

cricoarytaenoideus posterior. Jejich jádra jsou uložen v ne. ambiguus 

v prodloužené míše. Adduktory ve stejném okamžiku relaxují jako důsledek 

inhibice nervových vláken. Prefonační fáze je zahájena relaxací bránice a 

inspiračních mezižeberních svalů. Kortikálně vzbuzená aktivita motorických 

jednotek v m. cricoarytaenoideus posterior je na okamžik přerušena, zatímco 

kortikobulbární aktivita motorických neuronů adduktorů je zapojena. 

elektrofyziologické studie byly podloženy histologickými nálezy. (Novák, 1996) 

Hodnotíme-li všechny teorie, které jsme zmínili, zjistíme, že ke každé 

můžeme mít větší či menší výhrady. Zdá se proto nejpřijatelnější elektická teorie, 

která převezme něco z myoelastické teorie a poznatků Wykeových. 

Samohlásky a souhlásky 

Zpěv netvoří pouze melodie, tedy hudební stránka hlasového projevu, ale 

obsahuje také slovní sdělení, které je tvořeno stejně jako při řeči ze souhlásek a 

samohlásek. 

Samohlásky jsou ve fonetice označovány jako vokály a souhlásky jako 

konsonanty. Z akustického hlediska jsou vokály jevy pravidelné zvukové děje a 

vyznačují se formantovou strukturou, naproti tomu jsou konsonanty jevy 

nepravidelné, výbuch, šum nebo kombinace obou. 
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Samohlásky, vokály 

Podle toho, kde samohlásky vznikají, podle polohy jazyka je rozdělujeme na 

přední I a E, střední A a zadní O a U (obr. 16 A). Sledujeme-li hlubší akustické 

vztahy samohlásek, polohu 1. a 2. formantu, vidíme, že vytváří trojúhelník, který 

nazýváme Helwagův (obr. 16 B) Tento fyzik bez možnosti dnešních akustických 

analýz stanovil zvukovou kvalitu samohlásek. Samohlásky můžeme tak dělit na 

vysoké - I, E, střední A a hluboké U a O. Délka samohlásek neovlivňuje výrazně 

akustické složení samohlásky. 

I. 

' :z. o 
E\.. 

t 
d 

U""' 
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0,5 

...... 
I'' I 

A B 

Obr.16- A -Tvar vokálnfho traktu u českých vokálů (Svec, 2000), B - Poloha 1. a 2. 

formantu u českých vokálů (Novák, 2000) 

Souhlásky, konsonanty 

Souhlásky jsou z hlediska akustického jevy nepravidelné, jak bylo řečeno 

výše. Proudu vzduchu se staví do cesty překážka, závěr nebo úžina, kde se 

výbuch, nebo šum realizují. Pouze tři české souhlásky se vytvářejí jiným 

způsobem, rozkmitáním určité struktury - L, R - nebo spojením těchto kmitů se 

šumem- Ř. 

Ceské souhlásky jsou generovány na různých artikulačních místech nebo 

okrscích: 

1. artikulační okrsek, rty: P, B, F, V, M 
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2. artikulační okrsek, špička jazyka a zadní hrana horních řezáků: T, D, N, t, Ď, 
Ň,S,C,Z,Š,Č,Ž,L,J,R,Ř 

3. artikulační okrsek, kořen jazyka a hranice tvrdého a měkkého patra: K, G, CH 

4. artikulační okrsek, hypofarynx: v češtině se zde nevytváří žádná hláska 

5. artikulační okrsek, hrtan: H 

Sledujeme-li souhlásky po akustické stránce, jedná se buď o explozi, šum, 

kmity nebo kombinaci těchto prvků, jak již bylo řečeno. Dělíme tak hlásky na 

výbuchové - explozivy, třené - frikativy, kmitné - vibranty, polozávěrové, 

polotřené- afrikáty, nosovky- nazály (viz tab. 1) V češtině však čistě nazální zvuk 

téměř neexistuje, pouze v některých cizích slovech jako např. banka. Nosovky 

jsou kombinovány s explozí. 

Explozivy 
-obouretné P,B,M Vznikají závěrem a otevřením rtů, při artikulaci 

hlásky P je závěr těsnější, svalové napětí větší. U 
hlásky M se uplatňuje nosní rezonance. 

- alveolární přední T,D,N Vznikají mezi špičkou jazyka a okrajem proc. 
alveolaris. U hlásky N je nosní rezonance. 

-palatální T,D,N Vznikají mezi špičkou jazyka a hranicí alveolárního 
výběžku a patra. 

-velární K,G Vznikají mezi kořenem jazyka a hranicí měkkého a 
tvrdého patra. 

Frikativy 
-labiodentální F, V Tvoří se mezi dolním rtem řezáky. 
- alveolární přední S, Z Vznikají tak, že štěrbina zůstává mezi špičkou 
- alveolární zadní S, Z jazyka a přední částí alveolárních výběžků a jazyk je 

přitlačen vzad. 
-velární CH Vzniká mezi kořenem jazyka a měkkým patrem. 
- laryngální H Vzniká v hrtanu. 
- šumová vibranta Ř Spička jazyka vytváří 4 - 6 kmitů/s, které jsou 

spojeny šumem, vytvářeným v úžině mezi špičkou 
jazyka a zadní hranou řezáků. 

Vibranty R, L Při R špička jazyka vytváří 3 - 4 kmity/s, při L kmitne 
pouze jednou. 

Afrikáty 
-alveolární C,C Jazyk je po stranách přitlačen k patru, štěrbina 
-palatální J zůstává mezi hřbetem jazyka klenbou tvrdého patra. 

Tab. 1 - Rozdělení souhlásek a způsob jejich tvofenf 
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5.3.3.1 Funkce zpěvu 

Můžeme se ptát, jaká je vlastně funkce této zvláštní činnosti. Jednoduše 

získáme odpověď, když se zamyslíme, proč si sami občas zazpíváme. Je to 

jednak funkce komunikační. Podobně jako při řeči vedeme určitý dialog či monolog 

s publikem či sami se sebou, většinou však nevkládáme do zpívaného textu 

vlastní intence ve formě slov a vět. Tato komunikace probíhá spíše na úrovni 

neverbální, kdy se zpěvák snaží vyjádřit celkovým postojem, pohyby, mimikou, 

výrazem zpěvu (barva hlasu, dynamika, rytmika, ... ) nebo také i výběrem zpívané 

písně či skladby. Komunikační funkce zpěvu má své kořeny v historii. Předpokládá 

se, že v pravěku spolu první národy komunikovali prostřednictvím zvuků. 

Pravděpodobně těmito zvuky napodobovali zvuky, které slyšeli kolem sebe (hlasy 

zvířat, zvuky přírodních dějů, apod.). Teprve později vznikala slova a z nich 

postupně řeč, jak ji známe dnes. Dále může zpěv sloužit k sebevyjádření, 

k vyjádření prožívaných emocí. Zpěv nabízí mnoho hudebních výrazových 

prostředků k vyjádření radosti, smutku, hněvu, něhy, atd. Při hledání dalších funkcí 

pěvecké činnosti se můžeme opět vrátit do historie. Dříve zpěv doprovázel 

nejrůznější činnosti (práce na poli, draní peří, chůze, uspávání dětí, atd.). 

V neposlední řadě má zpěv funkci uměleckou, která je úzce spjatá s estetičností a 

estetickým vnímáním. 

Už z tohoto neúplného výčtu funkcí zpěvu je zřejmé, že se při řízení zpěvu 

uplatňují nejrůznější oblasti naší nervové soustavy. Řízení zpěvu bude popsáno 

v následující kapitole. 

5.3.3.2 Řízení zpěvu 

Než přistoupíme k vlastnímu popisu řízení zpěvu, je třeba si uvědomit, že 

zpěv je velmi složitá a komplexní činnost. Složitost této činnosti je názorně vidět 

na následujícím schématu. 
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Obr. 17 - Schématické znázorněni pěvecké činnosti 

Dip omova práce 

Zjednodušeně si celý komplex zajišťující produkci zpěvu můžeme představit 

jako systém, který zahrnuje soubor prvků plnících různé úkoly. Pro potřeby této 

práce byl vytvořen pracovní název tohoto systému "respirační propulzní systém". 

Skládá se z několika komponent. Efektorová komponenta zajišťuje vznik proudění 

vzduchu a vznik vlastního zvuku. Zahrnuje fonační ústrojí, které se skládá ještě ze 

dvou dílčích prvků, a to z dýchacího ústrojí včetně dýchacích svalů a vlastního 

hlasivkového ústrojí. Další komponenta zajišťuje řízení. Jejími součástmi jsou 

centrální i periferní nervová soustava, ovládající ejektorovou komponentu. 

Poslední komponenta má funkci regulační, která je uskutečňována pomocí zpětné 

vazby. Respirační propulzní systém je schematicky znázorněn na následujícím 

obrázku. 
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Obr. 18 - Schéma respiračního propulzního systému 

Efektorová komponenta a její řízení 

Rytmické pohyby hrudníku, bránice a břišních stěn, které jsou základem 

dýcháni, jsou dány centrálně formovaným automatismem dýchacího ústrojí. Na 

rozdíl od dýchání klidového se při zpěvu, řeči či hře na dechové nástroje stýkají 

dva řídící systémy; jednak systém autonomní, který reguluje dýchání mimovolně 

podle saturace krve kyslíkem, a jednak systém volní, regulující dýchání účelově. 

Při tomto typu řfzenf se uplatňují korové oblasti mozku (Véle, 2006). 

Úmyslné ovládání hrtanové činnosti je způsobeno mozkovou kůrou, ve 

které určitá místa (pro motoriku a propriocepci) mají vztah k hrtanovému 

svalovému ústrojí. Tak jako u ostatnfho svalstva, tak také při jemné koordinaci 

pohybů svalů zúčastněných při tvoření hlasu spolupůsobí celý extrapyramidový 

systém a mozeček (Kiml, 1989). 

Řídící komponenta 

Všechny vyšší funkce nervové soustavy jsou řízeny mozkovou kůrou. 

Stejně tak je tomu u funkce fonační. V minulosti se u hudebníků hledaly rozdíly 

nejprve v morfologické stavbě mozku. Někteří vědci se totiž domnívali, že u lidí 

s výrazným hudebním nadáním naleznou zvětšení spánkového laloku, kde se 

nacházf primární sluchová oblast. Tyto předpoklady se však nepotvrdily. Je ale 

pravda, že hudební aktivita, takže i zpěv, vedou ke změnám ve fungování mozku i 

v jeho struktuře. Jedná se například o strukturální změny v corpus callosum a 
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mozečku. Bylo totiž zjištěno, že u hudebníků je výrazně větší přední polovina 

corpus callosum, jehož vlákna propojuji obě hemisféry. (Franěk, 2005) 

Účastí mozkových hemisfér na hudební činnosti se zabývalo mnoho studii. 

Studie dominance hemisfér při hudební činnosti přinesly důkazy o tom, že při 

poškození levé hemisféry, jež se projevovalo poruchami řeči, nebyla zhoršena 

schopnost zpěvu, zatímco byl zpěv melodií zhoršen při poškození hemisféry 

pravé. Tyto závěry svědčí pro dominanci pravé hemisféry při zpěvu. Je však 

pravda, že některé hudební prvky jsou více zpracovávány spíše levou hemisférou 

(např.rytmické úkoly). (Franěk, 2005) 

Jak ukazují výše uvedené poznatky, v mozku neexistuje jedno "hudební 

centrum". Nebyla nalezena žádná mozková struktura, která by pracovala výhradně 

pro vnímání a vytváření hudby. Současné pojetí proto zdůrazňuje, že mozek je 

založen na modulární organizaci vnímání a vytváření hudby. Jednotlivé prvky 

hudby jsou zpracovávány v různých, částečně se překrývajících neuronových 

sítích obou hemisfér. 

Regulační zpětná vazba 

Pro regulaci zpěvu je využívána především akustická zpětná vazba. Přes 

sluchový analyzátor dostáváme informaci o tom, zda zazpívaný tón či melodie 

odpovídá tomu, který jsme zazpívat zamýšleli, a to ve všech kvalitách (výška, 

hlasitost, barva, fonační doba). Další informace se nám dostávají 

z proprioreceptorů uložených ve svalech dýchacích, hrtanových, mimických. 

Důležité je i vnímáni vibrací, které produkcí zvuku vznikají v oblasti hrudníku, krku 

a hlavy a jejich umístění má souvislost s použitým rejstříkem a zpívaným vokálem 

(viz. kap. 1.2.4.1 a obr.19). Zpěváci a řečníci někdy uvádějí, že určitá hláska je 

pociťována na specifickém místě vokálního traktu. Tato místa odpovídají lokalizaci 

maximálního tlaku stojatých vln ve vokálním aparátu. 
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Obr. 19 - Rozložení vibračnf amplitudy samohlásek na hlavě pfi základnf frekvenci hlasu 

125Hz (velká amplituda- čemě, stfední- šrafovaně, malá - tečkovaně; I. Kirikae, 1964) 

Při pěveckém výcviku je někdy využívána ještě optická zpětná vazba 

s použitím zrcadla. Žák zpravidla sleduje symetrii a rozsah otevírání úst, případně 

kontroluje, zda nedochází k nežádoucímu zapojení auxiliárních nádechových 

svalů (zvedání ramen) nebo přrlišnému napětí svalů v oblasti hrtanu. 

5.3.3.3 Zpěv a emoce 

Člověk emocionálně prožívá řev dravého zvířete, zpěv ptáka. Tyto nelibé 

nebo libé zvuky dokáže napodobit a přitom je libě nebo nelibě prožívá. Je to 

možné pro základní spojení diencefalické etáže mozku (jádra a šedá hmota 

podkorová mezimozku s šišinkou a hypofýzou, vegetativní centra) s hlasovým 

ústrojím. Vývojově starou část mozkové kůry tvoří čichový mozek 

(rhinencephalon), základní pro zvíře, u člověka upadá ve prospěch integrací 

emočních (limbický systém). Slovo emoce je odvozeno od latinského emoveo, 

znamená vzdaluji, odklízím, ale také otřásám; latinské motio znamená pohyb, 

neklid vášeň. Emoce představují nejsubjektivnější, nejdynamičtější a nejtíže 

sdělitelnou i prožitkovou kvalitu, mají výraznou složku objektivní, tvořenou 

vegetativními reakcemi, motorikou (zvláště mimikou a pantomimikou), vokálními 
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projevy, změnami vnitřně sekretorickými a elektrofyziologickými. Nižší emoce 

reprezentují na bázi instinktivních projevů afekty, nálady, vášně, emoční zabarvení 

neboli prízvuky počitků a vjemů, pokládané za nejelementárnější prožitky libosti a 

nelibosti. Vyšší emoce jsou city estetické, intelektuální, etické. český fyziolog Jirí 

Procházka ve své učebnici Základy fyziologie člověka píše: "Zpěv je znakem 

příjemných vášní a výrazem lásky a radosti, které tím jiným lidem dáváme na 

vědomí a které tím v nich dokonce vzbuzujeme."(Kiml, 1989) 

Emoce jsou podkladem dynamických změn hlasu, změn hlasové polohy, 

síly (přízvuk, důraz, hlasitost), trvání a zabarveni hlasu. Stupeň a trvání těchto 

změn jsou různé (hlas při trémě, strachu, smutku, veselosti, rozjarenosti, zlosti, 

vzteku). Emoce v celé jejich složitosti lze studovat jedině v rámci nejsložitější 

struktury psychologického studia osobnosti. Subjektivní prožívání emoci zůstává 

stále oblastí málo přístupnou vědeckému bádání. Citové zážitky při zpěvu 

samotném jsou individuální, jedinečné a velmi proměnlivé. 

5.3.4 Charakteristiky zpěvního hlasu 

5.3.4.1 Barva hlasu, hlasové rejstříky 

Každý jednotlivec má své zvláštní hlasové zabarvení, jfmž se odlišuje od 

ostatních lidí a podle kterého jej snadno poznáváme. Stejných hlasů je tak málo, 

jako je málo stejných obličejů. 

Přirozený témbr (barva) hlasu je podmíněný poměry konstitučními a 

zejména strukturálními poměry při tvorení hlasu, témbr úmyslně vytvářený je 

funkčně upravovaný podle různých životních i společenských situaci. Barva hlasu 

je výslednicí poměru síly svrchních tónů hlasového zvuku v závislosti na 

vlastnostech násadní trubice (supraglotický prostor) a na periodických tlakových a 

rychlostních změnách vzdušného proudu při kmitání hlasivek. 

Hlasová barva se mění také podle věku a pohlaví. ženské hlasy jsou 

zabarveny odlišně od hlasů mužských, stejně zřetelně se liší hlas starecký od 

dětského. 

Barva stejného vokálu u téhož hlasu se mění v různých tónových výškách. 

Tato změna barvy se děje na ohraničujícím místě tónové škály a tato místa 
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ohraničují hlasové rejstříky. Hlasový rejstřík je soubor tónů stejného zabarvení, 

uváděný v činnost jednotným mechanismem. Termín rejstřík byl převzat z hry na 

varhany, kde označuje zařízení pro rozezvučení řady píšťal, vydávajících tóny 

stejného zabarvení. Problém hlasových rejstříků byl odedávna jablkem sváru mezi 

hlasovými pedagogy. Staří Italové jednoznačně rozeznávali rejstříky dva, později 

se hovoří o třech, čtyřech až pěti rejstř(cích. Pro potřeby této práce se přidržím u 

nás nejčastějšího dělení na tři hlasové rejstříky: prsní, hlavový a střední (obr. 20). 

u __ e __ u_e __ u_l -e-JI" --=,.,.::,,.!.,,k u '--------
hlavový rejstřík hrudní rejstřík 

Obr. 20- RozdtJ/enf rejstffkú 

Rejstřík prsní, někdy označovaný také jako hrudní, je tvořen činností m. 

vocalis, který formuje blanitou část hlasivek tak, že zkracuje délku hlasivkové 

štěrbiny, hlasivky jsou objemnější a mají oblé okraje. Je typický pro hlubokou a 

nižší hlasovou polohu do e 1 (tj. i pro oblast mluvního hlasu). Zní plně, barevně. Je

li však tvořen silou, hlas vnímáme jako nekultivovaný, drsný, často i chraplavý. 

Bývá spojen s dechovou silou a s tvrdými hlasovými začátky (při nich neovládaný 

výdechový proud prudce rozrazí pevně sevřené hlasivky). Hlas tvořený hrudním 

rejstříkem rezonuje v hrudi. Vokály jsou široce otevřené (a, e). Typickou 

dynamikou je forte. 

Rejstřík hlavový, také falzetový, je tvořen činnosti m. cricothyreoideus 

s účast( ostatních vnějších hrtanových svalů. Hlasivky kmitají pouze blanitými 

okraji, hlasivky a hlasivková štěrbina se prodlužují. Hlavový rejstřík je typický pro 

vysokou hlasovou polohu (tj. pro zpěvní hlas). Při správném tvoření tónu se 

zapojuje po celém hlasovém rozsahu, a je zárukou zdravého hlasu. Zní měkce 

někdy až dyšně. Je spojen s měkkými až dyšnými hlasovými začátky. Hlas tvořený 

hlavovým rejstříkem rezonuje jak v lebce, tak v měkké hrudi. Vokály jsou zavřené 

(u, o). Typickou dynamikou je piano. 

Rejstřík střední, tvoří most mezi hrudním a hlavovým rejstříkem. Je typický 

pro střední a vysokou hlasovou polohu ženského a dětského hlasu (rozsah od d2 
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výše, po vysoké c u tenorů), hlasové začátky jsou měkké. Práce dechového 

svalstva je intenzivnějšl. Uplatňuje se při střední síle {mezzoforte) a ve výškách při 

forte. Činnost středního rejstříku je vyvolána předním posazením hlasu - navozují 

ho přední světlé vokály e,i. Rezonance je v předních hlavových prostorách, v tzv. 

masce. 

hrvdn1rezonance Q hlavov~ rezon~ nce Q 

Obr. 21 - Schéma miSenf rejstffků 

Ideálem zdravého, zvukově vyrovnaného hlasu je hlas smíšený, voix 

mixte, který se může v různé dynamické intenzitě volně pohybovat do výšky i 

hloubky bez hlasových zlomů a nápadné změny hlasové barvy. Tuto hlasovou 

jednotnost zajistí vyvážené spolupůsobení všech tří rejstříků. Poměr hlavového a 

hrudního rejstříku ve smíšeném hlase se mění podle výšky tónu, síly tónu a 

zpívaného vokálu. Zapojení rejstříků ve smíšeném hlase také závisí na 

psychickém prožitku: při dramatickém projevu převládne hrudní rejstřík, který 

vyjadřuje sílu a vášeň, při citově laděné výpovědi naopak hlavový, který vyjadřuje 

něhu, půvab, lehkost; jas a světlost vyjádří rejstřík střední. 

5.3.4.2 Rezonance dutin, formanty 

Hltan s dutinou ústní i s dutinami nosními tvoří spojitý rezonátor, jehož 

prostor se mění napětím svalstva uloženého pod sliznicí. Velice rychlou 

proměnlivostí disponuje dutina ústní, která působí úžinami mezi měkkým patrem, 

jazykem a mezi rty na formování lidského hlasu. Je také někdy nazývána jako 

hláskotvorná, nebo artikulační část rezonátoru. O tvorbě hlásek bude pojednáno 

v samostatné kapitole. Při fonaci i artikulaci hraje velkou roli měkké patro. 

Odděluje totiž ústní cestu od nosní. Obě se musí vyváženě podílet na znění hlasu. 
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Kdyby zvuk proudil pouze ústy, byl by nejen barevně chudší, ale také by byl stále 

přerušován artikulací některých souhlásek. 

Formant je zesílením určité frekvenční oblasti spektra, které odpovídá 

rezonanční frekvenci dutiny, kterou prvotní akustický signál prochází a je zde 

formován. V lidském hlase jsou obvykle popisovány čtyři až pět formantů a jsou 

označovány jako F1 až F5. Přibližné hodnoty čtyř nejnižších formantů jsou F1 = 500 

Hz, F2 =1500Hz, F3 =2500Hz, a F4 =3500Hz. Tyto hodnoty zhruba odpovídají 

formantům při neutrální hlásce označované symbolem lal, kdy má vokální trakt 

přibližně konstantní průřez. Pro tvorbu samohlásek (vokálů) hrají hlavní roli dva 

nejnižší formanty vokálního traktu, které jsou závislé zejména na rozměrech ústní 

a hrtanové dutiny, tedy i na poloze jazyka a míře otevření ústní dutiny. Jak bylo 

zjištěno, při zpěvním hlasu lze využít formantových frekvencí i pro zesílení 

intenzity hlasu a "zkvalitnění" jeho barvy. Jsou známy dva základní mechanismy 

využívání formantových frekvencí při zpěvu: je to metoda vytváření tzv. 

"pěveckého formantu" (angl. singer's formant) a metoda "ladění formantů" (angl. 

formant tuning). 

Pěvecký formant 

Vytvoření pěveckého formantu bývá vysvětlováno jako důsledek sblížení 

formantů F3 - FS, v oblasti kolem 3000 Hz, ke kterým je ještě přidán zvláštní 

formant, artikulačně vytvořený modifikací hrtanového prostoru nad hlasivkami. 

Kooperace těchto formantů vytvoří jeden výrazný rezonanční vrchol. Akustický 

význam pěveckého formantu popsal Sundberg, který srovnal sumární spektrum 

řeči se spektrem operního orchestru a zjistil jejich nápadnou podobnost - obě mají 

vrchol v oblasti kolem 500 Hz a poté monotónně klesají. To způsobuje, že lidský 

hlas zaniká ve zvuku orchestru. Pokud je ale v hlase přítomen pěvecký formant 

v oblasti 3000 Hz barva hlasu se zřetelně odliší od orchestru a zlepší se jeho 

slyšitelnost. 

Ladění formantů 

Při běžné komunikaci a u neškoleného zpěváka pracují vokální trakt a 

hlasivky na sobě relativně nezávisle, což znamená, že poloha formantů není 

koordinována s frekvencí hlasivek. Školený zpěvák je schopen pomocí modifikace 
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tvaru vokálního traktu dosáhnout toho, aby se frekvence formantu "naladila" na 

některou z harmonických frekvencí zdroje. Za těchto podmínek dochází na 

frekvenci formantu k výrazné rezonanci a tak lze zvýraznit "kvalitu" hlasu a též 

zvýšit hlasitost. Vzhledem k tomu, že toleranční pole formantů pro percepci 

samohlásek je poměrně veliké (řádově stovky Hz) lze většinou v rámci 

tolerančního pole předepsané samohlásky nalézt optimální polohu rezonance. Při 

změně tónu hlasu školený zpěvák zároveň mění tvar vokálního traktu, aby byla 

zachována optimální rezonance. Laděn bývá zejména první formant F1, a to 

zejména u vysokých tónů . 

5.3.4.3 Rozsah a poloha lidského hlasu 

Rozsah hlasu je rozmanitý podle věku a rozezpívanosti (tj. pěvecké aktivitě) 

na individuálních hlasových, tělesných a psychických dispozicích. Nejmenší 

rozsah je u novorozence u něhož se pohybuje okolo a 1. U kojenců a dětí do tří let 

je rozsah g1 
- c2

, u předškolních dětí f1 
- e2

, mladší školní věk c1
- f, 10 let až 

puberta a - a2
. U dospělých zabírá hlasový rozsah asi sextu. U mužů má mluvní 

hlas rozsah G (E)- d (e), u žen je o oktávu výše, tedy g(a)- d1 (e1
). Tato nízká 

poloha mluvního hlasu je prostý důsledek přírodního principu, dosáhnout 

maximálního výkonu s minimálním vydáním energie. hlubší hlasové tóny se totiž 

tvoří s nejmenší námahou hrtanového svalstva a s nejmenší silou vzdušného 

proudu. této oblasti se hlas pohybuje ovšem jenom při klidné mluvě; při důrazu se 

rozsah přirozeně zvětší. Zpěvní hlas dělíme nejen podle tónového rozsahu, ale 

také podle hlasového zabarvení. Bas E - e\ baryton G - g\ alt e - e2
, 

mezzosoprán g- g2
, soprán h- h2

. Průměrný rozsah zpěvního hlasu je tedy dvě 

oktávy. Individuální rozdíly jsou však značné, např. Pattiová měla rozsah skoro pět 

oktáv. Ve stáří se rozsah hlasu zmenšuje; u mužů se té době hlasová poloha 

lehce zvýší, kdežto u žen se naopak sníží. 

5.3.4.4 Hlasitost, intenzita zpěvu, dynamika 

Hlasitost je subjektivně vnímaná intenzita zvuku. Ta se může od fyzikální 

značně lišit, protože závisí na percepci sluchového systému, který má různou 

citlivost pro různé frekvence. Z toho plyne, že tóny s toutéž akustickou energii, 

jsou vnímány jako hlasitější v rozsahu 1000 - 3000 Hz než tóny s frekvencf pod 

1 000 Hz a nad 3000 Hz. 
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Fyzikálně je intenzita zvuku popsána jako množství zvukové energie, která 

projde za sekundu jednotkovou plochou, kolmou ke směru šíření vlnění: 

E 
I = S* t , jednotkou je [J*m-2*s-1

] 

nebo jako akustický tlak, který působí na určitou jednotku plochy: 

p 
I = S , jednotkou je [W m-2

]. 

Pro srovnání intenzit dvou zvuků byl zaveden pojem hladina intenzity 

zvuku. Místo lineárního poměru dvou intenzit, který pro slyšitelné zvuky může 

kolísat v rozmezí 1012
, byl zaveden logaritmický poměr s jednotkou bell, v praxi se 

však užívá jednotka 1 Ox menší, nazvaná decibel! [dB]. Protože hladinu hlasitosti 

nelze vyjádřit v dB, byla zavedena jednotka, jež respektuje frekvenční závislost 

v citlivosti sluchového analyzátoru. Touto jednotkou je fón [Ph]. Hladina hlasitosti 1 

Ph odpovídá hladině intenzity 1 db pro tón o frekvenci 1 kHz. 

Změny hlasitosti, dynamika pěveckého hlasu je jedním z významných 

výrazových prostředků, akcentů ve spojení s konkrétními tvůrčími úkoly pěvecké 

role. Povšimněme si rozdílu mezi stupnicí intenzity zvuku, která je spojitá a 

umožňuje naměřit velké množství hodnot, a několikastupňovou hudební stupnicí 

hlasitosti (dynamiky). V evropské hudbě se označuje hlasitost dynamickými 

znaménky, kterých je pouze pět, resp. 7- (ppp), pp, p, mf, f, ff, (fff). U pěveckého 

hlasu se zákonitě pozoruje zvyšování hlasitosti se stoupající výškou tónu, a tak při 

vzestupu melodie mírně zesiluje a při sestupu melodie naopak mírně zeslabuje. 

Rozdíl hlasitost piano a forte činí 20 dB, u některých školených zpěváků až 30 dB. 

úroveň hlasitosti vysokého tónu v pianu v mnoha případech je rovna hlasitosti 

nízkého tónu ve forte. Maximální hlasitost, které dosahují operní pěvci, se 

pohybuje kolem 120 dB, hlasy komorních zpěváků se pohybují kolem 80 dB, 

běžná populace je pod touto hranicí. 

Změny v dynamice (hlasitosti) závisí jednak na velikosti subglottického tlaku 

P69 , který je vytvářen a udržován aktivitou dýchacích svalů, ale také jak bylo 

zmíněno výše na schopnosti zpěváka nastavit rezonanční dutiny do příslušného 
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tvaru, tedy "naladit" formant. Nesprávná technika zesilování hlasu může vést 

k přepínání hlasivek a následným poruchám hlasu. 

5.3.4.5 Fonační doba 

Výdrž zpívaného tónu různé výšky a hlasitosti je individuálně různá, závisí 

na vitální kapacitě plic, na nádechu, ovládání dechu. Dále tu záleží také na druhu 

zpívané samohlásky, neboť velikost vzduchového průchodu rezonančními 

dutinami je při různých samohláskách nestejná. Dospělý člověk vydrž jedním 

dechem tón střední síly a výšky asi po 25 vteřin; ženy o něco méně, asi 20 vteřin. 

Školení pěvci zpívají nepřetržitě tóny až po dobu 40 vteřin. Ovšem, obvyklá 

vokální hudba nemá tak vysoké požadavky, takže trvání tónů po dobu 12 - 15 

vteřin úplně postačuje, dokonce se zdá posluchačům i tato doba velmi dlouhá. 

5.3.5 Poruchy hlasu 

Poruchy hlasu vznikají na základě přechodných nebo trvalých změn a 

v důsledku patofyziologické činnosti dýchacích, fonačních, rezonančních a 

artikulačních orgánů. Mohou se vyskytovat samostatně nebo v kombinaci s jinými 

druhy narušené komunikační schopnosti (dysartrie, afázie, balbuties, palatolalie), 

ale i jako součást somatických (choroby plic, průduškové astma) či psychických 

onemocnění (hysterie). 

5.3.5.1 Klasifikace poruch hlasu 

Poruchy hlasu se nejčastěji podle příčiny rozdělují na orgánové a funkční. 

Organicky podmíněné poruchy vznikají při jakémkoliv orgánovém nálezu na 

hlasivkách (záněty, úrazy, nádory, endokrinní poruchy, vrozené vady, traumata, 

neurologická onemocnění). Funkčně podmíněné poruchy vznikají v důsledku 

narušené funkce hlasového orgánu. Patří sem poruchy hlasu z jeho přemáhání 

(dětská hyperkinetická dystonie, hyperkinetická dystonie u dospělých a hlasových 

profesionálů), psychogenní poruchy hlasu (psychogenní dysfonie a afonie, 

mutační poruchy hlasu (prodloužená, předčasná, perverzní mutace, fistulový hlas) 

a hlasové neurózy (spastická dysfonie, fonastenie, hysterická spastická dystonie). 

Z jiných příčin mohou v důsledku poruchy sluchu vznikat audiogenně podmíněné 
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poruchy hlasu. Způsob tvoření hlasu může ovlivnit poruchy CNS, mentální 

retardace, DMO a jiné. 

Dysfoniemi nazýváme poruchy hlasu, jde-li o funkční poruchu mluveného 

hlasu, a dysodiemi, jedná-li se o poruchu zpěvního hlasu. Afonii nazýváme úplnou 

absenci hrtanového tónu, přičemž hlas je buď výrazně dyšný nebo šeptavý. 

5.3.5.2 Projevy hlasových poruch 

Obecné projevy poruch hlasových funkcí jsou velmi rozmanité a 

individuální. Projevují se hlavně chrapotem, hlasovou únavností, selháváním 

hlasu, nepříjemnými pocity v hrtanu, v krku, i strachem před hlasovým výkonem. 

Charakteristickým rysem těchto poruch je, že se projevují zejm. při hlasovém 

výkonu nebo po něm, kdežto v době hlasového odpočinku nejsou nijak nápadné. 

Nepříjemné pocity v hrtanu se jeví jako tlak, dráždění, pocit pálení, pocit cizího 

tělesa i bolesti v hrtanu, krku, dolní čelisti, vystřelující často až do ucha i do ramen. 

Nemocný se brání těmto nepříjemným pocitům obyčejně pohyby neužitečnými a 

bezúčelnými, jako na příklad někteří lidé často a naprázdno polykají, jiný zase 

pociťují nutkání olizovat si rty nebo často odplivovat. Velmi nebezpečné jsou pro 

hlas různé zlozvyky jako odkašlávání, chrchlání naprázdno, bez vykašlání hlenu. 

Při tom se hran namáhá a sliznice překrvuje, čímž je dán podklad pro další 

dráždivé pocity. 

Hlasová únavnost má svou příčinu v častém přepínání hlasových výkonů 

nebo v nesprávné mluvní nebo pěvecké technice, tj. v užíváni tvrdých hlasových 

začátků, neúměrné hlasové výšky a síly. Jinou příčinou únavnosti může být 

hlasový výkon při tělesné indispozici (onemocnění horních dýchacích cest, při 

celkové únavě, u žen při menstruaci, kdy jsou hlasivky překrvené) nebo také 

hlasový výkon za nepříznivých podmínek, např. v místnosti se špatnou akustikou, 

na chladném nebo příliš suchém vzduchu atd. 

Poruchy zpěvniho hlasu se projevy velmi podobají poruchám hlasu 

mluvního. Síla hlasu bývá postižena tak, že zpěvák nedovede zazpívat daný tón 

pianissimo (velmi potichu). Je totiž snadnější zpívat silně než potichu, neboť při 

tichém hlase záleží více na vnitřní souhře hrtanových svalů než na síle 

vydechovaného proudu. Přirozeně je pak i změna v dýchání. Vdech se stává 
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hlučným se zapojením pomocných nádechových svalů, vitální kapacita se 

zmenšuje, délka dechu se zkracuje a kompenzuje častými a přerývanými vdechy. 

Nesoulad součinnosti hrtanu a pružných svalových stěn v resonančních dutinách 

může vést i ke změnám zvukové barvy. Pokud je hrtan při zpěvu příliš svírán, zní 

hlas tlačeně. Vzniká většinou špatnou hlasovou technikou, kdy je při fonaci kořen 

jazyka stažen příliš dozadu a zároveň hrtan nadzdvižen. Barva hlasu se mění a je 

nazývána jako "knedlík v krku". Barva hlasu se také mění při vytažení hřbetu 

jazyka vzhůru, takže mezi jazykem a patrem vzniká úžina, která se někdy stává 

překážkou rezonance. Tím se vytvoří tzv. patrový tón. Při přehnané snaze o 

rezonanci nosních dutin se může u zpěváka objevit tzv. dutý tón. Další poruchou 

při tvorbě hlasu je neúplný uzávěr hlasové štěrbiny, který se projevuje jako dyšný 

zpěv, a projevuje se zvýšenou spotřebou vzduchu. Při zpívání tichých tónů je 

patrnější než při forte, kdy se hlasová štěrbina zvýšeným svalovým úsilím zužuje. 

Dále je třeba zmínit velmi časté a známé organické onemocnění, jež vzniká 

nesprávnou hlasovou funkcí, tj. o hlasivkových nebo zpěváckých uzlících. Jejich 

příčinou je přepínání hlasu v důsledku neúměrně silného nebo vysokého hlasu, 

tvrdých začátků, přepínání hlasu při tělesných indispozicích nebo v důsledku 

zlozvyků (odkašlávání). Při této poruše selhává často hlas v hlavovém rejstříku, 

tóny ve vyšší poloze se lámou nebo přeskakují do pískavých zvuků (tzv. 

dvojzvuky, diplofonie). Hlas je celkově zastřen a má dyšný zvuk, který je nejméně 

patrný při nízkých tónech. Uzlíky se tvoří na vnitřním okraji hlasivek, na rozhraní 

horní a střední třetiny jejich délky a to jako ohraničené ztluštění sliznice, bělavé 

barvy, velikosti špendlíkové hlavičky nebo i větší, obyčejně na obou hlasivkách 

symetricky proti sobě. Protože při fonaci na sebe při přiblížení hlasivek narážejí, 

nedovolí úplné uzávěr štěrbiny. Léčba spočívá v hlasovém klidu v akutním stadiu 

s následným přeškolením hlasu a odstranění chyb v hlasové technice, podobně 

jako u ostatních funkčních poruch. 

Také při vyšetřování poruch zpěvního hlasu se musí přihlížet k hlasu 

obyčejnému, protože špatná technika mluvení se přenáší i na zpěv. 
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5.3.6 Pěvecká pedagogika 

5.3.6.1 Stav současné pěvecké pedagogiky u nás 

První představu o stavu pěvecké pedagogiky u nás jsem si vytvořila při 

vyhledávání literatury k této práci. Bohužel jsem zjistila, že v oblasti pěvecké 

pedagogiky zcela chybí ucelená publikace shrnující moderní poznatky o tvorbě 

zpěvního hlasu, pěveckých technikách, pěveckých žánrech. Jednou 

z nejnovějších je pravděpodobně kniha foniatra Josefa Kimla "Co máme vědět o 

hlasu" z roku 1989, která se však z velké části věnuje pouze poruchám hlasu. 

Protože je většina publikací psána pedagogy, nacházíme v nich mnoho bludů 

ohledně představ o dýchání a jeho specifikách při zpěvu (viz. kap. 5.2.4.6) a 

vysvětlení vlastní tvorby hlasu je mnohdy nepřesné a neuspokojivé. Na obhajobu 

pěveckých pedagogů ale musím dodat, že podle příručky se ještě nikdo zpívat 

nenaučil. A možná fakt, že se zpěv učí většinou individuálně a poznatky se 

předávají osobním kontaktem pedagoga a žáka, není ani takováto příručka 

zapotřebí. 

Prvním pěveckým pedagogem, s kterým se ve svém životě potkáváme, je 

pro většinu lidí matka, která svému dítěti zpívá, a dítě se snaží velice brzy tuto 

činnost napodobovat. S další výukou zpěvu se děti setkávají v mateřské škole, 

pak na základní škole a při zájmu o zpěv se dostávají až k opravdu školenému 

pedagogovi na základních uměleckých školách, konzervatořích či hudebních 

akademifch. Bohužel se v současné době stále častěji setkáváme s tím, že děti 

"neumí" zpívat. Důvody můžeme hledat hned u jejich prvních pěveckých 

pedagogů. Maminky dětem přestávají zpívat a raději jim pustí nějakou nahrávku, 

která je podle jejich názoru kvalitnější, ale chybí zde už osobní kontakt. 

Reprodukovaná hudba je navíc často vícehlasá a dítě se v ní nedokáže orientovat. 

V rodinách už ani nevídáme společný zpěv při práci či jiných činnostech. Navíc 

jsou děti okřikovány, aby nekřičely a ideálem se stává "tiché" dítě. Takové dítě ale 

neumí používat hlas v různých polohách výšky a hlasitosti, dýchací, hrtanové a 

artikulační svaly postupně ochabují, a tak dítě postupně ztrácí schopnost zpívat. 

Dalšími důvody nezpěvnosti může být napodobování nesprávných vzorů mluvy a 

zpěvu, které dítě přebírá ze svého okolí. Mnohdy nesou svůj podíl na poškození 

zpěvního hlasu dítěte učitelky v mateřských školách, které děti nutí zpívat příliš 
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silně, v nízké hlasové poloze či vybírají jen písně malého rozsahu. Nemůžeme se 

pak divit, že než se dítě dostane ke školenému pedagogovi (např. v základní 

umělecké škole), který by mu pomohl pěvecké schopnosti rozvíjet, je takové dítě 

označeno za "nezpěváka" a často mu není vůbec možnost pěvecké výchovy dána. 

Nálepku nezpěváka si pak tito lidé nesou celý život a mylně se domnívají, že 

prostě zpívat neumí a nikdy se to nenaučí. Náprava těchto nezpěváků je možná, 

ale zpravidla velmi zdlouhavá, protože musíme překonávat psychický blok, který si 

tito lidé vůči zpěvu vytvořili. 

Dále bych ráda zmínila ještě jeden jev, který v současné pěvecké 

pedagogice pozoruji. Je možné ho popsat jako určité vydělování zpěvu z běžného 

života. Zpěv je považován za uměleckou činnost, a tak se také zužuje výběr 

vhodných zpěváků. Na konzervatořích a hudebních akademiích se zpravidla 

vyučuje pouze operní zpěv a pouze tento žánr je považován za zpěv v pravém 

slova smyslu. Operní zpěv se však už dost vzdaluje od představy přirozeného 

zpěvu. Stačí si představit nějakou jednoduchou lidovou písničku zazpívanou 

operním hlasem. 

Co se týče pěveckých technik, můžeme říci, že co pedagog to jiná pěvecká 

technika. často totiž pedagogové učí, co se sami naučili s určitými úpravami podle 

vlastních zkušeností. Při výuce zpěvu se velmi využívají nejrůznější představy, 

např. vdechování či pití tónu (zabránění přflišného napětí v oblasti hrtanu), 

představa zapuštění kořenů do země (pevný a stabilní pěvecký postoj), 

nejrůznější představy pro upravení tvaru rezonančních prostor (gotická klenba 

v ústní dutině, vlašské ořechy na zadních stoličkách, ... ), místo složitého 

vysvětlování dějů, které při zpěvu probíhají. I když jsou cesty velmi rozmanité, cíl 

pěvecké výchovy je vždy stejný, a to dosažení nosného vytrvalého hlasu, 

potřebného rozsahu, vyrovnané barvy a volně vedeného tónu. Základními 

zásadami pro docílení takového hlasu je správné ovládání dechu, hrtanu, 

rejstříkových funkcí, přesná výslovnost a dobré držení těla. 

5.3.6.2 Pěvecká cvičení 

Je jasné, že asi málokdo zvládne hned napoprvé zásady uvedené 

v předchozí kapitole dodržet. Proto byla vypracována celá řada pěveckých cvičení 

k nácviku a procvičování jednotlivých pěveckých dovedností. 
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Stejně jako na začátku každého tělesného cvičení, se také při zpěvu začíná 

rozezpíváním, tedy jakousi rozcvičkou. Úkolem je facilitovat svaly, které budeme 

při zpěvu potřebovat a zahřát je. Někdy se v této části používají i cvičení bez 

fonace (dechová cvičení, protahovací cvičení). Pak následují už konkrétně 

zaměřená cvičení, která se zpravidla provádí opakovaně vzestupně nebo 

sestupně po půltónech. Pedagog většinou cvičení jednou předzpívá a pak už jen 

udává počáteční tóny nebo doprovází cvičení akordy. Cvičení jsou zaměřena na 

uvolnění jednotlivých hlasových poloh, rozeznění rezonancí, propojení rejstříků, 

výdrž tónu, přesnou intonaci, ovládání dechu při vázaných tónech (legato), 

odražených oddělených tónech (staccato), zlepšení artikulace, nácvik měkkých 

hlasových začátků, dynamických změn. Mnohdy jedno pěvecké cvičení trénuje 

několik pěveckých dovedností najednou. Při provádění pěveckých cvičení se 

většinou stojí. Pěvecký postoj vyžaduje vzpřímené držení těla, které je pevné a 

zároveň volné. Někdy se připojují pohyby horních končetin nebo volná chůze. 

často se také při pěveckém nácviku sedí. Sedí se však na okraji židle, dolní 

končetiny jsou mírně od sebe, chodidla pod koleny. Trup je opět vzpřímený. 

Konkrétní příklady pěveckých cvičení a jejich nároky na dýchání jsou 

popsány v příloze a prakticky předvedeny na video nahrávce na přiloženém CD. 
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5.4 TERAPEUTICKÉ VYUŽITÍ HUDBY A ZPĚVU 

I když se tato práce zaměřuje na pěveckou techniku a její specifika při 

dýchání, je literární rešerše obsažená v této kapitole věnována jak terapeutickému 

využití zpěvu, tak i hudby. Zpěv je aktivní hudební projev, proto jsou zákonitosti 

působení hudby na organismus platné i pro zpěv. 

5.4.1 Hudba jako léčebný prostředek 

Dějiny léčby hudbou, muzikoterapie, sahají hluboko do dávnověku, kdy 

hudbě byla přičítána nejen schopnost ovlivňovat cítění, smýšlení a rozhodování 

lidí, ale navíc přímo magická moc, která se projevovala údajnou schopností hudby 

ovlivňovat jak věčný kosmický, tak stávající společenský řád, komunikovat 

s božstvy a démony ve snaze uchlácholit je, napomáhat člověku k úspěchu, 

překonávat přírodní síly a zahánět nemoc i smrt. Ve starověku nacházíme prvky 

léčení hudbou u Číňanů, Židů, Peršanů, Babyloňanů, Asyřanů a samozřejmě i u 

Řeků a Římanů. Nejvýznamnějším muzikoterapeutem tohoto období je 

pravděpodobně Pythagoras, který se zabýval hudbou a jejími číselnými poměry a 

akustickou stránkou. Hlavní myšlenkou jeho metody byla zprostředkující funkce 

hudební harmonie mezi vesmírnou harmonií na jedné straně a vnitřní harmonií 

člověka na straně druhé. Ve středověku zájem o hudební léčbu v křesťanské 

Evropě téměř vymizel a znovu se objevuje až v 17. století. Potom bojuje o přežití 

na okraji exaktní medicíny v podstatě až do současnosti, kdy je v medicíně 

pozitivní efekt hudby obecně uznávaný. 

U některých primitivních kultur můžeme i dnes pozorovat podobnou úlohu 

hudby jako u dávnověkých kultur. Hudba u nich tvoří důležitou část systému léčby 

(Larco, 1997; Pinto, 1997). Může být součástí duchovních obřadů. Například, rituál 

prováděný na severním pobřeží Peru zvaný "mesa" uzdravuje pacienta po fyzické 

i emocionální stránce a k dosažení tohoto cíle používá různé zvuky a zpěv (Larco, 

1997). Jiný rituál zvaný "ebó", který se objevuje u brazilského černošského 

náboženství "candomblé", také zahrnuje hudební produkci ke komunikaci s duchy 

k diagnostice a léčbě nemocí (Pinto, 1997). Ačkoli nejde výslovně o léčebný rituál, 

bylo křepčení a řádění mládeže západní subkultury označováno jako forma "léčení 

srovnatelné s šamanským léčením, tak s duchovní zkušeností" (Hutson, 2000). 
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Podle Hutsona křepčení zahrnuje psychologické i symbolické procesy léčení. 

"Mesa", "ebo" rituál i křepčení zahrnují hudbu jako aktivní účast, včetně zpěvu, a 

obvykle jsou společné. Duchovní, sociální, psychologická a fyziologická stránka 

hudby se spojuje v jedno. 

Biomedicínský výzkum poukázal primárně na psychologické a terapeutické 

účinky poslechu hudby. Poslech hudby může být příjemný pro mnoho lidí, a 

studie, které se zabývaly vlivem hudby na emoce, poukázaly na relaxační a 

uvolňující účinky hudby (Lowis, Hughes, 1997). To potvrzuje i studie Watkinse 

(Stacy, 2002), zároveň zdůrazňuje pokles stresových odpovědí při poslechu 

hudby. Pacientům s Alzheimerovou chorobou byl doporučen poslech hudby jako 

cesta ke zlepšení sociálních, emocionálních a kognitivních dovedností a 

k potlačení problémů v oblasti chování. Hudba nabízí pozitivní podněty pro starší 

dospělé s depresí žijící ve společnosti a navozuje uklidnění nálad u depresivních 

žen (Hanser, 1990). Také byl zjištěn pozitivní efekt na posluchače, kteří 

subjektivně udávali depresi, únavu a celkově špatnou náladu (McKinney, 1997), a 

na pacienty s chronickou obstrukční nemocí plic, u kterých došlo v krátkém čase 

k redukci úzkosti (McBride, 1999). U starých pacientů s demencí působí hudba 

jako katalyzátor nálady, uvolňující emoce a otevírající lepší kanály pro komunikaci. 

Dále byla muzikoterapie použita u lidí trpících Parkinsonovou nemocí k redukci 

tremoru a rigidity, která vedla zpětně ke zlepšení volních pohybů (Kneafsey, 

1997). 

Muzikoterapie působí i na zmírnění bolesti. Výsledky jedné studie 

provedené u žen s revmatoidní artritidou ukazují zvýšení prahu bolesti při 

pravidelném poslechu hudby (Kneafsey, 1997). Hudba pomáhá i při poruchách 

spánku a může tak u některých pacientů nahradit sedativa (Strang, 1970). 

5.4.1.1 Mechanismy působení hudby 

Pomocí fyziologických metod byly registrovány různé fyziologické odpovědi 

během hudby, např. snížení kožního odporu, zrychlení srdečního tepu, změny 

svalového tonu a krevního tlaku. Tyto reakce doprovázejí emoce, což potvrzuje 

domněnku, že emoce, jež posluchači v hudbě identifikují, skutečně i prožívají. 
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Zcela nové poznatky o působení hudby přinesla neurochemie, která 

zkoumá procesy spojené s vylučováním látek působícfch na nervovou soustavu. 

Jedná se o neurotransmitery a hormony. Například bylo sledováno zvýšení hladiny 

endorfinů při poslechu hudby, které jsou někdy nazýván hormonem štěstí. Dále 

byly zaznamenány změny v hladině kortizonu a imunoglobulinu A, což poukazuje 

na spojitost hudby s relaxací a snížením stresu. 

5.4.2 Vliv zpěvu na zdraví a kvalitu života 

Série 13 článků o prospěchu zpěvu pro zdraví byla publikována v časopise 

The Etude již v letech 1891 až 1949. Tyto historické články poskytují náhled do 

problému, jak hudba a částečně zpěv, byly viděny jako prospěšné pro zdraví skrze 

interakci mozku, psychologie a fyziologie. Již mnoho let se uvažovalo, že je zpěv 

prospěšný pro lidi s astma a bronchitidou, protože spoléhá na stejnoměrný proud 

vydechovaného vzduchu. Další tvrzení v The Etude byly ohledně souchotin, 

koktání a dlouhověkosti. Později pisatelé stanovili, proč jsou tvrzení o prospěšnosti 

zpěvu pravdivá: ovlivněním sympatického nervového systému a zvýšeným 

plněnfm plic (Hunter, 1999). 

Národni asociace sborů, ve svém článku o pozitivním vlivu sborového 

zpěvu na zdraví, nezmiňuje jenom uvolňováni endorfinů, které redukují bolest, ale 

také diskutuje procvičení krku, hlavy a trupu, vzestup oxygenace krve a zlepšení 

dechové techniky (Parker, 1999). 

Zpěv byl využit i k léčbě lidí po traumatu mozku. Dlouhodobými výsledky 

bylo zlepšení v intonaci při řeči, zvýšení hlasového rozsahu a zlepšení nálady. 

(Baker et al., 2005). Při jiném projektu bylo zase zpívání použito ke zlepšeni 

artikulace a dechové kontroly u parkinsoniků (Kneafsey, 1997). V další studii se 

zpěv použil jako fyzické cvičení k uvolněni čelisti a jazyka u jednoho pacienta 

s parkinsonismem. Postupně byl pozorován i pokles rigidity a zlepšení držení těla. 

(Selman,1988). 

Dalším příkladem využití pozitivnfho efektu zpěvu je vznik hlasově

pohybové terapie, kterou vyvinula Paul Newham (1994). Základem této terapie je 

předpoklad, že vokální zvuky vedou k posílení klientů, jejichž mobilita byla vážně 

poškozena nemocí nebo nehodou. 
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5.4.2.1 Terapeutické využití zpěvu a hry na dechové nástroje pro lidi 

s respiračním onemocněním 

Efekt zpěvu na dýchání je ilustrován příběhem barytonisty lana Wallace. 

V dětství trpěl astmatem a v pozdější době mu bylo doporučeno začít se zpěvem, 

aby zlepšil kapacitu plic a efektivně kontroloval své dýchání (Stacy, 2002). Využití 

skupinového zpívání u seniorů s emfyzémem plic, přineslo zlepšení dechových 

funkcí, posun od klavikulárního typu dýchání k dýchání břišnímu, a senioři udávali 

zvýšení kvality života (Engen, 2001 ). 

Podobné fyziologické mechanismy jsou využity při hraní na dechové 

hudební nástroje astmatickými dětmi (Marks, 1974; Lucia, 1994). Od roku 1956 

Marks obhajuje použití dechových nástrojů k rehabilitaci dětí s vážným astma 

bronchiale. Efekt hry se projevuje nejméně po 24 měsících pravidelného hraní. 

Nastává zlepšení funkčních parametrů (zvětšení vitální kapacity plic, zkrácení 

křivky rozepsaného výdechu, zmenšení reziduálního objemu a funkční reziduální 

kapacity), zmenšuje se převzdušnění plic, dochází k posílení svalů bránice, 

zlepšení vadného držení těla a dechové koordinace (Petrů, 1993). U každého 

dechového nástroje je však potřeba a spotřeba vzduchu různá, např. u flétny je 

potřeba malá na rozdil od fagotu. Flétna také klade nejmenší odpor 

vydechovanému vzduchu (GIOckmann a kol., 1974). U nás se o použití hry na 

flétnu u astmatických dětí zasadil Prof. Žilka. V současné době je tato metoda 

velice rozšířena a používá se nejen při ozdravných pobytech. Na mnohých 

místech je tato činnost provozována také při školách nebo DDM. 

5.4.3 Argumenty pro využití pěvecké techniky jako terapeutické 

metody ve fyzioterapii 

V této kapitole jde o shrnutí poznatků z předchozích kapitol, na základě 

kterých můžeme uvažovat o terapeutickém využití pěvecké techniky. 

• Zpěv můžeme chápat jako dechová cvičení. 

Zpěv klade velké nároky na regulaci dechu, tak aby odpovídala 

požadavkům daného pěveckého cvičení. Výdech je prodloužený a nádech 

výrazně zkrácený oproti normálnímu dýchání. Výdech probíhá proti odporu z části 

uzavřené glottis a proti odporu struktur ústní dutiny (různé postavení jazyka, 
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měkkého patra, zubů a rtů podle zpívaných vokálů, úplné semknutí rtů při tzv. 

brumendu). Rychlost vydechovaného proudu vzduchu je výrazně nižší a při 

nádechu naopak vyšší. Svaly regulující výdech se aktivují v různé míře podle 

dynamiky, rytmu a akcentace zpívané melodie. Při zpěvu zpravidla využíváme 

větší objem VC a dochází také ke snížení FRC. 

• Zpěv můžeme použit jako auto vibrační cvičení. 

Při produkci tónu se vibrace přenáší i na okolní tkáně vokálnfho traktu. 

Pokud zpíváme tóny nižších frekvencích (využíváme hrudní rejstřík), cítíme 

vibrace zejm. v oblasti hrudníku a krku. Výhodné jsou pro tento typ vibrací vokály 

A, O, U. Při tónech vyšších frekvencí (z hlavového rejstříku), vnímáme vibrace 

lebky zejm. na vertexu, u kořene nosu, ve spáncích, obzvláště zpíváme-li vokál I. 

Hrudní rezonance napomáhá uvolňování hlenů z dolních dýchacích cest. 

• Pň zpěvu je kladen důraz na správné držení těla. 

Při zpěvu se využívá zejm. stoj, ale také sed nebo chůze. Pěvečtí 

pedagogové popisují postoj při zpěvu jako vzpřímené držení těla s otevřeným 

hrudníkem, kterého má být dosaženo bez velkého úsilí. Toto vzpřímené držení má 

být zachováni i v sedu nebo při chůzi. V podstatě odpovídá správnému drženi těla 

jak je používán tento termín ve fyzioterapii. Navíc si musíme uvědomit formativní 

vliv dýchacích pohybů na páteř. 

• Zpěv je aktivní formou muzikoterapie. 

Můžeme tedy předpokládat stejné účinky na psychiku člověka jako u 

pasivní muzikoterapie (viz. kap. 1.4.1.). Při zpěvu je prožívání emocí mnohem 

intenzivnější než při poslechu hudby. 

• Při zpěvu je využito několika forem zpětné vazby. 

Tato zpětná vazba je jednak akustická přes sluchový analyzátor, dále 

proprioceptivní a mechanoceptivní. Pro terapeuta je tu navíc k dispozici ještě 

kontrola zraková. 

• Pěvecká cvičen( jsou velmi variabilní. 
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Pěvecká cvičení můžeme vhodně volit podle potřeb a schopností skupiny. 

Můžeme měnit výšku, rytmus, hlasitost, zpívané hlásky či slova, výrazové pojetí, 

využít různé polohy, doplňovat cvičení pohyby podle požadovaného cíle terapie. 

• Pro zpěv není nutná znalost not. 

Na rozdíl od hry na nástroj není pro zpěv nutná znalost not ani prstokladů. 

Opakování zazpívané melodie navíc zlepšuje a cvičí paměť. Můžeme využít i 

známé melodie lidových či jiných písní nebo improvizaci pacientů. 

• Minimální nároky na pomůcky. 

Pěvecká cvičení lze provádět zcela bez pomůcek, jediné co terapeut 

potřebuje je vlastní hlas. 

• Možnost skupinového i individuálního využiti. 

5.4.4 Hudební sluch, hudební nadání a schopnosti 

Tato kapitola je uvedena na tomto místě, protože se věnuje otázce, kterou 

si možná mnozí položí při přečtení názvu celé práce, a to zda terapie využívající 

zpěv může být pro všechny. Vždyť je přece spousta lidí, která nemá hudební 

sluch, smysl pro rytmus nebo nedisponují dobrým hlasovým aparátem. 

5.4.4.1 Hudební sluch 

Sluchový analyzátor je důležitou součástí zpětné vazby pro mnoho 

hudebníků a u zpěváků to platí dvojnásob. Člověk, který zpívá, nemá k dispozici 

klapky jako na klavíru či přesně určené otvory jako na flétně, které určují výšku 

hraného tónu. Výšku tónu může zpěvák kontrolovat jedině svým sluchem. 

Přesnost rozlišování frekvenčních změn (tedy výšky tónu) naším sluchem je do 

jisté míry subjektivní a uplatňuje se také vrozená akustická citlivost nebo 

senzitivita získaná hudební zkušeností. Velikost nejmenší postižitelné změny se 

pohybuje v závislosti na frekvenční oblasti od 3 do 22 Hz, což odpovídá velmi 

malé části půltónu (Franěk, 2005). Z toho můžeme usuzovat, že jsme schopni určit 

zda zazpívaný tón odpovídá tónu (referenční tón), který nám byl např. předzpíván 

nebo zahrán na hudební nástroj. Od tohoto tónu jsme pak schopni odvodit i ostatní 

tóny melodie. Tato schopnost je nazývána relativní sluch. 
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Opakem relativního sluchu je sluch absolutní, který je definován jako 

schopnost vytvořit či rozpoznat výšku tónu bez udání referenčního tónu. Údaje o 

jeho četnosti v populaci se velmi liší. V literatuře najdeme odhady, podle kterých 

mezi hudebníky absolutním sluchem disponuje 3 až 9% osob (Révész, 1913; 

Wellek, 1938), v obecné populaci pak asi jen 1%o osob. Podle některých teorií je 

absolutní sluch vrozený a je daný geneticky (Révész, 1913; Bach, 1937), podle 

jiné teorie se vtiskne lidem v raném věku v průběhu jejich aktivní hudební činnosti 

(Copp, 1916). Nedávno se však objevila teorie, která předpokládá, že s 

absolutním sluchem se rodí všechny děti a využívají ho při učení své mateřské 

řeči. V průběhu dětství však tuto schopnost postupně ztrácí, pokud není nadále 

udržována. (Saffran, Greipentrog, 2001). Pro tuto teorii svědčí i studie provedená 

u příslušníků národů, kteří mluví tónovou řečí. Ti se při různých testech 

vyznačovali pozoruhodně dokonalým absolutním sluchem. V jazycích těchto 

národů představuje výška jednotlivých slabik velmi důležitou informaci a může 

výrazně měnit význam slova. 

Z výše uvedeného vyplývá, že každý člověk je vybaven poměrně přesným 

analyzátorem tónové výšky. Schopnost využívat ho k hudební činnost, však závisí 

na jeho dalším rozvíjení, ať už absolutním sluchem disponujeme všichni od 

narození nebo se musíme hudebnímu sluchu učit. 

5.4.4.2 Hudební nadání a schopnosti 

Dříve se uplatňoval názor, že hudební schopnosti souvisí především 

s výjimečný hudebním nadáním. Pouze omezený počet jedinců disponuje 

výjimečným nadáním. Tento pohled můžeme nazvat elitářským. Přibližně od 

poloviny 20. století se začalo předpokládat, že hudební schopnost je vlastnost, 

která se běžně vyskytuje u většiny lidí, každý člověk je v podstatě muzikální 

(Sioboda, Davidson, 1996). Tak jako každý člověk může mluvit, tak je běžné a 

nepřekvapivé, že každý jedinec může zpívat (Biacking, 1971 ). Tento pohled také 

zdůrazňuje, že rozvoj hudební dovednosti nezávisí pouze na vlastním hudebním 

nadání, ale také na souhře mnoha dalších faktorů - kognitivních, sociálních, na 

vlivu prostředí, motivaci, individuální zkušenosti, zdělání, které jsou pak doplněny 

procesem vlastní hudební výuky a výchovy. 
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Poznatky kulturní antropologie ukazují, že v primitivních společnostech je 

hudební nadání v celkové populaci značně rozšířeno. Například Messenger 

(1958), který prováděl výzkum v Nigérii, byl překvapen stupněm rozvoje 

hudebnosti místních lidí. Dokonce i děti mladší pěti let uměly zpívat stovky písní, 

sólově i ve skupinách, také uměly hrát na několik bicích nástrojů a ovládaly mnoho 

složitých tanečních pohybů. 

5.4.4.3 Hudební vývoj v ranném věku 

První hudební zkušenosti mohou pocházet již z prenatálního období. Asi tři 

až čtyři měsíce před narozením je plod schopen svým sluchovým systémem 

vnímat zvuky matky i zvuky přicházející z vnějšku. Důležitým základem pro 

hudební vývoj dítěte je pak zpěv rodičů, který prohlubuje nejen hudební 

zkušenosti, ale je přirozenou formou emocionálního výrazu a mezilidské 

komunikace. 

Každé dítě je disponováno pro hudbu. Je vybaveno hlasovým orgánem, 

jedná se vlastně o funkčně se zlepšující hudební nástroj, který dítě užívá ještě 

dříve, než začne mluvit. Začíná proto zkoušet různé vokální projevy. Již v prvních 

měsících po narození jsou děti schopny zachytit malé rozdíly ve frekvenci a 

intenzitě tónu. Umějí již zpracovávat časové informace a rozlišovat zvuky podle 

délky a vnímat tempo a rytmické rozdíly. Ve věku 7 měsíců se již naučí a 

zapamatují dosti složitou hudbu a uchovají si ji ve své dlouhodobé paměti. Avšak 

pohybový aparát ještě není schopen dokonale koordinovat pohyby, z čehož 

vyplývají omezení pro začátek hry na hudební nástroje. 

5.4.4.4 Dispozice pro zpěv 

Z předcházejících odstavců je zřejmé, že první přirozenou hudební činností 

u dětí je zpěv. Možná začíná už v prvních měsících ve zkoušení různých zvuků 

(broukání, výskání) nebo až v pozdějším věku ve formě napodobování a 

opakování melodií. Rozhodně však je zpěv pro děti přístupnější dříve než hra na 

hudební nástroje. 

Hlasovým orgánem disponuje každý člověk. Je pravda, že někteří mají 

vrozenou strukturu hlasivek a rezonančních prostor pro znělý a krásně "barevný" 

hlas, větší hudební vlohy, lepší proprioceptivní vnímání a citlivější sluchový aparát. 

78 



Hant:o Kope.::. ová Diplomova prace 

Ale všichni, pokud nemají organickou poruchu v oblasti fonačního aparátu a 

systému zajišťujícím zpětnou vazbu, mohou zpěv rozvíjet a učit se mu. 
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6 EXPERIMENTÁLNÍ ČÁST 

6.1 METODIKA 

V oblasti zpěvu bylo provedeno mnoho studií a experimentů, v literatuře 

jsem však nenašla žádnou studii, která by popisovala topografické změny 

hrudníku a břišní stěny ani vlastní výdechový průtok, resp. jeho změny v čase. 

Proto byla v rámci této práci provedena tzv. "pilotní studie", která má za cíl 

poukázat na možnost detekce těchto změn . Pro měření byla zvolena dvě 

jednoduchá pěvecká cvičení, u kterých se předpokládaly velmi rozdílné nároky na 

dýchání. V hudební terminologie jde o protichůdné přednesy, legato (vázaně) 

označuje sled not zpívaných bez mezer, v experimentu bylo ještě zjednodušeno 

na držení jednoho tónu, tedy zpěv jedné noty. Naproti tomu staccato (odráženě) 

vyžaduje zpěv oddělených tónů. 

Při experimentu byly použity tyto metody: 

• průtoková spirometrie pomocí speciálně sestrojeného průtokoměru 

• moiré topografie 

6.1 .1 Průtoková spirometrie 

Metod pro měření průtoku vzduchu při dýchání je více. V našem 

experimentu byl použit přístroj speciálně sestrojený pro analýzu expiračního 

proudění vzduchu, proto bude dále popsána jen tato metoda měřenL 

Použitý přístroj funguje na principu Pitotovy trubice, která se použivá 

k měření místní rychlosti (rychlost v určitém místě proudu) proudění v trubici. Tato 

metoda patří mezi nepřimé metody, kdy je rychlost měřena pomocí tlaku, jak 

vyplývá z Bernoulliho rovnice (viz. kap. 5.2.3.1 ). Bernoulliho rovnici lze pro 

vodorovné potrubí napsat ve tvaru: 

p v2 1 
-+- = konst. ~ p+- pv2 = konst. =Pc 
p 2 2 

Pitotova trubice, zahnutá proti směru proudění, měři celkový tlak Pc 

v určitém místě proudu. Statický tlak Ps. který je měřen piezometrickou trubicí 

připojenou k otvoru ve stěně potrubí. 
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kde rozdíl celkového a statického tlaku je určen z rozdílu výšek hladin 

v připojených tlakoměrných trubicích. 
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Obr. 22- Schéma Pitotovy trubice 

6.1.2 Moiré topografie 

L 

Moiré metoda byla popsána již v minulém století. Využití moiré metody pro 

vyšetřováni tvarových charakteristik trupu a deformit páteře uvedl jako první 

Takasaki v 70. letech. Od té doby vznikla celá řada mutací základní myšlenky 

vzniku vrstevnicového obrazu projekcí mřížky na sledovaný povrch těla, který nám 

dovoluje provést prostorovou rekonstrukci tvaru. (Otáhal1989) 

Moiré metoda je celkem snadno dostupná metoda, dostatečně přesná, 

nenáročná na obsluhu, s možností zpracování získaných informací prostředky 

informační techniky. (Otáhal, 1989) Tato metoda rozšiřuje soubor pomůcek pro 

kvalitativní a kvantitativní hodnocení topografie těla a podává fyzioterapeutovi 

sdružené informace o morfologickofunkčním aktuálním stavu pacienta. 

(Chalupová, 1998) 
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Obr.23 - Moiré snímek zad (Otáhal, 1989) 

Moiré metoda je zcela neinvazivní metoda, kterou lze použít 

v neomezeném míře oproti např. RTG, a proto s ní lze sledovat topografii trupu, 

např. i u gravidních žen. 

Metoda stínového moiré metoda je optická metoda pro jejíž spolehlivou 

funkci musí být dodržena řada konstrukčních zásad. Zásadní sestava zařízení se 

skládá z mřížky, světelného zdroje a kamery. Tyto konstrukční prvky bývají 

obvykle ve své technické realizaci spojeny jedním tuhým rámem nebo jsou 

přestavitelné. Mřížka je tvořena řadou ekvidistantních, vodorovně napjatých, 

polyamidových vláken s roztečí p = 1 až 2 mm. Pacient stojí za mřížkou směrem 

od objektivu kamery. Princip vzniku pseudomřížek v prostoru za mřížkou a 

vytvoření vrstevnic na sledovaném povrchu je patrný z obr. 24. 
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Pro vznik kontrastního moiré efektu je nutné dodržet podmínku linearity 

zdroje světla, jeho rovnoběžnost s texturou mřížky a zamezení přístupu 

parasitního světla do snímacího prostoru. Po osvětlení mřížky vznikne v prostoru 

za mřížkou řada pseudomřížek, která je určena vertikální sekvencí stínových 

maxim, tvořených stínem od světelného zdroje a zastíněním mřížkou vůči snímací 

kameře. Odstup jednotlivých pseudomřížek (ln) od základní mřížky M a převýšení 

mezi sousedními vrstevnicemi podléhají vztahu 

ln = (n x I) I (k - n), 

kde konstanta k = h I p a I je odstup mřížky M od roviny snímání. (Otáhal, 1989) 

Zdroji chyb v moiré metodě se zabýval Van Wijk, M. a kol. v roce 1980, 

který zjistil, že chyba polohy pseudomřižky je především dána technologickými 

nepřesnostmi vzdáleností I, h, a rozteče p. Chyba vzrůstá se vzdáleností od 

základní mřížky a je dále rovněž ovlivněna chybou, pocházející z principu centrální 

projekce, která má však malý vliv na symetrii moiré obrazu , jestliže pacient je 

v poloze optické osy snímací kamery. Efekt těchto zdrojů chyb je však 

zanedbatelný v případě, že vazba mezi jednotlivými komponentami aparatury je 

dostatečně tuhá a celá konstrukce je opatřena justážními prvky umožňujícími 

přesné dostavení zdroje světla, mřížky a kamery. Van Wijk učinil obecný závěr, že 

přístroj jako moiré konturograf může nabídnout geometrické informace s přesností 

kolem 2 mm. Pevnost přístroje a přesná mřížka jsou podstatné pro získání této 

přesnosti. (Van Wijk, 1980} 
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Určením souřadnic průsečíků zvolené čáry s vrstevnicemi lze získat data, 

která je možno zpracovat numericky prostředky výpočetní techniky a je možné 

uložená obrazová data potom přímo použít pro další zpracování, např. pro 

hodnocení asymetrie či tvarové objemové změny vybraných morfologických 

struktur. (Otáhal, 1989) 

, .. 
ZVOLE~YREZ RELIÉF 

Obr.25- Princip rekonstrukce reliéfu ve zvoleném řezu moiré snímku 

Další možností je zrekonstruování povrchových reliéfů ve zvolených 

rovinných či zakřivených řezech. (Obr. 5, Otáhal, 1989) 

... 

--osoba A - - - osoba B I 

Obr. 26 - Princip rekonstrukce reliéfu ve zvoleném řezu moiré snímku 

(Otáhal, 1989) 
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6.2 TECHNICKÉ VYBAVENÍ 

Experiment byl proveden v laboratoři zátěžové biomechaniky FTVS UK, 

která je vybavena konturogramem moiré. Spirometrický průtokoměr byl pro měření 

zapůjčen od Mgr. J. Zemana. 

6.2.1 Konturograf moiré 

Konturograf moiré v laboratořích biomechaniky FTVS UK je využíván 

k detekci tvaru povrchu především trupu lidského těla, ale obecně i jiných objektů. 

Optická soustava je tvořena v jedné rovině světelným zdrojem a kamerou, v 

paralelní rovině postavenou mřížkou, tvořenou soustavou rovnoběžných vláken 

nepropouštějících světelné záření a volných, stejně širokých mezer mezi nimi. 

Sledovaný objekt je umístěn za mřížkou na opačné straně než zdroj světla. Celá 

soustava je v zastíněném prostoru. Vzájemné vzdálenosti těchto paralelních rovin, 

vzdálenost kamery a zdroje světla a také tloušťka vláken mřížky určují výsledný 

krok - převýšení vznikajícího stínového obrazu vrstevnic. 

Pro identifikaci topografie trupu se osvědčila konfigurace, tj. vzdálenost 

mřížka- kamera, kamera- světla, kdy je tato ekvidistance 4 mm. 

V důsledku interference světla a stínu vrhaného vlákny mřížky, je pro 

dostatečný kontrast vzniklých vrstevnicových čar nutné zajistit přesnou paralelnost 

obou zmiňovaných rovin a navíc paralelnost vláken mřížky a spojnice dvou 

světelných zdrojů. Václavík (1991) uvádí, že moiré proužky pozorované na 

lidském těle mají malou viditelnost, což je způsobeno rozptylem světla v lidské 

pokožce. Tento rozptyl světla snižuje hranovou ostrost ve stínu vrženém mřížkou 

na lidské tělo. Vzniklé moiré proužky proto mají zřetelně nízký kontrast. Pro vyšší 

podíl krátkovlnného světelného záření je systém vybaven soustavou dvou 

přežhavených halogenových žárovek s vysokou teplotou chromatičnosti. Také 

filtrací do kamery dopadajícího světla snižujeme podíl dlouhých vlnových délek 

světelného záření a světlo polarizujeme. Použití dvou světelných zdrojů je vhodné 

proto, aby bylo zajištěno dostatečné osvětlení konvexního tvaru jakým je povrch 

trupu. 
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ZDROJE SVĚTLA 
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Obr. 27- Uspofádání moiré pracovišt~ (Otáhal, 1989) 

6.2.1.1 CCD kamera 

Oiplomova prace 

Při experimentu byla použita CCD kamera SensiCam QE s rozlišením 

1376(H)x1040M a maximální frekvencí snímání 16 MHz. Při našem experimentu 

byla použita frekvence snímání 19 snímků/s. Snímky pro další zpracování byly 

v rozlišení 384x448 Pixelů. 

6.2.2 Spirometrický průtokoměr 

Spirometrický průtokoměr použitý pro náš experiment je tvořen Pitotovou 

trubicí, na kterou je připojen snímač diferenciálních tlaků Cressto TMG 318N4G. 

Pomocí spojovacích kabelů jsou diferenciály tlaků přivedeny do A/D převodníku 

Drak 5 Papouch, kde jsou zpracovány do digitální podoby. A/D převodník je 

připojen k PC s operačním systémem Windows XP se softwarovým vybavením 

pro zpracování dat z převodníku (aplikační software firmy Papouch). Na začátku 

Pitotovy trubice je umístěna dýchací maska, která umožní volný nádech a 

zabraňuje úniku vzduchu při výdechu. 
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Obr. 28 - Spirometrický průtokomér a jeho součásti 

6.2.2.1 Snímač diferenciálních tlaků 

Diplomo a práce 

adaptér 

dýchací maska 

Pitotova trubice 

snímač diferenciálních tlaků 

Snímač diferenciálních tlaků Cressto TMG 318 4NG snímá rozdíl tlaků do 

1 kPA. Chyba nastavení je max. 1% (0,5%)+/- 2 Pa. Přístroj je napájen 

stejnosměrným napětím v rozsahu 12+36 V, výstupní proud je 0+20 mA. Přístroj je 

určen pro měření a regulace v oboru malých a velmi malých tlaků, tj. především 

obor vzduchotechniky. Tlak se u tohoto přístroje měří pomocí čidla s křemíkovou 

membránou, princip měření je piezoelektrický. Je odolný vůči vibracím a může 

pracovat v libovolné poloze. Výstupním signálem je proud nebo napětí. 

6.2.2.2 A/D převodník Drak 5 Papouch 

DRAK5 má čtyři analogové bipolární diferenciální vstupy s rozsahem +/-

2,5V. 16 bit aproximační A/0 převodník je pro každý vstup kalibrován na rozlišení 

0,1mV. Maximální rychlost měření je 5000 vzorků/s a je nezávislá na počtu 

měřených vstupů. K nadřazenému systému (počítači) se připojuje pomocí 

sběrnice USB nebo přes Ethernet. Je ovládán aplikačním softwarem firmy 

Papouch. V našem experimentu byla použita maximální frekvence měření, tj. 5000 

Hz (měřící interval 200 ~s). 
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6.2.3 Další použité pomůcky 

Dále byla při experimentu použita sopránová zobcová flétna pro stanovení 

zpívaného tónu (rozsah c1 - a2) a mechanický metronom pro udání frekvence 

zpívaného staccato (rozsah 40 - 208 úderů/s). 

Obr.29 - Mechanický metronom Obr. 30 - Sopránová zobcová flétna 

88 



Hana Kop:•č ova Dip!or o a prace 

6.3 CHARAKTERISTIKA MĚŘENÉHO SUBJEKTU 

Protože se jedná o pFípadovou studii byl pro experiment vybrán pouze 

jeden subjekt. Hlavní podmínkou výběru byla pFedchozí zkušenost se zpěvem, 

alespoň v rámci sborového zpívání, a nepFítomnost respiračních onemocnění 

v anamnéze. 

Charakteristika subjektu: 

• Pohlaví: žena 

• Rok narození: 1983 

• Výška: 174 cm 

• Váha: 67 kg 

• BM I: 22,13- v normě 

• Osobní anamnéza: úrazy, operace O, respirační onemocněni a jiná 

interní onemocnění neg. 

• AA: neg., FA: neg. 

• Vyšetrení spirometrem (Pony Graphic): FVC = 3,77, FEV1 = 3,69 1/s, 

PEF = 9,181/s 

-všechny naměrené hodnoty odpovídají normě 

• Pěvecká anamnéza: zpěv ve sboru od 8 do 19 let- zkoušky 3,5 h, 

1x týdně; nikdy neabsolvovala individuální výuku; t.č. bez 

pedagogického vedení (zpívá si občas pro radost) 

• Kineziologický rozbor stoje: skoliotické držení, šikmá pánev (vlevo 

dolů), rotace pánve ve směru hodinových ručiček, shift trupu vlevo, 

pravé rameno výš 
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6.4 POSTUP PROVEDENÍ EXPERIMENTU 

Experiment byl proveden v jeden den v biomechanické laboratoři FTVS UK. 

Měření byla z technických i praktických důvodů provedena postupně, takže nebyla 

synchronizována. 

Průběh experimentu se dá shrnout do následujících bodů: 

• Instalace měřící techniky 

• Kalibrace měřících přístrojů 

• Instruktáž subjektu k provedení experimentu 

• Umístění kontrolních značek na trup subjektu 

• Provedení vlastního měření 

• Zpracování a vyhodnocenr naměřených dat 

6.4.1 Instalace měřící techniky 

Konturogram moiré je stálou součástí biomechanické laboratoře, v které byl 

experiment proveden. Zvlášť byla instalována CCD kamera a připojena k PC. 

Průtokoměr byl sestaven a připojen přes A/D převodník k PC s příslušným 

softwarem. 

6.4.2 Kalibrace měřících přístrojů 

Spirometrický průtokoměr byl již zkalibrován pro měření objemového 

průtoku při kašli. Kalibrační postup byl následující: Nejprve byl změřen objemový 

průtok zvoleného zdroje ustáleného proudu vzduchu (vysavače) s konstantním 

objemovým průtokem pomocí spirometru Pony Graphic od firmy Cosmed 

(přesnost měření FN +/- 3% nebo +/- 50 ml, měřící rozsah pro průtok 0,03-20 1/s, 

pro objem do 1 O 1). Měření bylo provedeno celkem desetkrát. Z naměřených 

hodnot byla vypočítána průměrná hodnota a zaokrouhlena na dvě desetinná 

místa. Potom byly změřeny naším spirometrickým průtokoměrem diferenciální 

tlaky odpovídající proudu vzduchu vysavače. Z obou měření byla stanovena 

kalibrační konstanta pro objemový průtok odpovídající podílu obou hodnot, číselně 

vyjádřena 19,27. Protože byla pro měření expiračního proudu při zpěvu 
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upravována citlivost přístroje (změnou odporu), musela být konstanta přepočítána. 

Tento přepočet byl proveden z poměru použitého odporu pro měření kašle (45 Q) 

a odporu pro měření zpěvu (1 00 kQ) a jeho následným odmocněním. Výsledná 

kalibrační konstanta tedy byla 1 ,276. 

6.4.3 Instruktáž subjektu k provedení experimentu 

Subjekt byl instruován k provedení dvou rozdílných pěveckých cvičení: 

1. zpívat tón dané konstantní výšky ve střední intenzitě do úplného 

vydechnutí (dále jen držený tón) 

2. zpívat staccato dané konstantní výšky ve střední intenzitě ve 

stanoveném rytmu (4/s) na jeden výdech 

Obě cvičení byla prováděna v přirozené pěvecké pozici, tedy ve 

vzpřímeném stoji s horními končetinami volně podél trupu. Oba úkoly si subjekt 

vyzkoušel před vlastním měřením bez i s dýchací maskou, aby si zvykl na změnu 

akustického výstupu při použití masky a aby se synchronizoval s udávaným 

rytmem. Subjekt byl instruován pro snímkování moiré, aby stál co nejblíže mřížky 

a snažil se eliminovat titubace trupu. 

6.4.4 Umístění kontrolních značek 

Na přední stranu trupu byly rozmístěny kontrolní značky černé barvy pro 

orientaci a další vyhodnocování moiré snímků. Celkem bylo použito 13 značek. Na 

pánvi byly označeny přední horní spiny a dále v podbřišku průsečík spojnic spin a 

osy vedené sternem. Další řada značek byla umístěna v úrovni umbiliku, dvě 

značky ve vzdálenosti 8 cm od umbiliku. Další řada značek se nachází 8 cm nad 

předešlou a poslední řada 4 cm nad předešlou. Poslední značka označuje 

proc. xiphoideus. 
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Obr. 31 - Rozmístění kontrolnlch značek 

6.4.5 Provedení vlastního měření 

Nejprve bylo provedeno měření spirometrickým průtokoměrem. Měření bylo 

provedeno ve vzpřímeném stoji, přístroj byl držen ve vodorovné poloze jinou 

osobou, aby nebyly ovlivněny pohyby hrudníku. Před každým měřením byl zahrán 

předem stanovený tón (d1). Při zpívání staccato byl po celou dobu puštěn 

metronom pro udržování rytmu. Každý úkol proveden a naměřen celkem 4x. 

Po té bylo provedeno moiré snímkování. Nejprve při zpěvu drženého tónu, 

potom při zpěvu staccato. Každý úkol byl proveden a naměřen 2x. 

Mezi jednotlivými měřeními byly několika minutové pauzy, aby nedošlo 

k hlasové únavě a únavě dýchacích svalů. 
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6.4.5.1 Zpracování a vyhodnocení dat 

Data naměřená pomocí spirometrického průtokoměru byla z aplikačního 

softwaru firmy Papouch převedena do programu Microsoft Excel, kde byla dále 

matematicky a graficky zpracována. Z každého měření bylo získáno přibližně 

65 000 dat, představujících záznamy diferenciálních tlaků. Měřící frekvence byla 

5 000 Hz, měřící interval byl tedy 200 JJS. Tyto hodnoty pak byly vynásobením 

kalibrační konstantou převedeny na hodnoty objemového průtoku. Tato data pak 

byla zpracována pomocí programu Microsoft Excel na grafy. U prvního úkolu byly 

vytvořeny vždy tři grafy: 1) přibližně 6 s interval od počátku měření (délka tohoto 

intervalu byla stanovena na základě omezení použitým programem, který je 

schopen zpracovat pouze 32 000 dat), 2) interval O, 1 s (tento interval byl vždy 

vybrán individuálně z konkrétního grafu) a 3) interval 0,4 s. U druhého úkolu byly 

vytvořeny vždy tři grafy: 1) stejně jako u předchozího, 2) interval 0,5 s, zobrazující 

dvě staccata a úseky mezi nimi, 3) interval O, 15 s, zobrazující průběh jednoho 

sta cca ta. 

Ze získaných dat byl dopočítán průměrný průtok expiračního proudu 

vzduchu. Z grafů byl zhodnocen celkový průběh průtokové křivky, odečteny 

frekvence periodických změn průtoku, odečtena doba trvání staccatových úseků. 

Moiré snímkovánim bylo pořízeno několik sérií snímků. Pro vyhodnocování 

byl vybrán vždy jen jeden soubor z měření jednoho a druhého úkolu. Soubor 

z měření drženého tónu obsahuje celkem 450 snímků a soubor z měření staccato 

200 snímků. Frekvence snímání byla 19 Hz, měřeni prvního úkolu tedy trvalo 

přibližně 20 s a druhého 1 O s. Snímky byly pro další zpracování uloženy v JPG 

formátu. Pro hodnocení topografických změn na přední části trupu byly vybrány 

vždy dva snímky z celého souboru. U prvního úkolu byl zvolen jeden snímek hned 

z počátku hlasové produkce a druhý snímek ze závěru hlasové produkce. U 

druhého úkolu byly vybrány dva co nejvíce odlišné snímky z intervalu mezi dvěma 

staccaty, tzn. že jeden snímek zobrazuje fázi mezi znějícími tóny a druhý fázi, kdy 

je tón produkován. Snímky byly vyhodnoceny v programu Adobe Photoshop CE. 

Byla vytvořena rekonstrukce zvoleného řezu v sagitálni rovině. Byly načteny 

souřadnice [x,y] jednotlivých bodů na proložené úsečce (viz obr.32), tyto hodnoty 

byly převedeny na milimetry, a po té byla dopočítána z-tová souřadnice. Měřítko 
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zobrazení se stanovilo na základě nasnímání úsečky známé délky. Načtením 

souřadnic [y,z] byla graficky znázorněna křivka sagitálního řezu v oblasti hrudníku 

a břišní stěny. Vzájemně byly porovnány řezy získáné ze dvou zvolených snímků 

(viz. výše). Matematické a grafické zpracování bylo provedeno v programu 

Microsoft Excel. 
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6.5 VÝSLEDKY 

6.5.1 Spirometrický průtokoměr 

V této části jsou kvůli značné podobnosti a velkému rozsahu prezentovány 

grafy z jednoho ze čtyř provedených měření, ostatní grafy a tabulky dat jsou 

umístěny v příloze na CD. 

6.5.1.1 Držený tón 

drienýtón 

0,8 

0,7 

0,6 

0,5 

l - prOtok 
~ 0,4 

- pnlměmý prOto k •c: 
a. 

0,3 

0,2 

0,1 

0,0 
0,0 1,0 ~.o 3,0 4,0 5 ,0 6,0 

čas (s) 

Graf~. 1 - Držený tón - celkový průběh průtoku expira~niho proudu vzduchu v ~ase 

Na grafu je znázorněn průběh změn průtoku při zpívání drženého tónu. 

Vlastní produkce zpěvu začíná přibližně po první sekundě měření. Fáze předtím 

odpovídá nádechu, i když jsou hodnoty kladné a značně kolísají (což vyplývá 

z toho, že přístroj byl konstruován pouze pro měření expiračního proudu vzduchu). 

Z prvního grafu můžeme usuzovat, že hodnoty kolísají v rozmezí hodnot 0,2 až 

0,8 1/s, v různých časových úsecích je toto rozmezí různé, průměrně je jeho 

velikost 0,3 1/s. Velikost tohoto rozmezí souvisí s intenzitou zpívaného tónu. Čím je 
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větší, tím je vyšší i intenzita. Takže kolísání velikosti amplitud znamená, že 

kolísala i intenzita zpívaného tónu. 
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Graf č.2- Držený tón- interval 0,1 s 
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Graf č.2 zobrazuje průběh změn průtoku detailněji. Můžeme vidět, že 

hodnoty průtoku periodicky koUsají s frekvencí 300 Hz, která přibližně odpovídá 

frekvenci zpívaného tónu d1. Kmitání proudu vzduchu se však skládá ještě 

z jednoho vlnění s menší hodnotou maxim (v tab. nazvaná submaxima), které má 

shodnou frekvenci 300 Hz. V temperovaném ladění se uvádí pro tento tón 

frekvence 294 Hz (Franěk, 2005). Průměrná hodnota průtoku je 0,46 1/s. Literatura 

uvádí hodnoty v rozmezí O, 1 - 0,4 1/s (viz kap. 5.2.4.2). Rozdíl naměřených hodnot 

a hodnot uvedených v literatuře může být dán také tím, že většina studií byla 

prováděna na operních pěvcích, kteří jsou lépe trénováni než námi testovaná 

osoba. Předpokládáme tedy u nich nižší hodnoty expiračního průtoku než u 

netrénovaných jedinců. Rozdíl mezi periodicky se opakujícími hodnotami maxim a 

minim je přibližně 0,4 1/s. Dále byl z grafu zjištěn periodicky se opakující jev, a to 

kolísání hodnot maxim s frekvencí 50 Hz. (graf č.3) 
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Graf 3 - Držený tón - interval O, 4 s 
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Hodnoty průtoků a frekvencí z jednotlivých měření jsou uvedeny 

v následující tabulce. Grafické zobrazení hodnot průtoku z jednotlivých měření je 

uvedeno na grafu č.4. 

DRŽENÝTÓN 

Číslo měření 1 2 3 4 
průměrný průtok v Vs 0,49 046 0,41 0,38 

maximální hodnota průtoku v 1/s 0,81 076 0,74 0,69 

minimální hodnota průtoku v Vs 0,25 0,23 o 19 0,20 

průměrný rozdíl max. a min. v 1/s 0,39 0,31 o 39 0,30 

frekvence maxim při zvuk.produkci v Hz 290 300 300 300 

frekvence submaxim v Hz 290 300 300 310 

frekvence modulace v Hz 50 50 50 50 

Tab.2- Hodnoty průtoků a frekvencí z jednotlivých měfení 
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Graf 4 - Držený tón - srovnání hodnot průtoků z jednotlivých měfení 

D'plomo a prace 

1.!1 průměrný průtok 

• maximální průtok 

o minimální průtok 

• rozdíl maxim a minim 

Z grafu č.4 je zřejmá klesající tendence maximálního průtoku a průměrného 

průtoku. U dalších dvou parametrů hodnoty kolísají bez zřejmé tendence. 

Frekvence se kterou se mění hodnoty průtoku se u jednotlivých měření příliš 

netiší. Při hodnocení tohoto parametru si musíme uvědomit, že rozdíl 20 Hz 

odpovídá v tónovém pojeti půltónu. Frekvence modulace byla u všech měření 

stejná a bude o ni dále pojednáno v diskuzi. 

6.5.1.2 Staccato 

Následující grafy zobrazuji průtok v čase u druhého pěveckého úkolu -

staccato. Již na první pohled je zřejmé, že se průtok v čase značně mění nejen 

s frekvencí zpívaného tónu, ale také v závislosti na hudební charakteristice 

staccato. Vlastní produkce zvuku začíná přibližně v čase 0,6 s, kdy vidíme 

postupné vzrůstání a klesání průtoku, ale také vzrůst a pokles amplitud kmitání. 

Tento úsek trvající přibližně O, 13 s odpovídá zazpívanému staccatu. Po té 

následuje "mezifáze", kdy tón nezní, ale zpěvák stále vydechuje. Průběh této fáze 
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není u všech mezifází zcela stejný. Ale můžeme si všimnout, že zejména od 2. 

sekundy průtok v těchto fázích klesá, jeho hodnoty však neklesají ani pod 

průměrnou hodnotu. Z prvního grafu je také možné odečíst frekvenci zpívání 

staccato, která je v tomto případě 4 Hz. Stanovená frekvence metronomem byla 

3,8 Hz. Co se týče velikosti amplitud, můžeme říci, že nejmenší rozdlly u 

zpívaných staccato jsou v průběhu 2. a 3. sekundy. Tedy intenzita zpívaných 

staccato byla konstantní. Průměrná hodnota průtoku byla 0,24 Vs. Minimální 

hodnota byla 0,131/s a maximální 0,51 1/s. 

0,9 

1.0 2.0 

staccato 

3.0 
ěas[sj 

4.0 5,0 6,0 

Graf 6 - Staccato - celkový průběh průtoku expiračnlho proudu vzduchu v čase 

Na grafu č.7 můžeme lépe vidět průběh staccato i mezi fáze, postupný 

nárůst a zase pokles velikosti amplitud i stoupající tendenci hodnot průtoku. Opět 

můžeme pozorovat kolfsánf maximálních hodnot v průběhu staccato. Toto kolísání 

je periodické s frekvencí 50 Hz. V mezifázi můžeme vidět pokles hodnot průtoku, 

ten však není lineární, ale jeho průběh je periodický. Frekvence se opět rovná 50 

Hz. 
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Graf 7- Staccato - interval O, 5 s 
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Graf č. 8 zobrazuje ještě kratší časový interval (0, 15 s) a to fázi staccato. 

Opět můžeme vidět periodický průběh složení ze dvou vlnění se stejnou frekvencí 

300 Hz. Tato frekvence koresponduje s frekvencí požadovaného tónu d1. 
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Graf 8 - Staccato - interval O, 15 s 

V následující tabulce jsou hodnoty průtoků, frekvence periodických změn 

hodnot průtoku a délka trvání staccato z jednotlivých měření. Pokud srovnáme 
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hodnoty odečtených frekvencí staccato, jsou tyto frekvence stejné u 3 ze 4 

měření. V měření č.3 je frekvence nepatrně vyšší. Frekvence změn průtoku při 

staccatu je stejná jak pro maxima, tak pro submaxima a mezi jednotlivými 

měřeními je rozdíl 30 Hz. Frekvence změn průtoku v mezi fázi je shodná 

s frekvencí změn maxim při staccatu a je u všech měření stejná, 50 Hz. 

STACCATO 

Číslo měření 1 2 
průměrllý průtok v 1/s 0,26 0,24 

maximální hodnota Qrůtoku v 1/s 042 0,41 

minimální hodnota p_růtoku v 1/s 016 0,15 

délka trvání zvuk. produkce v s 0,17 017 
frekvence staccata v Hz 3,8 3,8 
frekvence maxim pri zvuk. produkci v Hz 330 320 
frekvence submaxim v Hz 330 320 
frekvence maxim v mezifázi v Hz 50 50 
frekvence modulace v Hz 50 50 

Tab. 3- Hodnoty průtoků a frekvenci z jednotlivých měřeni 

O, 

O, 

S O, 
•:I ... 
Q. 

1 2 3 4 

číslo měření 

Graf 9 - Staccato - srovnání hodnot průtoků z jednotlivých m~fenf 
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Graf č. 9 zobrazuje naměřené hodnoty průtoku při jednotlivých měřeních. 

Průměrný průtok se příliš nemění. U posledních dvou měření však můžeme vidět, 

že hodnota maximálního průtoku se značně zvýšila a naopak se snížila hodnota 

minimálního průtoku. Zvýšil se tedy rozdíl mezi maximem a minimem. Došlo tedy 

pravděpodobně ke zvýšení intenzity zpívaného tónu u měření č. 3 a 4. 

6.5.1.3 Srovnání obou pěveckých úkolů 

Pro srovnání naměřených hodnot ze spirometrického průtokoměru byly 

použity průměrné hodnoty z provedených měření, které jsou uvedeny v tabulce 4. 

držený tón staccato 

průměrný průtok v 1/s 0,44 0,25 

maximální hodnota průtoku v 1/s 0,75 0,46 

minimální hodnota průtoku v 1/s 0,22 0,14 

frekvence maxim při zvuk.produkci v Hz 298 315 

frekvence modulace v Hz 50 50 

Tab. 4 Pruměrné hodnoty z měfenf spirometrickým prutokoměrem 

Průměrný průtok při zpívání drženého tónu byl o 0,2 1/s vyšší než při 

staccatu. Vyšší jsou i minimální a maximální hodnoty. U maximálních hodnot činí 

rozdil téměř 0,3 1/s u minim téměř 0,1 1/s (graf č. 1 0). Frekvence kolísání průtoku 

se příliš neliší, rozdíl je 17 Hz. Frekvence modulace je stejná u obou pěveckých 

úkolů. 
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držený tón 
staccato 

Graf 10- Srovnáni hodnot průtoku pfi drženém tónu a pfi staccatu 

Z grafu je patrné, že rozdíl v hodnotách průtoků je při staccatu nižší vždy ve 

stejném poměru ve srovnání s druhým pěveckým úkolem. Bohužel nevíme, zda 

byla intenzita zpěvu u obou cvičení stejná, i když byla požadována střední 

intenzita u obou cvičení. Proto nemůžeme s jistotou říci, zda rozdíly v průtocích 

souvisí s rozdílnou intenzitou zpěvu nebo závisí na charakteru daného pěveckého 

úkolu, a pro dosažení stejné intenzity je využita jiná strategie na úrovni dýchacích 

svalů a glottis. 

6.5.2 Konturograf moiré 

Hodnocení konturogramů moiré, jak bylo řečeno již výše, bylo provedeno 

na základě porovnávání zvolených snímků. Protože je tato diplomová práce 

koncipována jako pilotní studie, nebylo možné pro náročnost a složitost 

vyhodnocování použít všechny snímky, resp. dvojice snímků. Topografické změny 

jsou však patrné i z pouhého prohlížení snímků v příslušném obrázkovém 

prohlížeči. Proto jsou snímky z jednoho měření drženého tónu a jednoho měření 

staccato k dispozici ve formátu JPG v příloze na CD. 

6.5.2.1 Držený tón 

Pro hodnocení topografických změn ventrální části trupu při zpívání 

drženého tónu byly zvoleny dva snímky: první ze začátku hlasové produkce a 

druhý z konce hlasové produkce. 
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Obr.32 - Držený tón - začátek hlasové 

produkce 

Diplomova prace 

Obr. 33 - Držený tón - konec hlasové 

produkce 

Pro lepší orientaci v obrázcích byly vyznačeny některé vrstevnice. Jako 

nulová vrstevnice byla označena vrstevnice procházející levou přední horní 

spinou. Dále je označena nejkaudálnější a nejkraniálnější vrstevnice protínající 

středovou přímku, která byla načítána pro rekonstrukci řezu. 

Nejprve jsou uvedeny výsledky hodnocení snímků aspekcí. Slovně je 

popsán rozdíl druhého moiré snímku ve srovnání s prvním snímkem. Došlo 

k oploštění břišní stěny v dolní části břicha, další výrazné oploštění nastalo i 

v horní části břicha (třetí řada značek zespodu). Dále můžeme vidět změnu reliéfu 

v úrovni 3. a 4. řady značek laterálně od krajních značek, kde došlo k prohloubeni, 

které koresponduje i s větší konkavitou tajle v této úrovni. Celkově můžeme vidět 

kaudální posun dolních žeber, zúžení dolní části hrudníku a zvýšení prominence 

hrudní kosti v úrovni středních žeber. Celý tento jev by se dal popsat jako opak 

expanze hrudníku při nádechu. Z těchto změn v konfiguraci břišní stěny a 

hrudníku můžeme usuzovat na aktivaci m. transversus abdominis (celkové 

oploštění břišní stěny), mm. obliqui abdominis (prohloubeni tajle) i m. rectus abd. 

Můžeme předpokládat i aktivaci svalů zádových, které působí jako antagonisté, 

proti flekční tendenci šikmých a přímých břišních svalů. 
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Z uvedených snímků byla provedena rekonstrukce sagitálního řezu v axiální 

rovině (oranžová přímka na obr. 32 ). V následujících tabulkách jsou souřadnice 

bodů [x,y,z], které byly načteny ze snímků a přepočteny na mm. 

Držený tón- snímek 28 
X {px) Y (px) Z (vrstevnice) X (v mm) Y (v mm) Z (v mm) 
164 137 5 251 211 46 
165 148 6 253 227 55 
166 163 7 254 250 64 
167 184 8 257 282 73 
169 217 9 259 332 82 
169 232 8 260 357 73 
171 247 7 262 379 64 
171 263 6 262 403 55 
172 281 5 264 431 46 
173 298 4 265 457 36 
175 320 3 268 491 27 
175 335 3 269 514 27 
177 365 4 272 560 36 
178 374 4 273 573 36 
179 401 3 275 615 27 
181 431 2 278 662 18 
181 442 1 278 678 9 
181 451 o 278 691 o 
182 459 -1 280 704 -9 

Tab. 5- Hodnoty soufadnic načtených bodů snímku 28 v pixelech a milimetrech 

Držený tón- snímek 421 
X {px) Y (px) Z (vrstevnice) X (v mm) Y (v mm) Z (v mm) 
160 139 3 245 213 27 
162 182 4 248 279 36 
165 228 4 253 350 36 
165 238 3 253 365 27 
166 248 2 254 381 18 
168 281 1 257 431 9 
169 309 1 259 473 9 
171 340 2 262 522 18 
172 361 3 263 553 27 
173 370 2 265 567 18 
173 384 1 266 589 9 
175 423 o 269 649 o 
176 433 -1 270 665 -9 
177 444 -2 271 681 -18 
177 453 -3 272 694 -27 

Tab. 6 - Hodnoty soufadnic načtených bodů snímku 421 v pixelech a milimetrech 
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Hodnoty souřadnic [y,z] v mm byly převedeny do grafu, který znázorňuje 

řez v sagitální rovině v místech vyznačené úsečky. 

Držený tón 

800 

700 

600 

-E - snímek28 

E 500 ...... 
> - snímek421 

400 

300 

200 
-50 o 50 100 

Z[mm] 

Graf 11 - Rekonstrukce sagitálnlho fezu pň zpíváni drženého tónu 
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V horní části řezu (y = 580- 700 mm) jsou křivky rovnoběžné a stýkají se 

přibližně v oblasti proc. xiphoideus, tedy v tomto místě došlo k minimálnímu 

pohybu. O tohoto místa se křivky opět vzdalují a největší vzdálenost je mezi nimi 

v oblasti podbřišku (těsně pod umbilikem). 

Můžeme říci, že celkově došlo k dorsálnímu posunu hrudní i břišní stěny. 

Tento posun byl větší u břišní než u hrudní stěny s maximem těsně pod 

umbilikem. 

6.5.2.2 Staccato 

Pro hodnocení topografických změn ventrální části trupu při zpívání 

staccato byly zvoleny dva snímky: jeden snímek zobrazuje fázi mezi znějícími tóny 

a druhý fázi, kdy je tón produkován. 

Obr. Snímek mezi znějlclmi tóny Obr. Sn/mek pfi staccatu 

Na první pohled nejsou snímky přiliš odlišné. U obou snímků je výrazná 

tajle, z čehož můžeme usuzovat na aktivitu šikmých břišních svalů. U druhého 

snimku je však větší oploštění břišní stěny v úrovni třetí řady značek (počítání 

zespodu), proto je také u prvního snímku výraznější prohlubeň mezi levou laterální 

značkou 2. a 3. řady. Hrudní stěna v podstatě zůstává nezměněna. Zdá se tedy, 

že se pohyb děje pouze v rozsahu od proc. xiphoideus ke spojnici předních 

horních spin a to spíše v mediální části. Můžeme tedy předpokládat, že některá 
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část břišních svalů je stále aktivována, jiná část se kontrahuje při staccatu a 

v mezifázi relaxuje. Kontrakcí těchto svalů nastává zvýšení nitrobřišního tlaku, 

který vede ke zvýšení subglotického tlaku nad prahovou hodnotu a dochází 

k produkci tónu. 

Z uvedených snímků byla provedena rekonstrukce sagitálního řezu v axiální 

rovině (oranžová přímka na obr. 32 ). V následujících tabulkách jsou souřadnice 

bodů [x,y,z], které byly načteny ze snímků a přepočteny na mm. 

Staccato- snímek 24 
X (px} Y (px} Z (vrstevnice} X (v mm) Z (v mm} Y (v mm} 

192 143 5 294 46 220 
194 162 6 297 55 249 
195 187 7 299 64 286 
196 207 8 300 73 317 
196 225 8 301 73 346 
197 241 7 302 64 369 
198 261 6 303 55 400 
200 317 5 307 46 487 
202 359 6 310 55 551 
203 389 5 311 46 596 
204 417 4 313 36 640 
206 436 3 315 27 669 
206 445 2 315 18 682 
206 453 1 316 9 695 

Tab. 7- Hodnoty soufadnic načtených bodů snímku 24 v pixelech a milimetrech 
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Staccato -snímek 37 
X (px) Y (px) Z (vrstevnice) X (v mm) Z (v mm) Y (v mm) 

192 145 5 294 46 222 
192 166 6 295 55 254 
193 189 7 297 64 290 
194 213 8 298 73 326 
195 222 8 299 73 341 
173 240 7 265 64 368 
196 252 6 301 55 387 
198 286 5 303 46 438 
199 319 4 306 36 489 
200 354 5 307 46 543 
201 374 6 308 55 574 
203 405 5 311 46 621 
204 434 4 313 36 665 
204 445 3 313 27 683 
204 453 2 313 18 695 
205 462 1 314 9 709 

Tab. 8 - Hodnoty souřadnic načtených bodů snímku 37 v pixelech a milimetrech 

Hodnoty souřadnic [y,z] v mm byly převedeny do grafu, který znázorňuje 

řez v sagitální rovině v místech vyznačené úsečky. 
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Graf 12 - Rekonstrukce sagitálnlho fezu pfi zpíváni drženého tónu 
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Z grafického zpracování dat se zdá, že při staccatu dochází k posunu 

hrudní stěny ventrálním směrem (horní část křivky). Obě křivky se protínají 

přibližně v úrovni proc. xiphoideus, od tohoto místa se křivky opět rozchází a 

spojují se přibližně v úrovni umbiliku, odkud pokračují společně. K největšímu 

posunu dochází v oblasti horní části břišní stěny, kdy s při staccatu břišní stěna 

posouvá směrem dorzálním, oproti poloze břišní stěny v mezifázi. 

Pokud to tedy shrneme, dochází při staccatu k dorsálnímu posunu horních 

dvou třetin břišní stěny, ale zároveň dochází k protipohybu hrudní stěny směrem 

ventrálním. 

6.5.2.3 Srovnání obou pěveckých cvičení 

Abychom mohli porovnat grafy z obou pěveckých úkolů, museli jsme data 

jednoho cvičení upravit. Jako styčný bod křivek jsme vzali proc. xiphoideus a 

podle něj jsme ve stávajícím měřítku přepočítali z-tovou souřadnici snímků ze 

zpívání drženého tónu. Tvar i poměr křivek z tohoto úkolu byl zachován. 

Křivky ze staccato se nachází mezi křivkami ze snímání drženého tónu, 

nachází se tedy mezi krajními polohami nádechu a výdechu. Je patrné, že rozdíl 

mezi křivkami ze staccato je výrazně menší než rozdíl křivek ze zpívání drženého 

tónu. 

Srovnávání křivek z těchto dvou odlišných pěveckých úkolů je dosti složité 

vzhledem k tomu, že při každém úkolu je použita jiná strategie ovládání dechu. Při 

drženém tónu je cílem vyrovnaný tón bez kolísání intenzity, kdežto při staccatu jde 

o krátké zaznění tónu a pak vytvoření malé zvukové pauzy, cílem tedy je vytvořit 

pravidelné kolísání intenzity zvuku. Úkolem dýchacích svalů při prvním úkolu je 

tedy udržet konstantní subglotický tlak, u druhého zase jeho pravidelné kolisání. 

Pokles a vzrůst tlaku je velmi rychlý, připomeňme jen frekvenci staccato (4 Hz). 

Aktivace a relaxace svalů, které se při tomto cvičení aktivují musí být tedy také 

velmi přesná. Vzhled dalších křivek ze staccato můžeme jen odhadovat. 

Předpokládáme však, že se postupně blíží ke křivce ze snímku 421, protože 

dochází k postupnému výdechu a k vytváření potřebného subglotického tlaku se 

musí stále více aktivovat břišní svaly. 
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Graf 13 - Srovnánf kfivek z jednotlivých snfmků 
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7 DISKUZE 

Na začátku diskuze bych chtěla znovu připomenout, že tato práce byla 

koncipována jako pilotní studie. Jejím hlavním cílem bylo poukázat na možnost 

využití zpěvu jako terapeutické techniky ve fyzioterapii a analyzovat zvláštnosti 

mechaniky dýchání při zpěvu měřením průtoku vydechovaného vzduchu a 

sledováním topografických změn ventrální části trupu. 

Teoretická část práce měla za cíl shrnout současné vědecké i nevědecké 

poznatky o zpěvu a spojeni mezi zpěvem a dýcháním. Bohužel musím 

konstatovat, že většina dostupných studií byla provedena před rokem 1990. Dá se 

tedy předpokládat, že dnes by bylo možné studie provést lépe s použitím 

novějších a přesnějších metod měření a zpracování výsledků, což by možná vedlo 

k jiným výsledkům a závěrům. V předchozích kapitolách byly shrnuty poznatky o 

plicních objemech, průtocích vzduchu, tlacích v respiračním systému a aktivitě 

některých dýchacích svalů při zpěvu a jak se tyto parametry při zpěvu mění nebo 

liší od klidového dýchání. Co se týká dýchacích pohybů při zpěvu a změnách 

konfigurace hrudníku a břišní stěny při pěveckých aktivitách jsou dostupné jen 

informace a poznatky pěveckých pedagogů, které spíše odpovídají představám o 

tom, co se ve skutečnosti při zpěvu děje. Nedostatky v literatuře jsou i ohledně 

bližšího vysvětlení způsobu řízení produkce zpěvu a významu regulační zpětné 

vazby. A tak jsem se pokusila vytvořit jednoduchý model, který se snaží vysvětlit 

vztahy mezi jednotlivými komponentami respiračního propulzního systému. 

Myšlenka využití zpěvu k léčbě respiračních onemocnění a pozitivního vlivu 

zpěvu na respirační systém se v literatuře objevuje již koncem 19. století. Přesto 

bylo do dnešní doby provedeno jen několik studií, které se tímto tématem 

zabývaly. Ty prokázaly nejen zlepšení dechových funkcí, ale také například 

zlepšení artikulace, ovlivnění celkové nálady nebo ovlivnění držení těla. 

Na základě teoretických východisek si myslím, že terapeutické využití 

pěvecké techniky je opravdu možné a dokonce velmi vhodné pro velkou skupinu 

pacientů s poruchami respiračních funkcí, ale také posturálními porucham, které 

často s poruchou stereotypu dýchání souvisí. Jedinými argumenty proti této 

terapeutické technice by snad mohly být požadavky na pěveckou způsobilost 
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terapeuta a neschopnost pacienta zpívat. Ale i tyto důvody jsou jen relativní, což 

jsem se snažila vysvětlit v kapitole o hudebním sluchu, hudebních schopnostech a 

pěvecké pedagogice. 

Praktická část se věnovala konkrétně dvěma jevům souvisejícím 

s dýcháním při provádění pěveckých cvičení, průtoku vydechovaného proudu 

vzduchu a topografických změnám hrudníku. Pro měření byla zvolena dvě 

jednoduchá pěvecká cvičení, u kterých se předpokládaly velmi rozdílné nároky na 

dýchání a tedy i razantní změny v průtoku a topografii trupu. Poznatky o průtoku 

vzduchu při zpěvu byly sice v literatuře nalezeny, ale jednalo se jen o průměrné 

hodnoty, které byly dopočítány z měřených objemových změn, nepopisovaly tedy 

vůbec dynamické změny. Topografické změny trupu v podstatě zatím nebyly 

měřeny vůbec. 

Výsledky z měření průtoku vzduchu u zvolených pěveckých úkolů byly 

opravdu velmi rozdílné. Vysoká rychlost snímání přístroje umožnila sledovat 

periodicky se opakující změny průtoku, které korespondují s mechanickým 

chvěním vzduchu při produkci zvuku. Podkladem pro toto tvrzení je shodná 

frekvence těchto změn s frekvencí zpívaného tónu. Při zpívání drženého tónu byly 

amplitudy kolísání průtoku téměř konstantní. Tento jev pravděpodobně souvisí 

s udržováním konstantní intenzity a výšky tónu. S vyšší intenzitou se amplituda 

zvyšuje a při nižší intenzitě naopak klesá. Pro potvrzení či vyvrácení této 

domněnky by bylo potřeba provést detailnější studii, při které by bylo měření 

průtoku synchronizováno s měřením akustického tlaku. U druhého pěveckého 

úkolu byl průběh průtokové křivky oproti prvního úkolu rozdílný. Periodické změny 

s frekvencí zpívaného tónu se objevovaly jen v určitých pravidelných intervalech, 

které odpovídaly svojí frekvencí frekvenci zpívaných staccat. Ve fázích mezi nimi 

průtok klesal a kolfsal s nižší frekvencí. Amplituda nebyla konstantní, ale 

v intervalu staccata postupně vzrůstala a pak zase klesala. Změny v průtoku při 

staccatu byly rozsáhlejší než při zpívání drženého tónu. 

Při hodnocení změn průtoku se u obou měření vyskytla ještě jedna 

frekvence změn průtoku. Tato frekvence byla u všech měření u obou pěveckých 

úkolů stejná a byla jedinou frekvencí pozorovanou v mezifázích při zpěvu 

staccato. Proto se domnívám, že tato frekvence odpovídá rezonanční frekvenci 
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měřící trubice. Jak bylo uvedeno vyse, použitý spirometrický průtokoměr byl 

sestrojen speciálně pro účely jiné diplomové práce. Metoda měření tímto 

přístrojem zatím nebyla dostatečně verifikována, a tak se mohou podobné jevy 

vyskytnout. Naměřené průměrné hodnoty průtoku vzduchu jsou vyšší než uvádí 

literatura (Cavagna a Margaria, 1965; Bunn a Mead, 1971; Bohuys, 1974). Tento 

rozdíl může souviset buď s nepřesností při kalibraci přístroje nebo s mírou 

trénovanosti subjektu. Uvedené studie byly totiž většinou prováděny na 

profesionálních pěvcích. U nich lze předpokládat, že jsou schopni docílit stejné 

intenzity tónu při nižší hodnotě průtoku vydechovaného vzduchu. 

Topografické změny trupu byly hodnoceny pomocí metody stínového moiré. 

Při zpíváni drženého tónu byly pozorované změny plynulé. Postupně docházelo 

k oploštění břišní stěny a pak teprve k postupnému zmenšováni objemu hrudníku, 

které však oproti změnám na břišní stěně nebylo tak rozsáhlé. Při zpívání staccato 

byly topografické změny dynamičtější. Dá se říci, že se pravidelně střídaly fáze 

oploštění a opětovného povolení břišní stěny. Zajímavé bylo zjištění, které bylo 

patrné až z rekonstrukce zvoleného řezu, a to že při oploštění břišní stěny došlo 

k protichůdnému pohybu hrudníku. Tento jev můžeme vysvětlit na základě 

vzájemného vztahu břišní a hrudní dutiny a přenášeni tlaku z břišní do hrudní 

dutiny. Jistě by bylo zajímavé tento jev detailněji prozkoumat, zda opravdu probíhá 

u tohoto typu pěveckého cvičení vždy nebo jen v určité fázi cvičení. Při celkovém 

hodnocení topografických změn trupu se zdá, že při zpěvu je tendence udržet co 

nejdéle nádechovou pozici hrudníku a stlačit ho teprve na úplném konci zvukové 

produkce, kdy už nemá zpěvák jiné prostředky k udržení tónu. Z výsledků měření 

můžeme s jistotou říci, že se při zpěvu zapojují břišní svaly v různých vzorcích, 

podle daného pěveckého cvičení. Rozhodně tedy můžeme vyvrátit názor Bara 

(1976), který aktivitu břišních svalů při zpěvu popírá. Kdybych se měla vyjádřit ke 

dvěma modelům dechové opory, kterou uvádí Titze (2000), dalo by se říci, že se 

pravda nachází někde mezi oběma extrémy. Není násilně udržována stabilní 

poloha ani hrudního koše ani břišní stěny, ale pozvolna se mění z nádechové do 

výdechové polohy. 

Při hodnocení topografických změn přední strany trupu metodou stínového 

moiré se projevily některé z nevýhod této metody. Pro náročnost zpracování 
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snímků a vytváření rekonstrukcí řezů musel být vybrán jen omezený počet snímků 

a řezů. Vrstevnice na snímcích nebyly příliš ostré a v některých místech se úplně 

slévaly, takže nebylo možné načíst jejich souřadnice. Další problém se vyskytl při 

porovnávání křivek z obou pěveckých cvičení, kdy musel být proveden přepočet 

jedné ze souřadnic. Možná by bylo zajímavé zkoumat změny tvaru hrudníku a 

břišní stěny pomocí 3D analýzy pohybu nebo se zaměřit přímo na aktivitu břišních 

svalů a porovnat u různých cvičení timing jejich aktivace pomocí EMG. 
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8 ZÁVĚR 

Diplomová práce v podstatě potvrdila stanovené hypotézy, a to jednak na 

základě literárních zdrojů v teoretické části a jednak na základě výsledků vlastního 

měření v části praktické. Je zřejmé, že pěvecká technika je vhodná 

k terapeutickému využití ve fyzioterapii. Pěvecká technika je úzce propojena se 

schopností přesného ovládání dechu. Při zpěvu můžeme pozorovat značnou 

variabilitu dechových (zejm. výdechových) strategií. Tuto dynamičnost zpěvu 

vidíme i na výsledcích provedeného experimentu a na vytvořené video nahrávce. 

Volbou různých pěveckých cvičení můžeme podle potřeby trénovat i různé vzory 

aktivace dýchacích svalů; rychlé střídání aktivace a relaxace při staccatu, 

postupně se zvyšující míru aktivace při udržování jednoho dlouhého tónu. Kromě 

příznivého účinku zpěvu na respirační funkce je přítomen i pozitivní vliv na 

psychiku, který sám o sobě může v případě psychosomatických onemocnění 

pomoci. Znovu také připomínám vliv zpěvu jako pravidelných dechových pohybů 

na posturu. 

Zpěv jako terapeutická technika se oproti jiným liší využitím akustického 

analyzátoru ke zpětné vazbě, která je v tomto případě dokonce dominantní. 

Zpětnou vazbu můžeme posílit použitím další smyčky přes optický analyzátor a 

přístroj (PC). Na obrazovce by se graficky zobrazoval požadovaný cíl, například 

frekvence a intenzita zpívaného staccato, pacient (proband) by se snažil svoji 

hlasovou produkcí tento cíl dostihnout (princip stopovací úlohy, "tracking task"). 

Myslím si, že problematika dýchání při zpěvu a možnosti jeho 

terapeutického využití ve fyzioterapii jsou velmi zajímavé a zasloužily by si větší 

pozornost ve vědeckých i lékařských kruzích. Doufám, že tato práce alespoň u 

některých vzbudí zájem o toto téma a bude prvním impulsem k dalšímu bádání. 
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1 O SEZNAM PŘÍLOH 

1. Popis pěveckých cvičení k audio-video nahrávce 

2. CD s audio-video nahrávkou pěveckých cvičení 

3. CD s tabulkami a grafy z měření spirometrických průtokoměrem a moiré 

snímky 
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Popis pěveckých cvičení k audio-video nahrávce 

Cvičení 01- Okrajové chvění 
Toto cvičení slouží k rozehřátí hlasivek a k uvolnění hlenů v dýchacích 
cestách. Záměrně je použit větší průtok vzduchu. Hlasivková štěrbina je více 
rozevřena než při obvyklém zpěvu. Tón má znít volně netlačeně až dyšně. 

Cvičení 02- Hlavová rezonance 
Cílem cvičení je rozeznění tónu v hlavové rezonanci a udržení této barvy i 
v nižších polohách. Protože se začíná vyšším tónem a klesá se dolů je 
potřeba postupně zvyšovat subglotický tlak, tzn. zvyšování aktivace dýchacích 
svalů. 

Cvičení 03 - Brumendo 
Při tomto cvičení se zpívá v nižší poloze, rozeznívá se hrudní rezonance 
(vnímání vibraci v oblasti hrudníku). Při tomto cvičení dbáme na uvolněnou 
čelist a rty, které při zpěvu mírně vibrují. Nárok na dýchací svaly spočívá 
v udržení konstantního proudu vzduchu při mírných změnách výšky tónu. 

Cvičení 04 
Stejně jako předchozí je zaměřené na hrudní rejstřík. Využívá otevřené vokály 
AaO. 

Cvičení 05- Bi-bamm 
Akcentuje se vždy druhá slabika (bam) a na konci necháme rozeznít M, 
podobně jako při brumendu. Svaly jsou zapojeny stejně jako při staccatu, ale 
po celou dobu zároveň musí udržet znění tónu. Pro správné vyslovení znělého 
8 musí být rty dostatečně uvolněné. 

Cvičení 06- Střední rejstřík 
Toto cvičení je zaměřené na střední rejstřík, rezonance je pociťována 
v masce. Využívá se střídání všech možných vokálů. Výška tónů se postupně 
zvyšuje a zase snižuje, což vyžaduje stálou koordinaci dýchacích svalů, které 
zvyšují a zase snižují subglotický tlak. Koordinace musí být natolik přesná, aby 
nedocházelo ke změnám intenzity tónu (zvýšení intenzity při zvyšování tónu). 

Cvičení 07 - Budík 
Při tomto cvičení je opět zvýšený průtok vydechovaného vzduchu. Proud 
vzduchu musí rozkmitat jazyk k vytvoření souhlásky R a musí být udržena 
jeho konstatní rychlost, aby toto kmitání nepřestalo. 

Cvičení 08 a 09 
Tato cvičení využívají staccato a střídají je s legatem. O staccatu a legatu více 
v experimentální části práce. 

Cvičení 10 
Zvětšení intervalu mezi jednotlivými tóny klade vyšší nároky jak na intonaci tak 
i na ovládání dechu. Podobně jako u cvičení 06 se tóny zvyšují a pak zase 
snižují. Navíc je toto cvičení provedeno s vyslovením slabiky na každou notu, 



pak legato a nakonec staccato. Takže se během jednoho cvičení mění 
způsoby zapojení dýchacích svalů velmi razantně. 

Cvičení 11 
Jde o několikanásobné opakování sestupné řady. Procvičuje se tak výdrž. Aby 
bylo možné cvičení opakovat několikrát za sebou bez nádechu, musí se snížit 
průtok vzduchu. Využívají se různé slabiky (ny-o, da-va, ji-tro), které můžeme 
volit podle náročnosti na artikulaci. 

Cvičení 12 a 13 
Tato cvičení můžeme nazvat jako artikulační. U druhého cvičeni Je zase 
potřeba udržet nízký průtok vzduchu, snažit se aby mezi jednotlivými slovy 
nedocházelo k úniku vydechovaného vzduchu. Používáme slovní spojení 
"drbu-vrbu", "klipt-klept-klapt", "pikt-pekt-pakt", "vyvolávala" 

Cvičení 14 
"Dneska máme krásný den" využívá otevřeného A na nejvyšší tón. Toto 
cvičeni v sobě spojuje dechové nároky na stoupající a klesající melodii a 
zároveň nároky na artikulaci. 

Cvičení 15 
Podobně jako předešlé. Melodie je delší, celá oktáva. 
"Půjdeme tam temným lesem, dál." 
"Miluji tě, milý Jiří, můj." 
"Signorita, giromita, má." 

Písnička 1 -Anička dušička 
Písnička, jako delší hudební celek, v sobě zahrnuje v různé míře předešlá 
cvičeni. V rychlejší části se objevují staccata a akcenty, v pomalejší výdrž tónu 
a legata. 

Písnička 2 - Dobrú noc 
Tato píseň je pomalejší, zpívané fráze jsou delší. Nároky jsou kladeny 
zejména na udržení dlouhého tónu stálé intenzity. 


