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l . Ú v o d 

Téma této diplomové práce jsem si vybrala z několika důvodů: Za prvé již několik let 

pozoruji úpadek hlasové kultury a vyjadřování obecně, a proto jsem se chtěla 

s problematikou seznámit v hlubším smyslu. Za druhé bych po vystudování pedagogické 

fakulty ráda učila na střední škole, a proto si myslím, že je pro mou budoucí praxi 

seznámení s problematikou hlasové kultury adolescentů velmi přínosné. Práce je 

rozdělena na studijní a výzkumnou část. Ve studijní části jsem se snažila postihnout 

všechny oblasti, které souvisí s hlasem a s vyjadřováním včetně komunikace. Vybrala 

jsem témata, která nějakým zásadním způsobem ovlivňují hlasovou a mluvní kulturu. 

Výzkumná část je zaměřena na konkrétní vybraný vzorek respondentů, kteří odpovídají 

na otázky spojené s hlasovou a mluvní kulturou. Cílem práce je zhodnotit hlasovou a 

mluvní kulturu adolescentů a prověřit, jaký mají vztah ke svému hlasu. 

2. Lidský hlas 

Hlas je nástrojem, jímž člověk vyjadřuje emoce, momentální psychický stav. Ve 

spojení s řečí je typickým lidským projevem, jehož prostřednictvím se člověk dorozumívá 

s ostatními, komunikuje. Z hlasového projevu člověka je možno vypozorovat velké 

množství jevů. Na hlasu se odráží momentální duševní rozpoložení, může se na něm 

projevit únava nebo nemoc, dá se z něj vysledovat, jakým způsobem je hlas používán. 

Z mluveného, ale zejména z pěveckého projevu je zjevné, zda mluvčí či zpěvák svému 

hlasu věnuje odbornou péči, zda je jeho hlas školený a jeho kvalita systematicky 

rozvíjena. To můžeme vypozorovat na základě mnoha skutečností. Všímáme si dechové 

techniky mluvčího či zpěváka, správné artikulace, zjišťujeme, zda má vyrovnané rejstříky, 

zda umí používat hlavové rezonance. Sledujeme, jestli dbá na měkké hlasové začátky a 

zdaje hlas uvolněný a přirozený. Právě uvolněný a přirozeně znějící hlas, který je zároveň 

kultivovaný, by měl být cílem všech lidí, kteří používají svůj hlas v profesionálním 

životě. Jedná se zejména o pedagogy, zpěváky, herce, mluvčí, moderátory apod. Ideální 

by ovšem bylo, kdyby se správnému zacházení s hlasem naučil každý člověk bez ohledu 

na význam jeho hlasu v profesi. 
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2.1. Vlastnosti hlasu 

Hlas je dispozicí, se kterou se člověk rodí. Jeho kvalita se dá do určité míry ovlivnit 

správným vedením, správnou hlasovou výchovou. Charakteristickými vlastnostmi 

lidského hlasu jsou síla, výška a barva. 

Síla hlasu je ovlivněna silou výdechového proudu, rozkmitem hlasivek a utvářením 

rezonančních dutin. Velikost těchto dutin zvyšuje intenzitu zvuku hlasu, což je 

srovnatelné s rezonančními prostorami u dechových nástrojů. V této oblasti existuje u 

jednotlivých lidí mnoho rozdílů, a to v souvislosti s tělesnými proporcemi. Lidé, kteří 

mají klenutý hrudník, zdravé plíce a průchodné rezonanční dutiny, většinou disponují 

silným a zvučným hlasem. Naopak lidé astenického typu, kteří trpí chronickými 

chorobami plic a mají propadlou oblast hrudníku, vydávají slabý, mnohdy šelestivý hlas. 

Přes tyto vrozené anatomické vlastnosti se dá síla hlasu do určitých mezí ovlivňovat. Sílu 

hlasu z velké části ovlivňuje síla výdechového proudu. Pokud tedy člověk systematicky 

pracuje na správném používání dechu, může jeho hlas dosáhnout takové síly, kterou 

bychom při jeho tělesné konstituci nepředpokládali. 

Hlasová výška je individuální vlastností a je také podmíněna anatomicky. Obecně 

platí, že lidé s velkým hrtanem, dlouhými hlasivkami, mají hlas spíše hlubší a naopak lidé 

sméně prostorným hrtanem a krátkými hlasivkami mají hlas vyšší. Vedle této 

individuální průměrné výšky má své místo také absolutní výška hlasu. Ta je dána počtem 

kmitů hlasivek za vteřinu. Kromě těchto faktorů ovlivňuje výšku hlasu napětí hlasivek. 

Čím je napětí hlasivek vyšší, tím vyšší je tón. 

Třetí základní vlastností hlasu je barva. Barvu hlasu charakterizuje souhrn 

akustických vlastností. Těmito vlastnostmi jsou počet, výška a síla svrchních 

harmonických tónů. Z toho vyplývá, že hlasivky netvoří tón jednoduchý, nýbrž 

individuálně různě složený1. Složení tónu je závislé, podobně jako u výše uvedených 

vlastností hlasu, na stavbě hrtanu, dýchacího ústrojí a na celkové tělesné stavbě. Je tedy 

opět zřejmé, že i barva je člověku z větší části dána, ale dá se do určité míry ovlivnit. 

Pěstováním volnosti a šíře zadní části úst a nosohltanu - tzv. Purkyňova prostoru - lze 

kvalitu hlasové barvy výrazně zlepšit. Způsob, jakým se hlas používá má významný vliv 

na osobní hlasovou barvu. To je zřetelné zejména při zpěvu, ale určité individuální 

zabarvení můžeme vypozorovat i v mluvním hlasu. Hlasová barva je navíc podmíněna 

psychickými stavy člověka, a to jak přechodnými (klid, radost, smutek, zlost, afekt), tak i 

1 Hála, В., Sovák, M. Hlas, řeč, sluch, s.54 
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dlouhodobými. Individuální duševní stavy trvalé, tedy duševní vlastnosti, se odráží na 

barvě hlasu velmi zřetelně (např. hlasový projev flegmatika je zcela odlišný od cholerika). 

Hlasovou barvu je tedy možno považovat za jeden z charakterových rysů člověka. 

Podobně jako výška a síla hlasu, mění se v průběhu života i jeho barva. Ostatně, i některé 

charakterové rysy se v průběhu života mění. 

2.2. Hlasová hygiena 

Hlasovou hygienu lze chápat jako jednu ze složek péče o hlas. Dalšími nutnými 

podmínkami ke zdravému a správnému používání hlasu jsou obecná hygiena a hygiena 

duševní. Jedná se o soubor zásad, který má úzkou souvislost zejména s psychologií, neboť 

dobrý psychický stav je základem pro zdravý a zvučný hlas. V tomto směru nelze 

oddělovat nebo dokonce stavět proti sobě hlas mluvní a hlas zpěvní, protože dodržování 

zásad hygieny mluvního hlasuje východiskem pro kvalitní a zdravý hlas zpěvní a naopak 

dodržováním hygienických zásad při zpěvu se kladně rozvíjí hlas mluvní. Aby si člověk 

udržel zdravý hlas, musí dbát na dostatek spánku, správnou životosprávu, neměla by 

chybět aktivní relaxace. Na kvalitu hlasu působí i takové faktory, jako je organizace 

pracovního i osobního života. Pod těmito pojmy je zahrnuta nejen časová organizace 

všech činností, jejichž špatné naplánování se nejčastěji projevuje ve formě stresu a pocitu, 

že člověk nic nestíhá, ale zejména organizace mezilidských vztahů, a to jak v soukromí, 

tak na pracovišti. Duševní a hlasová hygiena jsou tedy vzájemně provázané a nelze je od 

sebe oddělit. 

Každý člověk má individuální hlasové dispozice. Při péči o hlas často chybují 

nezkušení, zejména začínající, pedagogové. Opomíjí totiž individualitu žáka a snaží se 

aplikovat metodické pěvecké zásady bez ohledu na individuální zvláštnosti. 

Hlas je velmi citlivý orgán, proto je potřeba ho chránit. Primární podmínkou je jeho 

správné, tj. fyziologické používám a dodržování základních pravidel hlasové hygieny. 

Přesto se i hlasový profesionál může přetížit, ale měl by znát reedukační hlasová cvičení, 

pomocí nichž dokáže přepjaté hrtanové svaly uvolnit, a tak vrátit hlasu přirozenou, 

zdravou hlasovou funkci. 

V případě vážné indispozice je třeba dodržovat hlasový klid. Hlavním důvodem, proč 

není vhodné používat hlas při indispozici, je to, že se mění způsob jeho používám, kdy 

mluvčí překonává hlasový problém tlakem dechu, navyká si na chybnou hlasovou funkci, 

kterou pak používá i v okamžiku, kdy onemocnění odeznělo. Dochází tedy к vytváření 

7 



chybného stereotypu. Hlasový klid je vhodné dodržovat, kdykoliv cítíme, že hlas 

přemáháme nebo že jsme hlasově unaveni. Nutné je to v okamžiku nemoci nebo ve chvíli, 

kdy se na hlasu začnou projevovat patologické příznaky. V tomto případě je také 

nezbytné navštívit foniatra. 

Pokud s hlasem pracujeme na veřejnosti, jsou ideálními podmínkami vyvětraná, 

akusticky vhodně řešená místnost, možnost dělat v pravidelných časových intervalech 

přestávky. Tyto podmínky jsou většinou dány a pěvec či mluvčí nebo učitel je dost často 

nemůže nijak ovlivňovat. Naopak to, jak s hlasem nakládáme během projevu, ovlivňovat 

lze. Je nutné nepřepínat hlasivky v polohách, které nám nejsou vlastní, přirozené (to platí 

zejména při mluvním projevu, kdy se nutíme do příliš vysokých nebo naopak hlubokých 

poloh). Hlasová poloha mluvního hlasu je asi čtyři tóny nad nejhlubším ještě volně 

tvořeným tónem. Pro hlasové profesionály je nezbytné, aby si zjistili svou osobní polohu 

mluvního hlasu. 

Důležité je také vyvarovat se tvrdým hlasovým začátkům. Neměli bychom se do 

hlasových projevů nutit při hlasové indispozici nebo při nemoci, kdy je organismus 

celkově oslaben a hlas je více namáhán. Chybný stereotyp při používání hlasu při nemoci, 

přetrvává i po jejím odeznění. Jakékoliv hlasové projevy se nedoporučují zejména při 

zánětech horních i dolních cest dýchacích, při angíně a ostatních onemocněních, která 

zasahují oblasti v bezprostřední blízkosti hlasivek. Hlasivky jsou v těchto případech 

oslabeny a snadno se poškodí. Nesprávné je také časté odkašlávání, protože se při něm 

překrvuje sliznice a zbytečně se namáhá hrtan. Toto odkašlávání může vyústit až 

v návykové odkašlávání. V takovém případě už se jedná o psychický problém - tik, jehož 

odstranění bývá mnohdy náročné a zdlouhavé. К péči o hlasové ústrojí je také zapotřebí 

vyhýbat se prudkým změnám teploty, tzn. pití horkých nápojů bezprostředně po příchodu 

z chladného vzduchu, svlažování hrdla ledovými nápoji v parnu apod. 

Dalším nebezpečným faktorem, který nepříznivě ovlivňuje hlas, je šepot. Mezi lidmi 

dost často panuje mylný názor, že šeptání šetří hlas. Je tomu přesně naopak. Při šepotu 

nemůžeme sluchem tak dobře kontrolovat intenzitu vzduchu, který se tře o okraje 

hlasivek. Dochází pak většinou kpřekrvování sliznice. Na druhé straně stojí problém 

forzírování. Síla hlasu je relativní veličina, proto si každý musí uvědomovat, že to, co je 

pro někoho střední Masová síla, může pro druhého už znamenat forzi. 

Zvláštní kapitolou v hlasové hygieně je kouření konzumace alkoholu a užívání drog. Je 

prokázané, že při dlouhodobém kouření hrubne hlas, což je způsobeno hrubnutím sliznic. 

Podobné účinky na hlas má i alkohol, a to zejména tvrdý. Nejenže vysušuje sliznice, ale 
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také poškozuje nervovou soustavu, jejíž dokonalá funkce je pro správný hlasový projev 

důležitá. O dalších drogách bude v této práci pojednáno níže. 

Z hlediska péče o hlas je velmi významným právě období adolescence. Důvodem je 

přeměna dětského hlasu v dospělý. Toto období hlasových změn je obecně známo jako 

období mutace. Probíhá u chlapců i u děvčat, u chlapců je většinou zřetelnější. Dívčí hlas 

klesá mutací zhruba o tercii, chlapecký o oktávu. U chlapců se mutace projevuje v podobě 

přeskakování hlasu, chraptění apod. Hlavní příčinou jsou změny v oblasti hormonální 

(varlata začínají vytvářet pohlavní hormony) a zejména změny na hlasivkách. Zvláště u 

chlapců dochází к poměrně rychlému růstu hrtanu a prodlužování hlasivek. Doslova 

bouřlivými změnami prochází celý organismus adolescenta. Jsou jimi například růst 

kostry, svalové hmoty, změny v oblasti centrální nervové soustavy a s tím spojené potíže 

v psychické sféře. Lidský hlas je úzce spjat zejména s psychickými procesy, proto je také 

období adolescence z tohoto hlediska problematické. 

Období mutace probíhá ve třech fázích: - Období přípravy mutace 

- Období hlasové krize 
л 

- Období vyzrávání hlasu 

U zpěvního hlasu chlapců se objevují potíže s nasazením tónu, obtížná fonace ve 

vysokých polohách. Hlas je lehce unavitelný a po delší pěvecké námaze se může objevit 

chrapot. U dívek dochází během mutování také к určitým hlasovým obtížím. Tyto obtíže 

se projevují většinou v podobě snížené schopnosti nasadit tón a pevně jej udržet. Dalším 

projevem může být například chrapot. Všechny tyto jevy souvisí u děvčat především se 

změnou barvy hlasu a jeho zvučnosti. 

Všechny zmíněné mutační příznaky by měly být zaznamenány hlavně pedagogy 

hudební výchovy. Pedagog by měl к adolescentovi, který prochází hlasovou změnou, 

přistupovat s ohledem na tyto problémy. Problematika práce s hlasem v období mutace 

není ničím novým. Vokální výchově chlapců u nás byla věnována pozornost již v 10. 

století. Mniši dohlíželi na šetrné používání zpěvního i mluvního hlasu svých svěřenců, 

budoucích mnichů či kněží. Žáci chrámových škol zpívali při liturgii ve věku mezi deseti 

a sedmnácti lety, bylo tedy zapotřebí náležitě pečovat o jejich měnící se hlasy. 

Historické zkušenosti přinesly několik názorů na používání hlasu během mutace. 

Jedním z nich je, že pubescenti (zejména chlapci) by neměli v průběhu mutačních změn 

vůbec zpívat. Pěveckou abstinencí řešili hlasové problémy svých dospívajících členů 

například literátská bratrstva. Dalším názorem na péči o hlas při mutaci je, že by se sice 

2 Vrchotová-Pátová, J. Hlasová výchova pro studující na PI. s. 45 
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neměl přepínat a příliš namáhat, ale zároveň je nezbytné, aby byl opatrně procvičován i 

při zpěv u. Výjimkou je zcela jistě tzv. období hlasové krize, kdy jsou hlasové projevy 

naprosto neovladatelné. Dalším důvodem pro pěveckou abstinenci jsou bolestivé projevy 

při změně hlasu. Seeman doporučuje hrtanu v údobí mutace „gymnastiku opatrným 

cvičením".3 Některé zkušenosti z hudebně pedagogické praxe potvrdily, že adekvátní 

hlasové procvičování, které je spojeno s respektováním požadavků hlasové hygieny, může 

průběh mutace dokonce usnadnit. Každý z těchto dvou přístupů má jistě své 

opodstatnění. Nejvíce záleží na individuálním přístupu, neboť na každém hlasu se 

projevují mutační změny jiným způsobem. Někdo projde mutací téměř bez povšimnutí, 

jiný se s ní těžce potýká. To je potřeba brát v úvahu při výběru východisek péče o hlas 

během mutace. Velmi důležitá je poučenost dospívajících o problematice změn hlasu a 

zacházení s hlasem při těchto změnách. 

Přestože je péče o hlas ve všech uvedených směrech důležitá, neměla by být přehnaná. 

Přes všechna opatření by člověk měl svůj hlas otužovat, aby nedošlo ke zchoulostivění. 

2.3 Hlasová výchova 

К tomu, aby člověk správně a fyziologicky používal hlas, je nutné vést od dětských let. 

Tento úkol plní hlasová a pěvecká výchova. „ Cílevědomým, systematickým a 

promyšleným metodickým postupem usiluje o rozvoj pěveckých dovedností jedince. 

Obsahem hlasové a pěvecké výchovy ve škole jsou průpravná cvičení dechová, hlasová, 

pěvecká, artikulační a dále výběr vhodných písní - lidových i umělých. "4 Hudební 

pedagogové často rozlišují hlasovou výchovu jako prostředek ke kultivaci mluvního hlasu 

a pěveckou výchovu, kterou je třeba chápat jako součást, resp. vyšší formu výchovy 

hlasové. J. Bar hovoří o „hlasově pěvecké výchově"5, což pouze dokládá úzkou 

provázanost a neoddělitelnost zpěvního a mluvního hlasu. Podíl pěvecké složky hudební 

výchovy je značný, alespoň jako součást školských dokumentů. V současnosti se však 

čím dál víc hovoří o neuspokojivém stavu zpěvnosti dětí a dospívajících. Tato skutečnost 

je pravděpodobně výsledkem nesprávného přístupu učitelů zejm. základních škol 

к hlasové a pěvecké výchově. Pokud neuchopí pedagog hlasovou a pěveckou výchovu 

správným způsobem již na prvním stupni, o to většími problémy jsou zatěžováni 

3 Lýsek, V.Problémy pěvecké mutace, s.19 
4 Slavíková, M. Psychologické aspekty hlasové výchovy žáků základní školy. s. 10 
5 Bar, J. Pravý tón a pravé pěvecké umění. 
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pedagogové druhého a pak i třetího stupně školy. Jádro problému tkví pravděpodobně 

v tom, že ne každý pedagog na prvním stupni základní školy je specializován v oboru 

hudební výchovy. V takovém případě se potýká s obtížemi spojenými s přístupem 

к předmětu hudební výchovy, které mnohdy řeší těžko nebo dokonce vůbec. Takové 

hodiny hudební výchovy se pak zcela vzdalují ideálnímu obrazu hudebního vzdělávání 

dětí, o výchově a vzdělávání v oblasti hlasové problematiky nemluvě. Podle Marie 

Slavíkové6 může být tento problém zakotven v malé návodnosti a nedostatečné 

podnětnosti osnov a vzdělávacích programů. 

Nové školské dokumenty jsou tvořeny rámcovými vzdělávacími programy. Ústřední 

myšlenku tvoří návrh učebního plánu a zásady, které by měla škola respektovat při tvorbě 

vlastního vzdělávacího programu. Individuální plán si pak připravuje každý učitel sám. 

To může být velkou výzvou pro učitele a jeho seberealizaci v oblasti tvořivosti a nápadů. 

Zároveň to však někdy může pro učitele znamenat problém, pocit zmatku a bezradnosti, a 

to obzvlášť pro začínající nezkušené učitele. 

Pro kladný rozvoj hlasové kultury je nutné, aby byl pedagog sám dobrým hlasovým 

profesionálem a tedy i dobrým příkladem hlasové kultury pro žáky. Je tudíž nezbytné, aby 

budoucí pedagog hudební výchovy byl dobře hlasově vyškolen a zároveň také dostatečně 

vybaven didaktickými vědomostmi souvisejícími s hlasovou a pěveckou výchovou. 

Kultura hlasového projevu je mezi odborníky v současnosti diskutovanou otázkou. 

Dochází ke zhoršování kvality verbálního projevu i zpěvního hlasu, ke klesající úrovni 
n 

hlasových dovedností a narůstajícím hlasovým obtížím obecně. Důvody těchto jevů je 

třeba spatřovat právě v úrovni hlasové výchovy. Pokud opomeneme záměrnou hlasovou 

výchovu probíhající ve škole, existuje ještě další sféra, kterou je nezáměrné působení na 

hlasovou kulturu dětí a mládeže. Tuto oblast tvoří vliv veřejně vystupujících osob 

(zpěváci, herci, moderátoři, reportéři aj.), jejichž hlasová a mluvní kultura mnohdy 

neodpovídá průměrnému a normálnímu požadavku na vyjadřování, natož pak ideálu. Již 

odmalička je člověk doslova bombardován nefyziologickými a nesprávnými hlasovými 

projevy zpěváků populární hudby. 

Mluvit dole, bez přední rezonance, to je současný zvukový ideál.8 Děti jsou 

nejpřesnějším obrazem těchto jevů, neboť je pro ně charakteristická nápodoba. Právě 

proto se u nich tak často vyskytují problémy s omezením zpěvnosti vyšších tónů. Ideálem 

6 Slavíková, M. Psychologické aspekty hlasové výchovy žáků základní školy. 
7 Luhanová-Jiroušková, S. Význam pěvecké výchovy pro kultivovaný hlasový projev. In Hlas, mluva řeč. 
s.40 
8 Tichá, A. Problémy zpěvniho hlasu dnešních dětí, možnosti řešení. In Hlas, mluva řeč. s. 71. 
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současnosti je tedy celkové snižování polohy hlasu a převaha používání hrudního 

rejstříku. 

Tento jev mi potvrdila má osobní zkušenost z pedagogické praxe, kterou jsem 

absolvovala na střední pedagogické škole na podzim 2006. Většina studentek se hlásila do 

kategorie nižších hlasů, ačkoliv hluboká poloha pro ně nebyla vhodná z hlediska znělosti 

hlasu. Měla jsem pocit, že pouze nechtějí zpívat ve vyšších polohách. Tzn., že důvodem 

mohla být lenost, ale také stud. Stud může vycházet z neochoty odhalovat svůj vnitřní 

svět. „Bručení" v nízké hlasové poloze se podobá spíše mluvem, proto je zřejmě pro 

zmiňované studentky přijatelnější. 

Nesprávné a nešetrné zacházení s hlasem v případě herců, zpěváků a moderátorů je 

pochopitelně důvodem hlasových poruch. Narušené a nezdravě znějící hlasy jsou dokonce 

někdy považovány za zvláštní a osobité. V takových případech dochází ke glorifikaci 

toho, co by mělo být odborným způsobem napravováno. Vliv těchto jevů na děti je těžké 

korigovat pro jejich četnost a masovost. 

Mezi další vlivy, které působí na utváření hlasové kultury dětí a dospívajících, jsou 

stres, stále se zrychlující životní tempo, informační exploze a čím dál větší nároky na 

člověka, zejména v profesní oblasti. 

Častými oběťmi těchto vlivů jsou pedagogové. Denně jsou vystavováni stresovým 

situacím a to je důvodem ke vzniku hlasových poruch. Protože s dětmi tráví mnohdy více 

času, než rodiče, jsou pro ně vlastně jedním z nejdůležitějších hlasových vzorů. Pokud 

mluví a zpívají nesprávnou technikou, přenáší to na děti, které nevědomky přejímají jejich 

hlasovou kulturu. Z uvedených skutečností je zřejmé, že hlasová a pěvecká výbava učitele 

je podmínkou pro kladný vývoj hlasové kultury dětí a dospívajících Pokud tedy budou 

napodobovat dobrý příklad učitele, usnadní se tím cesta к jejich dalšímu hlasovému 

vývoji. 

Školské instituce však zřejmě nerespektují tuto skutečnou potřebu kvalitního 

hlasového výcviku budoucích pedagogů. Dokladem toho je hodinová dotace a způsob 

vzdělávání v oblasti hlasové výchovy na pedagogických fakultách. Místo individuální 

hlasové výchovy dochází často ke kolektivní výuce, která samozřejmě není ani zdaleka 

tak efektivní. Tato skutečnost je alarmujícím fenoménem, který může velmi vážně přispět 

к celkovému úpadku hlasové kultury, protože v tomto ohledu, jak již bylo řečeno záleží 

zejména na učitelích. 

Dalším chybějícím článkem v oblasti vzdělávání a kultivace hlasových a 

vyjadřovacích schopností budoucích učitelů je absence předmětu, který by řešil otázku 
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mluvního projevu. Předměty tohoto typu jsou součástí studia zaměřeného na jazyky. 

Podle mého názoru by měly být zavedeny pro všechny obory na pedagogických fakultách, 

protože každý učitel by měl být do své praxe vybaven solidními vyjadřovacími 

schopnostmi. 

Velkým problémem je také nízká hodinová dotace hudební výchovy na základních 

školách. Z toho důvodu je nutné okleštit čas věnovaný všem hudebním činnostem 

v hodinách tak, aby délky jednotlivých činností byly v poměru rovnováhy. Přesto se 

domnívám, že zpěv je nejpřirozenější aktivní hudební činností dítěte a měl by v hodinách 

hudební výchovy dominovat. Proto je také nezbytné věnovat dostatečné množství času 

právě hlasové a pěvecké výchově. Hlasoví pedagogové (Lýsek, Sedlák, Daniel, Tichá, aj.) 

se shodují, že průběžně dochází ke zhoršování tzv. zpěvnosti ale i hudebnosti dětí a 

dospívajících. Podle Aleny Tiché9 jsou hlavními příčinami: 

• absence zpěvu matky v raném věku dítěte 

• nezpívání v rodinách a celkově nepodnětné prostředí 

v rodinách 

• nedostatek správných pěveckých vzorů a pasivní přijímání 

hudby jako zvukové kulisy, jež omezuje potřebu zpívat 

• snížení fyzické kondice a chybné držení těla 

Ve spojení se stále se zhoršující kvalitou životního prostředí vzniká příznivé podhoubí 

pro zvyšující se četnost hlasových poruch a potíží. Častými příčinami hlasových poruch 

jsou různá alergická onemocnění, astma apod. Tyto civilizační choroby se bezpochyby 

také podílejí na zhoršování úrovně hlasové kultury. Alergici většinou trpí různými 

projevy své nemoci v průběhu celého života. Při alergických projevech dochází 

к překrvování a otékání sliznic. Alergik má mnohdy pocit „oteklých uší", proto nemůže 

dostatečně sluchem kontrolovat svůj hlasový projev. Tyto problémy spojené s alergiemi 

mohou na hlase zanechat neblahé následky. 

Zmíněné potíže nemůže hlasový pedagog příliš ovlivnit, to je spíš práce pro lékaře -

- alergologa. 

2.4 Emoční inteligence 

Jak již bylo uvedeno, je hlasová problematika úzce spjata s psychologií. Poměrně 

novým fenoménem mezi psychologickými disciplínami je emoční inteligence. Je známo, 

9 Tichá, A. Hlasová výchova v dětském sboru. s. 25. 
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že inteligence má mnoho složek. Jedná se např. o inteligenci rozumovou, sociální apod. 

Emoční inteligence je v kontextu s tématem této práce nejvýznamnější. Lze ji 

charakterizovat jako úroveň, na které je člověk schopen zvládat sebeovládání, 

sebeuvědomění, motivaci, empatii a sociální dovednosti. Těchto pět složek je ve 

vzájemné propojenosti a závislosti. Pokud je člověk schopen ovládat své emoce natolik, 

aby jeho chování bylo přijatelné, tzn., je schopen sebeovládání, je patrné, že zvládl i 

schopnost sebeuvědomění. Pokud je schopen sebeuvědomělého chování, existuje vysoká 

míra pravděpodobnosti, že bude schopen i empatického chování. 

Významnou složkou emoční inteligence v návaznosti na toto téma je sebeovládání. 

Kromě toho, že člověk dokáže ovládat své emoce, jde také o to, že v případě neúspěchu 

nebo překážky je schopen nalézt způsob, jakým ventilovat zlost, stres, úzkost a další 

negativní pocity. Do této kategorie patří i vlastnost, která člověku umožňuje rychle se 

vzpamatovávat z nezdarů a hledět do budoucnosti. Touto vlastností převážně disponují 

politici a špičkoví sportovci, tedy lidé, kteří se denně musí utkávat s možností neúspěchu 

nebo s neúspěchem samotným. 

Jak již bylo uvedeno, všechny druhy stresu negativně ovlivňují lidský hlas, a to jak 

z hlediska krátkodobého, tedy v konkrétní situaci (jedná se například o selhání hlasu 

zpěváka či mluvčího v situaci, kdy je ochromen trémou), tak z dlouhodobého hlediska. 

Tzn., že pokud je člověk dlouhodobě stresován, projeví se tento tlak na kvalitě hlasu. To 

lze dobře pozorovat na hlase pěvců. Vzhledem к tomu, že člověk do zpěvu vkládá mnoho 

vnitřní energie, je potřeba, aby byl z dlouhodobého hlediska ve stavu pohody, neboť 

v opačném případě se na jeho hlase projevují známky únavy, a to v různých podobách, 

jako například chrapot, zastřený zvuk, neznělost, ztuhlost apod. 

Stres nás všestranně oslabuje a ani hlasové ústrojí tomuto oslabení neunikne. Pokud 

člověk stojí před neočekávanou, neznámou nebo dosud neosvojenou situací, podvědomě, 

tedy na bázi reflexů, napíná svaly celého těla. Z hlediska fyziologie lze říci, že dosud 

nebyly vytvořeny potřebné spoje v nervovém mechanismu. 

Takové nepříjemné průvodní znaky nazýváme trémou. Tréma je předmětem zejména 

psychologických disciplín. Její projevy lze vypozorovat jak v oblasti psychiky, tak i v 

somatické oblasti. Pokud přihlédneme к těmto skutečnostem, můžeme trému označit za 

psychosomatický stav, který je pro člověka nepříjemný, protože při něm reaguje jinak, 

než svým obvyklým způsobem. 

Odlišnosti v projevu pěvce či mluvčího ( herce, pedagoga ) jsou závislé na intenzitě 

trémy, kterou je možno rozdělit do tří stupňů, a to na slabou, střední a silnou. Tréma je 
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předmětem studií mnoha oborů, jako jsou psychologie, pedagogika, sociologie a 

medicína. Přestože má v každém oboru jiný význam, jedno téma je společné. Je jím věk 

jedince. Ze zkušeností vyplývá, že čím je člověk mladší, tím je tréma menší. Toto tvrzení 

nemusí být pravidlem, ale určitou logiku v něm najdeme. 

Pokud obrátíme svou pozornost к různým veřejným vystoupení, je zřejmé, že děti 

většinou nemívají takovou trému, jako dospělí. To může být dáno zejména tím, že dítě si 

na rozdíl od dospělého plně neuvědomuje zodpovědnost к publiku, nepociťuje obavu 

z kritiky, odborníků či vrstevníků. Přesto však nelze tvrdit, že děti trémou netrpí. 

Příznaky trémy lze postupně odstraňovat či zmírňovat pravidelným tréninkem, častým 

vystavováním se těmto situacím a celkovým rozvojem volních vlastností osobnosti, 

zejména v oblasti sebeovládání. Nervozita před a při určitém výkonu je komplikovanou 

záležitostí, se kterou se většina lidí potýká po celý život. Nepříznivě ovlivňuje každé naše 

konání. Tréma se na hlase projevuje jako chvění, hlas může vynechávat. Pěvci nebo 

mluvčímu se zúží prostor v oblasti hrdla, někdy dochází i ke svalovým kontrakcím po 

těle, cukání rukou, třes nohou apod. Vliv náhlých vzrušení mysli na hlasovou produkci, a 

to opět zmíněnými kontrakcemi, je obecně znám z lidového rčení „leknutím nemohl 

promluvit" anebo „strachem (hrůzou) oněměl".10 Tréma může mít několik příčin. Buďto 

je člověk, jak už bylo uvedeno, postaven před neočekávanou nebo neobvyklou situaci, 

nebo si je vědom, že jeho výkon nedosahuje takových kvalit, jaké by si přestavoval, či 

jaké od něj očekává okolí. 

Další příčinou může být, a to zejména u profesionálních, vyspělých umělců, vysoký 

stupeň zodpovědnosti. Ta je spojena s obavou, aby umělec podal takový výkon, který 

odpovídá jeho vyspělosti v oblasti umělecké i profesionální. Vzniklé napětí většinou 

neprovází umělcův výkon po celou dobu, spíše jen krátce před vystoupením, maximálně 

na začátku jeho projevu. Některé jedince dokonce toto napětí povzbuzuje к podání lepšího 

výkonu, než kdyby byli v klidném duševním rozpoložení. Takový druh napětí je často 

označován za „zdravou trému". 

V opačném případě může tréma provázet umělce po celou dobu jeho výkonu a 

snižovat tak kvalitu jeho uměleckého projevu. 

Všechny uvedené nepříjemné projevy trémy lze, jak již bylo řečeno, odstranit. Je 

nutné, aby se člověk zbavil všech příčin pocitu nejistoty. Pokud problematiku zúžíme 

pouze na oblast zpěvu, platí, že základem pro odstraňování pěvcovy nejistoty je zdravý 

zpěvní hlas, hudební nadání, které by mělo zahrnovat i smysl pro pěvecké vyjádření. 

10 Soukup, J. Hlas, zpěv, pěvecké umění. s. 64. 
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Kombinace těchto vlastností, resp. vloh, je východiskem pro odstraňování příznaků 

trémy. 

Ztuhlost krčních a hlasových svalů nemusí být pouze příčinou trémy. Může být 

vyvolána také přehnanou pozorností, kterou к nim člověk obrací. Vyskytuje se zejména u 

začínajících pěvců, kteří napjatě pozorují svůj hlas, jeho mechanismy, nebojsou zahlceni 

velkým množstvím rad svých hlasových pedagogů a násilím se snaží vytvářet požadovaný 

Takové nebezpečí hrozí také zejména u dětí, které mohou být navíc zmateny 

z množství návodů a dokonce je to může odradit od zpívání, protože mají pocit, že tak 

složitý mechanismus nemohou zvládnout. Hlasový pedagog může dítě doslova otrávit 

neustálými poučkami, radami a opravováním. Na dítě může přemíra těchto doporučení 

působit dojmem, že vlastně všechno dělá špatně. Proto je potřeba, a neplatí to pouze 

v případě dětského zpěváka, častěji chválit dobře zvládnuté technické kroky a na 

nedostatky upozorňovat tak, abychom pěvce nestresovali. 

Zvláštní kapitolou v této oblasti je období puberty a adolescence, kdy může nesprávný 

přístup к dítěti napáchat mnoho škod. Jejich odstranění je často velmi obtížné a 

zdlouhavé. 

Nesprávný přístup může vycházet z neznalosti pěveckého pedagoga v oblasti 

psychické, ale také hlasové, neboť v pubertě prochází hlas u chlapců i dívek značnými 

změnami. Intenzita v projevu těchto změn může být různá, ale obecně je třeba dbát 

v tomto problematickém období zásad hlasové hygieny. Co se týče psychické oblasti, je 

zapotřebí velké opatrnosti v přístupu к pubescentovi, protože obzvláště v pubertálním 

věku může lehko dojít nevhodnými komentáři ke vzniku psychických bloků, které lze 

později jen velmi těžko odstranit. 

2.5 Přístup hlasového pedagoga 

Hlas je jedním z nejniternějších a nejsvébytnějších projevů člověka. V dnešní době je 

již zcela běžně uznáván fakt, že hudba a zpěv jsou projevem lidské psychiky a hlavně 

emocionality. Stejně jako neexistují dva identičtí jedinci, nelze najít ani dva naprosto 

identické hlasy. Z hlediska hlasové individuality jsou podstatné nejen fyzické 

předpoklady (stavba těla a stavba hlasového ústrojí), ale zejména dispozice psychické. 

Obojí lze do určité míry ovlivňovat. Pro zdravý, znělý a správně fungující hlas je 

nezbytné, aby byly v souladu čtyři základní hlasové složky - dechová, hlasová, 
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artikulační a psychosomatická. Harmonie těchto čtyř hlasových komponentů je závislá jak 

na vrozených dispozicích, tak na systematickém zdokonalování jednotlivých složek 

v průběhu života. Podstatou vytváření rovnováhy všech uvedených složek je takový 

přístup, kdy pedagog nepreferuje ani jednu ze složek před ostatními, tzn. neprocvičuje 

jednostranně pouze jednu hlasovou složku. Výjimku lze udělat tehdy, kdy je jedna ze 

složek výrazně oslabena. V takovém případě je nutné, aby pedagog věnoval větší 

pozornost právě oslabené složce, ale zároveň nezanedbával ani rozvoj složek ostatních. 

Právě v individuálním přístupu к hlasu je zapotřebí brát v úvahu přirozenost žáka. 

Nelehký úkol pedagoga spočívá zejména v tom, že musí u žáka vytvářet nové hlasové, 

popř. pěvecké návyky a zároveň minimálně zasahovat do jeho přirozenosti. Resp. musí 

v žákovi vytvořit nové mechanismy, které se stanou jeho přirozenými projevy. Pokud 

člověk získá tyto návyky, je schopen i ve vypjatých životních situacích ovládat svůj hlas 

alespoň natolik, aby si neškodil. Podstatou pro vytvoření těchto návyků je 

sebeuvědomění, a to jak v oblasti somatické, tak v oblasti psychiky. Tělesné i duševní 

sebeuvědomění by v ideálním případě mělo být opět v harmonii a mělo by probíhat 

zároveň. Somatické sebeuvědomění je potřebné zvláště z důvodu schopnosti rezonance 

celého těla. Sebeuvědomění je silně spjato s představami, které jsou potřebné pro zpěv. 

Představa je v podstatě základním východiskem pro tvoření tónu. 

Všechny tyto uvedené procesy je potřeba kontrolovat sluchem. Sluchové analýzy by 

měl být schopen jak žák, tak učitel. I tato schopnost může výrazně napomoci při vývoji 

hlasového projevu. Sluchová kontrola spočívá hlavně vtom, že jsou žák i pedagog 

schopni určit podíl zapojení hlasových složek a podle toho s hlasem dále pracovat.11 

Hlasový profesionál by měl pokud možno svůj hlas používat výše uvedeným 

způsobem v každé situaci. To je někdy z mnoha důvodů velmi obtížné a souvisí hlavně se 

sebeovládáním, které jsem zmínila v kapitole o emoční inteligenci. 

Úkol hlasových pedagogů je nelehký, a to nejen ve vztahu к dětem a dospívajícím. 

Vzhledem к množství oblastí, které souvisí s problematikou lidského hlasu, by se měl 

skutečný odborník na hlasovou pedagogiku orientovat mimo jiné v psychologii a 

fyziologii. Důvodem je právě somatické a psychické propojení důležité ke správnému 

používání hlasu. Jedním z prvních úkolů hlasového pedagoga je odhalit tzv. podvědomé 

zacházení s hlasem. Někdy je tato fáze nejdůležitějším krokem pro správný rozvoj 

hlasových předpokladů. Podvědomí je totiž často příčinou spastických potíží v oblasti 

tvoření hlasu a artikulace. Pokud hlasový odborník nalezne hluboké psychosomatické 

11 Válková, L. Hudba divadlo svět 
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příčiny, může s nimi pracovat a na základě toho obtíže postupně odstraňovat. Po této fázi 

by měla přijít volba vhodných pedagogických a metodických prostředků, kterými by 

pedagog měl žáka vést к sebeuvědomění, tedy к propojení psychického a fyzického. Je 

nutné zvolit к žákovi v počátečních fázích obzvlášť citlivý přístup, aby se nedomníval, že 

je jeho hlasový vývoj nemožný. S použitím vhodně volených metodických prostředků by 
10 

měl pedagog pomoci žákovi vytvořit tzv. optimální funkční stereotyp , který je nutný pro 

vznik zdravého hlasu. Jedná se o psychosomatickou koordinaci organismu, která je 

podmínkou pro plnohodnotnou zvukovou tvorbu hlasu. Z uvedeného vyplývá, že pro 

správné a zdravé tvoření hlasu je nezbytné, aby byly hlasové a psychosomatické návyky 

v souladu s návyky hlasovými. Proto je také duševní a tělesná hygiena neoddělitelná od 

hygieny hlasové. 

Hlasový pedagog by měl zejména u začátečníků postupovat tak, že navozuje, evokuje 

určité představy. Tento způsob hlasové práce je mnohem účinnější, než složité 

vysvětlování práce hlasových mechanismů. Evokováním představ a pocitů může hlasový 

pedagog vytvořit zmíněné optimální hlasové stereotypy a zároveň zabránit vzniku 

stereotypů chybných. 

V souladu se znalostí fyziologie by měl hlasový pedagog koordinovat svalové napětí 

žáka. Při vysokém napětí svalů (hypertonii) je nutné použít vhodných cvičení pro 

uvolnění, naopak při svalové ochablosti (hypotonii) je nutné žákův tonus aktivizovat. 

Vhodně volenými prostředky by měl pedagog žákovo svalové napětí naladit na tzv. 

optimální funkční napětí13. 

Velmi významnou složkou při práci s hlasem je dýchání. Zkušený hlasový pedagog by 

měl na základě analýzy hlasu žáka určit, zda mluví nebo zpívá s dechovou oporou („na 

dechu"). Dechové funkci je v pěvecké a hlasové pedagogice věnována obzvlášť velká 

pozornost, neboť kvalita hlasového projevuje na dechu nepochybně závislá. Kromě toho, 

proces dýchání nejen ovlivňuje vyšší mentální funkce, vitalitu, emocionalitu, motorickou 

pohyblivost, pozornost, soustředění, paměť, myšlením fantazii a vůli, ale je vlastně 

základem a východiskem pro nápravu celé naší přirozenosti.14 Z toho vyplývá, že správná 

dechová technika může pomoci navozovat optimální duševní rozpoložení, které je 

podmínkou ke zdravému hlasovému projevu а к jeho dalšímu pozitivnímu vývoji. 

12 Válkové, L. К problematice hlasové výchovy herců a jejímu řešení. In Svět a divadlo 
13 Válková, L. ibidem 

Válková, L. Hlas individuality. Vyskočilová, E. Psychosomatické pojetí hlasové výchovy, s. 52. 
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3. Mluvní projev 

Doposud jsme se zabývali zejména problematikou pěveckého projevu. Protože hlasový 

projev je také součástí mluveného slova, je potřeba si přiblížit mluvní projev, a to 

zejména srovnáváním s projevem pěveckým. 

Hlasová problematika mluvního projevu má s pěveckým projevem mnoho společného. 

Například zásady používání hlasu, hlasové hygieny, jsou de facto totožné. Dalším 

společným jmenovatelem těchto oborů je správná výslovnost, neboli artikulace. V tomto 

případě již narážíme na mnohé odlišnosti v požadavcích z hlediska mluvního a pěveckého 

projevu. Disciplína, která se zabývá zvukovou stránkou řeči, se nazývá fonetika. 

Předmětem tohoto oboru je zkoumání artikulačních a akustických jevů v mluveném slovu. 

Fonetika zkoumá vzájemné kombinace hlásek, vytváření vyšších jednotek mluveného 

jazyka, jimiž jsou slabika, takt, větný úsek, věta apod. Předmětem této disciplíny je i tzv. 

modulace souvislé řeči, zejména přízvuk, melodie (intonace) a mluvní tempo. Příbuznou 

vědeckou disciplínou fonetiky je fonologie, která zkoumá a vysvětluje hláskové systémy 

jednotlivých jazyků. Třetí vědeckou disciplínou v oblasti řeči je ortoepie, jež shrnuje 

pravidla a normy výslovnosti. 

Z uvedených skutečností vyplývá, že fonetika se mimo jiné zabývá problematikou 

artikulace. Artikulaci lze definovat jako způsob tvoření nebo také znějící výslovnost 

hlásek, slabik a slov. Podstatou správné artikulace při mluveném projevu je zachovávání 

osobitého charakteru každé hlásky. Z tohoto hlediska se problematika artikulace 

v mluvním projevu v zásadě odlišuje od artikulace pěvecké. Pěvecká artikulace nemůže 

splňovat nároky, které jsou kladeny na způsob artikulace v řeči, neboť к složitým 

úkonům hlasového ústrojí, к nimž dochází při artikulaci mluvního projevu, se přidávají 

další náročné požadavky, jako jsou výška tónu a jeho nosnost. Z tohoto důvodu je 

artikulace v pěveckém projevu modifikována tak, aby docházelo к dokonalému prolínám 

zpívané melodie a slov. Bez zmíněné modifikace v pěveckém projevu by nebylo dosaženo 

základních požadavků pěveckého umění. Každý tón by měl jinou sonoritu, byla by 

narušena rovnováha rejstříků. Každá samohláska v sobě nese jiné zapojení poměru 

rejstříků, rozeznívá jiné rezonance. Při nevyrovnaném znění vokálů by se tón 

přizpůsoboval požadavku hlásky, tzn. v jedné hlasové poloze by se vystřídaly tóny 

nazální i hrdelní. Navíc je třeba si uvědomit, že zejména ve vysokých pěveckých 

polohách je pěvec nucen neutralizovat charakter vokálů v souladu s pěveckými 

možnostmi. Z tohoto důvodu také bývá pěvcům v takových situacích mnohdy hůř 
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rozumět. Ve velmi exponovaných polohách můžeme vnímat změnu kvality samohlásek, 

které vychylují většinou к vokálu „a". Děje se tak proto, že „a" vytváří při zpěvu pocit 

velkého prostoru v ústní rezonanční dutině a v oblasti hrtanu. 

3.1 Ortoepická stránka řeči 

Jak již bylo řečeno, zásadami a pravidly správné výslovnosti spisovné češtiny se 

zabývá ortoepie. Správná výslovnost se v souvislosti s mluvní praxí dělí do tří stupňů 

nebo také tří stylů. Základním stupněm je výslovnost odpovídající normě veřejných 

mluvních projevů. Další, tzv. nižší stupeň, zahrnuje běžnou výslovnost, která se ve své 

podstatě příliš neliší od výše uvedeného stupně, pouze připouští v mluvě některá 

artikulační zjednodušení. Tyto drobné odchylky se vžily na základě rychlejšího 

hovorového tempa, pro něž jsou určité obtížnější hláskové skupiny nežádoucí. Třetím, 

tzv. vyšším stupněm, rozumíme zvlášť pečlivou výslovnost, s níž se nejčastěji setkáváme 

při veřejných projevech slavnostního charakteru a také v mluvených projevech, jejichž 

realizaci ztěžují vnější podmínky, zejména akustické. Tuto pečlivou výslovnost můžeme 

pozorovat také při přednesu poesie a v hereckém projevu. Pro uvedené oblasti je také 

charakteristické pomalejší tempo a o něco delší pauzy mezi slovy, popřípadě mezi větami. 

3.2 Výslovnost samohlásek 

Hlásky se dělí na samohlásky (vokály) a souhlásky (konsonanty). Správná výslovnost 

samohlásek podléhá požadavkům kvality a kvantity. Kvalita je dána správným 

nastavením mluvidel, tedy dutiny ústní a tvaru rtů. Z hlediska ortoepie lze říci, že 

v současné mluvě samohlásky často podléhají různým vychýlením nebo deformacím 

způsobeným nedbalým vyslovováním. Někdy se setkáváme s pozměněnou výslovností, 

která plyne z vlivu lokální mluvy a nářečí. 

Samohláska a bývá zabarvena do e (a). Tento jev je buď součástí individuálního 

návyku, nebo se vyskytuje v nářečí (zejména v jihozápadních Čechách). Značně otevřená 

výslovnost je charakteristickým rysem mluvy v Praze a ve středních Čechách. Někdy se a 

vychyluje к o, což je dáno upřednostněním tvorby tónu před správným tvořením hlásky. 

Tento jev lze pozorovat například v projevu některých operních pěvců nebo 

v afektovaných projevech herců na divadle. 
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Pro samohlásku e jsou příznačné odchylky к užší, nebo naopak к širší výslovnosti. 

Úzká výslovnost, tedy taková, kdy e inklinuje к /, je rozšířena zejména na Moravě a je zde 

ortoepicky přípustná. Pokud e vychyluje к a, bývá to většinou důsledkem nedbalé 

výslovnosti, kdy tato samohláska zní povoleně a široce. Touto ledabylostí ve výslovnosti 

se vyznačuje mluva pražského argotu. 

Podobně jako u výslovnosti e, má i výslovnost samohlásky i, у tendenci ke zúžené a 

naopak široké výslovnosti. Jedná se o samohlásku, která je psána dvojím způsobem, avšak 

vyslovuje se způsobem jedním. Ve staré češtině zřejmě existoval dvojí fonetický způsob 

výslovnosti, který se dodnes zčásti zachoval v některých nářečích, ale v dnešní mluvě se 

při výslovnosti i а у žádný rozdíl nevyskytuje. Výše uvedené odchylky od správné 

výslovnosti ke zúžené se podobně jako u e vyskytují na Moravě, široká výslovnost, kdy i 

vychyluje к e je dalším příznačným prvkem pražské mluvy a nedbalé výslovnosti. 

O se nachází mezi a а и. К vychýlení к и nedochází. Vychýlení о к a je opět 

průvodním znakem nedbalé výslovnosti pražské mluvy a mluvy středních Čech. 

Co se týče samohlásky u, nedochází к výraznějším odchylkám a chybám ve správné 

výslovnosti. Jedinou chybou bývá ledabylá výslovnost. 

Kromě kvality je pro hlásky charakteristická kvantita, či délka. Ta je stanovena 

pravopisem a z hlediska ortoepie je zásadně vyžadováno její dodržování. Pro výslovnost 

z toho vyplývá nutnost přesného diferencování dlouhých a krátkých samohlásek. 

Obvyklými chybami ve výslovnosti hlásek z hlediska jejich kvantity je zkracování 

dlouhých a prodlužování krátkých. S prodlouženými samohláskami se můžeme setkat na 

konci věty před pauzou: Kam to jdeté?. Nesprávné prodloužení hlásky může souviset také 

s emocionálním zabarvením slova: móře. Nejčastěji se dloužení hlásek vyskytuje 

v nespisovné češtině: Nechám to dóle. Poť nahoru. Proč tam déš? Kromě uvedených 

příkladů je prodlužování samohlásek charakteristické pro mluvu spojenou s oblastními 

odchylkami a pro nářečí. 

Zkrácená délka postihuje zejména samohlásky ú a í. Dochází pak ve výslovnosti 

к takovým chybám, jako jsou: Kolegům místo kolegům, podpisům místo podpisům, dolu 

místo dolů. Samohláska í se vyslovuje chybně například v těchto případech: Říkám, 

myslim, stojim, vidim, místo správného říkám, myslím, stojím, vidím. 

Délka hlásek musí být při pečlivé výslovnosti zachována, ne však přeháněna. Je 

potřeba pouze vyslovovat tak, aby se od sebe zřetelně lišily dlouhé a krátké hlásky. Pokud 

je mluvčím délka hlásek přehnaná, působí jeho projev strojeně, nepřirozeně. 
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3.3 Výslovnost souhlásek 

Ve výslovnosti souhlásek dochází к chybám v podstatně menším měřítku, než u 

samohlásek. Ze systému dvaceti pěti českých souhlásek se odchylují od správné 

výslovnosti pouze některé. Jsou jimi r, ř, l, v, j, h, d, m a sykavky. 

Pro češtinu jsou typické г а ř. Výslovnost těchto dvou souhlásek je komplikovaná, a 

proto se často setkáváme s mnoha odchylkami, které lze v podstatě charakterizovat jako 

výslovnostní vady. Nejfrekventovanější vadou výslovnosti souhlásky r je ráčkování 

(rotacismus). Dochází к němu tak, že místo špičky jazyka kmitají okraje zadního dílu 

jazyka. Další variantou této vady je ráčkování čípkové, kdy dochází к rozkmitání čípku. 

Někdy je r nahrazováno jinými souhláskami (j, l, v). Ř je souhláska, jejíž výslovnost je 

neméně obtížná jako u r. Kromě nahrazování jinými souhláskami se objevuje nesprávné 

vyslovování například ve slovech řád, peřina, vyřídit, kdy je znělé ř nahrazeno neznělým. 

Vada výslovnosti ř je definována jako rotacismus bohemicus. 

Výslovnost českého / je v zásadě střední, tzn. není ani měkké, ani příliš tvrdé. 

Odchylky od tohoto pravidla se vyskytují v nářečích. Tato výslovnost je považována vždy 

za nespisovnou. 

Hlásky v, j, h, d a m jsou často nesprávně vyslovovány v důsledku oslabené artikulace. 

Například se vyslovuje poídat místo povídat, ušíte to místo ušijte to, druem místo 

druhem, buete tam, někdy dokonce béte tam místo budete tam a já ván to dám místo já 

vám to dám. 

Uvedeným nedostatkům mluvy lze předcházet. Pěstování pěkného hlasu a správné 

výslovnosti by mělo být jedním ze základních požadavků ve školách. 

Dětem je vhodné vštěpovat správné mluvní a hlasové návyky od raného věku, tzn., že 

už předškolní výchova hraje v této oblasti významnou roli. Učit děti správnému 

vyslovování, plynulé a zřetelné řeči, péči o hlas, by mělo být automatickou a nedílnou 

součástí náplně vzdělávání a výchovy ve škole. 

To, že učitel po žákovi požaduje přesnou výslovnost, může do určité míry rozvíjet 

žákovu přesnost obecně. Velkým problémem v tomto ohledu je, že se čím dál více 

tolerují jak řečové vady, tak nedostatky artikulační. Tento neblahý jev můžeme pozorovat 

zejména v mediální oblasti. Existují vady řeči, které jsou neodstranitelné, ale pokud 

slyšíme člověka s takovou vadou mluvit z televize či rozhlasu v roli profesionálního 

mluvčího, je to paradoxní a z hlediska ortoepických pravidel nepřípustné. Nedbalá 
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artikulace je jevem, který se v oblasti médií stále více rozmáhá. O tomto problému bude 

v naší práci ještě hlouběji pojednáno. 

Učitel by neměl trpět žádnou vadou řeči, ani poruchou hlasu. Nejblíže ke správnému 

vedení žáků v oblasti hlasové a řečové estetiky mají předměty hudební výchova a český 

jazyk. Pro důslednější a efektivnější práci by však bylo vhodné, aby к určitému 

usměrňování docházelo ze strany všech učitelů bez ohledu na zaměření jejich předmětu. 

Co se týká artikulace konsonant v pěveckém projevu, platí v podstatě stejná norma 

jako v projevu mluvním. Při zpěvu a mluveném přednesu se souhlásky často stávají 

pomůckou pro lepší vyznění vokálů. 

3.4 Modulace hlasu 

Zvláštní zmínku si zaslouží hlasová modulace a mluvní tempo. Hlasovou modulaci 

rozeznáváme ve čtyřech základních rovinách. Jsou jimi: tónová modulace 

silová modulace 

modulace hlasové barvy 

modulace časová (mluvní 

tempo) 

Tónová modulace se v mluvním projevu odvíjí od významu věty, kterou pronášíme. 

Jinak modulujeme hlas při otázce a jinak zase při zvolání. Důležitým faktorem je zde také 

emocionální oblast, o které už jsem se zmiňovala dříve v souvislosti s působením emocí 

na hlas. V tomto ohledu je třeba zmínit, že člověk, aniž by si to uvědomoval, při náporu 

silných emocí většinou zvyšuje tón hlasu (jedná se například o emoce vzteku, náhlé 

radosti apod.). Naopak při citových prožitcích provázejících smutek, smíření, uklidnění, 

tón hlasu klesá. Změnami výšky tónu je tedy vyjádřen nejen význam gramatický, ale je 

také naznačen význam obsahový. 

Silová modulace je vyjádřena přízvukem, tedy zvýšením artikulační energie v určitém 

slově. Hlavním činitelem tohoto zesílení je především výdechový proud, který se na něm 

podílí největší měrou, ale důležitou roli zde hraje také právě artikulace. Zesílení přízvučné 

slabiky zpravidla doprovází zvýšení tónu hlasu, tzn., že tónová a silová modulace se 

v mluvě objevují paralelně. 

Modulace hlasové barvy je závislá na individuálních zvláštnostech jednotlivce. Každý 

člověk má své specifické hlasové zabarvení, podle kterého jej můžeme rozeznat. Hlasový 

témbr je sice součástí vrozených dispozic, je ovlivněn anatomicko-fyziologickým 
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charakterem hlasového ústrojí, ale přesto je možno jej, podobně jako tomu je v oblasti 

pěvecké, do určité míry ovlivňovat. Barvu hlasu přizpůsobujeme různým situacím. Jiného 

zabarvení používáme při komunikaci s malým dítětem, jinou barvu má hlas člověka, který 

oznamuje strohé sdělení. 

Časová modulace, tedy mluvní tempo, může být závislá na mluvních zvyklostech 

jednotlivce, ale také na obsahu sdělení. V případě mluvních zvyklostí mluvčího hovoříme 

o tempu osobním. Osobní tempo je závislé zejména na temperamentu člověka. Dokladem 

toho je například rychlejší mluvní tempo příslušníků jižních národů, o nichž je známo, že 

jsou temperamentnější. Důležitou roli zde tudíž hraje opět emocionální složka. Z hlediska 

jedince je možno říci, že čím intenzivnější duševní pohnutky člověk zažívá, tím se jeho 

mluvní tempo zvyšuje. Značně rychlé osobní tempo mluvy je však považováno za vadu 

řeči, a to hlavně z důvodu, že při rychlém řečovém projevu nemá mluvčí dost času na 

pečlivou výslovnost, a proto mnohdy některé hlásky deformuje, popřípadě vynechává. 

V takovém případě je jeho řeč nesrozumitelná. 

Časová modulace může mít opět paralelní charakter ve vztahu к modulaci silové a 

tónové. Jako příklad můžeme uvést matku, která konej ší dítě. Tón hlasu bývá hlubší, 

intenzita, či síla menší a tempo řeči pomalejší. Naproti tomu, při hádce člověk hlas 

zvyšuje, mluví rychle, až překotně a zvyšuje i hlasovou intenzitu. Z těchto uvedených 

skutečností plyne, že tempo řeči je ovlivněno také obsahem sdělení. Jedná se o tempo 

věcné. Věci důležité a závažné sdělujeme obyčejně pomaleji, při bezvýznamných často 

pospícháme, přičemž zase dochází к deformaci hlásek i mluvy.15 

Slova, která jsou v běžné řeči často používána, bývají četně deformována. Například 

místo třeba vyslovujeme třa, místo dělal vyslovujeme ďál atd. V případě věcného tempa 

záleží také na postoji mluvící osoby ke sdělovanému, na její náladě, na duševním a 

tělesném stavu (například nemocný a unavený člověk mluví těžce a rozvláčně). 

Důležitým ovlivňujícím činitelem je také prostředí, a to zejména z akustického hlediska, 

kterému je potřeba tempo řeči přizpůsobit. 

3.5 Poruchy řeči 

V souvislosti snáším tématem je problematika hlasových a řečových poruch 

významnou kapitolou. Aby člověk disponoval pěkným zdravým hlasem a správnou 

15 Hála, В., Sovák, M Hlas, řeč, sluch. s. 155 
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plynulou řečí, nesmí být jeho řečové a hlasové orgány postiženy žádnou patologickou 

odchylkou. Poruchami řeči se zabývá logopedie. Její kořeny sahají do starověku. Lidstvo 

se o řeč zajímalo od pradávna, ať už z mytologického, náboženského nebo filosofického 

hlediska. Zmínky o tom, že vývoji řeči, prevenci a represi řečových vad, se člověk 

věnoval už ve starověku, najdeme např. u Platóna, Aristotela, Quintiliana a dalších. Spisy, 

které se dochovaly jsou důkazem toho, že už tehdejší názory a myšlenky související se 

snahami odstranit řečové poruchy, byly velmi vyspělé a poučné. Středověcí myslitelé se 

taktéž zabývali otázkami dnešní logopedie, a to zejména z pohledu lékařství. 

К systematickému zkoumání poruch řeči došlo až v 19.století na základě bouřlivého 

rozvoje přírodovědy a lékařství. Prvním, kdo se u nás věnoval fyziologické stránce řeči, 

byl J. E. Purkyně. Logopedii v dnešním pojetí lze definovat jako vědní disciplínu, která 

se zabývá výchovou ke správné řeči a prevencí vzniku řečových poruch. 

Proces dorozumívání obsahuje různé složky. Tyto složky jsou v důsledku řečových 

poruch nějakým způsobem narušovány. Vznik poruch řeči je způsoben různými 

příčinami. V souvislosti s těmito příčinami se poruchy člení do dvou základních skupin. 

Jsou jimi poruchy organické a funkční. 

Pro organické poruchy je charakteristické narušení některého orgánu potřebného při 

řečovém procesu. Tento typ poruchy může být vrozený, nebo jej člověk získá v průběhu 

života. Nejvážnější důsledky pro kvalitu řeči mají sluchové poruchy, onemocnění 

nervového systému, snížení rozumových schopností, poruchy motoriky, které ústí ve 

sníženou obratnost a poruchy mluvidel. 

Funkční poruchy jsou takové, u nichž nelze objektivně pozorovat žádnou organickou 

změnu. Většinou jsou ovlivněny vnějším prostředím, ale svůj podíl na jejich vzniku nesou 

i vrozené a získané předpoklady. Těmito předpoklady mohou být například zpožděný 

řečový vývoj, koktavost a jiné poruchy způsobené nežádoucími zásahy do oblasti 

laterality, které známe v podobě přeučování levorukosti na pravorukost. 

Další variantou v oblasti řečových poruch jsou poruchy vývojové. Ještě než 

přistoupíme к jejich klasifikaci, je nutno vymezit etapy vývoje řeči. 

Tyto etapy, pokud vývoj probíhá správně a bez komplikací, jsou přes individuální 

odchylky v určitých fázích u všech stejné. První etapou ve vývoji řeči je období křiku. 

Křik je základním projevem hlasu hned po narození. Je podmíněn reflektivně. Přibližně 

od druhého měsíce života je možno poznat, jak je dítě naladěno. Svou spokojenost či 

nespokojenost dává najevo buď tvrdým hlasovým začátkem, který je prý projevem 

nelibosti. Měkký hlasový začátek naopak signalizuje libé pocity dítěte, jeho spokojenost. 
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Období křiku plynule přechází v období broukání, které má pudový charakter. Hlas je 

tvořen při stereotypních činnostech, jako jsou sání a jídlo. Broukání začíná asi okolo 

třetího mésíce. Zvukové projevy se přibližují hláskám, ale o skutečné hlásky se ještě 

nejedná. Ohnesorg tyto zvuky nazývá „zvučky"16. 

Druhá fáze období křiku bývá nazývána žvatláním nebo také fází napodobování 

broukání. Dítě napodobuje okolní i vlastní zvuky, zejména melodii a rytmus. Zpočátku 

má napodobování charakter ozvěny, později dítě záměrně opakuje některé zvuky, jenž pro 

ně mají už svůj specifický význam. Dá se říci, že začíná rozumět řeči a prostřednictvím 

svých řečových projevů navazuje kontakt s okolním světem. 

Vlastní vývoj řeči začíná v momentě, kdy dítě začne užívat prvních slov. Tato etapa 

nastává zhruba ke konci prvního roku života. Zpočátku je napodobování výslovnosti slov 

nepřesné. Tento fakt má dvojí důvod. Prvním důvodem je, že dítě zatím nezvládlo 

artikulaci a upevnilo si chybnou variantu (plak místo prak). Druhým důvodem je, že dítě 

nerozumí významu některého slova, a proto je nahradí jiným slovem, které zná a jehož 

význam chápe (kouzelníkův syn místo koudelníkův syn). Správné výslovnosti hlásek je 

obvykle dosaženo okolo čtvrtého roku a řeč jako komplexní proces se stabilizuje 

v sedmém roce života. V tomto věku však vývoj řeči nestagnuje, ale pokračuje v průběhu 

celého života. Ve dvou letech obvykle dítě zvládá jednoduché gramatické věty a jeho 

slovní zásoba se pohybuje okolo čtyř set slov. V období mezi pěti a osmnácti lety se 

nejaktivněji rozšiřuje slovní zásoba. 

3.5.1 Vývojové poruchy řeči 

První vývojovou poruchou, kterou se budu zabývat, je prodloužená fyziologická 

nemluvnost. Vraném období, kdy dítě ještě nemluví, protože nemá odpovídající 

fyziologické předpoklady, se hovoří o normální fyziologické nemluvnosti. Pokud dítě 

netrpí žádnými zjevnými poruchami, jeho duševní i fyzický vývoj je normální a 

adekvátní, a přesto nezačne mluvit ani v období, které je standardní pro řečové počátky, 

jedná se o prodlouženou fyziologickou nemluvnost. Ta však ještě není poruchou. К řešení 

fyziologické nemluvnosti, jako možné poruchy by mělo dojít tehdy, když dítě nemluví ani 

po třetím roce života. 

Další vývojovou poruchou řeči je opožděný vývoj. Řeč se sice rozvíjí později, než je 

průměrné, ale postupem času se může dostat na normální úroveň. Hlavní příčinou bývají 

16 Pálková, Z. Fonetika a fonologie češtiny, s. 346 
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nepříznivé podmínky sociálního prostředí. Jsou jimi nezájem okolí o dítě, který způsobuje 

nedostatek řečových podnětů. Protipólem je nesprávné zacházení s dítětem, kdy jsou na 

ně kladeny příliš vysoké nároky v oblasti psychiky a řečových projevů. Pokud jsou tyto 

negativní okolnosti eliminovány, vývoj se většinou upraví a může pokračovat bez 

problémů. 

Dalším typem vývojové poruchy řeči je předčasný vývoj, který rovněž vychází ze 

špatných vlivů okolí. Může být způsoben záměrně, když rodiče tlačí na dítě v souvislosti 

s urychlením jeho duševního růstu. Nezáměrně může být dítě ovlivňováno tím, že vyrůstá 

v rodině s vysokou intelektuální úrovní. Urychlení duševního vývoje může být podpořeno 

tím, že se dítě pohybuje pouze ve společnosti dospělých. Předčasný vývoj řeči může mít 

v souvislosti s nepřiměřenou zátěží dětské psychiky dopad zejména v oblasti nervové, a to 

ve formě neuróz rozličného charakteru. 

Omezený vývoj spočívá v tom, že se řeč naopak rozvíjí pomalu, její vývoj provází 

různé nedokonalosti a nedosáhne obvyklé úrovně (například u mentálně retardovaných 

dětí). Důvodem může být také těžší porucha hybnosti. 

К přerušenému vývoji může dojít například vlivem nemoci (například dětské mozkové 

obrny) nebo úrazu. Normální vývoj je v tomto případě zastaven a pokud příčina přerušení 

s sebou nenese trvalé následky, může být proces vývoje obnoven a normálně pokračovat 

dál. V jiných případech však řeč vykazuje známky poškození, které mají trvalý charakter. 

Jako příklad slouží poničení řeči v souvislosti se ztrátou sluchu v době, kdy už dítě začalo 

mluvit. 

Poslední poruchou je nesprávný vývoj. Jeho vznik je ovlivněn deformacemi orgánů 

potřebných к vytváření řeči. V tomto případě se jedná o poruchu vnější řečové formy. 

Jedinec s touto poruchou je schopen užívat řeči jako znakového systému, tzn. že není 

problém v obsahové stránce. Problém spočívá v tom, že není schopen korigovat vnější 

stránku řeči. S těmito problémy se setkáváme například u dětí s rozštěpem patra. Při 

nápravě nesprávného vývoje musí paralelně a ve vzájemné spolupráci působit 

logopedická péče s lékařskou. Mezi konkrétní poruchy řeči patří dětská nemluvnost 

(dysfázie), která přetrvává od narození. Objevuje se většinou u dětí s těžkým rozumovým 

postižením. Ve zvláštních případech děti slyší a rozumí řeči, ale přesto samy nemluví. 

Při nedostatečné činnosti měkkého patra vzniká huhňavost, porucha zvuku řeči. Ta se 

může objevit ve dvou formách, a to jako huhňavost zavřená, která je způsobena 

omezeným průchodem vzduchového proudu nosní dutinou. Příčinou huhňavosti může být 

např. zduření nosní sliznice. Projevuje se většinou tak, že dítě má sníženou schopnost 
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vyslovovat nosovky. Hláska „m" se spíše podobá „b" a hláska „n" zní jako „d". Opačným 

případem je otevřená huhňavost, kdy má řeč stálé nosové zabarvení. Tento druh 

huhňavosti může být způsoben rozštěpem patra nebo jiným omezením činnosti měkkého 

patra, ale může být také funkčního původu - průvodním jevem při ledabylé mluvě. 

Poruchy výslovnosti hlásek a hláskových skupin jsou zahrnuty v názvu dyslálie, která 

je dále specifikována jako mogilálie, při níž je v řeči hláska vynechána. Paralálie je 

typem dyslálie, kdy je hláska nahrazována jinou hláskou. Když dítě deformuje velké 

množství hlásek tak, že je jeho řeč již nesrozumitelná, hovoříme o tetismu. 

Těžkou řečovou poruchou, kdy dochází к částečné nebo úplné ztrátě řeči je afázie. Její 

vznik bývá zapříčiněn poškozením mluvních orgánů úrazem, při zánětech nebo při 

nádorových onemocněních. 

Zvláštní kapitolou jsou v oblasti řečových poruch mluvní neurózy. Způsobují je 

poruchy vyšší nervové činnosti. Bývají vyvolány nepříznivými okolními vlivy, kterými 

jsou např. silná psychická zátěž, stres, konflikty. Pravděpodobnost vzniku mluvních 

neuróz je ovlivněna vrozenými a získanými dispozicemi. Jednou z neuróz řeči je 

koktavost. Vzniká nejčastěji v období silného vývoje řeči, tzn. v předškolním věku. 

V období puberty se může zhoršovat nebo obnovit. Častěji bývají koktavostí postižení 

chlapci. Breptavost je mluvní neuróza projevující se jako zbrklá, překotná řeč, kdy 

dochází к vynechávání hlásek až slabik, к přebreptávání, zkracování slov apod. Závažnou 

řečovou poruchou je mutismus, při kterém dochází ke ztrátě řeči. Jedná se opět o reakci na 

nadměrnou psychickou či fyzickou zátěž. Je důsledkem psychických otřesů, fyzických 

úrazů, vyčerpání duševních sil, silného rozrušení, šoku aj. Dochází к ní náhle a její délka 

trvání je individuální. 

Problematikou tvoření, poruch a léčbou hlasu se zabývá foniatrie a s ní úzce související 

laryngologie. Patologické změny na hlase se mohou projevit jako hlasové choroby nebo 

poruchy zvuku hlasu. Poruchy hlasu, jak je známe z foniatrie, se dělí podle příčin na: 

• organické 

• reflexní 

• mutační 

• funkcionální 

Organické poruchy jsou způsobeny patologickými změnami hlasového ústrojí. 

Důsledky těchto změn se projevují jako chrapot, který může být průvodním jevem 

chorobného překrvení, zahlenění, osychání sliznic hrtanu. Dále může být chrapot 
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důsledkem zánětlivých onemocnění hrtanu, chronických onemocnění plic aj. Kromě 

chrapotu dochází к různým hlasovým deformacím. 

Reflexní poruchy hlasu se také vyskytují, když patologické změny vzniklé při 

onemocnění jiných orgánů, než je hlasový, narušují hlasovou činnost. Těmito 

onemocněními mohou být záněty mandlí, onemocnění zubů, ale také celkové 

onemocnění, např. poruchy endokrinního systému, onemocnění ledvin, některé duševní a 

nervové choroby a stavy po psychických úrazech. 

Mutační poruchy se většinou vyskytují častěji u chlapců než u dívek. Typickou 

poruchou mužského hlasu následkem mutace je persistentní fistulový hlas. Tato porucha 

je zpravidla následkem toho, že chlapec během puberty rychle vyroste, značně se mu 

zvětší hrtan a prodlouží hlasivky. Všechny tyto fyzické změny jsou předpokladem pro 

hluboký hlas, který je zcela odlišný od hlasu užívaného doposud. Chlapec se pak může 

obávat zesměšňování, nechce na sebe upozorňovat, a proto nevyužívá nového znělého 

prsního rejstříku, ale snaží se udržet si svůj dřívější dětský hlas. Z tohoto důvodu využívá 

pouze hlas fistulový. V tomto případě bývá náprava vcelku snadná, většinou stačí 

systematické působení hlasového pedagoga. 

Pro dívčí hlas je charakteristická tzv. inverzní mutace. Jedná se o celkem ojedinělou 

poruchu, kdy se hlas posune do nepřirozené hloubky a má drsný zvuk. Pokud tato porucha 

není vyvolána endokrinním onemocněním, je možno ji kompenzovat tak, že se upraví 

hlasová poloha. 

Daleko problematičtější mutační poruchou, než jsou obě uvedené, je nedokončená 

mutace. Postihuje člověka bez ohledu na pohlaví. Hlasová přeměna nedosáhne úplného 

vyzrání hlasu. Projevuje se většinou v malém hlasovém rozsahu, v křehkosti a 

unavitelnosti hlasu, hlas bývá zastřený a využívá vyšší hlasovou polohu, než je obvyklé. 

Úskalím této pomutační poruchy bývá její zanedbání nebo zaměňování za problém 

neurotický či za důsledek zánětlivého onemocnění. Pokud je vše včas podchyceno, může 

se podařit upravit cvičením hlasovou polohu a rozšířit rozsah. „Stabilizací" je dosaženo 

požadavků na mluvní hlas. Požadavků, které jsou kladeny na hlas zpěvní, však většinou 

pacient s touto poruchou nedosáhne. 

Funkcionální poruchy jsou způsobeny chybnou hlasovou funkcí, neboli nesprávným 

tvořením hlasu. To může později vyvolat organické změny na hlasivkách, jako např. 

uzlíky, polypy a nedomykavost hlasivek. 

Hlavním průvodním jevem funkcionálních hlasových poruch bývá zvýšená 

unavitelnost hlasu - fonastenie. Fonastenie je funkcionální porucha, která se objektivně 

29 



neprojevuje. Postihuje zejména hlasové profesionály, tzn. osoby, které značně užívají 

svého hlasu při vykonávání profese (učitelé, herci, zpěváci, mluvčí). 

Funkcionální poruchy hlasu mívají ve svých projevech většinou subjektivní charakter, 

to znamená, že objektivně se na hlasovém orgánu nevyskytuje žádný defekt. Postižení 

často pociťují škrábání v krku, dráždění ke kašli, napínání krku, pocit hlasové únavy. 

Snaha odstranit nepříjemné pocity a projevy unaveného hlasu vede často к odkašlávání, 

které nepříznivý stav ještě zhoršuje. Odkašlávání se může stát při mluvení nebo zpívání 

zlozvykem. Někteří odborníci je dokonce považují přímo za hlasovou poruchu. 

Příčiny funkcionálních poruch je třeba včas odhalit. К tomu je zapotřebí péče 

zkušeného hlasového pedagoga, který může naučit správně tvořit hlas, používat dechovou 

oporu, uvolnit čelist a vštípit další nutné předpoklady pro zdravé používání hlasu. 

V případě vážnějších problémů může doporučit hlasový klid. Někdy je nutná 

spolupráce hlasového poradce s foniatrem, který může zcela konkrétně určit druh poruchy 

a podle toho stanovit léčbu. Hlasový klid není konečné řešení, je pouze obdobím, kdy má 

pacient dodržovat určité zásady, které urychlí ustoupení choroby (nachlazení, angína, 

zánět horních cest dýchacích). Během období hlasového klidu se také obvykle zjišťuje 

stupeň poruchy a navrhuje se postup, který vede к nápravě. Jarmila Vrchotová-Pátová 

doporučuje „hlasovou gymnastiku, jako způsob rehabilitačního a reedukačního cvičení 

hlasu po některých chorobách. "17 Speciální hlasová cvičení mohou napomáhat 

odstraňovat funkcionální poruchy hlasu. 

Hlasové funkční poruchy se mohou týkat buď zpěvního, nebo mluvního hlasu. 

V případě zpěvního hlasu hovoříme o tzv. dysodii. Porucha mluvního hlasu, která 

postihuje většinou řečníky, herce a pedagogy se nazývá reseastenie. Dysodie se většinou 

objevuje u začínajících a průměrných zpěváků. Jejími projevy jsou nepříjemné pocity 

v krku, jako je ztuhlost, únava, škrábání a dráždivost ke kašli. Hlas bývá zastřený a 

chraptivý. Zpěvák mívá při zpěvu problémy s hlasovými přechody při změnách rejstříků, 

problematická je zejména střední poloha a v oblasti vysokých tónů hlas často selhává. 

Dalšími příznaky při poruchách funkce zpěvního hlasu je snížená schopnost intonace. 

V tomto případě není zpěvák schopen zazpívat přesně tón nebo při zpěvu hlas kolísá. 

Neschopnost správně intonovat se projevuje častěji v dynamice piano než ve forte. Při 

špatné hlasové technice, únavě a nebo jako projev stárnutí, se objevuje tremolo, které je 

patologickým kolísáním hlasové výšky a síly. Tremolo provázejí nadměrné pohyby 

hrtanu, rtů a chřípí. Při této poruše intonační schopnosti není zpěvák schopen zpívat ve 

17 Vrchotová - Pátová, J. Kultura mluveného projevu, s. 57 
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stejné tónové výšce při plynulých změnách dynamiky. Dalším příznakem špatné funkce 

hlasu je tlačený Was. Jde o přílišné svírání hrtanu při zpěvu. Kořen jazyka je zatlačován 

příliš dozadu a hrtan je zároveň nadzvednut. Hlas pak dostává nezvyklou barvu, zvuk je 

tlumený. Tlačený hlas může být v horším případě počínající ztrátou zpěvního hlasu a 

v lepším případě pouze důsledkem používání nesprávné hlasové techniky. Barvu hlasu 

může také změnit vytažení hřbetu jazyka vzhůru, které způsobuje tzv. patrový tón. 

Jak už bylo řečeno, za poruchy zpěvního hlasu nese odpovědnost chybná hlasová 

činnost způsobená nesprávnou technikou nebo nadměrné namáhání hlasu a nehospodárné 

zacházení s hlasovou výškou a silou. Za zásadní příčinu těchto poruch také považujeme 

tvrdé hlasové začátky a časté až chorobné odkašlávání. Těmto úskalím by se měli vyhýbat 

zejména začátečníci. Šetrné zacházení s hlasem je nezbytné pro lidi trpící momentální 

nebo i dlouhodobější hlasovou indispozicí (např. v důsledku kataru). 

Hlasové poruchy rozmanitého charakteru mohou být také projevem psychiky 

profesionálních pěvců, a to v případě, že se jim hlasově nedaří v profesi nebo nejsou 

schopni obstát ve vztahu ke konkurenci. V takovém případě utíkají do nemoci a pokud se 

s nepříznivými okolnostmi nesnaží bojovat, mohou se příznaky nemoci fixovat nebo 

dokonce zhoršovat. Velkým nebezpečím, a to jak pro zpěvní, tak pro mluvní hlas, je 

občasné přepínání, protože se jím mohou narušit vžité hlasové mechanismy. 

Při vyhodnocování funkcionálních hlasových poruch je nutné kromě hltanového 

vyšetření zpěvního Masu provést i vyšetření Masu mluvního. Chybná mluvní technika 

bývá totiž často základem pro techniku pěveckou. Pacient by měl projít komplexním 

zdravotním vyšetřením, které zahrnuje i hodnocení psychologického přístupu к různým 

sociálním rolím. Závěrem této kapitoly bych ráda uvedla Thostův citát: „Hrtanové zrcátko 
1 Я 

má být zároveň i zrcátkem do duše" . 

4. Charakteristika adolescentů 

Období adolescence je jedním z nejdůležitějších etap lidského života. Latinské 

„adolescent" je označením člověka, který prochází závěrečnou fází vývoje od dětství 

к dospělosti. „Adolesco" znamená dorůstat, sílit, dospívat, mohutnět. Kromě toho, že 

dochází přímo к bouřlivému tělesnému vývoji, se zcela zásadně mění i psychická 

struktura. Tento úsek života bývá označován za přechod od dětství к dospělosti. Někteří 

autoři označují adolescenci za poslední etapu puberty (někdy je také nazývána 
18 Hála, В., Sovák, M. Hlas, řeč, sluch. s. 70 
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postpubertou), jiní ji považují za celé období dospívání (prepuberta, puberta, postpuberta), 

tedy období v rozmezí zhruba od dvanácti do dvaceti let. V naší práci budeme pracovat 

s pojmem adolescence jako s označením pro celé období dospívání. 

Pro adolescenty je typické, že objevují svou skutečnou identitu. Z toho vyplývá, že 

přehodnocují i vztahy к ostatním lidem а к okolí vůbec. Zcela novou zkušeností je pro ně 

objevení sexuální role a její realizace. Pro toto období je také příznačná ztráta 

dosavadního kontaktu s rodinou, která však, pokud vývoj probíhá zdravě, v pozdějším 

období zaniká a vztahy se rehabilitují. 

Adolescence je obdobím bouřlivých emocionálních proměn a také zásadním 

přeskupením 

hodnotových systémů. V méně rozvinutých civilizacích, resp. ve společenstvích, kde lidé 

žijí v souladu s přírodními zákony, je hranice dospělosti přesně dána, a to formou 

zasvěcovacích obřadů, kterým předchází náročné období příprav. Pro dospívající 

z civilizovaného industriálně vyspělého světa je obtížné tuto hranici rozpoznat, neboť není 

přesně vymezena. Přestože neustále podstupují zkoušky nejrůznějšího charakteru, není 

jim stanoven přesný cíl, kterého by mohli dosáhnout pečlivou a náročnou přípravou. 

Jedinou metou je věková hranice, jejíž uznání jako „přestup do dospělosti" je však sporný. 

Dospělí často dospívajícím naznačují, že plnoletost ještě není známkou dospělosti. Dalším 

problémem je, že někdy adolescenti mohou své situace zneužívat ve svůj prospěch tak, že 

se chovají dospěle nebo jako děti podle toho, jak se jim to hodí. 

V dnešní době je obecně známo, že věková hranice nástupu dospívání se neustále 

snižuje. Dokladem toho je, že ještě nedávno byly nej problematičtějšími sedmé třídy 

základních škol, dnes už jsou za problémové považovány třídy šesté. 

I z antropologických studií vyplývá, že období puberty nastupuje u dětí čím dál dřív, a 

to zejména v oblasti somatické. Zrychlený somatický vývoj s sebou nese řadu rizikových 

situací. Rizika nastávají zejména v sexuální oblasti. Dětský organismus prochází 

prudkými změnami, dítě se mění v dospělého, dochází к hormonální přestavbě, к vývoji 

sekundárních pohlavních znaků. To je spojeno s narůstajícím pohlavním pudem, se 

zvýšenou pozorností věnovanou změnám na vlastním těle, ale i ke změnám opačného 

pohlaví. U chlapců se objevují první poluce, dívky se poprvé setkávají s menstruací. 

Všechny tyto změny způsobují v mladém člověku mnohdy zmatek. 

Období adolescence s sebou nese zvýšenou citlivost, kterou dospívající často maskují 

vulgárním, neurvalým až agresivním chováním. Zmatenost, kterou může adolescent 

zažívat také souvisí tím, že akcelerovaný somatický vývoj neodpovídá sociální vyzrálosti 
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dítěte. Ke všem těmto problémům ještě nastupují nové stupňující se požadavky na 

vzdělání a profesní přípravu. Agresivní projevy mohou být tedy důsledkem stresu a 

zmatku, který dospívající člověk na základě zmiňovaných skutečností prožívá. Používá 

těchto projevů jako ventilace napětí. 

4.1 Psychický vývoj adolescenta 

Jak již bylo řečeno, kromě tělesného vývoje dochází i к akcelerovanému vývoji 

psychickému. Součástí vývoje pubescenta je rozvoj paměti a pozornosti. Zajímavostí 

v tomto ohledu je, že se paměť a pozornost spíše zhoršují, a to zejména v souvislosti 

s osvojováním učiva. Je tomu tak z toho důvodu, že se pubescent hůř soustředí na 

podněty, které mu připadají nezajímavé a nezábavné, tzn. učební látku, která je pro něj 

nezáživná není schopen si zapamatovat a soustředit se na ni. Naopak je tomu tehdy, kdy je 

předmětem jeho zájmu činnost, která ho baví a je pro něj přitažlivá, Adolescent je 

schopen problému, který ho zajímá, věnovat více času. Soustředí se delší dobu, než 

dosud, začíná používat složitější intelektuální operace a logickou paměť. Tyto 

myšlenkové operace se stávají novým návykem. Významným kvalitativním skokem 

v osvojování nových poznatků, je právě používání logické paměti. Dospívající dokáže na 

základě logických postupů vstřebávat čím dál více informací a z toho vyplývá i jeho 

negativní postoj к pouhému memorování nových vědomostí. Dítě používá analyticko-

syntetických operací a zařazuje do souhrnu dosavadních poznatků to, co je důležité. 

Se schopností udržet pozornost po delší dobu a věnovat se systematičtěji jedné 

činnosti, souvisí i charakteristika zájmů. Mezníkem je věk přibližně okolo třinácti let. 

V tomto věku střídá období dosud nevyhraněných zájmů nastupující období, kdy se dítě 

začíná jednoznačně zaměřovat na konkrétní aktivity. 

Výrazným rozvojem také prochází emocionální oblast. Na jedné straně se city 

zvnitřňují, ale na straně druhé často dochází к citovým výbuchům a špatné nebo i 

absentující rozumové regulaci. Pro toto období je charakteristické zidealizování až 

zbožštění některých objektů. Jedná se například o idoly z oblasti populární hudby, herce, 

postavy z knih. Idoly se mnohdy stávají pro dospívajícího modelem i v oblasti chování, 

morálky atd. Oblast idolů s sebou přináší pro adolescenta mnohá nebezpečí hlavně v tom 

smyslu, že chování a morálka zbožňované osoby nemusí být v souladu s morálními 

požadavky, které si klade společnost. V souvislosti s rozvojem v citové oblasti se mnozí 

adolescenti pokoušejí o vlastní umělecký projev. Dokladem toho je, že velká část umělců, 
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ať už jde o skladatele, spisovatele nebo výtvarníky, svá první umělecky hodnotná díla 

realizovala právě v období adolescence. 

4.1.1 Hledání identity 

Pro období dospívání je, jak již bylo zmíněno, příznačné hledání vlastní identity. Nelze 

říci, že je adolescence jediným obdobím, ve kterém člověk hledá svou identitu, ale dá se 

říci, že v této fázi života je ono hledání nejvýraznější a nejaktuálnější. Ve vztahu к tomuto 

problému lze období dospívání rozdělit do čtyř fází. (R. Josselsonová, 1980). 

V raném stádiu adolescence dochází к tzv. psychologické diferenciaci, kdy si 

dospívající uvědomuje odlišnosti své osobnosti od ostatních. To se projevuje ve vztahu 

к vrstevníkům, ale zejména к rodičům, učitelům a ostatním autoritám. Probíhá akcelerace 

vývoje intelektuálních schopností. Dospívající tyto schopnosti spojuje s dosud získanými 

zkušenostmi a na základě toho kriticky hodnotí okolní svět. Jeho kritičnost bývá většinou 

neúměrně velká. Někteří psychologové se domnívají, že tomu tak je právě díky 

zvýšenému intelektuálnímu vývoji.Ten je rychlejší, než schopnost emocionálního 

vyrovnání se snovými schopnostmi a poznatky. V extrémních případech vede tento 

rozpor к jednoznačnému odmítání rodičovských i formálních autorit. 

Ve druhém stádiu, tzv. fázi zkoušení a experimentování (jedná se o věk zhruba okolo 

14 až 15 let), se dospívající často snaží prosadit formou jakéhosi soutěžení s autoritami. 

Ať už jde o autoritu rodičů nebo učitele, dítě vyhledává situace, ve kterých může nad 

autoritou vítězit, často také zkouší meze, kam až je možno zajít. Pokud mu v tomto 

období okolí poskytuje příznivé podmínky a pokud je citlivě usměrňováno, neměly by 

v jeho vývoji nastat vážnější komplikace. Ne všichni adolescenti jsou průbojní a ne každý 

má potřebu takto soutěžit, ale pokud tomu tak je, měli by dospělí právě svým přístupem 

podporovat zdravé sebevědomí dospívajícího dítěte. Podpora spočívá například v tom, že 

se dospělý nesnaží za každou cenu přesvědčovat dospívajícího o své pravdě, spíše než ke 

striktnímu odmítám (byť i mylného názoru) přistupuje к diskusi apod. 

V dalším stádiu utváření identity se obnovují vazby s rodiči, dospívající přehodnocuje 

své dosavadní postoje, hledá nová východiska, kritičnost jeho pohledu na svět už není tak 

velká a bezvýhradná, snaží se hledat nová pravidla ve vztazích s ostatními lidmi. V této 

fázi se zpravidla zvyšuje zodpovědnost za své vlastní chování. Součástí poslední etapy je 

pocit vlastní autonomie, uvědomění si sebe sama v propojení s minulostí, přítomností i 

budoucností a vytváření postojů к sobě samému. Je nutno zdůraznit, že všechny uvedené 
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projevy hledání identity v konkrétních stádiích vývoje jsou pouze orientační. Každý 

dospívající je individualitou a jeho chování odpovídá individuálním zvláštnostem. 

Zvláštním fenoménem v souvislosti s tímto problémem je také tzv. subkultura 

mládeže. Dalo by se říci, že se jedná o výsledek hledání identity a procesu socializace 

dospívajících. Proces přechodu z dětství je ovlivňován kulturními, ekonomickými a 

politickými podmínkami, ale také osobní aktuální situací každého adolescenta. Subkultura 

mládeže nejdříve vznikala jako opozice proti světu dospělých, postupně však získala 

specifickou podobu, kdy existuje zcela autonomně vedle kultury světa dospělých. 

Především v demokratických společnostech je adolescentní kultura stále více tolerována, 

společnost její existenci příliš neřeší, nebo na ní naopak určitým způsobem profituje. 

Prospěch z existence kultury teenagerů mají především zástupci spotřebních sítí. Jak 

uvádí K. Hurrelmann (1989), zhruba od 50. až 60. let se adolescence stala v západních 

zemích běžným kulturním zbožím.19 „Průmysl pro teenagery" se hojně rozvíjí v oblasti 

sportovní, oděvní, potravinářské, filmové, hudební atd.. V dnešní době, pro kterou je 

mnohdy příznačný konzumní způsob života, se teenager stává snadnou kořistí. Zde 

narážíme na problém etický. Děti a adolescenti jsou prokazatelně nejsnadnější obětí 

agresivní reklamy. To si výrobci a obchodní zástupci firem dobře uvědomují a těží 

v podstatě z toho, že adolescent ve snaze být „in" jejich zboží kupuje, i když se o jeho 

kvalitě, ale i estetické hodnotě dá často polemizovat. Díky těmto skutečnostem přestává 

být subkultura mládeže autentická a stává se komercionalizovanou. Proti tomu se staví 

některé subkultury, jako jsou např. hnutí punk a různá jiná alternativní hnutí. Většinou se 

ale v pozadí každé takové revoltující subkultury nachází komerční podtext, aniž si ho 

příslušníci uvědomují. Příkladem je snaha hnutí punk být zásadně nekomerční. Hlavní 

ikona tohoto hnutí, kapela The Sex Pistols, revoltovala svými písněmi proti komerčním 

praktikám hudebního průmyslu. Její členové si přitom díky schopným manažerům zajistili 

slušný výdělek nejen v době své největší popularity, ale zbylí členové těží ze své někdejší 

slávy dodnes. Celá situace kolem skupiny bývá proto také někdy nazývána „Velkým 

rock'n rollovým švindlem". 

Některé subkultury mládeže vznikají jako reakce na nedostatek prostoru a absenci 

smysluplnosti začlenit se do společnosti dospělých. Snaha náležet к nějaké skupině 

s sebou nese samozřejmě i svoje negativní prvky. Těmi mohou být například rasistické, 

intolerantní a xenofobní projevy některých subkultur, agresivní a destruktivní chovám 

apod. 

19 Macek, P. Psychologické a sociální charakteristiky dospívajících, s. 49-50. 
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Adolescenti svou náležitost ke konkrétní subkulturní skupině vymezují nápadnými 

vnějšími znaky. Většinou jde o styl v oblékání, účes, používání určitého slangu, zaměření 

na specifický styl hudby atd. 

4.2 Vyjadřovací prostředky adolescenta 

Pro slovní vyjadřování adolescentů je charakteristické používání specifických výrazů, 

kterým rozumí a tedy je i sdílí v rámci komunity. Tyto specifické slovní vyjadřovací 

prostředky známe pod pojmem slang. Důvodů, proč adolescenti používají slang, je 

několik. Protože považují situace, do kterých se dostávají za unikátní a ojedinělé, posuzují 

běžné vyjádření v jazyce jako neadekvátní, nevýstižné a formální. Používají raději svá 

specifická označení, kterými by rádi vyjádřili jedinečnost situace. Užíváním slangu a 

specifických vyjádření získává adolescent určitou pozici nebo prestiž ve skupině 

vrstevníků. Některá slangová vyjádření mohou působit jako zpevňující prostředky 

vrstevnické skupiny. Pokud člověk zaslechne známá slova ze „svého" slovníku v cizím 

prostředí, je najednou mezi svými a více si uvědomuje svou náležitost к určité komunitě. 

To, jak se adolescent někdy projevuje, může na dospělého působit pohoršujícím 

způsobem. Často potkáváme na ulici skupinky dospívajících, kteří ve svém mluvním 

projevu používají víc vulgárních slov, než slov, která vytváří obsahovou náplň. Vulgární 

slova spolu s různými jinými vkladnými (parazitními) slovy {tyjo, jako, víš co, prostě 

apod.) jsou adolescenty často a s oblibou používána. Pravděpodobně je to tím, že 

dospívající mají problém se vyjádřit. Vkladnými slovy získávají čas na to, aby si 

rozmysleli co a jak vlastně řeknou. Často je tento způsob mluvy používán také pouze ze 

snahy zapadnout do kolektivu, nevymykat se obvyklým slovním obratům, které používají 

vrstevníci. Dalším důvodem také může být snaha o zakrytí vlastní nejistoty. Někteří 

dospívající si navyknou používat velké množství vulgarismů ve svém slovníku zcela 

záměrně. Uvědomují si svou nejistotu a zranitelnost a drsná mluva jim má posloužit jako 

ochranný štít. Jindy na sebe chtějí, jak už bylo řečeno, upozornit okolí. Hojné používám 

vulgarismů mezi mládeží lze také vysvětlit tak, že pokud spolu určitá skupina lidí tráví 

hodně času, její členové od sebe navzájem přejímají konkrétní způsob mluvy. 

Vyjadřování adolescentů může na dospělé působit jako projev nízké inteligence, ale 

z výše uvedených důvodů je zřejmé, že slovní projev dospívajících vůbec s inteligencí 

nemusí souviset. To se týká i chování adolescentů obecně. 
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Mluvní projev však není jediným prostředkem pro vyjádření vztahu adolescenta 

к ostatním vrstevnickým skupinám a v menší míře к dospělým. Dospívající dává najevo 

svou příslušnost к určité skupině, ale i postoj ke konformní společnosti dospělých, svým 

stylem oblékání a účesem. 

Zvláštností v souvislosti s adolescentní subkulturou je oblast hudby. I ta se stává 

vyjadřovacím prostředkem. Adolescent prostřednictvím hudby vyjadřuje svůj názor, 

hodnoty, postoje. Členové vrstevnické skupiny často sdílí své pocity právě skrze hudbu. 

Vytváří se zvláštní sociální prostředí, ve kterém je hudba prezentována. Jsou to koncerty, 

festivaly, diskotéky atd. Hudba jako taková často není hlavním cílem dospívajícího 

návštěvníka při návštěvě určité akce. Vytváří se prostředí, ve kterém je možno se 

seznámit, prožívat pocit sounáležitosti, sbližovat se, navazovat vztahy přátelského i 

erotického charakteru. Hromadné akce spojené s hudební produkcí jsou i místem, kde 

dospívající vyjadřují své úzkosti, nejistotu, agresi i protest. V dnešní době je oblast 

teenagerské hudby rozdělena do mnoha proudů, které vyjadřují široké spektrum určitých 

názorů, životní styl i filosofii. Hudba slouží adolescentům také jako rychlé prověření 

názorů vrstevníka. Teenager posuzuje svého vrstevníka často hlavně podle toho, jakou 

hudbu poslouchá. Také z těchto důvodů se dospívající často setkává s nepochopením u 

dospělých. Dospělý málokdy přemýšlí nad tím, že pro dospívajícího může být určitá 

hudba „dobrá" ne pro svou hudební kvalitu, ale právě pro výše uvedené důvody, které 

vůbec nemusí sjejí kvalitou souviset. Dokladem toho je, že povrchní a nekvalitní hudbu 

mnohdy poslouchají i děti, které jsou nadprůměrně inteligentní a také děti hudebně 

vzdělané. 

4.2.1 Nonverbální projev 

Je prokázáno, že nonverbální projev v komunikaci mezi lidmi s sebou nese mnoho 

důležitých informací. Postoj, gesta, mimika, vzdálenosti mezi komunikujícími osobami a 

různé nevědomé pohyby mohou o člověku mnohé napovědět. Někdy mohou nonverbální 

projevy dokonce nést vyšší informační hodnotu, než samotný projev slovní. To se děje 

například v případě, že komunikující osoba nemluví pravdu. Pokud nemá své nonverbální 

projevy pod kontrolou a zcela je neovládá, může okolí signalizovat prostřednictvím 

pohybů, tónu hlasu, gestikulace, mimiky, ale dokonce i v podobě fyziologických změn 

(zrudnutí), že jeho sdělení není zcela v pořádku. Zjednodušeně se dá říci, že pokud máme 
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dojem, že nám někdo lže, jedná se o schopnost vypozorovat rozpor mezi řečí těla a 

verbálním projevem člověka. 

Podle některých autorů (Lewis, Pease), jsou ženy v této oblasti vnímavější. Často se 

hovoří o ženské intuici. Tato vnímavost je charakteristická hlavně pro ženy, které 

vychovávaly děti, protože v prvních letech života dítěte se matka orientuje téměř 

výhradně podle jeho neverbálních projevů. 

V dnešní době dravé soutěživosti mezi různými firmami a společnostmi, je zcela běžné 

školit zaměstnance speciálně v oblasti komunikace, zejména nonverbální. 

Otázkou, zda jsou nonverbální signály vrozené, geneticky podmíněné nebo získané 

(naučené), se ve svých výzkumech zabývalo mnoho badatelů. Pokusy byly prováděny 

například s nevidomými a neslyšícími lidmi, kteří se nemohli nonverbálním projevům 

naučit prostřednictvím zrakových a sluchových orgánů. Výsledky zkoumání ukazují, že 

neverbální signály spadají do různých kategorií. Například úsměv je projevem, který se 

objevuje u dětí nezávisle na učení napodobováním. Tato skutečnost byla objevena na 

základě projevů nevidomých a neslyšících dětí, které se začaly usmívat zhruba ve stejném 

vývojovém období jako ostatní děti. Vrozený původ některých nonverbálních projevů byl 

prokázán i na základě srovnávání různých kultury. Některé emoce vyjadřují příslušníci 

odlišných kultur stejnými základními výrazy obličeje - jedná se například o emoce 

smutku, hněvu, štěstí apod. 

Důležitou kategorii nonverbálních projevů tvoří gesta. Gesta jsou ovlivněna kulturními 

podmínkami. V určité kultuře může mít určité gesto zcela jednoznačný význam. V jiné 

kultuře nemusí stejné gesto znamenat vůbec nic, nebo může mít dokonce význam opačný. 

Například gesto vztyčení ukazováčku a prostředníčku, dlaní směrem dovnitř, má 

v Austrálii, na Novém Zélandu a ve Velké Británii vulgární význam „trhni si". Ve většině 

zemí Evropy signalizuje stejné gesto číslo dvě, ale také (i když v tomto případě spíš dlaň 

směřuje ven) vítězství. Pokud si tedy chceme utvořit o druhém člověku úsudek na základě 

jeho nonverbálních projevů, měli bychom být nejdříve obeznámeni sjeho kulturním 

původem a specifiky jeho kulturního prostředí. Tím se dá předcházet unáhleným závěrům 

a vytváření předsudků. 

Při interpretaci nonverbálních projevů bychom měli brát v úvahu i další formy 

kontextu. Například oblíbená interpretace nepevného stisku ruky (tzv. „leklá ryba") jako 

projev nepevného charakteru může být zcela mylná. Člověk, který neodpoví na stisk ruky 

svým pevným stisknutím, může mít třeba problémy s klouby, nebo vykonává takové 
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povolání, při kterém je zapotřebí velmi jemné motoriky rukou. Chrání proto svůj 

„pracovní nástroj" tak, že se vyhýbá pevnému stisknutí. 

Jak již bylo řečeno, někdy je signalizace neverbálních projevů v rozporu s tím, co 

člověk říká. Rozpor může nastat také mezi obsahovou náplní slovního projevu a mezi 

gesty vzájemně. Děje se tak většinou v případě, kdy se mluvčí snaží předstírat řeč těla. 

V nonverbální komunikaci je například poctivost spojována s gestem otevřených dlaní. 

Pokud komunikujeme s podvodníkem, který se nás snaží obelstít svými otevřenými 

dlaněmi a přátelským úsměvem, jeho neupřímnost může být přesto prozrazena. Prozradit 

jeho neupřímnost mohou např. stažené zornice, což je fyziologická změna, která se nedá 

ovlivnit. Dále ho může odhalit podvědomý nebo nevědomý pohyb povytažení obočí, 

cukání koutku úst, pocení rukou apod. Na základě těchto projevů lze říci, že předstírat řeč 

těla je dlouhodobě nemožné, neboť lidské podvědomí je zřejmé kontrolováno vlastním 

bezpečnostním mechanismem. Tento mechanismus odpovídá na rozpor mezi myšlením a 

sdělením právě výše zmíněnými reakcemi. Určitého krátkodobého předstírání řeči těla 

používají hlavně profesionálové, zejména politici, herci apod. Dočasné předstírání má 

však také své hranice, protože tělo začne dříve či později vysílat signály, které nemůže 

mluvčí kontrolovat tak jako kontroluje své jednání. 

Velký význam hraje v životě člověka teritorium, neboli prostor, který považuje člověk 

za své vlastní území. Vymezování prostoru a jeho hlídání u zvířat bylo častým předmětem 

bádání. O tom, že i člověk má svá teritoria, se začalo ve větším měřítku hovořit teprve 

v nedávné době. Každý stát má většinou přesně vymezeny hranice svého území. Uvnitř 

státu existují menší jednotky, jako jsou okresy, kraje nebo hrabství. Uvnitř těchto menších 

územních jednotek se nacházejí města, která jsou tvořena dalšími ohraničenými územími 

- čtvrtěmi a dále ulicemi. „Obyvatelé každého území к němu chovají těžko definovatelnou 

náklonnost, a je-li jejich území ohroženo, chrání ho často i se zbraní v ruce. "20 

Zvířata si kolem sebe vymezují určitý prostor, jehož velikost závisí na podmínkách, ve 

kterých zvíře vyrůstá. Například zvíře žijící v divočině může mít osobní prostor v okruhu 

několik desítek kilometrů. Naopak zvířata stejného druhu, která žijí v zajetí, mohou 

v důsledku omezení prostoru zaujímat pouze několik metrů. 

Člověk si stejně jako zvířata vymezuje svůj osobní prostor, který je v oblasti 

nonverbální komunikace definován jako vlastní přenosná „vzduchová bublina". Podobně 

jako u zvířat, je i u člověka velikost osobní zóny závislá na tom, v jakých kulturních 

20 Pease, A. Řeč těla. s. 19. 
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podmínkách vyrůstá a žije. Například Japonci, kteří jsou zvyklí na podmínky spojené 

s vysokou hustotou obyvatel, potřebují menší osobní prostor, než třeba obyvatelé Islandu. 

Allan Pease21 vymezuje čtyři druhy osobního prostoru: 

• intimní prostor 

• osobní prostor 

• společenský prostor 

• veřejný prostor 

Nejdůležitějším je intimní prostor, který je vymezen v okruhu patnáct až čtyřicet pět 

centimetrů. Už z označení „intimní" vyplývá, že jde o velmi osobní zónu, do které mohou 

vstoupit pouze manželé, partneři, děti, příbuzní a nejbližší přátelé. Intimní prostor může 

být ještě zúžen na uzavřený intimní prostor, jehož vzdálenost je do patnácti centimetrů od 

těla a jeho narušení je většinou spojeno s bezprostředním fyzickým kontaktem. 

Další prostorovou vzdáleností, která je vymezována 46 až 120 centimetry, je osobní 

prostor. Tato vzdálenost je většinou dodržována při společenských akcích, oficiálních 

oslavách, přátelských setkáních apod. Pokud mezi sebou lidé udržují vzdálenost 1.2 až 3,6 

metru, hovoříme o tzv. společenském prostoru. Tento prostor si většinou vymezujeme při 

setkáních s úředníky, prodavači a neznámými lidmi. Tzv. veřejný prostor je 

charakteristický pro komunikaci s větší skupinou lidí. Jedná se o vzdálenost více než 3,6 

metru. 

Pokud cizí člověk naruší náš osobní a společenský prostor, většinou to tolerujeme. 

Pokud však vstoupí do našeho intimního prostoru, cítíme se nepříjemně. To způsobují 

fyziologické změny našeho těla, které podvědomě reaguje zvýšením tepu, zvýšením 

hladiny adrenalinu v krvi, větším prokrvováním mozku, a stažením svalů. Všechny tyto 

reakce mají svůj původ pravděpodobně v pudech. Při vstupu cizího člověka do našeho 

intimního prostoru se tělo instinktivně připravuje na možný útok či útěk. Chceme-li, aby 

se lidé v naší přítomnosti necítili nepříjemně, stísněně a nepřirozeně, je třeba dbát na 

dodržování určitých vzdáleností. Důležité je umět odhadnout situaci a umět posoudit, 

jakou vzdálenost můžeme ke kterému člověku zaujmout. Například při komunikaci 

s člověkem, kterého známe krátce, není vhodné vstupovat do jeho intimní zóny, pokud on 

sám nějakým způsobem nenaznačí, že tak můžeme učinit. Zásadním, i když nepsaným 

pravidlem, je udržovat si určitý odstup hlavně ve vztahu к cizím lidem nebo к lidem, které 

známe krátce. Pokud někoho známe krátkou dobu, může se stát, že nevědomě narušujeme 

jeho intimní zónu například dobře míněnými přátelskými dotyky, jako jsou poplácání, 

21 Pease, A .Řeč těla. 
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položení ruky na rameno apod. Tyto drobné zásahy do intimního prostoru druhého 

člověka mu mohou být nepříjemné a mohou ho znervózňovat. Může se stát, že ze 

slušnosti nic nedává najevo, aby nás neurazil. Přetvářka pak někdy vede к jeho snaze 

vyhýbání se osobního kontaktu s námi. 

Čím se lidé znají déle, tím jsou si bližší a vzdálenosti osobních prostorů se mezi nimi 

zkracují. Záleží na intuici a schopnosti odhadnout moment, kdy se může komunikační 

prostor zúžit. 

Někdy si nelze odstup od ostatních lidí udržet. To se týká zejména pohybu ve velkých 

městech. Tlačenice na zastávkách, v dopravních prostředcích, v obchodech, kinech a na 

místech různých kulturních akcí jsou názorným příkladem toho, jak je někdy narušení 

intimního prostoru nevyhnutelné. Nervozita lidí v těchto situacích je způsobena právě 

uvedenými skutečnostmi. Jak jsem již zmínila, při vstupu do intimního prostoru dochází 

к určitým fyziologickým změnám. Pokud člověk musí v průběhu dne podstupovat 

nepříjemné zásahy do intimní zóny, je zřejmé, že ho to velmi znervózní a unaví. 

Zejména adolescenti jsou na zásahy do svého osobního prostoru velmi citliví. To 

souvisí hlavně s vymezováním identity a s potřebou sebeprosazování. Toto je potřeba brát 

v úvahu při hodnocení chování dospívajících na veřejnosti. S problémem narušení osobní 

zóny pravděpodobně souvisí i agresivní chování mládeže na veřejnosti, zejména 

v městské hromadné dopravě apod. Jak jsem již uvedla, mladí lidé v období dospívání 

jsou vysoce zranitelní. I dospělý člověk se cítí při nechtěném zásahu do intimní zóny 

ohrožen. Adolescent toto ohrožení prožívá díky problematickým změnám, které období 

dospívání přináší, několikanásobně intenzivněji. Z toho důvodu by měli mít učitelé a 

vychovatelé, kteří pracují s dospívající mládeží, alespoň základní vědomosti o 

problematice vymezování osobního teritoria. 

Nonverbální projevy mládeže jsou velmi zajímavou problematikou. Z denního 

kontaktu s dospívajícími je možno vypozorovat, že prostředků nonverbální komunikace 

používají hojně. Mládež má svůj specifický jazyk založený na „řeči těla". Pro 

dospívajícího člověka je mnohdy jednodušší své sdělení vyjádřit různými gesty a posunky 

než mluveným projevem. Souvisí to se zmiňovanou sníženou schopností vyjádřit se 

slovem nebo s určitým ostychem vyjadřovat se jinak, než vrstevníci. Spojením gest a 

vkladných slov vzniká zcela specifický způsob vyjádření adolescentů. Různými gesty, ale 

i zvuky nahrazují slova, která například chybí v jejich slovní zásobě, nebo se jejich 

znalostí paradoxně nechtějí ztrapnit před vrstevníky. O tomto problému jsem se již 

zmínila v kapitole Vyjadřovací prostředky adolescentů. 
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4.3 Školní prospěch v období dospívání 

Důležitou problematikou v období adolescence je oblast školního prospěchu. Úroveň 

školního prospěchu v tomto období mnohdy klesá. Tato skutečnost může mít mnoho 

důvodů jak v oblasti psychické, tak v oblasti tělesné. Často se mylně klade rovnítko mezi 

intelektovou úroveň adolescentů a výsledky učebního prospěchu. Špatný školní prospěch 

nemusí být výsledkem snížených intelektových schopností. Učitelé i jiné osoby, které 

figurují v procesu vzdělávání adolescentů, by měli věnovat zvýšenou pozornost rozdílům 

mezi učebními možnostmi a zhoršeným školním prospěchem. Důvody, jak již bylo 

řečeno, mohou být různé. Jedním z nich je například malá kapacita poznávacích procesů. 

Ta může být vrozená, neboje způsobena různými poruchami, jako jsou motorický neklid, 

nedostatky v oblasti smyslového vnímání nebo v charakteru myšlenkové analýzy. Dalšími 

důvody jsou různá onemocnění, neuropsychická labilita, v minulosti zanedbaná školní 

nezralost apod. 

Snížená kapacita v oblasti školního prospěchu nemusí být nutně příčinou 

intelektuálních problémů. Příčinou mohou být i mimointelektové vlastnosti žáka. Mezi 

tyto vlastnosti patří psychomotorická nestabilita, která je pro období puberty a 

adolescence příznačná. V jejím důsledku dochází к poruchám pozornosti, koncentrace. 

S tím souvisí i přístup к učení, který je v kontextu s obtížemi při koncentraci spíše 

negativní. 

Dalším významným faktorem v této oblasti je motivace, která zahrnuje oblast motivů 

biologických (pudy), působení rodičů a ostatních vychovatelů a celkový vliv prostředí, ve 

kterém dítě žije. 

U adolescentů často dochází v souvislosti s vyučovacím procesem к porušování kázně. 

Tento jev se objevuje na základě snížených rozumových schopností, různých psychických 

poruch, příčinou může být únava nebo nemoc, špatný vliv rodinného prostředí, chybné 

kroky ve výchovně-vzdělávacím systému školy, nevhodný přístup učitele, mimoškolní 

činnost a negativní vliv kamarádů. Dítě si na základě špatných zkušeností a následně 

výsledků může vytvořit negativní postoj к významu vzdělám. Negativní postoj ke 

vzdělám je také často důsledkem nevhodného působení rodiny a převzetí odmítavého 

postoje ke vzdělání od jejích příslušníků. 

Kázeňské přestupky jsou u adolescentů často příčinou jejich snahy prosadit se za 

každou cenu. Jejich chování, které může na první dojem působit například jako projev 
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hlouposti, vůbec nemusí korespondovat s jejich intelektovou úrovní. Mnohdy se 

setkáváme s případy, kdy se dospívající, jehož intelektová úroveň je poměrně vysoká, 

zachová nám naprosto nepochopitelným způsobem. Danou reakci bychom očekávali např. 

u dítěte s podprůměrnou inteligencí. Jde často o projev revolty, která je namířena proti 

všemu. To je způsobeno tím, že si adolescent čím dál víc uvědomuje svou identitu a 

potřebuje se prosadit. 

Mezi mimointelektové vlastnosti se řadí také úroveň aspirace, pro kterou platí obecně, 

že člověk má tendenci ustávat v činnosti, pokud cítí, že existuje malá pravděpodobnost 

úspěchu. Tento jev je v období dospívání ještě umocněn překážkami, které s sebou 

problematické období nese: Dospívající často trpí náhlými změnami duševního stavu. 

Těmito stavy mohou být euforie, ale i splín. Euforické stavy se projevují například jako 

bezdůvodné veselí spojené s návaly smíchu, kterým se adolescenti rádi projevují na 

veřejnosti ve společnosti kamarádů. Co se týká smutku, jedná se spíše o soukromou 

záležitost. Svůj splín si adolescent nejraději prožívá sám nebo nanejvýš s blízkým 

kamarádem. 

Komplikace ve školním prospěchu adolescenta mohou nastat také v souvislosti 

s neurózami. Většinou se projevují úzkostí, neklidem a zvýšenou dráždivostí. Tyto 

symptomy jsou obvykle doprovázeny sníženou schopností pozornosti a soustředění. 

Neurotické poruchy jsou často důsledkem intenzivního prožívání konfliktních situací. 

Dítě má pocit, že z nich nelze uniknout a stává se bezradným. V takových situacích často 

vznikají konflikty, které jsou v odborné literatuře členěny na vnitřní a vnější. Za vnější 

konflikty jsou považovány otevřené spory s okolím. Ty jsou pro dospívajícího, co se týče 

vzniku neuróz, méně nebezpečné, protože při nich dochází к ventilaci napětí a protože 

jsou odhaleny, mohou se vyřešit Častým „řešením" vážných konfliktů s učiteli či 

spolužáky bývá útěk do nemoci nebo záškoláctví. Komplikovanější variantou jsou 

konflikty vnitřní, které často ústí právě v neurotické poruchy. Důvodem je jejich skrytost. 

Méně citlivým rodičům a učitelům může velké množství takto skrytých konfliktů 

uniknout. 

Významným aspektem v oblasti mimointelektových příčin školního neúspěchu jsou 

psychosomatické změny stavu dítěte, které souvisí s jeho nemocí. Nejvíce rizika v oblasti 

zhoršení školního prospěchu s sebou nese období před vypuknutím nemoci, kdy je dítě 

nuceno plnit školní povinnosti, přestože jeho zdravotní stav není optimální, což se 

projevuje i na psychice a tudíž na celkovém výkonu. Stejné problémy se objevují i 

v období po nemoci, kdy zdravotní stav ještě není úplně v pořádku a dítě je dosud celkově 
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oslabeno. Ke komplikacím se samozřejmě přidává zameškání probrané látky během 

absence. 

Zhoršený školní prospěch může být podmíněn i mimoosobnostními vlivy. Jedná se 

například o kvalitu podmínek, které poskytuje vzdělávací instituce. Důležité je umístění 

školy a s m související možnost dopravy žáků, velikost školy, počet žáků ve třídách, 

nabídka mimoškolní činnosti, úroveň spolupráce školy a rodiny, ale také úroveň odborné 

kvalifikace pedagogických pracovníků, jejich věková struktura apod. 

Další důležitou roli v oblasti školních podmínek hrají zvláštnosti kolektivu. 

V souvislosti s tím je nutné, aby rodiče i pedagogičtí pracovníci věděli, jakou zaujímá dítě 

pozici. Obecně znám je negativní přístup ke špatně prospívajícím dětem ze strany 

spolužáků i učitelů. Tyto děti pak mohou vytvářet tzv. opoziční skupiny a celou situaci 

může zhoršit neodborný a necitlivý přístup učitelů, které takové děti obtěžují. 

Významným činitelem jsou také vlivy mimoškolního prostředí. Za nejvýznamnější 

jsou považovány vlivy rodinné. Ze společenského hlediska má rodina splňovat 

reprodukční, ekonomickou, výchovnou, sociální, kulturní a ochrannou funkci. Funkčnost 

rodiny se samozřejmě odráží i na prospěchu dítěte. Školní prospěch do jisté míry souvisí 

s úrovní ekonomické funkce. Finanční situace rodiny určuje kvalitu bydlení, stravování, 

oblékám, ale také možnost placení mimoškolní činnosti. Na školní prospěch významně 

působí kulturní úroveň rodiny, která je většinou spojena i s úrovní mluveného projevu. 

Důležitá je pomoc rodičů při přípravě dítěte na vyučování a s množstvím kulturních 

podnětů. Kulturní úroveň rodiny se do jisté míry odvíjí od stupně vzdělání rodičů. 

Z uvedeného by však nemělo vyplývat, že děti méně vzdělaných rodičů jsou automaticky 

méně inteligentní a jejich školní prospěch horší, než u dětí rodičů s vyšším vzděláním. Jde 

pouze o to, že méně vzdělaní rodiče svým dětem nemohou otevírat takové obzory ve 

vzdělání, jako např. rodiče s vysokoškolským vzděláním. Vzdělaní rodiče většinou staví 

vzdělání svých dětí na vyšší příčky svého hodnotového žebříčku, než rodiče méně 

vzdělaní. Existují samozřejmě výjimky. Důležitou roli v tomto směru také hraje, zda 

rodina žije ve městě nebo na vesnici. 

S oblastí školního prospěchu je úzce spjata volba budoucího povolání. Ta je pro 

dospívajícího člověka důležitým mezníkem v jeho životě. Z některých průzkumů, které 

byly dosud realizovány, vyplývá, že většina dospívajících ve věku okolo čtrnácti let, ještě 

nemá přesnou představu o své budoucí profesi. Při rozhodování o budoucí profesi se 

dospívající často podřizují přání svých rodičů. V jiném případě zvolí kompromis mezi 

44 



přáním rodičů a vlastní představou. Pouze zřídka se stává, že se dítě rozhodne na základě 

svých dlouhodobých zájmů a zároveň ke všeobecné spokojenosti okolí. 

4.4 Vliv médií na utváření osobnosti adolescenta 

To, že média, tedy informační sdělovací prostředky, v současnosti hýbou světem, je 

nesporné. Vliv médií je obrovský, formuje celou společnost bez ohledu na věk a pohlaví. 

Jako všechno, i mediální oblast je dvojsečnou zbraní. Kromě toho, že poskytuje člověku 

informace, společenský rozhled a nové poznatky, přináší s sebou i mnohá úskalí. Hlavním 

nebezpečím je dezinformace, ovlivňování názorů a postojů člověka, které nemusí mít 

vždy kladný dopad. 

Všechny tyto problémy se týkají zejména televize, rozhlasu, tisku a internetu. V tomto 

ohledu byla ještě donedávna největším problémem televize, v současnosti se přidává 

hlavně internet. 1 dospělý člověk se potýká s orientací v záplavě informací, jimiž je 

doslova zavalen. Adolescent prožívá zmatek z informační exploze o to hůř. Objektivní 

pohled na věc je pro dospívajícího mnohem obtížnější, než pro dospělého. Proto je 

potřeba, aby byl dospělý adolescentovi při kontaktu s médii nápomocen. 

Jak již bylo zmíněno, nejmasovějšími médii současnosti jsou televize a internet. Právě 

s těmito médii přichází adolescent nejčastěji do kontaktu. O vlivu na mládež a 

nebezpečích, která s sebou nese rozvoj televizního průmyslu, bylo napsáno mnoho 

publikací, ať už v oblasti psychologie, nebo sociologie. Asi největším problémem 

televizního působení na adolescenty je agrese a brutalita, které mohou na obrazovce (nebo 

monitoru) sledovat v kteroukoliv denní i noční dobu. 

Negativnímu dopadu televizního násilí na adolescenta by měli dospělí předcházet už 

od raného věku tím, že stanoví určitá pravidla. Optimální je, pokud mohou dospělí 

kontrolovat svou přítomností, na co se jejich dítě v televizi dívá. Tak mu mohou 

vysvětlovat, usměrňovat ho, ale také s ním diskutovat o náplni televizního programu. 

Zároveň mají přehled o tom, jaký program dítě v televizi sleduje. V opačném případě, a 

ten bývá bohužel častou skutečností, se dítě dívá na televizi zcela nekontrolované. 

Dospělí, kteří nemají čas, zapnou dítěti televizi, aby se zabavilo a nerušilo je v práci. 

Televizní obrazovka působí na člověka jako magnet. Když je televize zapnutá, často se 

stane, že se člověk dívá i na pořady, které ho vlastně nezajímají a ani se na ně příliš 

nesoustředí. Právě proto je vhodné stanovit určitá pravidla, jako je například vymezení 

konkrétního času, kdy bude televize zapnutá, respektive, konkrétní pořady, na které se 
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budou členové rodiny dívat. To je samozřejmě obtížné z hlediska možnosti kontroly 

dítěte. Pokud rodiče nejsou doma a dítě je samo, těžko zkontrolují, zda se v jejich 

nepřítomnosti dívalo na televizi. 

Náplň televizních programů, stejně jako náplň ostatních médií, lze označit za duševní 

potravu. Stejně jako není zdravé přejídat se, tak i nadměrná „konzumace" televizních 

pořadů ohrožuje duševní zdraví člověka. Nejen množství, ale také kvalita televizních 

pořadů je pro zdravý vývoj člověka určující. Agresivní chování, které často spatřujeme 

nejen u adolescentů, ale i u malých dětí, je také ukazatelem negativního dopadu 

mediálního násilí na dětskou duši. Právě díky bezduché televizní brutalitě vedou děti 

rozhovory o tom, jaký způsob zabití je výhodnější, rychlejší, bolestivější. Právě díky 

záplavě krvavých scén v televizi v poslední době prudce narůstají případy násilné trestné 

činnosti mladistvých. Důvodem je zcela zvrácený přístup к morálním a etickým 

hodnotám, který v televizi často dominuje. Hrdinou, který v příběhu vítězí, bývá často 

člověk, který by za své činy zasluhoval vysoký trest. Vlastnosti, jako mírnost, pokora, 

ochota a obětavost, jsou v televizním (a následně i v reálném) světě mnohdy považovány 

za projev slabosti nebo dokonce zbabělosti. Všechny tyto znaky bývají charakteristické 

pro akční filmy a seriály. Bezduché násilí je však bohužel obsaženo i v mnoha pořadech, 

které jsou určeny přímo pro děti. Jedná se o různé animované seriály a pohádky atd. 

Společnost, a tedy i mládež, je výrazně ovlivněna mluvou, kterou slyší z televize či 

rozhlasu. Úroveň mluveného projevu rapidně klesá. Důvodem jsou patrně čím dál nižší 

nároky, které jsou na moderátory a ostatní televizní a rozhlasové profesionály kladeny. 

To, co bylo dříve v projevu mediálního mluvčího považováno za nepřípustné, je v dnešní 

době zcela běžné. Málokdo se pozastaví nad nedbalým a mnohdy chybným způsobem 

vyjadřování moderátorů, reportérů apod. Často slýcháme z obrazovky mluvit lidi, jejichž 

schopnost slovního vyjadřování vůbec neodpovídá požadavkům ortoepické řeči. Zejména 

v komerčních rádiích a televizích se často objevuje způsob mluvy charakteristický pro 

Prahu a střední Čechy, o kterém bylo pojednáno v kapitole o ortoepické stránce řeči. 

Takto deformovaná řeč člověka obklopuje každý den. Děti a adolescenti jsou v tomto 

směru obzvláště tvárným materiálem, proto jim mediální mluva, pokud nemají nablízku 

dospělého, který by uvedl věci na pravou míru, škodí nejvíce. Ani logopedické poruchy 

výslovnosti některých hlásek nejsou dnes u televizních a rozhlasových mluvčí výjimkou. 

Kulturu mluveného projevu je nutno chápat jako součást národní kultury. Proto je 

nezbytné neustále sledovat, jakým způsobem se vyjadřují „profesionální" mluvčí 
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v médiích. Tím, jak veřejní mluvčí deformují zvukovou podobu hlásek, dochází často 

к neporozumění obsahu. Slýcháme pak z rozhlasu nebo televize takové paskvily jako: 

Vedení ledovců je neštěstí za klouskem. (Vedení lidovců je naštěstí za Kalouskem.) 

Výs(l)adky testů oblíbanosti politiků znají daníky uzráno. (Výsledky oblíbenosti politiků 

znají deníky už ráno.) 

Veník z místa naštěstí ujel. (Viník z místa neštěstí ujel)22 

Problematiku zvukové deformace hlásek už jsem zmiňovala v kapitole o zvukové 

stránce řeči, avšak týkala se vyjadřování v běžném hovoru. V tomto případě je nutné brát 

v úvahu, že jde o profesionální mluvčí, kteří mají být vzorem a příkladem pro vyjadřování 

ostatních lidí, jelikož působí veřejně. 

V současnosti se stala velmi populárním fenoménem zejména mezi mládeží „reality 

show." Pokud se oprostíme od její obsahové náplně, která má většinou dost pochybný 

charakter, vyvstává tu další problém, kterým je slovní vyjadřování v těchto pořadech. 

Dokladem toho, jakou měrou ovlivňuje „mediální škvára" veřejnost, je celonárodně 

používaný nový výraz ,fičák\ který několikrát použil jeden z aktérů při vysílání reality 

show. 

Otázkou je, proč jsou slangová slova mezi mládeží tolik populární a proč pro 

dospívající není používání spisovného jazyka tolik atraktivní. Jasňa Šlédrová píše ve 

svém příspěvku: „Slovní zásoba mládeže je bohatá na obrazná vyjádření, jednak do ní 

pronikají metafory, které vznikají na základě podobnosti: barbie (vzhled), kofola (Rom), 

jednak metonymie, které odrážejí vnitřní souvislosti: můra (děsivý sen). Souhlasíme 

s názorem P. Macka (1999), že užívání slangu a specifických výrazů je kritériem pro 

získání statusu a respektu ve skupině. 

Nesdílíme ovšem názor M. Pravdové z ÚJČ, která podle Lidových novin prohlásila: 

„Spisovný jazyk neposkytuje tolik vyjadřovacích prostředků pro emoce, proto se mladí 

lidé uchylují к slangu a vulgarismům." Myslíme si, že na vině není spisovný jazyk, ale 

mluvní vzory, kterým mládež podléhá. Učitel by měl žákům zprostředkovat hodnoty 

mateřského jazyka, které jsou uloženy v krásné literatuře a každý učitel, zejména učitel 

mateřského jazyka, by měl s žáky mluvit tak, aby v něm objevil vzor hodný nápodoby. 

Vzorem stěží může být učitel, který kárá či káže, aniž by se snažil porozumět. "23 Z toho 

znovu vyplývá, že velmi důležitým článkem v procesu kultivace mluvního a hlasového 

projevuje učitel. 

22 

23 Vybíral, P. Něco na tom mluvení bude. In Řeč mluva, hlas. s. 78. 
Šlédrová, J. Několik poznámek к mluvě ve škole. In ibidem s. 62 
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Dalším problémem je hlasová kvalita mluvčích v rozhlasu a televizi. Čím dál tím větší 

množství lidí vystupujících v médiích trpí zcela evidentně hlasovou chybou nebo 

poruchou. Je dokázáno, že pokud má mluvčí problém s hlasem, působí jeho projev 

negativně i na vnímání posluchače. 

Závěrem kapitoly bych ráda zdůraznila, že hlasová kultura je úzce spjata zejména 

s psychickou stránkou člověka a dále s kulturou mluveného projevu a zejména sjeho 

obsahem. 

4.5 Adolescent a drogy 

Problematika drog je v dnešní době jedním z nejdiskutovanějších témat. Období 

dospívání je v životě člověka nejrizikovějším pro vytvoření závislostí. V souvislosti 

s naším tématem je oblast drog poměrně zásadní, protože jejich užívání může poškodit 

hlas někdy i nevratně. Společnost dělí drogy na legální (tabák a alkohol) a nelegální 

(marihuana, hašiš, heroin, pervitin, extáze, LSD, těkavé látky, kokain, anabolické 

steroidy). 

4.5.1 Charakteristika a účinky jednotlivých drog 

Marihuana a hašiš jsou látky získané z indického konopí. Tato rostlina už podle názvu 

pochází z Indie, ale vhodné podmínky pro její pěstování jsou v podstatě všude (kromě 

extrémů). Tyto drogy vyvolávají řadu účinků, které se ve svých projevech často liší. 

Marihuana způsobuje na jedné straně pocity euforie, návaly mnohdy bezdůvodného 

smíchu, větší citlivost к některým podnětům, např. zvukům, barvám a chutím. Dalším 

projevem účinku látky může být zrychlené nebo zpomalené myšlení a změněná 

koordinace pohybů. Místo očekávaných euforických stavů však může uživatel marihuany 

zažívat úzkostné pocity, zmatek a depresi. Prožívání těchto stavů je nebezpečné z důvodu 

vytvoření psychóz a vyvolání dokonce i některých závažných duševních onemocnění 

v podobě schizofrenie či maniodepresivní psychózy. Marihuana se buďto kouří 

v balených cigaretách, tzv. jointech, popřípadě ve speciálních dýmkách. Dále se 

konzumuje jako součást nápojů či jídla. Doba účinku se někdy velmi liší. Nejčastěji 

hlavní příznaky odeznívají do dvou hodin, někdy se však mohou projevovat i celý den 

v podobě „flashbacků". Při aplikaci jídlem nastupují účinky pomaleji, ale trvají mnohem 

déle. O užívání marihuany se vedou časté diskuse v souvislosti sjejí škodlivostí. Její 
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uživatelé argumentují většinou tím, že na ní nevzniká závislost a přináší menší zdravotní 

rizika než alkohol. Moderní stanovisko zdravotnických organizací se spíše vyjadřuje к 

celkové kvalitě života častých kuřáků marihuany, která je podle jejich názoru ohrožena. 

Dalšími riziky při užívání marihuany jsou úrazy a dopravní nehody způsobené pod vlivem 

drogy, výše zmíněné rozvinutí skryté psychické poruchy. Může také docházet ke 

zhoršení krátkodobé paměti a snížení schopnosti se soustředit. Kuřáci marihuany někdy 

omezují zájmy pouze na aktivity spojené s kultem této drogy. Zejména u adolescentů 

hrozí zvýšení pravděpodobnosti užívání dalších drog. 

Pervitin je látkou, která vyvolává povzbuzující účinky. Dodává uživateli pocit 

sebevědomí a euforie a vyvolává pocit překonání únavy a spánku. Dalším účinkem, pro 

který je pervitin vyhledáván je, že tlumí bolest. Droga se užívá v podobě šňupání, kouření 

nebo nitrožilní aplikací. Aplikace pervitinu působí téměř ihned a stav opojení trvá několik 

hodin. Na rozdíl od marihuany pravidelné užívání pervitinu způsobuje závislost, a to 

zejména psychickou. Mezi největší rizika patří hlavně zdravotní problémy, které vznikají 

v souvislosti snitrožilním užíváním. Jde zejména o žloutenku typu С a virus HIV. 

Nitrožilní užívání je také spojeno s riziky zánětů žil, abscesů a s otravou krve. 

Spolu s morfiem a kodeinem se do skupiny opiátů řadí heroin. Aplikuje se většinou 

nitrožilně, ale může se také kouřit, šňupat a polykat. Jedná se o látku tlumivého 

charakteru, projevy narkomana závislého na pervitinu jsou tedy zcela jiné než projevy 

uživatele heroinu. Tato droga vyvolává euforii stejně jako pervitin, ale vzhledem 

к tlumivým účinkům ji narkoman prožívá spíše ve svém vlastním světě. Lidé závislí na 

heroinu popisují své zážitky na droze jako slast, vyrovnanost, radost a pohodu. Závislost 

se projevuje v podobě psychických, ale i fyzických abstinenčních příznaků. Fyzické 

abstinenční příznaky jsou spojeny s nespavostí, nevolností, psychické příznaky se 

projevují jako nezvladatelná touha po droze, deprese, prudké změny nálad. Dalšími riziky 

užívání heroinu jsou zvyšující se tolerance к látce, která vede к nutnosti zvyšovat dávky. 

U narkomanů užívajících heroin existuje také vyšší pravděpodobnost předávkování 

(hlavně z toho důvodu, že si narkoman většinou nemůže zkontrolovat složení drogy). 

Zdravotními riziky jsou podobně jako u pervitinu možnost nákazy hepatitidou, virem 

HIV, otrava krve atd. Významným sociálním rizikem, které s sebou užívání heroinu nese, 

je delikventní chování spojené s krádežemi, prostitucí, distribucí drog atd. Toto chovám je 

podmíněno vysokou cenou drogy. 

Další skupinu omamných látek, tzv. halucinogenů tvoří LSD a některé kaktusy a 

houby. Účinky halucinogenních drog nastupují až po delší době než u výše uvedených 
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látek, zhruba po půlhodině až hodině. Stav, který halucinogeny vyvolávají, může trvat 

šest i více hodin. LSD se konzumuje v podobě tzv. tripů (malé potištěné papírky 

napuštěné látkou) nebo krystalků a tablet. Z hub se vaří odvar nebo se jedí. Halucinogeny 

vyvolávají stavy změněného vnímání vnějšího i vnitřního světa. Člověk pod vlivem těchto 

látek halucinuje a prožívá různé nové fantazie. Rizika, která užívání halucinogenů 

představují, se vyskytují hlavně v podobě narušeného vnímání při intoxikaci, během 

kterého může dojít к různým nehodám. Uživatel drogy se může sám stát obětí nehody 

nebo ohrozit svým jednáním bezpečnost ostatních lidí. Dalším nebezpečím je podobně 

jako u marihuany zvýšená možnost vyvolání skrytých psychických poruch. Hrozí také, 

podobně jako u konopí, vznik deprese a úzkosti, které se mohou stát trvalými nebo 

dlouhodobými následky. 

Poslední skupinou nejčastěji užívaných drog jsou těkavé látky. V 80. letech minulého 

století byl výskyt zneužívání těkavých látek značně vyšší, ale i v dnešní době se stále 

setkáváme u mládeže se závislostí na těchto drogách. Hlavním problémem je jejich 

snadná dostupnost. Jedná se většinou o látky, které je možno bez problémů sehnat 

v obchodě a to za poměrně nízkou cenu. Zneuživatelé těchto látek získali v souvislosti se 

způsobem aplikace drogy název „čichači". Droga se aplikuje dýchacím ústrojím 

z napuštěné látky (např. kapesníku) nebo igelitového sáčku či lahve. Většinou se jedná o 

toluen a jiná ředidla, benzin a různá lepidla. Opojné stavy jsou doprovázeny euforií, 

změněnými stavy vnímání a halucinacemi. Zdravotní rizika jsou při užívání těchto drog 

velmi vysoká. Lze říci, že jsou těkavé látky nejnebezpečnější v souvislosti s dopadem na 

organismus v poměrně krátkém časovém horizontu. Inhalace těchto látek způsobují 

rozklad sliznic a dýchacího ústrojí. Často dochází к poškození mozku, srdce a jater. 

Následkem dlouhodobého užívám dochází к celkovému rozpadu osobnosti. „Čichači" se 

stávají nejčastěji mladší děti a lidé, kteří nemají možnost dostat se к jiným drogám, ať už 

je důvodem finanční situace, nebo místo, ve kterém žijí. 

Problematika drog souvisí i se vztahem adolescentů к vlastnímu tělu a zdravotnímu 

vztahu, proto považuji za nezbytné zmínit se i o anorexii a bulimii, sebepoškozování a 

sebevraždách. 

Anorexie a bulimie se nejčastěji vyskytují u dospívajících dívek, anorexie ve věku 

mezi dvanáctým a čtrnáctým rokem a bulimie okolo šestnáctého roku. Tyto dvě nemoci se 

řadí do skupiny poruch příjmu potravy. S drogami je spojuje několik společných znaků. 

Jsou jimi především příznaky nemoci, které někdy připomínají závislost na drogách. 

Často se také drogová závislost a poruchy příjmu potravy objevují současně. 
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Pro anorexii je charakteristické odmítání potravy. Dívky, které trpí anorexií, nejsou 

schopny akceptovat svou váhu adekvátní jejich věku a postavě. Neustále se snaží o její 

snížení formou různých diet, přehnanou fyzickou aktivitou a někdy i záměrným 

zvracením. Anoretičky nedokážou racionálně uvažovat o zdravotních rizicích, které jejich 

chování s sebou nese. Jejich nemoc je spojena hlavně s psychickými poruchami - s 

poruchou vnímání a sebehodnocení. Anoretička se považuje za tlustou, přestože 

objektivně již zcela jednoznačně trpí podváhou. Nemoc je spojena také s depresemi a 

samozřejmě přináší značné fyzické potíže, jako například hormonální poruchy, které 

mohou vést až ke ztrátě menstruace. Dívky trpící anorexií si navíc mohou trvale vážně 

poškodit vnitřní orgány. 

Bulimie má několik společných znaků s anorexií. Hlavním společným rysem je 

porucha vnímání a hodnocení vlastního těla. Bulimičky se také abnormálně zaměřují na 

své tělo, ale na rozdíl od anoretiček nedokáží realizovat hubnutí formou hladovění. Snahy 

o hubnutí hladověním jsou většinou doprovázeny neúspěchem, který si bulimička 

kompenzuje záchvaty zvracení. Zpočátku si je vyvolává sama, později už zvracení 

následuje po každém jídle samovolně. 

Obě uvedené poruchy přijímání potravy se nejčastěji objevují v období dospívání, ale 

mohou postihnout i dospělého člověka. Hlavní příčinou je nespokojenost sama se sebou. 

Ta může vznikat jako reakce na problémy v rodině nebo ve škole. Dívka si na sebe klade 

příliš vysoké nároky nebo na ni může být vytvářen nátlak okolím (zejm. rodiči). Kromě 

působení rodinných faktorů se na vzniku poruch podílí sociální a kulturní vlivy. Důležitou 

roli hraje dnešní kult vychrtlých modelek. Nepřirozená štíhlost je součástí módních 

časopisů a zejména časopisů pro teenagery. Masová manipulace, která se snaží doslova 

vnucovat dospívající mládeži jediný možný a uniformní ideál ženské krásy, se na 

poruchách příjmu potravy podílí zcela zásadním způsobem. Přestože se problém bulimie a 

anorexie týká dospívajících dívek a dospělých žen, je nutno podotknout, že se případy 

těchto poruch někdy objevují i u dětí a u mužů. 

Závažným problémem, který souvisí se vztahem к vlastnímu tělu, je sebepoškozování. 

Rozumí se jím vědomé zraňování sebe sama (například řezání se žiletkou, skalpelem nebo 

nožem). Do této kategorie lze ale také zařadit sebetrýznění záměrným hladověním, 

nedostatečným oblékáním v chladném počasí apod. Podle odborníků se může jednat o 

projevy hraniční poruchy osobnosti, která postihuje zejména dívky v období adolescence. 

Jako nejčastější důvody sebepoškozovacích aktivit bývají uváděny pocity zmatku, 

deprese, nudy a prázdnoty, nepřátelské postoje к okolí, neschopnost vyznat se ve svém 
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nitru. Podle výpovědí některých adolescentů je fyzická bolest, kterou si způsobují, úlevou 

od nepříjemných duševních stavů a pocitů. 

Velkým úskalím ve všech uvedených oblastech poruch je internet. Dívky trpící 

nějakou ze zmíněných poruch vytvářejí na internetu stránky, diskusní fóra, na kterých se 

ve svých aktivitách vzájemně podporují a sdělují si své zážitky. Někdy také uvádějí 

návody, jak co nejefektivněji svou poruchu skrýt před okolím, zejména rodinou a školou. 

4.5.2 Důvody, které vedou dospívajícího к užívání drog 

Příčin vzniku závislosti na drogách u adolescentů je mnoho. Nejčastěji se uvádí 

zvědavost nebo také nuda spojená s touhou poznat něco nového a tajemného. Dalším 

důvodem je strhnutí mladého člověka partou. Významným podnětem pro počáteční 

experimentování s drogou je její ilegalita. Mladý člověk rád porušuje zákazy a experiment 

s drogou pro něj může být součástí revolty. Společensky tolerované drogy (alkohol a 

tabák) jsou lákavé zejména proto, že jsou určeny pro dospělé. Dalším důvodem, proč 

adolescenti začínají s drogou, je touha zbavit se stresu a napětí spojeného se školními 

povinnostmi nebo třeba s napjatou situací v rodině. 

V kapitole o vývoji osobnosti adolescenta bylo zmíněno, že zhruba mezi čtrnácti a 

patnácti lety prožívá období experimentu. Zkoušení hranic se netýká pouze sféry 

sociálních vztahů, ale právě i drog. Adolescent si většinou nejdříve ujasňuje kým nechce 

být, po té kým by naopak být chtěl. Součástí utváření identity je i to, že člověk zkouší 

různé věci. V této fázi může nastoupit také první setkání s drogou. V některých případech 

drogy hrají skutečně pouze jednu z rolí v období hledání vlastního já. Pokud tomu tak je, 

adolescent většinou po nějaké době těchto aktivit zanechá. Vzhledem к vysoké 

návykovosti některých drog (heroin) však často dochází к opačné situaci. Tento problém 

se stává pro dospělého těžkým úkolem. Musí poznat, kdy se jedná o nový způsob hledání, 

o novou možnost a kdy už je třeba čelit vážnému problému závislosti. Ideální je, pokud 

má rodič s dítětem natolik dobré vztahy, že spolu mohou o těchto věcech otevřeně hovořit 

a dospělý může dítě svým způsobem kontrolovat. Takové případy jsou však ojedinělé. 

Pořadí, ve kterém mladiství užívají drogy je odborníky vymezeno takto: 1. tabák 

2. alkohol 

3. marihuana 

4. pervitin 

5. heroin. 
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Pořadí je pouze orientační. Neznamená to, že když dítě začne kouřit, musí se přes 

všechny ostatní látky dostat až к heroinu. Dítě může začít užívat heroin, aniž by kouřilo 

nebo pilo alkohol, ale zároveň také může kouřit a u kouření také zůstat. Uvedené pořadí 

má spíše ukázat, nakolik souvisí užívání konkrétních drog s jejich společenskou tolerancí. 

Rizika, která vyplývají z počátečního experimentu adolescenta s drogou, jsou značná. 

Protože je dítě většinou v této oblasti ještě nezkušené, může dojít к předávkování. 

Adolescenta v jeho prvním experimentu ohrožují konkrétní problémové situace, např. 

neshoda s rodiči nebo neúspěch ve škole. V takové situaci dochází к úlevě а к dočasnému 

„vyřešení" problému za pomoci drogy. V tomto momentě se vyskytuje riziko opakování 

experimentu při dalším problému. 

Mezi dospívající mládeží patří mezi nejrozšířenější závislosti kouření a užívání 

alkoholu. Přestože zákon zakazuje prodej alkoholu mladistvým do 18 let, velké množství 

obchodníků tento zákaz nerespektuje a alkohol je pro dospívající často bez problému 

dostupný. Jeho užívání může být zvláště pro mladé a nezkušené lidi stejně nebezpečné 

jako užívání ilegálních drog. Mladý člověk většinou při prvních experimentech 

s alkoholem neodhadne účinky a tudíž množství. Proto často dochází к otravě alkoholem. 

Dalším problémem je, že při intoxikaci alkoholem může být dítě ohroženo například 

pohlavním zneužitím nebo úrazem, který si způsobí v opilosti. 

4.5.3 Nejčastější projevy chování adolescenta závislého na drogách 

Příznaků v chování adolescenta, který trpí závislostí na drogách je mnoho. Problémem 

při jejich rozpoznávání je, že se mladý člověk v období dospívání často chová 

nestandardně a reaguje neadekvátně i bez toho, že by užíval drogy. Z hlediska přístupu 

rodiny se často vyskytuje problém přehnané úzkosti v souvislosti s drogovou 

problematikou. To může narušit dobré vztahy mezi rodiči a adolescentem, který je 

neustále kontrolován a je mu tak nevědomě vyjadřována nedůvěra ze strany dospělých. 

Existuje také opačná situace, kdy dítě vykazuje jasné příznaky související s užíváním 

drog, ale rodiče si ničeho nevšimnou. Paradoxní je, že čím jsou známky závislosti 

zřetelnější, tím se „slepota" rodičů к těmto věcem prohlubuje. Jedná se pravděpodobně o 

neochotu připustit si, že by právě jejich dítě mohlo brát drogy. 

Mezi nejčastější varovné známky užívání drog bývá zvýšená aktivita nebo naopak 

pasivita, podrážděnost, značné výkyvy nálad. 
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Užívání drog u adolescentů je často spojeno se zhoršením školního prospěchu a 

záškoláctvím. Dítě v momentě, kdy začne užívat drogy, často opouští dosavadní 

kamarády a začne se stýkat s novými lidmi. Někdy je také příznakem výrazná změna ve 

stylu oblékání nebo v hudební orientaci. Adolescent má až úzkostlivou potřebu soukromí, 

zamyká si věci a pečlivě ukrývá. Snaží se také o ukrytí vnějších fyzických příznaků 

například tím, že stále nosí dlouhé rukávy, aby zakryl vpichy nebo hodně volné oblečení, 

aby skryl náhlou ztrátu na váze. Bývá často unavený, vyčerpaný a má neobvykle vysokou 

potřebu spánku (tyto příznaky jsou zejména součástí závislosti na heroinu). 

Také může docházet ke krádežím věcí nebo peněz rodičů, spojeným s potřebou nákupu 

drog. Příznakem závislosti může být také mizení některých léků z domácí lékárny a 

alkoholu. 

Je potřeba zdůraznit, že se jedná o možné příznaky užívání drog, ale ne o 

jednoznačnou signalizaci, že к takové situaci došlo. Téměř všechny uvedené projevy jsou 

totiž do určité míry charakteristické pro chování dospívajícího dítěte. Je třeba, aby rodiče i 

ostatní dospělí, kteří mají za adolescenty zodpovědnost, byli v tomto období zvýšeně 

vnímaví к jejich chování, ale zároveň svou péči nepřehnali. 

Závěrem kapitoly je třeba zdůraznit, že dospělí, kteří jsou zodpovědní za výchovu 

dospívajících by si měli uvědomit několik zásadních věcí: Chování adolescentů je do 

určité míry obrazem chování dospělých. Stejně jako dospělí často v náročné životní 

situaci řeší svůj problém skleničkou alkoholu nebo cigaretou, dospívající může ze 

stejného důvodu využít účinků drog. Velmi zásadní roli hraje v oblasti řešení závislostí, 

jak se dospělý к situaci postaví a jakým způsobem se rozhodne ji spolu s adolescentem 

řešit. 

5. Závěr studijní části práce 

Problematika hlasové a mluvní kultury je úzce provázaná s velkým množstvím oborů. 

Tato skutečnost je dána hlavně tím, že se při vytváření hlasu a při mluvení podílí zároveň 

psychická i somatická složka. Aby si člověk uchoval zdravý hlas, měl by dodržovat 

alespoň základní zásady hlasové hygieny. Ze studijní části vyplývá, že hlas je pro člověka 

velmi důležitým nástrojem seberealizace. Pokud člověk přijde o hlas, je to, jako by přišel 

o jednu část své osobnosti. Hlas je pro každou osobnost charakteristický - charakterizuje 

ji. Proto se dá říci, že při hlasové poruše, dochází i к poruše části charakteru člověka. 
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Celkový životní postoj může do určité míry kultivovat hlasový a mluvní projev. Tato 

tvrzení prakticky ověří výzkumná část práce.; 

6. Výzkumná část 

Hlasová kultura a úroveň mluvních schopností adolescentů 

6.1 Předmět a cíl výzkumu, pracovní hypotézy 

Předmětem výzkumu bylo zmapovat úroveň hlasové kultury adolescentů a jejich 

vyjadřovacích dovedností. Mou snahou bylo zjistit, jakým způsobem se adolescenti jedné 

sociální skupiny (studenti středních škol) vyjadřují v různém sociálním prostředí, jaké 

jsou jejich hlasové vzory (první otázka), jaký mají vztah ke svému hlasu, jak hodnotí svou 

výslovnost, zda dodržují zásady hlasové hygieny. 

Cílem bylo zjistit, zda jsou studenti zkoumané skupiny schopni sebereflexe, hlasového 

sebeuvědomění. 

Pracovní hypotézy: 

• Úroveň mluveného projevu a hlasové kultury se navzájem ovlivňují. 

• Kladný postoj ke spisovné mluvě ovlivňuje i hlasovou úroveň. 

• Kvalita hlasu souvisí s obsahem mluveného slova a s kvalitou vyjadřovacích 

schopností. 

• Hudební vzdělání a zájem o hudbu kultivuje hlasové a vyjadřovací schopnosti. 

• Hlasové a pěvecké kvality úzce souvisí s kvalitou mluveného projevu. 

• Kouření a užívání alkoholu a drog nejen ovlivňuje kvalitu hlasu, ale svým 

způsobem ovlivňuje mluvní projev. 

6.2 Organizace výzkumu a jeho metodika 

Ve výzkumu byly použity techniky záměrného výběru výzkumného vzorku. Dopředu 

jsem si stanovila, že budu porovnávat tři typy škol. Školu, která je silně zaměřena na 

hudební výchovu, školu, na níž je hudební výchova také důležitým předmětem, ale ne do 
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takové hloubky jako ve škole předešlé. Třetím typem měla být škola, kde není hudební 

výchova vůbec součástí výuky. 

Dalším kritériem při výběru vzorku byl věk. Vybrala jsem studenty z druhého ročníku 

(nebo sexty). Adolescence je obdobím, kdy jediný rok (školní rok) může vytvářet u 

skupiny respondentů značné rozdíly, proto jsem považovala za důležité zkoumat věkově 

sjednocený vzorek. 

Hlavním výzkumným nástrojem byla kvantitativní sonda založená na dotazníku, který 

se týkal především hlasové a mluvní kultury. Dotazník vyplnilo celkem padesát sedm 

respondentů. Třemi vybranými školami byly Gymnasium Jana Nerudy v Praze, střední 

pedagogická škola v Mostě a obchodní akademie tamtéž. Dotazník v gymnáziu 

vyplňovali studenti ze třídy s rozšířenou hudební výchovou. Celková dotace hodin 

hudební výchovy včetně individuální výuky je zde devět hodin týdně. Dále jsem výzkum 

prováděla na střední pedagogické škole, kde je předmětu hudební výchovy věnováno 

poměrně dost času, ale na rozdíl od GJN spíše v pedagogickém kontextu. Poslední 

skupinou respondentů byla třída obchodní akademie. Hudební výchova se na této škole 

nevyučuje. 

Dále jsem ve výzkumu použila kvalitativní sondu založenou na rozhovoru. К realizaci 

rozhovoru pro tento výzkum jsem si vybrala tři studentky střední pedagogické školy. 

Vycházela jsem s doporučení jejich učitelů hudební výchovy. V rozhovoru jsem se snažila 

o neformální přístup, aby dotazovaní mluvili co nejpřirozeněji. 

6.3 Interpretace výsledků výzkumu 

6.3.1 Kvalitativní část výzkumu (rozhovor) 

Otázky: 1) Jaké předměty ve škole tě nejvíc baví? 

2) Baví tě hudební výchova a čeština? 

3) Chtěla bys dále studovat? Jakou školu? 

4) Jsi spokojená se zvukem svého hlasu? Změnila bys na něm něco? 

5) Pečuješ o svůj hlas? Dodržuješ správnou životosprávu (spánek, pravidelná 

strava, pohyb, kouření atd.)? Víš, co je to hlasová hygiena? 

6) Používáš někdy spisovnou češtinu? 

7) Máš často vztek? Rozčiluješ se tak, že křičíš? 
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8) Považuješ se spíš za extroverta nebo za introverta? 

9) Jak se cítíš, když máš mluvit před větším množstvím lidí (veřejností)? 

Projevuje se to nějak na tvém hlase? Umíš se svým hlasem prosadit 

v kolektivu? 

10) Je pro tebe hlas důležitý? Myslíš si, že je hlas obecně důležitý? 

Studentka M. 

První z dotazovaných studentek studuje první ročník. Nejvíc ze všech předmětů ji baví 

výtvarná výchova, pedagogika a psychologie. Hudební výchova ji baví „docela". Na 

otázku, co ji na hudební výchově baví nejvíc, odpověděla, že „asi to zpívání, ale to je 

takový vedlejší". Po dostudování pedagogické školy by chtěla dál studovat (psychologii). 

Se zvukem svého hlasu je spokojená, jen někdy se jí nelíbí, například, když se směje. 

Ptala jsem se studentky, zda ví, co je to hlasová hygiena, jestli si myslí, že je potřeba o 

hlas nějak pečovat, šetřit si ho. Odpověděla, že měla dříve v této oblasti problémy, 

navštěvovala nějakou dobu foniatra. Podle jejích slov jsem usoudila, že se na foniatrii 

učila hospodařit sdechem, šetřit hlas při mluvem pomocí častých přestávek („...nemám 

říkat příliš dlouhý věty, že se mezi tím mám nadechovat..."), dále jí bylo foniatrem 

v tomto problematickém období doporučeno, aby nešeptala a nezpívala. Studentka si 

uvědomuje, že pro hlas asi není zdravé kouřit, přesto občas kouří. Z hlediska životosprávy 

dodržuje pravidelný spánkový režim. Režim jídla je u ní nepravidelný („Jím, když mám 

hlad, když mám chuť..."). M. nepěstuje aktivně žádný sport, za pohybovou aktivitu 

označila chůzi („...chodím ven, ne, že bych doma ležela v posteli..."). Mezi záliby M. 

patří hra na kytaru, malování, pobyt v přírodě. Na otázku, zda pociťuje při trémě nějaké 

hlasové potíže, odpověděla M., že má spíš problémy se souvislým projevem („...to je spíš 

takový to zadrhávání..."). M. považuje hlas za důležitý. Myslí si, že pro člověka obecně 

není hlas až tak důležitý, ale pro ni osobně ano. Dále se domnívá, že je možno hlas do 

určité míry ovlivňovat cvičením, ale z větší části je člověku dáno, jaký má hlas. 

Studentka K. 

Škola, ne které studuje, ji baví hlavně proto, že se na ní vyučuje hudební výchova. I český 

jazyk patří mezi K. oblíbenější předměty. Po dostudování pedagogické školy by chtěla 
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dále studovat hudební výchovu (konkrétně sbormistrovství). K. je se zvukem svého hlasu 

spokojená, ale myslí si, že by se na něm dalo něco změnit, proto navštěvuje hodiny zpěvu. 

К problematice životosprávy studentka uvedla, že dodržuje pravidelný spánkový režim, 

stravuje se nepravidelně. Pohybových aktivit moc nemá. Na otázky týkající se kouření a 

konzumace alkoholu dala jednoznačně zápornou odpověď. Hlavním důvodem, proč 

nekouří a nekonzumuje alkohol je podle jejích slov to, že chce mít „dobrý hlas". Na 

otázku, zda používá spisovnou češtinu, odpověděla K. kladně. Necítí se však při tomto 

způsobu vyjadřování zcela přirozeně a je spíš zvyklá mluvit nespisovně. Mezi K. záliby 

patří na prvním místě zpěv, dále četba, jízda na kole a na bruslích. K. se považuje spíše za 

extrovertní typ osobnosti. Myslí si, že se svým hlasem dokáže v kolektivu prosadit, že má 

hlas silný, zvučný. Při veřejném vystupování dřív hodně trpěla trémou, nyní často 

vystupuje, proto si myslí, že se to zlepšilo, že se trémy postupně zbavuje. Při působení 

trémy pociťuje různé fyzické obtíže jako třes hlasu a nohou. Hlasové potíže jako stažený 

hlas nebo např. chrapot nepociťuje. Hlas je pro K. důležitý, ale domnívá se, že v životě 

člověka obecně nemá hlas velký význam. Studentka nemá s hlasem žádné subjektivní 

problémy. Zazpívala čistě bez problémů. Má silný, výrazný a barevný hlas. 

Studentka Ma. 

Po skončení studia na pedagogické škole by chtěla dále studovat předškolní pedagogiku. 

Z předmětů ji nejvíc baví literatura a dramatická výchova. V hudební výchově ji nebaví 

teorie, zpívá ráda. Nebaví ji mluvnice. Studentka považuje svůj hlas za pronikavý. S jeho 

zvukem je spokojená, líbí se jí, neměnila by. Na otázku, zda pociťuje někdy hlasové 

obtíže sice odpověděla kladně, ale nejsem si jistá, že správně pochopila význam otázky, 

protože odpověď doplnila: „...teď mam docela chrchlák, protože sem teď byla 

nemocná..." V souvislosti s otázkou životosprávy Ma. uvedla, že spí pravidelně, 

pravidelně se stravuje a má dostatek pohybu. Myslí si, že kouření a konzumace alkoholu 

hlasu škodí, přesto občas kouří. Má pocit, že je ji ve třídě slyšet nejvíc, přestože, jak sama 

uvedla, nekřičí, („...no to já třeba mluvim, a mluví celá třída a mě de slyšet nejvíc a já 

třeba nekřičím, jako normálně..."). Ma. si myslí, že se dokáže prosadit svým hlasem 

v kolektivu. Při trémě má pocit staženého hlasu, ale také se u ní někdy objevuje chrapot. 

Spisovnou češtinu moc nepoužívá, jen málo, pouze ve škole. Když jsem se Ma. zeptala, 

proč ji nepoužívá, odpověděla, že tak nemluví nikdo, takže nemá důvod takto mluvit ani 

ona. Často mívá vztek a používá hodně nadávek. Nadává „sprostě a nahlas". Považuje se 
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za extroverta. Mezi záliby Ma. patří v zimě snowboarding a v létě turistika. Ma. považuje 

hlas za důležitý. Jeho důležitost je podle názoru studentky na úrovni fyzického zdraví. 

Důvodem je podle ní to, že ho hodně využíváme. Myslí si, že je péče o hlas významná. 

Jako hlasově hygienická opatření uvedla: „...nejíst nic moc studenýho, právě nekouřit a 

takhle..." Na otázku, zda se dá o hlas pečovat při mluvení nedokázala odpovědět. 

6.3.2 Kvantitativní část výzkumu24 

1. otázka - průzkum popularity známých mediálních osobností mezi adolescenty 

Tab.č. 1: Oblíbený zpěvák 

zpěvákA četnost % 
Karel Gott 2 2 3,5% 
Daniel Hůlka 3 1 1,8% 
Dan Landa 5 3 5,3% 
Petr Kolář 6 10 17,5% 
Petr Hapka 7 3 5,3% 
Simi 8 1 1,8% 
Dan Bárta 9 3 5,3% 
Richard Krajčo 10 3 5,3% 
Michal David 11 1 1,8% 
Petr Muk 12 2 3,5% 
Martin Maxa 13 1 1,8% 
neuvedeno 14 4 7,0% 
Gipsy 15 1 1,8% 
Jiří Macháček 16 3 5,3% 
Leoš Mareš 17 2 3,5% 
Zbyněk Drda 18 7 12,3% 
Vlasta Horváth 19 1 1,8% 
Sámer Issa 20 1 1,8% 
Pepa Vojtek 21 2 3,6% 
Jan Apolenář 22 1 1,8% 
Jarek Nohavica 23 2 3,5% 
Petr Bende 24 1 1,8% 
Celkový součet 57 100,0% 

Na začátku této kapitoly je třeba si položit otázku, zda se respondenti dokázali oprostit 

od názoru na osobnost z hlediska sympatií a nesympatií к člověku, zda opravdu 

objektivně hodnotili zvuk hlasu. Tato poznámka se týká všech kategorií první otázky. 

24 Znění dotazníku je uvedeno v příloze. 
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Příjemný hlas má pro většinu respondentů Petr Kolář. Tento zpěvák používá techniku 

„rockového zpěvu", tzn. lehce chraptivý tlačený hlas. Při zpěvu deformuje některé vokály 

(např. „a" zní jako „e"). Stejně jako většina zpěváků popmusic používá při zpěvu hlavně 

hrudní hlasový rejstřík. 

Dále se nejčastěji objevovali Daniel Landa, Dan Bárta, Richard Krajčo, Petr Hapka a 

Jiří Macháček. Myslím si, že v kontextu se studijní částí práce je třeba zdůraznit, že nikdo 

z uvedených nepoužívá hlas při zpěvu zcela správně a fyziologicky. Další pěvecké 

kvality, jako je čistota intonace, nejsou u některých uvedených osobností příliš na výši 

(zejména zpěv D. Landy a P. Hapky je dost často intonačně nepřesný). 

Tab.č. 2: Neoblíbený zpěvák 

zpěvák nel četnost % 

Štefan Margita 1 5 8,8% 
Jiří Kom 2 2 3,5% 
Daniel Nekonečný 3 1 1,8% 
Pepa Vojtek 5 1 1,8% 
Vlasta Horváth 6 1 1,8% 
Karel Gott 7 3 5,3% 
Petr Muk 8 1 1,8% 
Daniel Landa 9 1 1,8% 
Michal David 10 1 1,8% 
neuvedeno 14 41 71,9% 
Celkový součet 57 100,0% 

Nelibost pociťuje největší procento dotazovaných respondentů při poslechu hlasu 

Štefana Margity. Druhým nejméně oblíbeným zpěvákem je Karel Gott. Tyto výsledky 

mohou poukazovat na to, že právě profesionální pěvecké hlasy jsou adolescentům 

nepříjemné na poslech. Výsledky však mohou souviset také s generačním rozdílem, který 

je mezi adolescenty a uvedenými zpěváky. 

Tab.č. 3: Oblíbená zpěvačka 

zpěvačkaA četnost % 
Lucie Bílá 1 15 26,3% 
Monika Absolonová 2 3 5,3% 
Iva Frůhlingová 3 1 1,8% 
Aneta Langerová 4 12 21,1% 
Martina Balogová 5 1 1,8% 
Helena Vondráčková 6 3 5,3% 
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Lucie Vondráčková 7 4 7,0% 
Kelly Klarkson 8 1 1,8% 

Anna K. 9 1 1,8% 
Stacie Orrico 10 1 1,8% 
Tereza Kerndlová 11 2 3,5% 
Helena Zeťová 12 2 3,5% 

Dasha 13 1 1,8% 
neuvedeno14 3 5,3% 
Sarah Conner 15 1 1,8% 
Eva Farna 16 1 1,8% 
Ilona Csáková 17 1 1,8% 
Hana Hegerová 18 2 3,5% 
Věra Bílá 19 1 1,8% 
Marta Kubišová 20 1 1,8% 
Celkový součet 57 100,0% 

Skoro polovina dotazovaných studentů nejraději poslouchá hlas Lucie Bílé. Tato 

zpěvačka je výraznou osobností světa populární hudby. Často používá hrdelní chraplavý 

způsob zpěvu. 

Druhou nejčastěji uváděnou zpěvačkou je Aneta Langerová, bývalá vítězka televizní 

soutěže Česko hledá superstar. 

Zaujalo mě, že několik dotazovaných uvedlo zahraniční interprety, přestože otázka 

směřovala к českým hudebním osobnostem. Studenti, kteří do svých dotazníků napsali 

jména zahraničních zpěvaček, jsou z obchodní akademie. Tato nepozornost při 

vyplňování nabízí hypotézu, že je téma dotazníku příliš nezaujalo. 

Tab.č. 4: Neoblíbená zpěvačka 

zpěvačka nel2 četnost % 
Hana Zagorová 1 5 8,8% 
Soňa Pavelková 2 1 1,8% 
Eva Farna 3 1 1,8% 

Lucie Bílá 4 2 3,5% 
Gába AI Dhába 5 1 1,8% 
Eva Pilarová 6 2 3,5% 
Helena Vondráčková 7 2 3,5% 
neuvedeno14 42 73,7% 
Celkový součet 57 100,0% 

Jako nejneoblíbenější zpěvačka byla nejčastěji uváděna Hana Zagorová. Podle mého 

názoru tato zpěvačka nemá příliš dobrou pěveckou výbavu a navíc je, podobně jako výše 
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uvedení К. Gott a Š. Margita, respondentům generačně vzdálená. Z těchto důvodů 

nepovažuji výsledek za překvapivý. 

Víc než tři čtvrtiny dotazovaných na otázku neodpovědělo. Otázka byla dobrovolná a 

byla mnou ústně sdělena všem respondentům 

Tab.č. 5: Oblíbený herec, moderátor nebo politik 

herecA četnost % 

Leoš Mareši 12 21,1% 
Ray Koranteng 2 2 3,5% 
Lucie Borhyová 3 5 8,8% 
Simona Stašová 4 1 1,8% 
Ivan Trojan 5 3 5,3% 
Michaela Kuklová 6 1 1,8% 
Tereza Maxová 7 1 1,8% 
Pavel Zuna 8 3 5,3% 
Jolana Voldánová 9 1 1,8% 
Anna Geislerová 10 1 1,8% 
Pavel Liška 11 1 1,8% 
Ondřej Brzobohatý 12 3,5% 
Michaela Dolinová 13 1 1,8% 
J. Prachaři 5 1 1,8% 
Vlastimil Brodský16 1 1,8% 
Pavla Charvátovál 7 1 1,8% 
Petr Rychlý18 1 1,8% 
Zdeněk Izer19 1 1,8% 
Tomáš Hanák20 1 1,8% 
Libor Bouček21 1 1,8% 
Tomáš Krejčlř22 1 1,8% 
Vojta Kotek23 1 1,8% 
Roman Vojtek24 3,5% 
David Rath25 1 1,8% 
Václav Havel26 3,5% 
Miroslav Macek27 1 1,8% 
Viktor Preiss28 1 1,8% 
Jan Kraus30 5,3% 
Marek Eben31 1 1,8% 
Jiří Bartoška32 1 1,8% 
Linda Rybová33 1 1,8% 
Jiří Paroubek34 1 1,8% 
(Prázdné) 1 1,8% 
Celkový součet 57 100,0% 
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Nejoblíbenější osobností v oblasti moderátorství, herectví a politiky, je Leoš Mareš. 

Dále se častěji objevila Lucie Borhyová, Ivan Trojan, Pavel Zuna a Jan Kraus. Všechny 

tyto osobnosti jsou známými tvářemi televizní obrazovky. 

Zejména u moderátorky Lucie Borhyové je možno povšimnout si nedbalé mluvy, která 

je charakteristická zejména deformováním vokálů (viz. kapitola....). 

Tab.č. 6: Neoblíbený herec, moderátor nebo politik 

herec nel3 četnost % 
Petr Rychlýl 1 1,8% 
Jiří Krampol2 1 1,8% 
Petr Novotný3 2 3,5% 
Martin Dejdar4 1 1,8% 
Bolek Polívka5 2 3,5% 
Zuzana Bydžovská7 1 1,8% 
Václav Klaus8 2 3,5% 
Jiří Paroubek9 2 3,5% 
neuvedeno14 45 78,9% 
Celkový součet 57 100,0% 

Neoblíbené osobnosti jsou zastoupeny v poměrně malém množství. Z velké části se 

jedná 

o moderátory estrádních televizních pořadů. 

2. otázka - spisovné a nespisovné výrazy ve vyjadřování adolescentů 

Tab.č. 7: Výrazy, které jsou mi bližší 

ot2 výrazy četnost % 

Spisovné 23 40,4% 
Nespisovné 34 59,6% 
Celkový součet 57 100,0% 
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Graf. č. 1 

Výsledek této otázky mě velmi překvapil, předpokládala jsem, že podíl používání 

spisovných výrazů bude mnohem menší. Studentů, kteří považují spisovné vyjadřování za 

bližší, je téměř polovina. Z dalších výsledků však vyplývá, že těch, kteří aktivně používají 

spisovné češtiny, je podstatně méně. 

3. otázka - prostředí používání spisovných výrazů 

Tab.č. 1: Spisovné výrazy 

četnost % 
3 doma 8 14,0% 
3 škola 33 57,9% 
3 parta 5 8,8% 
3 
rozhovor 

8 14,0% 

3 nikdy 3 5,3% 

Respondenti odpověděli podle očekávání, že nejčastěji používají spisovného 

vyjadřování ve škole. Tato skutečnost je pravděpodobně dokladem toho, že je spisovné 

vyjadřování od nich ve škole požadováno. Trochu překvapivé je, že někteří respondenti 

hovoří spisovně v partě, mezi svými vrstevníky. 
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4. otázka - prostředí používání nespisovných výrazů 

Tab.č. 8: Nespisovné výrazy 

četnost % 
4 doma 1 1,8% 
4 škola 6 10,5% 
4parta 36 63,2% 
4 rozhovor 8 14,0% 
4 nikdy 6 10,5% 

V otázce zabývající se používáním nespisovných výrazů podle očekávání odpovědělo 

nejvíce dotazovaných, že nespisovné výrazy používají v partě, mezi kamarády. Při 

hodnocení těchto výsledků je třeba brát v úvahu, že mohou zároveň určovat, kde tráví 

respondenti nejvíc času. 

5. otázka - používání vulgárních výrazů 

Tab.č. 9: Vulgarismy 

5 vulgární četnost % 
Ano, často 16 28,1% 
Ano, někdy 23 40,4% 
Jenom 
ojediněle 

17 29,8% 

Ne, nikdy 1 1,8% 
Celkový součet 57 100,0% 

Největší skupinu tvoří ti, kteří mluví vulgárně někdy. Pouze jeden respondent uvedl, 

že vulgární výrazy nepoužívá nikdy, ale v souvislosti s další otázkou, která zjišťuje, 

v jakém prostředí respondenti nejčastěji používají tyto výrazy, není uvedena ani jednou 

odpověď, že takto nemluví nikdy. Proto považuji odpověď respondenta na otázku č.5 za 

neplatnou. Tyto výsledky splnily očekávání. Jak vyplývá ze studijní části, je používání 

vulgarismů pro adolescenty příznačné. 
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6. otázka - prostředí používání vulgárních výrazů 

Tab.č. 10: Vulgarismy - prostředí 

četnost % 

6 doma 2 3,5% 
6 škola 4 7,0% 
6 parta 50 87,7% 
6 rozhovor 2 3,5% 
6 nikdy 0 0,0% 

I výsledky této otázky dopadly podle očekávání. Více než tři čtvrtiny respondentů 

používají vulgární mluvu v partě, mezi kamarády. Ve škole takto mluví čtyři 

z dotazovaných a doma nebo v rozhovoru s partnerem používají vulgarismy dva 

respondenti. 

7. otázka - aktivity ve volném čase 

Tab.č. 11: Volný čas 

četnost % 

7 čteni 6 10,5% 
7 TV 7 12,3% 
7 internet 13 22,8% 

7 jiné četnost % 
1 sport 5 8,8% 
2 poslech hudby 2 3,5% 
4 trávím čas s přítelem 10 17,5% 
5 jízda autem, na motorce 2 3,5% 
6 sex 1 1,8% 
7 jóga, meditace 2 3,5% 
8 příroda, procházky 3 5,3% 
9 trávím čas s kamarády 1 1,8% 
13 cvičení na hudební nástroj 2 3,5% 
14 fotografování 1 1,8% 
16 poslouchám klasickou hudbu 1 1,8% 

Z výsledků této otázky jsem byla překvapena, předpokládala jsem, že mnohem vyšší 

počet studentů tráví nejvíc času u televize. Nejvyšší počet dotazovaných tráví svůj volný 
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čas na internetu. Druhou nečastěji uváděnou aktivitou ve volném čase je sport (aerobic, 

fotbal, jízda na kole apod.). 

7 jiné bez kombinací četnost % 
1 sport 41 71,9% 

2 poslech hudby 2 3,5% 
4 trávím čas s přítelem 13 22,8% 

5 jízda v autě, na motorce 2 3,5% 
6 sex 1 1,8% 

7 jóga, meditace 2 3,5% 
8 příroda, procházky 3 5,3% 

9 chodím ven s kamarády 3 5,3% 
10 příprava do školy 32 56,1% 

12 od každého trochu 1 1,8% 
13 cvičení na hudební nástroj 4 7,0% 

14 fotografování 1 1,8% 
16 poslouchám klasickou hudbu 1 1,8% 

Z dotazovaných respondentů je nejvyšší procento těch, kteří sportují. Tuto odpověď 

uvedlo 79,1% studentů, což je více, než tři čtvrtiny dotazovaných. 

Druhou největší skupinu tvoří ti, co věnují svůj volný čas přípravě na hodinu. Je jich 

přes polovinu. 

Třetí nejpočetnější skupinu tvoří studenti, kteří svůj volný čas nejraději tráví 

s partnerem. 

Pouze 3,5% respondentů uvedlo, že ve volném čase poslouchá hudbu, jeden 

respondent poslouchá hudbu klasickou. 

Mezi dalšími odpověďmi zaznělo např. fotografování, trávení času s kamarády, pohyb 

v přírodě, meditace, jóga aj. 

8. otázka - bydliště 

Tab.č. 12: BydliStě 

8 bydliště četnost % 
Větší město (okresní) 32 56,1% 
Velké město, ne s rodiči 1 1,8% 
Menší město 10 17,5% 
Vesnice 11 19,3% 
Vesnice, ne s rodiči 3 5,3% 
Celkový součet 57 100,0% 
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Největší procento dotazovaných bydlí ve velkém (okresním) městě. Jedenáct 

respondentů bydlí na vesnici, deset je z menšího města (dojíždí do školy), čtyři 

respondenti nebydlí s rodiči. 

9. otázka - „Máte osobní zkušenost s alkoholem?" 

Tab.č. 13: Alkohol 

9 alkohol četnost % 
Ano, pravidelně konzumuji alkohol 3 5,3% 
Ano, občas alkohol konzumuji, ale 
v malé miře 

43 75,4% 

Ano, už jsem alkohol vyzkoušel(a) 10 17,5% 
Ne, alkohol jsem nevyzkoušel(a) 1 1,8% 
Celkový součet 57 100,0% 

Alkohol někdy konzumují tři čtvrtiny dotazovaných, často 5,3% respondentů, osobní 

zkušenost má 17,5%. Alkohol nikdy nevyzkoušel pouze jeden respondent. Přestože 

výzkum nebyl zaměřen výhradně na toto téma, jistě je tento výsledek zajímavý. Přestože 

je prodej alkoholu do osmnácti let nelegální, více než tři čtvrtiny respondentů, s ním mají 

opakovanou zkušenost. Respondentům je v průměru mezi šestnácti a sedmnácti lety. 

10. otázka-„Kouříte?" 

Tab.č. 14: Kouření 

10 kouřeni četnost % 

Ano, pravidelně 8 14,0% 
Ano, občas 7 12,3% 
Ano, zkusil(a) jsem to, ale 
nekouřím 

32 56,1% 

Ne, nikdy jsem 
nezkoušel(a) kouřit 

10 17,5% 

Celkový součet 57 100,0% 
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Největši skupinu tvoři respondenti, kteří zkusili kouřit, ale běžně nekouří. Druhou největší 

skupinou jsou ti, co nemají žádnou zkušenost s kouřením. 14% respondentů kouří pravidelně 

a 12,3% respondentů si občas zapálí. 

Tento výsledek jsem neočekávala, předpokládala jsem, že více zkušeností mají studenti 

s kouřením, než s konzumací alkoholu. Výsledky ukazují, že je tomu naopak. 

11. otázka - „Vyzkoušel(a) jste někdy další drogu?" 

Tab. č. 15: Odpověď na otázku č. 11: Drogy 

11 droga četnost % 

ano 12 21,1% 
ne 44 77,2% 
bez 
odpovědí 

1 1,8% 

Celkový 
součet 

57 100,0% 

Graf. č. 1: Zkušenosti s drogou 

í 
Většina dotazovaných nemá zkušenost s jinou drogou, než je alkohol a cigarety. Pokud 

respondenti byli v odpovědích upřímní, je tato informace jistě potěšující. Statistiky 

směřované na drogové závislosti uvádí často mnohem vyšší čísla v souvislosti s drogovou 

zkušeností u adolescentů. 
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12. otázka - důležitost zdraví hlasu 

Tab.č. 15: Zdraví hlasu 

12 hlas - význam četnost % 
Zdraví hlasu je pro mě důležité, proto 
si ho šetřím 

8 14,0% 

Zdraví hlasu je pro mě důležité, ale 
nekontroluji, zda ho správně používám 

42 73,7% 

Zdravý hlas pro mě není důležitý 5 8,8% 
(Prázdné) 2 3,5% 
Celkový součet 57 100,0% 

12 jin -co hlas - význam četnost % 
Je pro mě důležitý, ale kvůli častým 
nemocem ho už neřeším 

1 1,8% 

Moc ho neřeším 1 1,8% 
(Prázdné) 55 96,5% 
Celkový součet 57 100,0% 

Na tuto otázku odpovědělo více než tři čtvrtě dotazovaných, že má pro ně jejich hlas 

význam srovnatelný s významem zdravotního stavu celého organismu, ale nekontrolují, 

zda svůj hlas správně používají. Pokud se tedy к hlasu staví stejně jako ke zdravotnímu 

stavu, pravděpodobně se nezabývají ani celkovou prevencí 

Pouze osm respondentů se si myslí, že o svůj hlas pečuje, pět respondentů si myslí, že 

pro ně a pro jejich budoucí povolání není zdravý hlas důležitý. 

Jiný názor mají dva respondenti, jeden odpověděl: „Moc ho neřeším", druhý: „Je pro 

mě důležitý, ale kvůli častým nemocem ho už neřeším." 

Z výsledků je patrné, dotazovaní si svůj hlas a jeho důležitost sice uvědomují, ale 

prakticky pro zachování jeho zdraví nejsou ochotni nic udělat, resp. možná ani o žádné 

prevenci nemají dostatečné informace. 

13. otázka - „Je pro Vás zvuk Vašeho hlasu příjemný?" 

Tab.č. 16: Zvuk hlasu 

13 zvuk hlasu četnost % 

Příjemný 9 15,8% 
Nevadí, ale zpívat lépe 1 1,8% 
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Nevadí 36 63,2% 
Moc rád(a) neposlouchám 7 12,3% 
Jiný hlas 4 7,0% 
Celkový součet 57 100,0% 

Téměř tři čtvrtiny respondentů odpověděly, že jim zvuk jejich hlasu nevadí. Pro devět 

respondentů je zvuk jejich hlasu příjemný. Sedm respondentů uvedlo, že svůj hlas moc 

rádi neposlouchají a čtyři respondenti by chtěli mít jiný hlas, než mají. Jeden respondent 

uvedl, že mu jeho hlas nevadí, ale zpívat by chtěl lépe. Většina dotazovaných je tedy se 

zvukem svého hlasu spokojená. Tato skutečnost se jeví jako příznivá, musíme však brát 

v úvahu kvalitu hlasového ideálu dnešní mládeže. 

14. otázka jak vnímám svůj hlas 

Tab.č. 17: Názor na Was 

14 názor hlas četnost % 
Zdravý, silný 26 45,6% 
Zdravý, ne přiliš silný 23 40,4% 
Určité obtíže 3 5,3% 
Problémy s hlasem 2 3,5% 
(Prázdné) 1 1,8% 
Celkový součet 57 100,0% 

Skoro polovina respondentů považuje svůj hlas za zdravý, dobře znělý a silný. Druhou 

nejpočetnější skupinu tvoří respondenti, kteří si myslí, že mají hlas zdravý, ale ne příliš 

silný. Pouze tři respondenti reflektují na svém hlase určité obtíže, jeden respondent se 

domnívá, že má s hlasem problémy, které souvisí s jeho změnou. Jeden respondent uvedl 

konkrétní důvod svých hlasových problémů, kterým je onemocnění zlatým stafylokokem. 

U této otázky jsem předpokládala, že se budou častěji u studentů vyskytovat mutační 

hlasové problémy. Tato hypotéza se nepotvrdila. Důvodem může být převažující 

množství dotazovaných dívek, u kterých se tyto potíže nevyskytují tak zřetelně. 
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15. otázka - jaká je moje výslovnost 

Tab.č. 18: Výslovnost 

15 výslovnost četnost % 
Zřetelná, bez problémů 28 49,1% 
Polykání hlásek 24 42,1% 
Problém s některými hláskami 3 5,3% 
Hláska „s" 2 3,5% 

Většina dotazovaných nemá logopedické problémy s vyslovováním jednotlivých 

hlásek. Zhruba polovina respondentů považuje svou výslovnost za zřetelnou a 

srozumitelnou. Druhá polovina respondentů si uvědomuje nedbalost ve vyslovování a 

polykání hlásek. Důvodem je příliš rychlé tempo řeči. 8,9% respondentů má logopedické 

potíže s vyslovováním hlásek. Dva respondenti uvedli jako problematickou hlásku „s". 

16. otázka - jaký je můj vztah ke zpěvu 

Tab.č. 19: Zpěv 

16 zpěv - četnost % 

Zpívám rád(a) a často 29 50,9% 
Rád(a), ale ne často 20 35,1% 
Nezpívám zrovna rád(a) 4 7,0% 
Vůbec nezpívám 4 7,0% 
Celkový součet 57 100,0% 

Přibližně polovina respondentů zpívá ráda a často. Dvacet dotazovaných zpívá rádo, 

ale ne často. Nepříliš kladný vztah ke zpěvu mají čtyři respondenti, stejný počet 

respondentů vůbec nezpívá. 

Tyto výsledky jsou podle mého názoru povzbudivé, kladný vztah ke zpěvu mají víc 

než tři čtvrtiny respondentů. 
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17. otázka - jaký je můj názor na spisovnou řeč 

Tab.č. 20: Spisovná řeč 

17 názor - spis.j. četnost % 

Líbí se mi a snažím se ji 
používat 

15 26,3% 

Líbí se mi, ale nepoužívám 22 38,6% 
Nemám vyhraněný názor 17 29,8% 
Neuznávám 1 1,8% 
Celkový součet 57 100,0% 

Graf. č. 1 

17. Jaký Je V á š názor na používání spisovné řeči? 

• rád(a) ji poslouchám ale nepoužívám ji 

I nemám na spiscxnou řeč vyhraněný názor, nezajímá mě to 

• libí sem, hfyžf slyším a snažím se ji používá - jak taty 

• bez оф. 

I nelíbí se rri, neuznávám ji 

• jak kdy 

0,0% 5,0% iao% 15.0% aao% 25,0% эо.о% зб.о% *>,o% 

Většina respondentů má kladný vztah ke spisovné češtině, ale sama ji nepoužívá. 

Druhou největší skupinou jsou respondenti, kteří nemají na používání spisovné řeči 

vyhraněný názor, tato problematika je nezajímá. Třetí větší skupinu tvoří respondenti, 

kteří mají kladný vztah ke spisovné řeči a snaží s e j i používat. 

Výsledky této otázky jsou překvapující v tom, že pouze jeden respondent uvedl, že má 

ke spisovné řeči vyloženě negativní postoj. Předpokládala jsem, že zastoupení v tomto 

bodě bude větší. 
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Struktura podle pohlaví 

18 pohlaví četnost % 
Dívky 48 84,2% 
Chlapci 9 15,8% 
Celkový součet 57 100,0% 

Struktura podle školy 

škola četnost % 

GJN 10 17,5% 
OA 20 35,1% 
SPgŠ 27 47,4% 
Celkový součet 57 100,0% 

Diference v odpovědích podle pohlaví, velikosti bydliště a školy 

Křížová analýza zkoumala, do jaké míry se v odpovědích respondentů objevovaly 

odchylky podle hlavních identifikačních znaků, tedy pohlaví, bydliště a zejména typu 

školy. 

Diference podle typu školy 

Diference v otázce číslo 1: 

Skoro 30% respondentů, kteří jsou studenty SPgŠ, označilo za mužský hlasový ideál Petra 

Koláře. 30% respondentů z OA uvedlo Zbyňka Drdu. Téměř 41% z pedagogické školy 

považuje za ženský pěvecký ideál Lucii Bílou. Respondenti z GJN se ve 40% shodli na 

tom, že nejpříjemnější hlas má zpěvačka Aneta Langerová. Tuto odpověď také uvedlo 

25% respondentů ze SPgŠ a 21% z OA. Shodlo se na ní tedy poměrně vysoké procento 

všech dotazovaných. Z oblasti herecké, moderátorské a politické uváděli respondenti 

nejčastěji Leoše Mareše, 30% na OA a 22% na SPgŠ. Na GJN uvedlo 30% respondentů, 

že jim hlasově vyhovuje Jan Kraus-
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Diference v otázce číslo 2: 

Podle analýzy jsou celkově 40% respondentů bližší spisovné výrazy, u respondentů 

z gymnasia převažovaly výrazy nespisovné (80%). Skoro tři čtvrtiny respondentů 

z obchodní akademie odpověděly, že jejich vyjadřování jsou bližší nespisovné výrazy. 

Více než polovina studentů ze SPgŠ uvedla, že jsou jí bližší spisovné výrazy. 

Diference v otázce číslo 4: 

Zajímavé je, že nejvíc studentů, kteří mluví nespisovně ve škole, je z GJN (30%). V OA 

šlo o 10%, v SPgŠ o 4%. 

Diference v otázce číslo 5: 

Ze zkoumaného vzorku respondentů nejčastěji používají vulgární výrazy studenti OA 

(40%). 

Diference v otázce číslo 7: 

Výsledky této otázky jsou překvapivé, protože ukázaly, že ve volném čase se nevěnuje 

četbě nikdo z dotazovaných studentů GJN. Na internetu jsou ve volném čase nejčastěji 

studenti O A — skoro polovina dotazovaných. Nejvyšší procento respondentů, kteří se 

věnují jiným aktivitám, než byly uvedeny, je ze SPgŠ. Šest jich shodně uvedlo, že volný 

čas nejraději tráví s přítelem nebo s blízkým kamarádem (kamarádkou). 

Diference v otázce číslo 10: 

29,63% respondentů, kteří uvedli, že kouří pravidelně, jsou studenti SPgŠ. Zobou 

zbývajících škol je to 0,00%. 

Diference v otázce číslo 12: 

29,6% respondentů, kteří si myslí, že je pro ně zdravý hlas důležitý, jsou studenti SPgŠ. ž 

30% studentů GJN nepovažuje svůj hlas za důležitý. Respondentů, kteří takto odpověděli 

na OA je pouze 5%. 

U ostatních otázek výsledky neukázaly výraznější diference v souvislosti s typem 

školy. 
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Diference podle pohlaví 

Diference v otázce číslo 1 

Jako oblíbený zpěvák se vyskytuje u dívek Petr Kolář (20,83%), chlapci uvedli nejčastěji 

Jiřího Macháčka (33,3%). Ani jeden z chlapců neuvedl zpěváka, který je mu nepříjemný 

svým hlasem. Skoro 30% děvčat považuje za ženský pěvecký ideál Lucii Bílou, chlapci 

preferovali Anetu Langerovou (33,3%). Přes 22% chlapců uvedlo jako nežádoucí hlas 

Heleny Vondráčkové. Stejné procento chlapců označilo za nepříjemný hlas Václava 

Klause. 

Diference v otázce číslo 3 

Spisovných výrazů používají ve škole spíš chlapci (78%).U děvčat se objevovalo častěji, 

že mluví spisovně při rozhovoru s partnerem nebo blízkým kamarádem (kamarádkou). 

Chlapci tuto odpověď neuvedli ani jednou. 

Diference v otázce číslo 5 

Zhruba třetina dívek používá vulgární výrazy často, více, než polovina chlapců uvedla, že 

se takto vyjadřuje někdy. 

Diference v otázce číslo 10: 

Diference v této otázce ukazují, že pravidelně kouří spíš dívky zkoumaného vzorku. 

Chlapců, kteří kouří pravidelně, je 0%. 

Diference v otázce číslo 12: 

Výraznější odlišnost je u této otázky charakterizována tím, že děvčata odpovídala častěji, 

než chlapci, že je pro ně hlas důležitý a snaží se o něj pečovat. 

Diference v otázce číslo 13: 
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Výsledky této otázky ukazují výraznější odlišnost v souvislosti s názorem na zvuk hlasu 

mezi chlapci a děvčaty. 18,6% dotazovaných děvčat odpovědělo, že je jim zvuk jejich 

hlasu příjemný. Z chlapců tuto odpověď neuvedl nikdo. 

Diference v otázce číslo 14: 

Přesně polovina dotazovaných děvčat považuje svůj hlas za zdravý, silný a znělý. Stejné 

mínění o svém hlase má pouze 22 % dotazovaných chlapců. 

Diference v otázce číslo 15: 

Dvacet šest dotazovaných děvčat (tj.54,2%) si myslí, že nemá problémy s výslovností, že 

je jejich výslovnost zřetelná. Tu samou odpověď uvedl pouze jeden chlapec. 

Šest chlapců, tj. téměř tři čtvrtiny dotazovaných chlapců, uvedly, že mluví rychle, a proto 

některé hlásky polykají. 

Diference v otázce číslo 16: 

Více, než polovina dotazovaných děvčat (54%), uvedla, že zpívá ráda a často. Chlapců, 

kteří odpověděli stejně je 30%. 

Diference v otázce číslo 17: 

V příznivém názoru na spisovnou češtinu opět převažují děvčata nad chlapci, skoro 30% 

děvčat odpovědělo, že se jim spisovná řeč líbí a snaží se ji používat, pouze 11% chlapců 

odpovědělo stejně. 

U ostatních otázek výsledky neukázaly výraznější diference v souvislosti s pohlavím. 
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Diference v souvislosti s otázkou číslo 12 

Diference v otázce číslo 1: 

Respondenti, kteří nejčastěji odpovídali na otázku hlasového zdraví, že jim na jejich hlase 

záleží, ale nekontrolují jeho správné používání, zároveň ve 12% případů uvedli hlas Hany 

Zagorové jako nepříjemný. 

24% respondentů, kteří nekontrolují správné používání hlasu také považuje za hlasový 

ideál mluveného projevu Leoše Mareše. 

Diference v otázce číslo 2: 

Výsledky křížové analýzy otázek ukazují, že 75% respondentů, kteří považují svůj hlas za 

důležitý a šetří si ho, zároveň odpovědělo kladně na otázku používání spisovných výrazů. 

V tomto případě se potvrzuje hypotéza, že obsah mluveného slova může zároveň 

formovat vztah к hlasu. 

Diference v otázce číslo 4: 

80% respondentů, pro které je zdravý hlas důležitý a snaží se ho šetřit, uvádí, že 

nespisovné výrazy používají nejčastěji v partě, mezi kamarády. 

Diference v otázce číslo 7: 

60% dotazovaných studentů, pro které není zdraví jejich hlasu důležité, uvedlo, že tráví 

volný čas nejraději na internetu.. To je víc, než polovina a může to naznačovat i hypotézu, 

že je pro ně komunikace po internetu přijatelnější, než komunikace verbální, při které 

hraje hlas významnou roli. 

Diference v otázce číslo 10: 

V otázce číslo 10 se výrazněji diferencovala tato data: 19% respondentů, pro které je 

zdravý hlas důležitý, ale nekontrolují jeho správné používání, odpovědělo, že kouří 

pravidelně. 
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Diference v otázce číslo 13: 

Čtvrtina dotazovaných, pro které je zdraví hlasu důležité a snaží se ho šetřit, je s jeho 

zvukem spokojená. 60% respondentů, kteří si myslí, že pro ně a pro jejich budoucí 

povolání není zdraví hlasu důležité, uvedli, že moc rádi neposlouchají svůj hlas. 

Diference v otázce číslo 14: 

63% respondentů, pro které je zdraví hlasu důležité, a proto si ho šetří, si myslí, že je 

jejich hlas zdravý, silný a dobře znělý. 

Diference v otázce číslo 15: 

Polovina respondentů, pro které je zdraví hlasu důležité, odpověděla zároveň, že mluví 

rychle, a proto některé hlásky polyká. Tyto výsledky poukazují na to, že tito respondenti 

zřejmě nepociťují souvislost mezi správným používáním hlasu a zřetelnou výslovností. 

Diference v otázce číslo 16: 

75% respondentů, kteří považují zdraví hlasu za důležité a šetří si ho, odpovědělo, že 

zpívá rádo a často. Zde se potvrzuje hypotéza, že zpěv kladně ovlivňuje vztah к hlasu, 

podporuje snahu pečovat o něj. 

Diference v otázce číslo 17: 

63% dotazovaných, kteří si myslí, že je pro ně zdraví hlasu důležité, zároveň vyjádřilo 

kladný vztah к používání spisovné češtiny. Zde se opět potvrzuje hypotéza, že používání 

spisovné mluvy souvisí s kultivací hlasu. 

U ostatních otázek výsledky neukázaly výraznější diference v souvislosti s otázkou 12. 

Diference v souvislosti s otázkou číslo 13 

Diference v otázce číslo 1: 

11% respondentů, kteří uvedli, že jim nevadí zvuk jejich hlasu, zároveň považují za 

nepříjemný hlas Hany Zagorové a z mužských pěveckých osobností hlas Štefana Margity. 

39% respondentů, kteří na kvalitu zvuku svého hlasu odpověděli stejně jako výše uvedení, 

se líbí hlas Lucie Bílé a z hereckých a moderátorských osobností hlas Jana Krause. 
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Diference v otázce číslo 2: 

Respondentů, kteří uvedli, že je pro ně zvuk jejich hlasu příjemný a zároveň je pro ně 

blízké používání spisovných výrazů, je 56%, tedy více než polovina a zřetelně více než 

bylo obvyklé v celém souboru (40%). Opět zde vidíme vazbu mezi spisovnou mluvou a 

hlasovou kulturou. 

Diference v otázce číslo 7: 

Z respondentů, kteří uvedli, že jim zvuk jejich hlasu nevadí, je 17% těch, kteří ve volném 

čase sledují TV. Tato informace může poukazovat na to, že svůj hlas hodnotí podle hlasů, 

které slyší z televize a které, jak bylo uvedeno ve studijní části, ne vždy splňují požadavky 

správného používání. 

Diference v otázce číslo 11: 

Obdobný výsledek, jako u předchozí otázky vyplynul i z otázky číslo 11. 100% 

respondentů, kteří uvedli, že nejsou spokojeni se zvukem svého hlasu, zároveň nikdy 

nevyzkoušeli žádnou drogu. 

Diference v otázce číslo 12: 

Překvapivě 43% respondentů, kteří moc rádi neposlouchají svůj hlas, uvedlo, že nekouří a 

nikdy to ani nezkoušeli. 

Diference v otázce číslo 13: 

43% respondentů, kteří uvedli, že pro ně není příjemný zvuk jejich hlasu, si zároveň 

myslí, že zdraví hlasu pro ně, ani pro jejich budoucí povolám, není důležitý. 

Diference v otázce číslo 14: 

Skoro tři čtvrtiny respondentů, pro které je zvuk jejich hlasu příjemný, si myslí, že je 

jejich hlas zdravý, silný a dobře znělý. 

Diference v otázce číslo 15: 

56% respondentů, pro které je zvuk jejich hlasu příjemný a 56% respondentů, kterým 

zvuk jejich hlasu nevadí, shodně odpovědělo, že jejich výslovnost je zřetelná. 
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86% dotazovaných, kteří nejsou se zvukem svého hlasu spokojeni, zároveň uvedlo, že 

mají problémy s výslovností - mluví příliš rychle, proto některé hlásky polykají. 

Diference v otázce číslo 16: 

Velká většina respondentů (89%), která je spokojena se zvukem svého hlasu, zároveň 

uvedla, že ráda a často zpívá. 

Diference v otázce číslo 17: 

Více, než tři čtvrtiny respondentů, pro které je zvuk jejich hlasu příjemný, překvapivě 

uvedly, že se jim nelíbí spisovná čeština, a že ji neuznávají. Polovina respondentů, kteří 

uvedli, že jim zvuk jejich hlasu nevadí, považuje spisovnou řeč za příjemnou, ale 

nepoužívá ji. 

U ostatních otázek výsledky neukázaly výraznější diference v souvislosti s otázkou 13. 

Diference v souvislosti s otázkou číslo 17 

Diference v otázce číslo 2: 

Všichni respondenti, kterým se líbí spisovná čeština a snaží se ji používat, uvedli, že je 

jim spisovné vyjadřování bližší. 

Diference v otázce číslo 5: 

35% respondentů, které nezajímá problematika používání spisovného jazyka, používá 

často vulgárních výrazů. Více, než polovina respondentů, která uvedla, že se jí spisovná 

řeč líbí a snaží se ji používat, používá vulgárních výrazů pouze ojediněle. Zde je patrno, 

že používání spisovného jazyka má vliv i na kultivaci řeči v souvislosti s používáním 

vulgárních slov. 

Diference v otázce číslo 10: 

Více, než tři čtvrtiny respondentů, kterým se líbí spisovná mluva a snaží se ji používat, 

nekouří (pouze to někdy vyzkoušeli). 23% respondentů, kterým se spisovná čeština nelíbí 

a neuznávají ji, je nekuřáků. 
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Diference v otázce číslo 12: 

33% dotazovaných, kterým se líbí spisovná mluva a snaží se ji používat, zároveň uvedlo, 

že je pro ně zdraví jejich hlasu důležité. 

Diference v otázce číslo 14: 

60% těch, kteří se snaží používat spisovnou češtinu, považuje svůj hlas za zdravý, silný a 

dobře znělý. 

Diference v otázce číslo 16: 

60% respondentů, kteří se snaží používat spisovnou češtinu, zároveň uvedlo, že zpívají 

rádi a často. 41% respondentů, kteří uvedli, že se jim spisovná mluva líbí, ale nepoužívají 

ji, zpívají rádi, ale ne příliš často. 18% respondentů, kteří odpověděli, že nemají 

vyhraněný názor na používání spisovné češtiny, jsou zároveň ti, kteří odpověděli, že 

nezpívají příliš rádi 

U ostatních otázek výsledky neukázaly výraznější diference v souvislosti s otázkou 17. 

6.4 Verifikace hypotéz a závěry z výzkumu 

Hypotézy č. 1 a 2 

Úroveň mluveného projevu a hlasové kultury se navzájem ovlivňují. Kladný postoj 

ke spisovné mluvě ovlivňuje i hlasovou úroveň. 

Na základě rozhovoru se potvrdilo, že kladný vztah к používání spisovné řeči může 

příznivě ovlivňovat kulturu a kvalitu hlasu. Potvrdila se i opačná verze, že používání 

pouze nespisovné mluvy souvisí s postoji a chováním jedince a tedy i s jeho hlasovou 

kvalitou - viz. dívka Ma (narušený hlas), která jako jediná na otázku, zda někdy mluví 

spisovně odpověděla, že takto nikdy nemluví. To dále potvrzuje hypotézu č.2, že kvalita 

hlasu souvisí s obsahem mluveného slova a s kvalitou vyjadřovacích schopností. 

82 



Hypotéza č.3 

Hudební vzdělání a zájem o hudbu kultivuje hlasové a vyjadřovací schopnosti. 

V tomto bodě se hypotéza nepotvrdila v souvislosti s četností studentů, kteří se vyjadřují 

nespisovně. Jedná se o studenty z GJN. Potvrdila se však na základě výsledků četnosti 

používání vulgárních výrazů. Nejčastěji mluví vulgárně respondenti z OA, kde není 

hudební výchova součástí výuky. V otázce zdraví hlasu a péči o něj, se příznivě 

vyjadřovali především respondenti ze SPgŠ. Tím se potvrdil předpoklad, že hudební 

výchova a zájem o hudbu rozvíjí kladný vztah к hlasu. Právě tito studenti mají ve výuce 

největší podíl hlasové a pěvecké výchovy. 

Největší procento respondentů, kteří nepovažují svůj hlas za důležitý, je v GJN. To se 

může zdát v souvislosti se stanovenými hypotézami překvapivé, avšak z rozhovoru se 

studenty GJN vyšlo najevo, že podíl hlasové a pěvecké výchovy v rámci HV je na této 

škole poměrně malý. Hlasovou průpravou prochází pouze ti studenti, kteří přímo studují 

zpěv. Ostatní studenti, kteří studují nástroj, nemají prakticky vůbec hlasovou výchovu a 

v hodinách HV se vůbec nezabývají pěveckými aktivitami. Uvedené údaje mohou 

naznačovat příčinu laxního přístupu studentů к hlasové problematice. 

Tato hypotéza se potvrdila i v rozhovoru, v němž Studentka K., uvedla že na SPgŠ 

studuje hlavně kvůli svému zájmu o hudební výchovu, které se chce věnovat i v dalším 

studiu. Její pěvecké předpoklady převyšovaly běžný průměr na škole. 

Hypotéza č.4 

Hlasové a pěvecké kvality úzce souvisí s kvalitou mluveného projevu. 

Výzkum potvrzuje i hypotézu, že zpěv kladně přispívá к rozvoji spisovného mluvního 

projevu. 

To, že existuje vazba mezi pečlivou výslovností a hlasovou kvalitou, potvrdila zejména 

křížová analýza v otázce číslo 15. Více než polovina respondentů, kteří uvedli, že 

vyslovují zřetelně a bez problémů, je zároveň spokojena se zvukem svého hlasu. 

Hypotéza č.5 

Kouření a užívání alkoholu a drog nejen ovlivňuje kvalitu hlasu, ale svým způsobem 

ovlivňuje mluvní projev. 
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Hypotéza, že kouření ovlivňuje kvalitu hlasu a vztah к němu, se na základě 

realizovaného výzkumu nepotvrdila. Většina respondentů, kteří odpověděli na otázku 

kouření kladně, si zároveň myslí, že má hlas v pořádku a snaží se o něj pečovat. Je 

potřeba brát v úvahu, že se jedná o subjektivní pohled, který nemusí být věrohodný. Navíc 

se následky kouření na hlasu můžou projevit až po delší době. Potvrdila se však hypotéza, 

že kouření do jisté míry může ovlivňovat kulturu mluveného projevu. Podstata spočívá 

v postojové a názorové rovině respondentů (kouří a zároveň uvedli, že používají ve své 

mluvě vulgarismy). 

Sebereflexe: 

• Určitý rozpor v sebeuvědomění respondentů ukazují výsledky u otázky číslo 13, 

kdy dotazovaní odpověděli, že pro ně hlas není důležitý. Zároveň uvedli, že nejsou 

se svým hlasem spokojeni. Je to typický rys pubescentního chování, kdy 

dospívající to, co mu není příjemné, se snaží vytěsnit místo toho, aby hledal 

řešení nebo nápravu. 

• Z výsledků vyplývá, že zřetelná a spisovná mluva ovlivňuje kladně hlasovou 

kulturu a rozvíjí hlasové sebeuvědomění. Zcela bez výjimky to potvrzuje křížová 

analýza v otázce číslo 17. Respondenti, kterým se líbí spisovná řeč a snaží se ji 

používat, uvádí, že je jim spisovné vyjadřování bližší. Dotazovaní, kterým se líbí 

spisovná řeč a snaží sej i používat, zároveň uvedli, že používají vulgárních výrazů 

pouze ojediněle. To dokládá, že používám spisovného jazyka má vliv na kultivaci 

řeči. Tato skutečnost platí i opačně. Studentka Ma. si vůbec neuvědomuje, že je 

s jejím hlasem něco v nepořádku. Poukazuje to na nedostatečné hlasové 

sebeuvědomění. Opět se zde objevuje rozporuplnost a nezodpovědnost 

charakteristická pro toto věkové období. Přes doporučení pedagogů HV studentka 

odmítá návštěvu foniatra. Přes tři čtvrtě respondentů, kteří odpověděli, že se jim 

líbí spisovná čeština a snaží se ji používat, se zároveň vyjádřili záporně к otázce 

kouření. Z toho vyplývá, že si uvědomují hodnotu svého hlasu a nechtějí si ho 

ničit kouřením. To se zcela potvrzuje i v další otázce křížové analýzy, kdy 

respondenti, kteří se snaží používat spisovnou češtinu uvedli, že jim záleží na 

zdraví jejich Masu (otázka č.12). Ti, kteří se snaží mluvit spisovně, považují svůj 

hlas za zdravý silný a dobře znělý. 
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• O tom, že kvalita hlasu souvisí s kvalitou vyjadřování, vypovídá rozhovor se 

Studentkou Ma. Její mluvní projev působil přerývaně, neměla utříděné myšlení, 

к vyjádření často hledala slova, používala vkladná (parazitní) slova typu , jako", 

„prostě". Nebyla schopna vytvořit plynulou mluvní frázi. Výsledkem pak byla 

hlasová nedomykavost, způsobená častými tvrdými hlasovými začátky, jež 

používala při každém slovním spojem, případně slově. „Zajíkavý" způsob řeči tkví 

jednak v oblasti psychiky a následně v technice mluvy, resp. chybném vedení 

dechu. Pokud má mluvčí ujasněnou představu toho, co chce vyjádřit, podvědomě 

pracuje s dechem hospodárně. Nepředechuje se, protože myšlenka vede 

přiměřenost nádechu, i hospodaření sním. Kvalita vyslovování hlásek byla ze 

všech tří dotazovaných studentek nejhorší opět v projevu dívky s hlasovou 

poruchou. Při vyslovování „i" zněly hlásky spíš jako „e", „e" inklinovalo к „a" 

apod. Ledabylou mluvou hovořily všechny tři dotazované studentky, ale u 

studentky Ma. Byly hláskové deformace nejmarkantnější. Zajímavé bylo, že 

studentka Ma. je jako jediná ze tří dotazovaných bez výhrad spokojená se svým 

hlasem a myslí si, že na něm není co měnit. Ostatní dotazované jsou sice se svým 

hlasem spokojeny, uvědomují si však, že se dá jeho kvalita vylepšovat. Ledabylá 

mluva je patrně důsledkem působení mediálních vzorů. Tento jev se stává 

estetickou normou, proto si to studenti (a nejen oni) neuvědomují. 

• hypotéza, že kvalita hlasu souvisí s obsahem mluveného slova se potvrdila i 

v sebereflexi studentky v rozhovoru. Dívka s porušeným hlasem uvedla, že se 

často rozčiluje:..."no já sem hroznej nervák, no", Tato studentka v rozhovoru dále 

uvedla, že často nadává (používá často vulgarismy). To je dokladem provázanosti 

kvality hlasu a psychiky. 

7. Závěry pro pedagogickou praxi 

Z výzkumu vyplývá, že hudební a zvláště hlasová a pěvecká výchova kladně formují 

vztah к hlasovému aparátu a tedy i jeho kvalitu. Dále se potvrdilo, že hlasové 

sebeuvědomění může zároveň kladně ovlivňovat slovní vyjadřování. Velký podíl na 

úpadku hlasové a mluvní kultury nesou média. Domnívám se, že si na nedbalou mluvu 

veřejnost čím dál více zvyká a málokdo se nad ní pozastavuje. V důsledku toho se stává 

estetickou normou. 
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Dalším významným problémem je podle mého názoru nepoučenost dětí o hlasové a 

mluvní problematice. Kořeny problému tkví zřejmě v nízké hodinové dotaci HV na 

základních školách. 

Z výsledků výzkumu vyplynulo, že zkoumaný vzorek adolescentů má ke svému hlasu 

z velké části kladný vztah a svým způsobem si ho váží. Na druhou stranu však 

respondenti pro zachování jeho zdraví nic nedělají. Domnívám se, že příčinou může být 

právě nepoučenost, ale také nezodpovědné chování, které je pro období dospívání 

charakteristickým rysem. 

Významnou, resp. nejvýznamnější roli hraje v tomto problému učitel. S ním tráví děti 

mnohdy více času než s rodiči. Proto je pro ně blízkým vzorem. Podle mého názoru by 

bylo ideální, kdyby všichni studenti pedagogických fakult (ne pouze studenti HV) prošli 

důslednou hlasovou průpravou. Většina začínajících učitelů jde do praxe bez této přípravy 

a často se stává, že hned na počátku učitelské dráhy u nich vznikají hlasové problémy. 

Dalším návrhem řešení této situace je absolvování průpravy v oblasti mluveného projevu 

(rétorika) všemi studenty pedagogických fakult, protože každý učitel by měl být zároveň 

mluvčím - profesionálem s odpovídající kvalitou slovního vyjadřování. 

Na základě uvedených myšlenek navrhuji jako další postup v této problematice 

realizaci výzkumu hlasové a mluvní kultury učitelů. 

86 



RESUMÉ 

Hlas hraje v životě člověka významnou roli. Jeho správné používání je závislé na 

mnoha oblastech života a osobnosti člověka. Kvalita hlasu je ve vzájemné integritě 

s kvalitou slovního vyjadřování. Velmi významným činitelem v oblasti hlasové 

problematiky je psychika. Celkový životní postoj se projevuje na kvalitě hlasu. 

V souvislosti s problémy, které přináší období dospívání, jsou adolescenti ve vztahu ke 

zdraví hlasu ohroženou skupinou. 

Průzkum prokázal jednoznačnou souvislost mezi hudebním vzděláním a vztahem 

к hlasové problematice. Potvrdila se i provázanost mezi hlasovou kulturou a kulturou 

vyjadřování, konkrétně používáním spisovné češtiny. Ukázalo se, že používání spisovné 

češtiny kladně působí na hlasové sebeuvědomění. Výzkum také potvrdil, že kvalita hlasu 

úzce souvisí s obsahem mluveného slova. Potvrdila se také souvislost mezi hlasovou 

kvalitou a psychikou. 

Adolescenti mají z velké části o hlas zájem a váží si ho. Na druhou stranu se u nich 

projevuje neochota pečovat o zdraví svého hlasu. Jde o charakteristický rys 

nezodpovědného chování, které je pro období adolescence typické. 

SUMMARY 

Voice plays an important role in the life of man. Its correct use depends on various 

situational contexts as well as on human personality. The quality of voice is directly 

connected with the quality of oral expression. An important aspect to be considered when 

discussing the issue of voice (vocal expression) is psyche. The quality of voice is 

influenced by the general life attitude. When the problems typical for the age of 

adolescence are taken into account, teenagers apparently belong to those whose vocal 

health can be easily harmed. 

The research has proved the obvious connection between musical education and the 

relation to the issue of voice. Moreover, the correlation between voice cultivation and the 

style of oral expression, specifically the use of standard Czech, has also been confirmed. 

The use of standard Czech language positively influences the awareness of voice using. 

According to the research findings, the quality of voice is closely connected to the 

meaning of spoken word. The relation between voice quality and psyche has also been 

proved. 
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Generally, teenagers highly value and are interested in their voice. On the other hand, 

they display unwillingness to take care of their voice. This can be understood as a typical 

example of irresponsible behaviour at the age of adolescence. 
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Příloha č.l: DOTAZNÍK 

Vážený respondente, leží před Vámi dotazník, který se týká některých oblastí Vašeho 

života. Dotazník je naprosto anonymní, proto prosím o maximální upřímnost při 

vyplňování. U každé otázky označte vybranou možnost křížkem, popřípadě doplňte 

vlastními slovy (pokud je tato možnost uvedena). 

1. Uveďte jméno známé české osobnosti, jejíž hlas je Vám příjemný na poslech: 

-zpěvák: 

-zpěvačka: 

-herec, moderátor, politik (vyberte si pouze jednu 
z možností): 

2. Vyberte skupinu slov a slovních spojení, která jsou Vašemu způsobu vyjadřování 
bližší: 

• nějaký muž, týden, zítřek, bývalý spolužák 
• ňákej chlap, tejden, zejtřek, bejvalej spolužák 

3. Podobná slova a slovní spojení jako jsou „nějaký muž, týden, zítřek, bývalý 
spolužák" používám nejčastěji: 

• doma, v rodině 
• ve škole 
• v partě, mezi kamarády 
• v rozhovoru s partnerem (partnerkou), s blízkým kamarádem (kamarádkou) 
• nikdy tak nemluvím 

4. Podobná slova a slovní spojení jako jsou „ňákej chlap, tejden, zejtřek, bejvalej 
spolužák" používám nejčastěji: 

• doma, v rodině 
• ve škole 
• v partě, mezi kamarády 
• v rozhovoru s partnerem (partnerkou), s blízkým kamarádem (kamarádkou) 
• nikdy tak nemluvím 

5. Používáte někdy i slova jako „prdel", „hovno", „sráť* apod.? 
• ano, často 
• ano, někdy 
• jenom ojediněle 
• ne, nikdy 

6. Pokud tato slova používáte, kdy nejčastěji? 
• doma, v rodině 
• ve škole 
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• v partě, mezi kamarády 
• při rozhovoru s partnerem (partnerkou), s blízkým kamarádem (kamarádkou) 
• tato slova nepoužívám 
7. Ve volném čase nejraději: 

• čtu 
• dívám se na televizi 
• jsem na internetu 
• jiná aktivita (napište 
jaká) 

8. Bydlím: 

• ve větším městě (okresním) 
• v menším městě 
• na vesnici 
• nebydlím s rodiči (internát, podnájem apod.) 

9. Máte osobni zkušenost s alkoholem? 

• ano, pravidelně konzumuji alkohol 
• ano, občas alkohol konzumuji, ale v malé míře 
• ano, už jsem alkohol vyzkoušel(a), ale jinak ho nekonzumuji 
• ne, alkohol jsem nevyzkoušel(a) 

10. Máte osobni zkušenost s kouřením? 
• ano, kouřím pravidelně 
• ano, občas si zapálím 
• ano, zkusil(a) jsem to, ale nekouřím 
• ne, nikdy jsem nezkoušel(a) kouřit 

11. Vyzkoušel(a) jste někdy další drogu? 

• ano • ne 

12. Je pro Vás důležité mít zdravý hlas? 

• ano, zdraví mého hlasuje pro mě stejně důležité jako celkový zdravotní stav mého 
organismu, a proto si svůj hlas šetřím 

• ano, zdraví mého hlasuje pro mě stejně důležité jako celkový zdravotní stav mého 
organismu, ale nekontroluji, zda svůj hlas správně používám 

• zdravý hlas není pro můj život a pro budoucí povolání důležitý 

• jiný názor, napište jaký: 

13. Zvuk mého hlasu: 

• je pro mě příjemný 
• nevadí mi 
• moc rád(a) svůj hlas neposlouchám 
• chtěl(a) bych mít jiný hlas 
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14. Myslím si, že můj hlas: 
• je zdravý, dobře znělý a silný 
• je zdravý, není příliš silný 
• není zcela v pořádku, pociťuji určité hlasové obtíže (při mluvem se brzy hlasově 

unavím, pociťuji škrábám v krku apod.) 
• mám s hlasem problémy (chrapot, zastřený hlas, vynechávání hlasu a jiné potíže) 
• mám s hlasem momentálně problémy, ale myslím si, že souvisí s jeho změnou 

15. Při mluvení je moje výslovnost: 
• zřetelná a srozumitelná, nemám žádné problémy 
• mluvím rychle, a proto některé hlásky „polykám" 
• některé hlásky se mi hůř vyslovují (pokud chcete, uveďte 
které) 

16. Zpíváte rád(a)? 
• ano, zpívám rád(a) a často 
• rád(a) si zazpívám, ale ne často 
• nezpívám zrovna rád(a) 
• vůbec nezpívám 

17. Jaký je VáS názor na používání spisovné řeči? 
• líbí se mi, když ji slyším a snažím seji používat 
• rád(a) ji poslouchám, ale nepoužívám ji 
• nemám na spisovnou řeč vyhraněný názor, nezajímá mě to 
• nelíbí se mi, neuznávám ji 

18. Jsem: 
• žena • muž 

Díky moc za odpovědi 
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Příloha č.2 

Pro postižení rámcového zázemí vztahu ke spisovné češtině, vážné hudbě a hraní na 

hudební nástroj byla využita data databáze Market&Media&Lifestyle - TGI výzkumné 

agentury Median. 

К tomuto účelu zde byly pomocí softwaru Data Analyser sledovány tři výroky a sice: 

- Snažím se mluvit spisovně. 

- Umím hrát na hudební nástroj. 

- Zajímám se o vážnou hudbu. 

Tyto výroky byly prokříženy s věkovými kategoriemi dívek a chlapců od 1 2 - 2 0 let25. 

Snažím se mluvit spisovně. 

Tab.č. 16: Sklon ke spisovné češtině v populaci dívek 12 - 20 let 

ř.% Sna; Éím se mluvit spisovně. 
dívky určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne neuvedeno celý s. 

12 let 17% 33% 27% 21% 2% 100% 
13 let 14% 30% 39% 16% 2% 100% 
14 let 10% 36% 42% 11% 1% 100% 
15 let 12% 40% 28% 21% 0% 100% 
16 let 16% 39% 25% 18% 1% 100% 
17 let 16% 38% 26% 17% 4% 100% 
18 let 12% 42% 30% 15% 1% 100% 
19 let 16% 45% 25% 13% 1% 100% 
20 let 12% 32% 45% 11% 0% 100% 

dívky celkem 14% 38% 32% 16% 1% 100% 

Market&Media&Lifestyle - TGI 2004, Median 2005, N=16333 

Data naznačují, že s rostoucím věkem dívek se příliš nemění vztah ke spisovné češtině. 

Tab.č. 17: Sklon ke spisovné češtině v populaci hochů 12 - 20 let 

ř.% Snažím se mluvit spisovně. 
chlapci určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne neuvedeno celý s. 

12 let 15% 21% 31% 30% 3% 100% 

13 let 19% 27% 33% 20% 1% 100% 

25 Vzorek z roku 2004 byl složen z 16 133 respondentů a byl promítnut na celou populaci věku 12-80 let, 
což představovalo 8724 tis. osob. Z nich projekce daného věkového intervalu 12 -20 let na celou populaci 
znamenala projekci na 1 186 tis. mladých. 
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ř.% Snažím se mluvit spisovně. 
chlapci určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne neuvedeno celý s. 

14 let 4% 31% 30% 33% 2% 100% 
15 let 5% 26% 47% 21% 0% 100% 

16 let 10% 36% 23% 30% 1% 100% 

17 let 11% 36% 28% 22% 3% 100% 

18 let 7% 28% 31% 34% 0% 100% 

19 let 13% 39% 18% 25% 4% 100% 

20 let 4% 31% 40% 25% 0% 100% 

chlapci celkem 9% 31% 31% 27% 2% 100% 
12-20 let celkem 11% 35% 31% 21% 1% 100% 

Market&Media&Lifestyle - TGI 2004, Median 2005, N=16333 
U chlapců je tomu podobně. 

Tab.č. 18: Sklon ke spisovné češtině v populaci 12 - 20 let v základních polohách souhlasu 
Snažím se mluvit spisovně. 

věk dívky hoši celý s. věk 
ano ne ano ne ano ne 

12 let 50% 48% 36% 61% 43% 55% 
13 let 44% 54% 46% 52% 45% 53% 
14 let 45% 54% 35% 63% 40% 58% 
15 let 51% 49% 31% 69% 41% 59% 
16 let 55% 44% 45% 53% 50% 48% 
17 let 54% 42% 47% 50% 50% 47% 
18 let 54% 45% 35% 65% 44% 56% 
19 let 61% 38% 52% 44% 57% 40% 
20 let 44% 55% 35% 65% 39% 61% 
celkem 52% 47% 40% 58% 46% 53% 

Market&Media&Lifestyle - TGI2004, Median 2005, N=16333 
Po seskupení do rámcových kategorií souhlasu či nesouhlasu tomu je obdobně. 

Zřetelný rozdíl se ale týká pohlaví. Sklon ke spisovné češtině je evidentně častější u dívek 

víceméně ve všech věkových polohách ( s výjimkou třináctiletých). To výmluvně 

dokládají indexy: 

Tab.č. 19: Sklon ke spisovné češtině v populaci 12 - 20 let v základních polohách souhlasu (indexy) 

indexy Snažím se mluvit spisovně. 
věk dívky hoši věk 

ano ne ano ne 
12 let 1,16 0,88 0,83 1,12 
13 let 0,97 1,02 1,03 0,98 
14 let 1,14 0,92 0,87 1,08 
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15 let 1,25 0,83 0,76 1,17 
16 let 1,09 0,90 0,91 1,10 
17 let 1,07 0,91 0,95 1,07 
18 let 1,23 0,81 0,81 1,16 
19 let 1,07 0,94 0,91 1,08 
20 let 1,12 0,92 0,89 1,08 

celkem 1,13 0,89 0,88 1,10 | 
Market&Media&Lifestyle - TGI 2004, Median 2005, N=16333 

Umím hrát na hudební nástroj. 

Tab.č. 20: Hraní na hudební nástroje v populaci dívek 12-20 let 

ř.% Umím hrát na hudební nástroj. 
dívky určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne neuvedeno celý s. 

12 let 4% 24% 31% 37% 3% 100% 
13 let 16% 19% 21% 42% 2% 100% 
14 let 19% 25% 23% 33% 1% 100% 
15 let 11% 20% 20% 50% 0% 100% 
16 let 18% 35% 25% 21% 1% 100% 
17 let 13% 23% 26% 39% 0% 100% 
18 let 19% 26% 26% 27% 1% 100% 
19 let 16% 20% 17% 46% 1% 100% 
20 let 14% 26% 29% 32% 0% 100% 

dívky celkem 15% 25% 24% 36% 1% 100% 
Market&Media&Lifestyle - TGI2004, Median 2005, N=16333 

Zdá se, že častěji uvádějí hraní na hudební nástroj dívky mezi 14 -18 lety věku. 

Tab.č. 21: Hraní na hudební nástroje v populaci chlapců 12 - 20 let v základních polohách souhlasu 

Umím hrát na hudební nástroj. 
chlapci určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne neuvedeno 

12 let 7% 9% 12% 69% 3% 100% 
13 let 13% 6% 10% 71% 0% 100% 

14 let 4% 10% 25% 58% 2% 100% 
15 let 9% 17% 16% 58% 0% 100% 

16 let 11% 11% 25% 52% 1% 100% 

17 let 11% 24% 21% 42% 2% 100% 

18 let 5% 13% 27% 55% 0% 100% 

19 let 9% 13% 26% 47% 4% 100% 

20 let 8% 10% 27% 55% 1% 100% 

chlapci celkem 9% 13% 22% 55% 1% 100% 
Market&Media&Lifestyle-TGI 2004, Median 2005, N=16333 
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U chlapců se relativně častější výskyt souhlasu s tím. že umějí hrát na hudební nástroj, 

týká zejména věku 1 6 - 1 7 let. 

Tab.č. 22: Hraní na hudební nástroje v populaci 12 - 20 let v základních polohách souhlasu 

Umím hrát na hudební nástroj. 
dívkv hoši cel ý s. 

věk ano ne ano ne ano ne 
12 let 28% 68% 16% 82% 22% 75% 
13 let 35% 63% 19% 81% 27% 72% 
14 let 43% 56% 14% 83% 29% 70% 
15 let 30% 69% 26% 74% 28% 72% 
16 let 53% 46% 22% 77% 37% 61% 
17 let 35% 65% 35% 63% 35% 64% 
18 let 45% 53% 18% 82% 31% 69% 
19 let 36% 63% 22% 74% 30% 68% 
20 let 39% 60% 18% 81% 28% 71% 

celkem 39% 60% 22% 77% 30% 68% 
Market&Media&Lifestyle - TGI2004, Median 2005, N=16333 

Na hudební nástroj podle svého vyjádření hraje téměř dvakrát více dívek než chlapců. 

Tab.č. 23: Hraní na hudební nástroje v populaci chlapců 12 - 20 let v základních polohách souhlasu 

(indexy) 

indexy Umím hrát na hudební nástroj. 
dívky hoši 

ano ne ano ne 
12 let 1,28 0,91 0,72 1,09 
13 let 1,29 0,88 0,72 1,12 
14 let 1,51 0,80 0,51 1,19 
15 let 1,08 0,97 0,92 1,03 
16 let 1,41 0,75 0,58 1,26 
17 let 1,01 1,01 0,99 0,99 
18 let 1,49 0,77 0,59 1,19 
19 let 1,20 0,93 0,73 1,09 
20 let 1,41 0,84 0,63 1,14 

celkem 1,29 0,87 0,72 1,12 
Market&Media&Lifestyle-TGI 2004, Median 2005, N=16333 

Indexy dokládají, že ve všech věkových kategoriích 1 2 - 2 0 let se hraní na hudební 

nástroj týká častěji dívek. Nejmenší je tento rozdíl u sedmnáctiletých (pozn. kladná 

hodnota indexu u odpovědi ano i ne u 17 - letých dívek je podmíněna 2% neuvedených 

odpovědí u sedmnáctiletých chlapců). 
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Zajímám se o vážnou hudbu. 

Tab.č. 24: Zájem o vážnou hudbu v populaci dívek 12 - 20 let 

Г. /о Zajímám se o vážnou hudbu. 
dívky určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne neuvedeno celý s. 

12 let 1% 14% 36% 46% 3% 100% 
13 let 3% 10% 42% 43% 2% 100% 
14 let 2% 11% 35% 52% 1% 100% 
15 let 1% 11% 38% 50% 0% 100% 
16 let 1% 15% 42% 40% 2% 100% 
17 let 4% 12% 49% 35% 1% 100% 
18 let 2% 13% 57% 27% 1% 100% 
19 let 4% 11% 41% 43% 2% 100% 
20 let 5% 17% 44% 33% 0% 100% 

dívky celkem 3% 13% 43% 40% 1% 100% 

Market&Media&Lifestyle - TGI2004, Median 2005, N=16333 

Zájem o vážnou hudby mezi dívkami se s věkem mírně zvyšuje a je patrný zřetelněji až 
v poloze spíše ano. Většinou však se týká jen malého procenta dívek. 

Tab.č. 25: Zájem o vážnou hudbu v populaci chlapců 12 - 20 let v základních polohách souhlasu 

ř . % Zajímám se o vážnou hudbu. 
chlapci určitě ano spíše ano spíše ne určitě ne neuvedeno celý s. II 

12 let 2% 5% 26% 63% 4% 100% 
13 let 1% 7% 26% 66% 1% 100% 

14 let 0% 6% 30% 62% 2% 100% 
15 let 0% 11% 45% 43% 0% 100% 

16 let 2% 10% 34% 53% 1% 100% 

17 let 6% 13% 29% 50% 2% 100% 

18 let 3% 13% 34% 50% 0% 100% 

19 let 2% 15% 42% 37% 4% 100% 

20 let 1% 9% 39% 51% 1% 100% 

chlapci celkem 2% 10% 34% 52% 2% 100% 

Market&Media&Lifestyle-TGI 2004, Median 2005, N=16333 

Podobně je tomu mezi chlapci, nicméně u nich se případný zájem častěji objevuje 

později, od 15 let. 
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Tab.č. 26: Zájem o vážnou hudbu v populaci 12 - 20 let v základních polohách souhlasu 

ř .% Zajímám se o vážnou hudbu. j 
dívky hoši cel v s. 

ano ne ano ne ano ne 
12 let 15% 81% 7% 89% 11% 85% 
13 let 13% 86% 8% 91% 10% 89% 
14 let 13% 86% 6% 91% 9% 89% 
15 let 12% 88% 11% 89% 12% 88% 
16 let 16% 82% 12% 87% 14% 85% 
17 let 15% 83% 20% 78% 18% 81% 
18 let 15% 84% 16% 84% 15% 84% 
19 let 15% 84% 17% 79% 16% 82% 
20 let 22% 77% 10% 89% 16% 84% 

celkem 15% 84% 13% 86% 14% 85% 
Market&Media&Lifestyle - TGI2004, Median 2005, N=16333 

Při souhrnnějším pohledu - v polohách souhlasu a nesouhlasu vůbec - je však již výskyt 

zájmu o vážnou hudbu podle pohlaví poměrně vyrovnaný. 

Tab.č. 27: Zájem o vážnou hudbu v populaci chlapců 12 - 20 let v základních polohách souhlasu 

(indexy) 

indexy Zajímám se o vážnou hudbu. 
dívky hoši 

ano ne ano ne 
12 let 1,35 0,96 0,64 1,04 
13 let 1,24 0,97 0,77 1,03 
14 let 1,35 0,97 0,66 1,03 
15 let 1,03 1,00 0,97 1,00 
16 let 1,15 0,97 0,84 1,03 
17 let 0,86 1,04 1,11 0,97 
18 let 0,97 1,00 1,02 1,00 
19 let 0,93 1,02 1,09 0,97 
20 let 1,42 0,92 0,62 1,07 

celkem 1,10 0,99 0,91 1,01 
Market&Media&Lifestyle-TGI 2004, Median 2005, N=16333 

Z hlediska věkových kategorií je zřetelné jisté kolísání zájmu o vážnou hudbu, к náznaku 

silné změny dochází u dvacetiletých, kdy dívky dávají najevo zájem o vážnou hudbu 

zřetelně častěji než chlapci. 
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